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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR. INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ
Prezident republiky vyhlásil dne 18. června 2010 svým rozhodnutím publikovaným ve
sbírce zákonů č. 207/2010 Sb. volby do Senátu
Parlamentu České republiky na dny 15. a 16. října
2010
Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do 1/3 Senátu PČR konat?
První kolo voleb do Senátu se bude konat ve
dnech 15. a 16. října 2010. Dne 15. října 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 16. října 2010 (sobota) se bude hlasovat
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb
do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, a to ve dnech
22. a 23. října 2010 ve stejných časech jako kolo
první.
Za jakých podmínek má občan České republiky
právo hlasovat ve volbách do Senátu PČR?
Státní občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Senátu za předpokladu, že
-

nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
ve druhém kole může volit občan ČR, který
alespoň druhý den konání druhého kola voleb
dosáhl věku nejméně 18 let

-

nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva

-

prokáže svou totožnost a státní občanství ČR

platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem

Kde lze ve volbách do Senátu PČR hlasovat?
Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Senátu PČR. Bylo-li na
území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje
volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta
obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb
(do 30. září 2010) způsobem v místě obvyklým,
které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů
pro volby do Senátu PČR. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. V případě požadavku
na přenosnou volební schránku kontaktujte osobně nebo telefonicky MÚ Příbor, odbor organizační a vnitřních věcí (tel.: 556 455 414, 556 455 455).
Volič může hlasovat na voličský průkaz.
Tento opravňuje hlasovat ve volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. (např. volební obvod č.
67 - Nový Jičín: východní část okresu Nový Jičín,
ohraničená na západě obcemi Fulnek, Hladké
Životice, Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový

Jičín, část okresu Ostrava – město, tvořena obcemi Zbyslavice, Olbramice, Klimkovice, Vřesina)
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů a nebude moci nebo nehodlá volit ve
„svém“ volebním okrsku.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Senátu PČR k hlasování ve volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle zákona o volbách do Parlamentu
ČR písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič
zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou
nebo jeho žádost doručí na obecní úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič
může samozřejmě požádat u obecního úřadu o
vydání voličského průkazu osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá předem
sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis
na písemné žádosti úředně ověřen. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné
době, nejpozději však musí být písemná žádost
doručena příslušnému úřadu 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 8. října 2010 nebo osobně nejpozději 2
dny přede dnem voleb, tj. 13. října 2010. Obecní
úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 30.
září 2010, předá voličský průkaz osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Petra Kuchařová, odbor org. a vnitř. věcí

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ. INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ
Prezident republiky vyhlásil dne 18. června
2010 svým rozhodnutím publikovaným ve sbírce
zákonů č. 207/2010 Sb. volby do zastupitelstev
obcí na dny 15. a 16. října 2010
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do zastupitelstev obcí konat?
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat
ve dnech 15. a 16. října 2010. Dne 15. října 2010
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 16. října 2010 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do zastupitelstev
obcí?
Právo volit do zastupitelstva obce, má:
-

občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu,

-

státní občan jiného státu, který v den voleb,

a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv,
-

volič, u kterého nevznikla překážka ve výkonu
volebního práva,

-

volič, který po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Kde lze ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat?
Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí. Byloli na území obce zřízeno více volebních okrsků,
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hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním
okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.
Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb (do 30. září 2010) způsobem v místě
obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních
místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů
pro volby do zastupitelstev obcí. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování. V případě
požadavku na přenosnou volební schránku kontaktujte osobně nebo telefonicky MÚ Příbor, odbor organizační a vnitřních věcí (tel.: 556 455 414,
556 455 455).
Petra Kuchařová, odbor org. a vnitř. věcí

Putování za dinosaury

Dinosauři patří k nejzajímavějším živočichům vůbec.
V době, kdy vládli na souši,
nepřežil žádný savec větší
než kočka domácí. Děti je
obdivují, čtou si o nich v knihách a nyní měly možnost
s nimi strávit dva dny.
Ve čtvrtek 10. 6. 2010
nastoupili žáci 1. A a 4. A do
autobusu a společně se vydali
do DinoParku v Ostravě, aby
si mohli prohlédnout krásu
těchto stvoření. Po průchodu
vstupní bránou jsme se ocitli
ve světě druhohorních zvířat.
Procházeli jsme kolem statických i pohyblivých modelů dinosaurů v životních
velikostech, četli si zajímavosti o jednotlivých
druzích a poslouchali zvuky, protože všechny modely byly ozvučené.

Prohlédli jsme si také malý pavilon s názvem
„Cesta do minulosti Země“, kde jsme spatřili třetihorního škorpiona, otisky křídel pravěkých vážek,
či fosílie přesliček.
Děti si zblízka prohlédly živou druhohorní
rostlinu, a to druh pravěké borovice WOLLEMI
NOBILIS, která na Zemi rostla před 175 mil. lety.

Velkým lákadlem pro všechny bylo 3D kino,
kde jsme shlédli film „Příběh mláděte“. Hlavní
postavou v něm byl malý Apatosaurus, který byl
osamělý a hledal svou rodinu.
Na závěr jsme si mohli
vyzkoušet, jak pracují paleontologové a kdo chtěl,
mohl si koupit nějaký
suvenýr v DinoShopu.
Odjížděli jsme se spoustou
zážitků, které ještě umocňovalo nádherné počasí,
které v ten den bylo.
V pátek 11. 6. 2010
pak chlapci a děvčata
z první třídy nechali své
zážitky doznít. Nejprve
jsme si nad knihami o dinosaurech
připomněli
zajímavosti, které jsme se
v DinoParku dozvěděli.
Poté, co jsme měli dinosaury v živé paměti, jsme si je zkusili nakreslit.
V další části si žáci prověřili svou paměť při dinosauřím kvízu a zahráli si ve družstvech dinosauří
pexeso. A abychom si vyzkoušeli, jak jsme šikovní,
vyrobili jsme si z brček kostru dinosaura a to už
vyžadovalo trpělivost paleontologa.
Mgr. Jana Činčalová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. července
Bordovský František
Filipová Eva
Fryčová Anna
Grillová Miloslava
Koliba Václav
Filipcová Ludmila
Charvátová Jiřina
Pinkasová Květoslava

Zíka Miloslav
  
Kostelníková Drahomíra
Mohylová Jaroslava
Palmanová Marie
Vazdová Drahomíra
Bajerová Anna
Geryková Anna
Schönweitz Jan
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Městská knihovna Příbor

Knižní novinky
Musela jsem mlčet od Mazarine Pingeot jsou
vzpomínky utajované dcery bývalého francouzského prezidenta Francoise Mitterranda. Ovšem
z pohledu dcery, nikoli političky. Mazarine věděla, kdo je její otec, staral se o ni. Fungovali prakticky jako normální rodina. Jen o tom nemohla
nikde mluvit. Tajilo se to. Jezdili spolu na víkendy,
na dovolenou, chodívali i do restaurace, otec za ní
chodil do nemocnice, když měla nehodu při jízdě
na koni. Pouze se o tom nemluvilo. Do jisté míry
zde zapůsobila i nepsaná gentlemanská dohoda
s francouzským tiskem.
Boží a jiná muka od Terezy Boučkové jsou fejetony o lásce ke kolu, k níž se autorka vysloveně
nerada, těžce a v podivném dobrovolném donucení
v průběhu let dopracovala. Taky o úplně obyčejných, smutných i veselých věcech života, o manželství, šťastných mužích, nešťastných volbách, blbých
politicích, krásných knihách, dojemných filmech.
Fejetony o mužích a lidech, které byly opět napsány
s největší láskou a některé nebyly otištěny nikdy, protože je Tereza Boučková napsala až pro tuto knížku.
Novelu Cestovní pas napsala poslední nositelka Nobelovy ceny za literaturu (2009) Herta
Müllerová v roce 1986, tedy rok před tím, než
emigrovala do SRN. Vycestování nebo spíš čekání na výjezdní doložku je největším tématem této
autorčiny rané prózy. Čekání se totiž protahuje na
dny, měsíce a roky. Silný příběh plných barvitých
obrazů, jež zachycují život na rumunském venkově 80. let 20. století za Ceausescovy diktatury.
Paul Doherty si vydobyl mezinárodní renomé jako nadaný a velice plodný autor historických
románů situovaných do středověku, klasického
Řecka nebo starého Egypta, kam nás zavede jeho
Čas hyeny. Mahu, jako důvěrník krále Achnatona
se stal očitým svědkem náboženské reformy, která do země přinesla pouze rozbroje, bídu a hlad.
Když pak kacířský faraon jednoho dne beze stopy
zmizel, zastánci starých pořádků jej hbitě označili za mrtvého a vládcem ustanovili šestiletého
Tutanchamona. O bezpečí mladičkého vladaře se
stará loajální Mahu. Sotva se však v zemi podaří
nastolit křehkou mocenskou rovnováhu, dorazí
do královského města Théb neuvěřitelná zpráva.
Achnaton se vrátil, vítězně táhne nilskou deltou
a shromažďuje šiky odhodlaných stoupenců!
Nepřipouštět si nebezpečí, nedbat na rady
okolí. Kdo z mladých lidí někdy nepodlehl pokušení vyrazit za poznáním? Stejně tak se rozhodla
hrdinka působivého thrilleru Riskantní prázdniny od Stanislavy Nopové. Anastasia netuší, že
zážitky na její výpravě předčí barvitou fantazii
rodičů, kteří ji od dlouhé cesty zrazovali. Všechno
probíhá bez potíží, než dívka navečer nastoupí
do dálkového autobusu na trase z Las Vegas do
Denveru.
Také desátý díl knižního zpracování oblíbeného televizního pořadu Toulavé kamery obsahuje padesát poutavých reportáží. Zavedou vás do
hradů a zámků, prohlédnete si neobvyklá muzea
a pozoruhodné přírodní úkazy. Reportáže jsou doplněny fotografiemi, inovovanými mapami a praktickými informacemi.

Informace pro vedení města a pro občany o připravované
rekultivaci Skládky na Točně v Příboře

Vážený pane starosto,
naše společnost byla v roce 2009 vyzvána
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ke zpracování expertního posouzení a návrhu řešení staré
ekologické zátěže spočívající v existenci kontaminovaných zemin v tělese staré skládky na
Točně. Touto skládkou prochází stavba silnice
I/58 Příbor – obchvat, pro kterou je ŘSD ČR investorem.
V září 2009 jsme investorovi předložili odbornou studii hodnotící bilanci a posouzení úrovně znečištěných zemin v části skládky nacházející
se v trase stavby silnice I/58 a zároveň navrhli
z hlediska sanační geologie optimální řešení sanace. Toto řešení sanace skládky spočívá v:
j

selektivní těžbě zemin z trasy komunikace
I/58 dle míry jejich kontaminace ověřené
geologickým průzkumem,

j

odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a nebezpečných odpadů v množství cca
8000 m3 (odvoz z lokality a jejich zpracování
na dekontaminační ploše v Ostravě, po dekontaminaci využití do vyrovnávacích vrstev skládky COZ v Ostravě),

j

uložení podlimitně kontaminovaných a nekontaminovaných zemin v množství cca
9.600 m3 na stávající skládce na Točně mezi
ul. Štramberskou a garážemi, úprava tvaru a rekultivace figury skládky, vybudování
těsnících jílových vrstev 3x0.2m, návoz kulturních vrstev zeminy schopných zúrodnění
v mocnosti 1 m, biologická rekultivace (zatravnění a ozelenění), odvedení srážkových
vod z povrchu skládky a vybudování monitorovacích vrtů pro sledování kvality podzemních vod.
Toto řešení je přínosem jak pro investora

stavby (sníží náklady na odstraňování odpadů
jejich částečným vymístěním z lokality), tak pro
město Příbor, pro občany žijící v okolí skládky
a také pro životní prostředí. Hlavní přínos pro
město Příbor a občany spočívá zejména v řádném zabezpečení ekologické zátěže rekultivací
skládky dle normových parametrů, ve snížení
hlučnosti vybudováním valu mezi komunikací I/58 a obytnou zástavbou navýšením figury
skládky a v odvedení povrchových (dešťových)
vod z plochy skládky do přítoku Kopřivničky
v místě jejího křížení s komunikací I/58 (tím
dojde k odlehčení odvodňovacích silničních příkopů podél ul. Štramberské, kde při posledních
extrémních srážkách došlo k vytopení několika
rodinných domů). Najít toto optimální řešení
nám umožnila zejména skutečnost, že místní situaci okolo skládky na Točně dlouhodobě sledujeme (od roku 2004) a jsme s ní tedy dopodrobna
obeznámeni.
Po předběžných jednáních s investorem
(ŘSD ČR), dodavatelem stavby (COLAS CZ
a.s.), majitelem dotčeného pozemku (město
Příbor), zástupci stavebního a vodoprávního
úřadu (Městské úřady v Příboře a v Kopřivnici)
a samotnými občany žijícími v nejbližším okolí
skládky na Točně jsme naše řešení optimalizovali ku prospěchu všech stran. Toto řešení jsme
prosadili také u investora, který souhlasil s financováním našeho návrhu rekultivace území.
Od dodavatele stavby jsme nyní zplnomocněni
k jeho zastupování ve věci přípravy a získání
souhlasu s terénními úpravami a ke zpracování
projektové dokumentace rekultivace skládky.
Důvěru jsme také získali ze strany ŘSD ČR při
zajištění odborného dohledu našich specialistů
v oboru sanační geologie nad selektivní těžbou
kontaminovaných zemin a jejich likvidací.

Informace o organizaci školního roku
2010/2011 v základních školách,

Svaz včelařů Příbor vás srdečně zve na

  

středních školách, základních

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE,

uměleckých školách a konzervatořích
-

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.

-

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října
2010.

-

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2.ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.

-

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.

-

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Nový Jičín od
pondělí 14. února do neděle 20. února 2011.

-

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dub-

V následujících dnech bude dokončena projektová dokumentace pro rekultivaci skládky na
parcele v majetku města Příbor a zároveň bude
v trase komunikace I/58 zahájena selektivní těžba nadlimitně kontaminovaných zemin a jejich
odvoz k dekontaminaci na bidodegradiční plochu do Ostravy. Podlimitně kontaminované a
nekontaminované zeminy budou do doby zahájení rekultivace dočasně deponovány v prostoru
stavby. Předpokládám proto ze strany občanů
možný zvýšený zájem o dění na skládce a v jejím
okolí, a proto bych rád vedení města i občany
chtěl touto cestou o navrženém řešení informovat, abychom předešli nejasnostem pramenícím
z nedostatku informací.
V následujících dnech Vám rovněž na úřadě
ponecháme jeden výtisk projektové dokumentace a výsledky geologického průzkumu k nahlédnutí občanům, budou-li mít zájem o podrobné
informace. Samotná rekultivace skládky je plánovaná od října do prosince letošního roku.
Uveřejněte prosím tento text na informačním serveru města či v městském periodiku, aby
se dostal k občanům města Příbora.
Text zároveň posílám k případnému doplnění zástupci dodavatele stavby, společnosti
COLAS CZ, a.s.
Ing. Radim Ptáček, Ph.D.
jednatel společnosti / statutatory representative
Tel/Fax: +420 596636211, Mob: +420 777
939 690
GEOoffice, s.r.o.
Provozovna na Ul. 1. Máje 346/132,
CZ 703 00 Ostrava - Vítkovice
http://www.geooffice.cz, info@geooffice.cz

  

které se uskuteční v sobotu 21.
srpna od 13:00 h
za klubovnou u nádraží .
Hudba, tombola, občerstvení:
guláš, pivo, medovina, perníky….
K hojné účasti zvou pořadatelé.
Vstupné dobrovolné.   

na 2011.
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Příloha měsičníku města Příbora, srpen 2010

  

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2010
Termín Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2010 se nezadržitelně blíží. Vše začalo tím, že město Příbor, jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHS ČMS), podalo v roce 2009 přihlášku do výběrového řízení na pořadatele této akce
a rozhodnutím předsednictva sdružení bylo jako hostitel EHD 2010 vybráno. Od té doby
– 12. července 2009, je této prestižní události věnována mimořádná pozornost jak členy
zastupitelstva města, tak pracovníky městského úřadu. Starostou města byla ustavena
pracovní komise, byli osloveni možní partneři projektu, probíhala jednání se spolupořadateli, kterými jsou zejména SHS ČMS a Muzeum Novojičínska. Záštitu nad touto akcí
převzal předseda Senátu PČR p. MUDr. Přemysl Sobotka a hejtman Moravskoslezského
kraje p. Ing. Jaroslav Palas. Velká pozornost byla věnována především sestavení kulturního programu, ve kterém se představí mimo pozvaných hostujících skupin i členové místních sdružení nebo školských zařízení.
Třídenní program, který se bude odehrávat především na příborském náměstí doplní řada
výstav a vystoupení v nejvýznamnějších kulturních památkách města. Všechny akce, které
se v rámci tohoto Národního zahájení EHD 2010 v Příboře uskuteční, budou pro návštěvníky zpřístupněny zdarma, a to především díky sponzorům, kteří tuto akci finančně
podpořili.
Historické město Příbor s necelými devíti tisíci obyvateli je doposud nejmenším městem,
kterému bylo umožněno takovouto akci uspořádat.
Příbor bychom proto chtěli starostům a primátorům ostatních historických měst a obcí
představit jako město přívětivé, které si váží každého návštěvníka a každému dovede
něco nabídnout. Interiéry kostelů, opravené prostory piaristického gymnázia s muzeem,
uměleckou školou a knihovnou, rodný dům Sigmunda Freuda nebo taky centrum města
se svou památkovou rezervací a její naučnou trasou.

Příbor – 10.-12. září 2010
Příbor bychom chtěli rovněž představit jako město čisté a uklizené, ve kterém se cítí většina místních občanů dobře a spokojeně.
Do třetice bychom ho chtěli představit jako město radostné, kde se dovedou lidé vzájemně bavit a taky respektovat.
Právě těmto cílům byly podřízeny přípravy a program. V průběhu příprav byli osloveni
téměř všichni majitelé kulturních památek v centru města, byla jim nabídnuta spolupráce města při opravách podloubí jejich nemovitostí. Po deseti letech tak budou všechna
podloubí znovu vymalována a vybavena novými osvětlovacími prvky. Věřím, že vlastníci
objektů provedou i některé další drobné úpravy, na kterých jsme se dohodli.
V pátek a sobotu bude náměstí patřit zejména historickým stánkům, ve kterých budou
k vidění tradiční lidová řemesla a ke koupi budou netradiční výrobky. V neděli bude náměstí doplněno o další stánky, které tvoří každoroční kolorit příborské pouti. O zábavu se
postarají hudební a taneční skupiny, mažoretky, divadelníci, kolotoče. Ve večerních hodinách ozáří oblohu ohňostroj.
Nenechte si nic z nabízeného ujít. Přijďte se podívat a nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu. Srdečně Vás zve starosta města Ing. Milan Strakoš s kolektivem pořadatelů
a organizátorů Národního zahájení EHD 2010 v Příboře.

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstva životního prostředí
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EHD - European Heritage Days
Dny evropského dědictví
10. – 12. září 2010 Příbor
Co to je EHD?
Je to společenská AKCE, kdy se široké veřejnosti zpřístupňují nejzajímavější a výjimečné
památky, budovy, prostory a to i ty, které jsou jindy zčásti nebo zcela nepřístupné. Během
Dnů evropského dědictví můžete navštívit hrady, zámky, muzea, rodné domy osobností, ale
i uhelné doly, protiletadlové kryty, parníky, radnice, školy, věže, zříceniny…
Památky a akce zahrnuté do programu EHD bývají po dobu několika dní zpřístupněny široké veřejnosti zdarma. Výjimečně se platí snížené vstupné nebo vstupné dobrovolné, a pokud přece jen je stanoveno, bývá prohlídka objektu zpestřena opravdu zvláštní nabídkou.
Organizátoři - Rada Evropy a Evropská komise si kladou za cíl nejen zajistit vstup zdarma
do památek, ale hlavně zvyšovat informovanost o památkách, jejich ochranu, podporovat
otevřený a svobodný pohled na kulturu a přibližovat ji široké veřejnosti. .

Garant EHD - Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska
Od r. 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska. Sdružení je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující
historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu r. 1990.
K 1. 6. 2010 mělo Sdružení celkem 209 členů, z toho 201 řádných (obcí, měst a městských
částí) a 8 přidružených.
Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost kulturního
dědictví.
Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Sdružení od roku 1994 každoročně
uděluje titul historické město roku. Je to cena za nejlepší přípravu a realizaci zmíněného Programu za daný rok. Příbor se soutěže pravidelně účastní. V roce 2003 zvítězily
Prachatice. Na dalších dvou místech skončili Přébor a Chrudim.
Na základě tohoto Programu probíhá úspěšná regenerace mnohých památkově chráněných území našich měst a obcí.

EHD a obce
Sdružení spolupracuje s městy v České republice a každoročně od r. 1994 s jedním z nich
EHD slavnostně zahajuje. Od roku 1997 mají zahajovací dny svá témata.

Foto: I. Nedomová, kostel v Příboře před montáží ručiček

Počátky EHD a jejich rozvoj
Poprvé se „Dny otevřených dveří památek“ konaly v roce 1984 ve Francii. O rok později
na druhé evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví v Granadě
francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy zaštítila akci na mezinárodním poli.
První zemí, která se k této iniciativě připojila v r. 1987, bylo Nizozemí. Postupně přibyly
další - Lucembursko, Malta, Belgie, Skotsko a Švédsko.
Jako jednotný program byly Dny evropského dědictví poprvé představeny evropské veřejnosti v roce 1991. Od té doby význam EHD roste, a to z hlediska počtu účastnících se
zemí, i z hlediska počtu návštěvníků památek. K myšlenkám EHD se dnes hlásí 49 zemí
Evropské kulturní konvence, včetně České republiky. Celoevropským tématem EHD je:
Evropa – společné dědictví. Účastnické země si volí své národní téma.
EHD v ČR
V České republice se EHD konaly poprvé v r. 1991. Od té doby se každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek. Města a obce pořádají nejrůznější
přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.
Od roku 1994 se EHD slavnostně zahajuje v některém z měst České republiky.

r. 1994 Znojmo Život památkám.
r. 1995 Třeboň Život památkám.
r. 1996 Kutná Hora Život památkám.
r. 1997 Nový Jičín Pomoc památkám (aktuální, záplavy).
r. 1998 Kroměříž Památky - živý obraz minulosti.
r. 1999 Jihlava Národní dědictví, součást evrop. paměti.
r. 2000 Litomyšl Národní dědictví, součást evrop. paměti.
r. 2001 Olomouc 1. Krásy baroka 2. Hasičské památky a historické tradice.
r. 2002 Praha Památky v místních pověstech.
r. 2003 Prachatice Technické památky.
r. 2004 Tábor Hudba probouzí památky.
r. 2005 Chrudim Nový život v historickém prostředí.
r. 2006 Jičín Otisk slavných jmen, historické objekty, v nichž žili slavní lidé.
r. 2007 Uh. Hradiště Památky, řemesla a lidová kultura.
r. 2008 Č. Budějovice Památky v krajině a krajina jako památka
r. 2009 Šternberk Památky měřené časem
Města si pro své zahájení vybírají témata jim nejbližší a pro každou obec je čest, pokud je
Sdružením historických měst a sídel vybrána.

EHD a Příbor - rok 2010
Město Příbor získalo pořadatelství akce na r. 2010. Příbor je už léta městem s památkovou
rezervací. Má spoustu památek a také něco navíc. V Příboře se narodila osobnost světového významu Sigmund Freud. Zakladatel psychoanalýzy zkoumal lidskou duši, a právě proto
bylo pro letošní rok oslav evropského dědictví zvoleno téma „Duše památek“. Tomuto
tématu je podřízen veškerý program, který potrvá celé tři dny 10. – 12. září 2010.

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstva životního prostředí
Měsíčník města příbor
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EHD - Nositel tradice lidových řemesel
Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo
„Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Přípravou nominací
na tento titul je v ČR pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.
V minulých letech byli oceněni - například žena, vyrábějící tradiční lidový oděv nebo jiná, která se zasloužila o zachování horňácké výšivky, další, která dokáže vyšívat z rybích šupin,
plést z kukuřičného šustí, tkát plátno na rámu, zpracovávat orobinec. Nositeli tradic jsou i muži - například ten, který dokáže sekerou dokonale zpracovat dřevo, nebo jiný, který vyrábí
habánské fajánse, další štípe ze soustruženého bloku hračky, jiný vyrábí tradiční hudební nástroje.

Letos si titul Nositel tradic odnesou z Příbora tři řemeslníci – tři muži:
Augustin Krystyník je vynikajícím mistrem
kolářem. Toto kdysi nepostradatelné řemeslo
prezentuje i na veřejnosti.

Alfred Stawaritsch je jedním z mála kovářů
ovládajících tradiční kovářské technologie.

Milan Strmiska navazuje na tradici knoflíkářských dílen vyrábějících perleťové zboží.
Společně s manželkou Evou obohatili řemeslo
o nové výrobní vzory.

EHD - komu jsou určeny a co mohou účastníkům přinést? Dny evropského dědictví jsou určeny VŠEM!
Akce v městech, kde probíhá zahájení, bývají připravovány právě pro občany dané obce a
to tak, aby oslovily všechny věkové kategorie - malé, mladé, starší i staré.
I v Příboře tomu bude stejně. Každý si v programu můžete najít to „své“.
Můžete poslouchat i tancovat přímo na náměstí, zahraje řada kapel a zazpívá mnoho
zpěváků,

můžete ale také obdivovat invenci a fantazii vystavujících umělců a fotografů…- v muzeu,
na radnici, v klášteře nebo ocenit zručnost hrnčíře, košíkáře, kováře a dalších řemeslníků,
můžete si uklidnit rozbouřenou mysl v některém z otevřených kostelů, přivítají vás v nich
mladičcí piaristé,
můžete se potěšit procházkou po městě nebo si můžete zadovádět na kolotočích…
Zahájení EHD v Příboře totiž ukončíme v neděli - tradiční příborskou poutí.

Nezbývá než si přát krásné počasí.
A i kdyby nevyšlo…, nechť nás dobrá nálada neopouští a ať nás program všech tří dnů baví a vidíme kolem sebe hodně úsměvů. 
Foto: Archiv Local TV Příbor Foto: Archiv MÚ Příbor, Připravila: Mgr. Irena Nedomová. Zdroje: Wikipedie, www.shscms.cz. www.nulk.cz. Foto: Archiv MÚ Příbor, Archiv SHS CMS, Archiv Národní ústav lidové kultury Strážnice, I. Nedomová.
pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

životního prostředí
Měsíčník města ministerstva
příbor
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PŘEDSTAVUJEME

VÁM

NĚKTERÉ

VYSTUPUJÍCÍ

nebo

ORGANIZÁTORY

DOPROVODNÝCH AKCÍ. Všichni, kteří na této stránce odpovídají, byli vstřícní.
A to i přesto, že někteří trávili dovolené u nás či za hranicemi země. Některé
bylo těžké vypátrat… ale přesto jsou tady! NIGHTWORK – příště!
Elvis Presley Revival - 10. 9. v 18.00 hod.
Vladimír Lichnovský, zpěvák
1. Jak jistě víte, děláme s kapelou v Příboře již více než 10 let pravidelně o vánočních
svátcích velkou Vánoční show s Elvisem v Katolickém domě. Publikum je zde skvělé, a proto se moc těšíme, že budeme mít šanci si opět zahrát (již podruhé) přímo
na náměstí. Koncertní show se bude skládat samozřejmě z těch nejznámějších hitů
E. Presleyho.
2. Jak již jsem se zmínil v předchozí otázce, publikum je zde super. A také fakt, že jsem
se zde narodil a žiji zde více než 30 let mi dává skoro až povinnost na dnech EHD
v Příboře vystoupit…
3. Pro mne to je domov, rodina a s ní vše spojeno…

Divadlo Pod věží, Divotvorný hrnec - 11. 9. ve 20.00 hod.
Mořic Jurečka, herec
1. Představíme se s divadelním představením Divotvorný hrnec, adaptací V+W.
2. Byli jsme oficiálně pozváni, ale rádi v Příboře vystupujeme a vracíme se. Těší nás
pozvolný vzestup návštěvnosti i zájmu o divadelní ochotnická představení ve městě.
3. Moravská Litomyšl minulých let. Měli bychom se snažit o pokračování kulturně-společenských aktivit vybudovaných našimi předky a potvrzovat tak tento kdysi výstižný
název našeho města.
Kabát Revival Morava – rockový festival 11. 9. ve 20.00 hod.
Pavel Seidl, zpěvák
1. Připravili jsme si hodinové profesionální vystoupení naší skupiny tak, aby se diváci cítili jako na opravdovém vystoupení originální skupiny Kabát. Přijedeme s novým vynikajícím bubeníkem, který k nám byl přizván letos v březnu naší kapelou
a s obměněnou image zpěváka dle koncertu skupiny Kabát na Vypichu.
2. Zřejmě asi proto, že rádi bavíme lidi tím, co umíme,
a vím, že je nezklameme a už vůbec ne pořadatelé,
kteří si nás hodně oblíbili nejen na Moravě. Jsme
vlastně jediní v ČR, kteří skupinu Kabát napodobili
na 100% a je nám ctí v Příboře opět vystupovat jako
první opravdový Revival-Kabát.
3. Vždy si hned vybavím svou ženu Lucii, jelikož odsud
pochází, a že Příbor je samozřejmě opravdové rodiště
Sigmunda Freuda. 

Ptali jsme se:
1. Co jste si připravili na vystoupení do Příbora ke dnům EHD?
2. Proč jste přijali pozvání právě do Příbora?
3. 	Řeknu-li Příbor, s velkým P, co vám hned bleskne hlavou?
Ptala se a za odpovědi i dodané fotografie děkuje I. Nedomová.
Moje školka, s. r. o. – 11. 9. ve 13.00 hod.
Iveta Šrubařová, ředitelka školy
1. 		 Připravujeme spolu s rodiči a dětmi naší školy minimuzikál „Na mravenčí pasece“.
Snad všechno dobře dopadne (malinko nás „brzdí“ letní prázdniny) a budeme se líbit.
2. 		 Myslím si, že jakékoli prezentace naší školičky na veřejnosti není nikdy dost, zvlášť,
když je dobrá, účelná, přirozená. A také v tomto případě je pro nás příjemné, že jsme
byli panem starostou osloveni a byl nám nabídnut prostor pro tento kratičký projekt
a „MOJE ŠKOLKA“ bude mít
možnost svým vystoupením
reprezentovat i to naše hezké
město.
3. 		 Opravdicky? Nevím, zda se to
sluší, ale já vidím (i když dotaz
je na velké P) jídelní příbor
a výborný steak od Pajonků,
který mám ráda stejně, jako to
naše městečko mrňavé, ale velké svou historií a památkami.
Žije se tu fajn
EXIT RF - 12. 9. v 16.00 hod.
Jura Ondrušek
1. 		 Budeme hrát výběr z repertoáru, ve
kterém nebudou chybět vlastní věci
ze 70. let. Nic speciálního, vzhledem
k tomu, že nebudeme přes prázdninové
měsíce moci zkoušet, nechystáme
2. 		 Je to příležitost, která se neodmítá,
jsme rádi, že jsme byli osloveni, a doufáme, že to bude pohodovka.
3. 		 Příbor je především domov, rodina, kamarádi a známí, vždyť tu žiji od r. 1959!
Dechový orchestr mladých Příbor - 11. 9. v 9.00 a 11.00 hod.
Ivo Lacný, kapelník
1. 		 Program bude pestrý,
vystoupí malé i velké
mažoretky.
2. 		 Chceme předvést kvalitní domácí kulturu a
ukázat, že i malé město
může dělat velké věci.
3. 		 Sigmund Freud.

Bugaboo – 10. 9. ve 20.30 hod.
Daves
1. 		 Zahrajeme klasický průřez našimi písničkami, od starých až po
nové čerstvé kousky, s kterými
objíždíme festivaly. Zahrajeme
i pilotní skladbu Ruce z multimediálního projektu C´est
la vie, s kterým momentálně
objíždíme amfiteátry a divadla
v Česku i na Slovensku.
2.		 Těšíme se na vystoupení
„doma“ v Příboře. Je to letos
jediná akce poblíž, kterou zahrajeme…... Tak se přijďte podívat!
3. 		 Domov...
pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Stanley‘s Dixie Street Band – 11. 9. v 15.15 hod.
Standa Dětský, kapelník
1. 		 Vystoupíme s naším klasickým repertoárem, což je původní New Orleans dixielandový styl hudby. Navíc zazní nové skladby
z našeho nového CD kompletu, který jsme natočili pro vydavatelství Česká muzika. Máme na kontě již celkem 8 CD a 5
DVD. Jsme jasně „ nejplodnější „ dixielandová kapela v naší republice.
2. 		 Pozvání do Příbora jsme přijali už pošesté s velikou radostí. Musím přiznat, že jelikož jsme dva členové z Kopřivnice, tak
jsme si v Kopřivnici zahráli jako kapela poprvé letos v červnu po našem pětiletém působení jako kapela. No, ale naopak
město Příbor nás vždy přivítalo s otevřenou náručí a za to můžeme děkovat i opravdu osvícenému a fundovanému odboru
kultury MÚ. Věřte tomu, není to tak všude a bud´te rádi, že je máte a že jsou tací, jací jsou. Vím, o čem mluvím !!!!!
3. 		 Tak první, co mě napadne, je vzpomínka na „ úžasnou „ dívčí bubenickou sekci ve vašem Dechovém orchestru mladých bubenickou sekci asi tak před 20 - 25 roky
Permoník, sbor ZUŠ B. Smetany Karviná – 10. 9. ve 20.00 hod.
Eva Šeinerová, sbormistryně
1. 		 Koncertní sbor Permoník zahájí 10. 9. svou 45. sezonu. Na soustředění v srpnu se
rozhodneme, zda se v Příboře představíme s novým tématem koncertu Aleluja zkomponovaným skladateli různých náboženských vyznání od křesťanství přes pravoslavné,
židovské vyznání až po spirituály, anebo tématem koncertu AVE MARIA. V každém
případě se bude jednat o hudbu sakrální.
2. 		 V Příboře jsme poprvé zpívali 3. 1. 2010 na novoročním koncertě a přijetí bylo natolik

srdečné, že nás další pozvání více než potěšilo!
3. 		 Příbor s velkým Pé. Kdybyste se mě zeptala před rokem, tak bych okamžitě řekla
Sigmund Freud. A určitě bych dodala, že město proslavil nejen zakladatel psychoanalýzy, ale i Dechový orchestr mladých, který vede Ivo Lacný. A taky Příbor spojuji se
jménem Ireny Laníkové – dámy mojí profese - zpěvačky, která učí v příborské ZUŠ a se
kterou mě pojí dlouholeté přátelství. Dnes ještě dodávám jméno Josefa Melnara, který
nám zprostředkoval první koncert v Příboře – ve městě s vděčnými posluchači.

Sdružení hudebníků B. Pukovce – 12. 9. ve 14.00 hod.
Zdeněk Pukovec, kapelník
1. 		 V programu zazní skladby muzikálové, westernové, filmové a z repertoáru Elvise Presleyho. Sólisté Vláďa Lichnovský, třináctiletá Patricie Janečková z Ostravy, David Ondečko a Melody ladies se představí za doprovodu Swingového orchestru
B. Pukovce společně se Symfonickým orchestrem Sdružení hudebníků Příbor.
2. 		 Z mého pohledu se jedná o významnou událost a chci spolu s hudebníky podpořit oslavy Dnů evropské kultury.
3. 		 Své rodné město si vždy spojuji s majestátní věží příborského kostela a mým heslem je – zvláště na cestách: Všude dobře,
ale v Příboře nejlépe.

Výstava kovových plastik na náměstí, SSUŠ Ave Art OV
Ing. Jaroslav Prokop, ředitel
Především představíme sv. Jana Sarkandra. Jde o maturitní práci Jana Řezníčka. Letos
v naší škole maturovalo pět kovářů a minimálně dva vytvořili práce na úrovni bakalářského studia. Socha se bude ještě lakovat. Snad ji odhalíme na náměstí. Také přivezeme některé plastiky přímo z 6. ročníku výstavy, která probíhá až do konce října v Lipníku n. B.
Jde o pestrou směsici kovových plastik. Také do Příbora přijedou naši studenti a na improvizovaných pracovištích ve výtvarných kroužcích se budou přímo na náměstí věnovat
dětem. Už se všichni těšíme.

Okr. výstava mladých chovatelů a místní výstava králíků, holubů, drůbeže
L. Demel, ZO ČSCH
Stejně jako každý rok i tentokrát vystavíme králíky,
holuby, slepice, exotické ptactvo. Výstavy se zúčastní
chovatelé z širokého okolí. Chodí zejména mladí rodiče
s malými dětmi - těm se nejvíce líbí ovečky a kozy a pak lidé, kteří mají zájem o chov. Výstava naší organizace, která letos slaví 115 let od svého založení, bývá
každoročně velmi kladně posuzována odborníky ze
Svazu chovatelů A i letos chceme úroveň výstavy zachovat! A také všechny zveme na výborný guláš…

Výstava Historie a současnost Příbora, Galerie v radnici,
R. Jarnot , spoluautor

Tato výstava znamená hledání v archivu, v zapomenutých albech, nebo je to jen setkání ze zažloutlou fotografií šťastnou náhodou. Město Příbor má bohatý výběr. Dále
to znamená pořídit nové nové fotografie. Najít místa pořízení historické fotografie je
dnes velmi obtížné. Změny jsou veliké v historickém jádru města i na sídlištích a jinde.
S kronikářem města L. Loukotkou jsme se pokusili co nejvěrněji tato místa najít a ukázat
současný stav. Ne ale vždy ke spokojenosti oku fotografa!
I. Nedomová, spoluautor. Výstava bude věrnou ukázkou toho, jak se Příbor během let
měnil a změnil.
Výstava ornátů, kostel sv. Františka
Jan Monsport, organizátor
Připravíme unikátní výstavu ornátů, včetně jednoho vzácného, který vyšívala matka
sv. Jana Sarkandra. Na ornátu je uveden letopočet jeho vzniku! Vystavíme ornáty slavnostní i ty, které se běžně používaly a také jednu sestavu – pluviál, dalmatiku a ornát.

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

životního prostředí
Měsíčník města ministerstva
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Oficiální program
pátek 10. září
13.00 hodin
14.00 hodin
16.00 hodin
16.30 hodin
16.40 hodin
17.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
20.30 hodin
22.15 hodin

prohlídka areálu Farního kostela s hrou na varhany
( farní kostel Narození Panny Marie )
vernisáž Vladimíra Bruntona – s cimbálovkou „Pramínky“
( refektář piaristického kláštera )
prezentace malých velkých umělců ZUŠ Příbor
( náměstí Sigmunda Freuda )
vernisáž Vladimíra Bruntona – fotografické obrazy
( refektář piaristického kláštera )
show mažoretek – Příbor a Havířov			
( náměstí Sigmunda Freuda )
zahájení výstavy Nositel tradice lidových řemesel
( výstavní síň v muzeu Novojičínska )
koncert Elvis Presley revival
( náměstí Sigmunda Freuda )
koncert pěveckého sboru „Permoník“
( kostel sv. Valentina )
taneční párty s BugaBoo
( náměstí Sigmunda Freuda )
noční ohňostroj u kolotočů
( v areálu za sportovní halou )

sobota 11. září
9.00 hodin
10.00 hodin

11.20 hodin
13.00 hodin

koncert DOM Příbor (Dechový orchestr mladých)
( náměstí Sigmunda Freuda )
Slavnostní oficiální Národní zahájení EHD 2010
slavnostní fanfáry z věže farního kostela – žesťové nástroje
předávání ocenění Nositel tradice lidových řemesel
( náměstí Sigmunda Freuda )
koncert DOM Příbor (dechový orchestr mladých)
( náměstí Sigmunda Freuda )
„Malý muzikál“ - vystoupení dětí Mateřské školky Hájov
( náměstí Sigmunda Freuda )

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Měsíčník města příbor
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Oficiální program
14.00 hodin

vystoupení folklorního souboru Ostravička
( náměstí Sigmunda Freuda )
15.15 hodin
koncert Dixi Street Band
( náměstí Sigmunda Freuda )
16.30 hodin
pouliční „Bílé divadlo“
( náměstí Sigmunda Freuda )
17.00 hodin
mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
17.15 hodin
Slavnostní ukončení oficiálního programu dne – předání Cen města
( náměstí Sigmunda Freuda )
17.45 hodin
hra z věže farního kostela ( žesťové nástroje ) 15-20 min
( farní kostel Narození Panny Marie )
18.15 hodin
koncert skupiny „NIGHTWORK“
( náměstí Sigmunda Freuda )
20.00 hodin
„Divotvorný hrnec“ hraje štramberské „Divadlo pod věží“
( kulturní dům )
20.00 hodin	Rockový festival pana Frýdeckého (Kabát Revival, Vilém Čok…..)
( náměstí Sigmunda Freuda )
23.00 hodin
slavnostní ohňostroj - ozvučený
( náměstí Sigmunda Freuda )

neděle 12. září
7.00 hodin

mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
8.30 hodin
mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
10.00 hodin
slavnostní pouťová mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
10.00 hodin
program pro děti – Minidiskotéka s Míšou Růžičkovou
( náměstí Sigmunda Freuda )
14.00 hodin
koncert Sdružení hudebníků Příbor
( náměstí Sigmunda Freuda )
16.00 hodin	Rock koncert skupiny EXIT RF
( náměstí Sigmunda Freuda )

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Doprovodný program
pátek 10. září
Po celý den budou připraveny výstavy a expozice v jednotlivých památkách zpřístupnění památek
– od 13.00 do 21.00 hodin
Trhy tradičních lidových řemesel - na náměstí Sigmunda Freuda

sobota 11. září
Po celý den budou připraveny výstavy a expozice v jednotlivých památkách zpřístupnění památek
– od 9.00 do 21.00 hodin
Trhy tradičních lidových řemesel - na náměstí Sigmunda Freuda

neděle 12. září
Po celý den budou připraveny výstavy a expozice v jednotlivých památkách zpřístupnění památek
– od 9.00 do 17.00 hodin
Tradiční příborská pouť - na náměstí Sigmunda Freuda

Expozice v památkách
podloubí náměstí
refektář
chodby knihovny
chodby ZUŠ
výstavní síň v Muzeu Novojičínska
vestibul a ateliéry gymnázia
chodba v radnici
Galerie v radnici
cukrárna u Elvíry
zahrada rodného domu S. Freuda
kostel sv. Kříže
kostel sv. Františka
Kulturní dům - vestibul
místnost naproti MIC
Chovatelské středisko

- expozice kovaných soch uměleckoprůmyslové školy AVE ART
- umělecká fotografická plátna pana Vladimíra Bruntona
- fotografická expozice „Jak šel čas…Příbor“
- výtvarné práce žáků ZUŠ
- výstava „Nositel lidových tradic“
- výstava výtvarných prací studentů gymnázia
- výstava „Sigmund Freud“
- fotografická konfrontace historické a současné podoby Příbora
- fotografická výstava „Detaily Příborských památek“
- plenér uměleckých řezbářů
- archeologická výstava
- výstava ornátů
- výstava o životě a díle Sigmunda Freuda
- Velké Losiny - prodejní expozice ručního papíru a prezentace výroby
- „Výstava králíků, morčat, drůbeže a drobného ptactva“
pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstva životního prostředí
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Vladimír
Brunton,
výstava fotografických děl, obrazů v refektáři piaristického kláštera v Příboře, 10. – 12. 9. 2010
Vaše tvorba, kterou k mé lítosti znám pouze z webových stránek a z tisku, mě uchvátila.
S čím se představíte v Příboře?
V. B. : Budu vystavovat několik portrétů ze souboru „Osobnosti České republiky“, dále
několik velkých formátů-na plátně s tématem žena a nové věci z volné tvorby na ručním
papíře.
Vystavujete velkoformátové portréty známých osobností. Jak takové portréty
vznikají?
V. B. : Nejprve tedy domlouvám schůzku s portrétovaným na vyfocení buď v jeho prostředí, nebo v mém ateliéru, vše fotím na velkoformátové černobílé negativy starými deskovými fotoaparáty, proto je příprava u focení důležitá, a tím je čas alespoň trochu focenou
osobnost poznat.

V. B. : Hodně mi schází ti, na jejichž počest jsem tento projekt začal fotografovat, ale už
bohužel jsou dávno mrtví, např. Jan Werich, Karel Čapek, T. .G Masaryk…
Jinak se chystám k novému projektu, kde budou foceny světové osobnosti a začnu tím, na
kterém mi velice záleží a to je Dalajlama.
Používáte digitální fotoaparáty?
V. B. : Digitální technologii nemám v oblibě, tudíž ji nepoužívám.
Teď trošku techniky, spíš možná technologie… jak se z fotografie stane obraz….
V. B. : Vlastnoručně vyvolaný negativ zpracovávám chemickou cestou v laboratoři, dále
na upravené plátno s nanesenou světlocitlivou fotografickou emulzí přesvětluji obraz
z negativu a ten opět vyvolávám stejně jako fotopapír v klasické fotografii. Nakonec obrazy pro archivní stálost ještě tónuji.
Co světlo, rekvizity, barvičky? Jakou roli hrají ve vaší tvorbě?
V. B. : Doplňková světla vzhledem k technice focení musím používat, u rekvizit se snažím
být opatrný, aby na výsledku nebylo cítit příliš aranžování. Většinou mi stačí zajímavé pozadí, které jaksi charakterizuje téma.

AUTOPORTRÉT ZE ŽIVOTA
Když získáte k portrétování známou osobnost…je pro vás práce přímo s „živou“ osob(ou)ností adrenalinem, útěchou, pocitem uspokojení, normální prací… jak to cítíte…
V. B. : Každý fotografovaný - a to platí nejen u osobností, je něčím zajímavý, jedinečný.
Pro mne znamená každé focení portrétu jediné - odhadnout charakter člověka a pokud
možno zachytit část toho na záběru. U osobností jsem ze začátku projektu přistupoval
k focení s větším respektem a předsudky, což se časem změnilo a nyní se více soustředím
na momentální rozpoložení foceného a jeho „zásluhy“ ustupují do pozadí. Vždy je pro
mne ale setkání s portrétovanou osobností jakési ověření reality s fikcí.
Získal jste už i Jana Saudka, kterého jste si přál, kdo vám ještě ve vaší „sbírce“ hodně schází?

Vystavujete působivé i snímky žen, co vás ve vaší tvorbě nejvíce inspiruje…
V. B. : Inspiruje mě vše, co je nějakým způsobem jiné, než obyčejné - různé detaily prostředí,věcí, nejvíce různorodé jsou právě ženy a obecně lidé, dále mě zajímá u lidí zachycení různých emocí.
Secese a renesance je zase mé oblíbené období, ve kterém vidím hodně inspirace.
Proč jste přijal pozvání do Příbora?
V. B. : Jako u všeho co dělám - je to věc náhody,kdy dostanu nějakou nabídku a věc mého
přesvědčení, že tyto situace, co přijdou ke mě samy - neodmítat.
Vyslovím-li (napíši) Příbor – s velkým Pé, co vám nejdříve bleskne hlavou…..
ale opravdu!
Příbor je „příbor“ takže spojení s dobrým jídlem, kde si určitě dobře pochutnám.
Všechno nejlepší k „Račím“ narozeninám!! DĚKUJI!
Ptala se I. Nedomová.

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Detaily a skvosty příborských památek
Poznáte detaily příborských památek na fotografiích Jiřího Podražila?
NE?
Zkuste je tedy najít přímo v památkách, které budou ve dnech 10.-12.9.2010 zpřístupněny široké veřejnosti.

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Mistři uměleckých řemesel
Oslavy EHD jsou realizovány v termínu tradiční příborské pouti, která je vždy doprovázena stánkovým prodejem. Letos však čeká místní a návštěvníky příjemné překvapení. Pouť bude
trvat tři dny a v pátek 10.7. a v sobotu 11.7. bude na náměstí neopakovatelný a jedinečný trh tradičních řemesel, na kterém své umění představí mistři na slovo vzatí – „Nositelé lidové
tradice „ a další, kteří se tímto titulem zatím honosit nemohou, ale svým dílem a tvorbou do této skupiny patří.
Takže v krásných tradičních stáncích uvidíte věci, které jsou již mnohdy vzácně k vidění : prezentaci klasických folklorních řemesel a desítky stánků se spoustou suvenýrů a řemeslnou
tvorbu, která bude také prodejní. Nikde zde nepotkáte prodejce „laciného čínského zboží“ na jedno použití.
Kde začít? Nejlépe bude představit vám aspoň část řemesel obrazem:
Lidové postavy
Jediný původní olomoucké tvarůžky
Drátenictví – krásné misky z drátů
z kukuřičného šustí

  

  

  

Drátenice z Nymburku

  

  

Hospodářské a salašnické nádobí

  

  

  

Figurky z taženého skla
a kované šperky

Figurální dřevořezby

  

  

Dřevěné vyřezávané misky – dř. krajka

  

Paličkovaná krajka

Kovář a mečíř

Valašské sýry

Výroba dřevěných hraček

  

  

Kromě těchto řemesel uvidíte ještě spoustu dalších – šperky z kostí hovězího dobytka, korálkové dekorace, dráteníci, proutěné zboží, výrobky z ovčí vlny, ruční tkaní, modrotisk a spoustu dalších.
pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstva životního prostředí
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Pořadatelé a partneři Národního zahájení Dnů evropského dědictví
EHD 2010 v Příboře
Pořadatelé
Město Příbor

Generální partner

Hlavní partneři projektu

Místo pro další partnery

pod záštitou ministra kultury
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstva životního prostředí
Měsíčník města příbor
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Školáci „uklízeli svět“
K životnímu prostředí se děti chovají nejlépe
v Červené Vodě a Kunčicích
Praha, 21. června 2010 – Školáci v projektu Ukliďme si svět odevzdali
116 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Soupeřilo se ve dvou kategoriích –
v celkovém množství elektroodpadu a v průměru na jednoho žáka. Celkem
11,5 tuny elektrošrotu sesbírali žáci v ZŠ a MŠ Červená Voda, což jim zajistilo suverénní vítězství v první kategorii. V přepočtu na jednoho žáka se
nejlépe umístila ZŠ a MŠ Kunčice. Každý žák zde odevzdal více než 312
kilogramů elektroodpadu. Obě školy přitom uspěly v konkurenci téměř
200 škol, které se do projektu zapojily. Soutěž organizuje kolektivní systém
ELEKTROWIN pro základní a střední školy v celé republice.
V letošním již třetím ročníku projektu Ukliďme si svět bylo vybráno
největší množství elektrošrotu. „V porovnání s prvním ročníkem, kdy se
vybralo 19 tun, a druhým s 83 tunami byl letošní sběr opravdu rekordní.
Celkem vybraných 116 tun považujeme za velký úspěch. Těší nás také
stoupající popularita soutěže,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, jež u nás zajišťuje zpětný odběr a recyklaci více
než poloviny veškerého elektroodpadu.
Hlavním cílem Ukliďme si svět je vzdělávat v oblasti zpětného odběru
vyřazených elektrozařízení. „Chtěli bychom také mladé generaci ukázat, že
vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice. Jejich recyklací
lze totiž ušetřit obrovské množství surovin,“ vysvětluje Tvrzník. Za pět let
své činnosti již ELEKTROWIN ušetřil tolik energie, která by pokryla celoroční spotřebu až 60 000 lidí.
Za svou snahu o zlepšení životního prostředí budou účastníci odměněni. „V projektu má možnost uspět každá škola, která se zapojí
a vybere minimální množství odpadu. Pro aktivní žáky a jejich pedagogy
jsou navíc připraveny atraktivní ceny,“ doplňuje Taťána Pokorná, jež má
v ELEKTROWINu na starosti zákaznický servis. Účastníků bylo letos
opravdu hodně. V celkovém množství odevzdaného elektroodpadu obsadila druhé místo ZŠ Křivoklát s 10,5 tunami, třetí místo pak ZŠ Dašice,
kde se nasbíralo 9,6 tuny elektrošrotu. V přepočtu na jednoho žáka se na
druhém místě umístila ZŠ a MŠ Ostrov s necelými 230 kg na žáka, třetí
místo obsadila ZŠ Dukelská z Příboru, kde jeden školák odevzdal v průměru 85 kg.
Ukliďme si svět je ekologický projekt určený všem základním a středním školám v České republice. Pořádá jej kolektivní systém ELEKTROWIN
s podporou systému soutěže Eurorebus. Projekt spočívá ve sběru vysloužilých spotřebičů s tím, že pro školy, které se ho účastní je zdarma připraven
servis zajišťující dodání sběrných nádob a odvoz vysloužilých spotřebičů.
ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný
odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost byla
založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče
i elektrické a elektronické nástroje.
Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední
výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím více než
717 sběrných dvorů v 550 městech a obcích, 2257 provozoven posledních
prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně
pokrývá přes 92 % obyvatel ČR.
Zpětný odběr více než 85 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od
roku 2005 do současnosti zajišťuje kolektivnímu systému ELEKTROWIN
prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných
vysloužilých elektrozařízení.
Pro více informací, prosím kontaktujte:
Taťána Pokorná
Email: tpokorna@elektrowin.cz; Tel.: 731 492 677
Ivan Tučník, Bison & Rose
Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz; Tel.: 777 923 401

Z kalendáře starosty
Květen/červenec 2010
Ing. Milan Strakoš
Se začátkem prázdnin a dovolených se počasí,
jako mávnutím proutku, diametrálně změnilo. Déšť
vystřídalo sluníčko a teploty se pohybují nad hranicí
30°C. Kdo může, tak většinu dne stráví u vody nebo
na zahrádce v příjemném stínu stromů.
I v tomto téměř tropickém počasí pokračují hlavní stavební práce na území našeho města. Vzhledem k tomu, že se jedná především o stavby silničního
charakteru, došlo na území města k různým uzávěrám a objížďkám. Byl dokončen chodník a lávka přes Kopřivničku, na druhé straně však byl uzavřen most
přes Lubinu, spojující Příbor a Klokočov. Po více jak šedesáti letech si technický stav vyžádal generální opravu. Investorem stavby je Správa a údržba silnic
Moravskoslezského kraje, oprava by měla být dokončena v listopadu letošního
roku.
Z prostředků města byla dokončena zcela nová komunikace na ul. Sadové,
rovněž byla zahájena dlouho očekávaná oprava ul. Nerudovy. Ještě v letošním
roce budou provedeny generální opravy ulic Bezručova a Kašnice.
Kompletní výměna povrchů komunikací bude provedena ve většině ulic
Na Benátkách, kde probíhá výměna plynovodních řadů. Tyto práce nejsou hrazeny z rozpočtu města, ale jdou na úkor investora stavby, kterým je v tomto
případě Severomoravská plynárenská společnost. Částečné omezení dopravy
v ulicích Na Benátkách značně komplikuje dopravní situaci zejména v době,
kdy je maximálně využito městské koupaliště, které nemá navíc dostatečný počet vhodných parkovacích míst.
V centru města se dokončují výmalby podloubí, ohradní zdi kolem farního
kostela, opravy fasád piaristického gymnázia. Centrum města se tak připravuje
na Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2010.
V prázdninových měsících byly rovněž zahájeny stavební úpravy Mateřské
školy Pionýrů, které by měly být dokončeny začátkem nového školního roku.
V pořadí poslední, 36. zasedání zastupitelstva města, se uskutečnilo ve
středu 30. června 2010. Na tomto zasedání byly odsouhlašeny a přerozděleny
další finanční prostředky, určené na činnost a provoz neziskových organizací.
Tentokrát byla přerozdělena částka ve výši 300 tis. Kč. Zastupitelé města rozhodli o udělení „Cen města“ celkem deseti občanům města a přiznali „ Čestné
občanství města“ panu Ing. Milanu Galiovi, který se ve funkci konstruktéra a
šéfkonstruktéra podílel na vývoji celé řady nákladních automobilů zn. Tatra.
Tato vysoká ohodnocení budou všem předávána v době konání Národního zahájení EHD 2010 v sobotu 11. září na příborském náměstí. Na jednání zastupitelstsva bylo rovněž projednáno zadání pro zpracování nového územního plánu města a požadavky fyzických osob na změny v územním plánu. Většina požadovaných změn byla doporučena k zařazení nebo alespoň k dalšímu projednání. Zastupitelé dále doporučili některé změny v orgánech společnosti SMMP
s.r.o. Tyto změny potvrdila následně valná hromada společnosti. Novými členy
dozorčí rady se stali Václav Kovalský a Vladimíra Sklenovská, druhým jednatelem společnosti Ivo Lacný.
Příborská kopaná oslavila již devadesáté výročí od svého založení. Na zeleném trávníku se v sobotu 19.6.2010 představila družstva žáků, dospělých
i staré gardy. Večer uspořádalo nové vedení oddílu kulturní program s hudbou
a tancem.
Po roční přestávce se do města znovu vrátila tradice házení metel přes
řeku Lubinu. Zájem o tuto akci byl velký a všichni se dobře bavili. Akcí pro
veřejnost je a bude v letošním roce vcelku dost.
V závěru školního roku jsem společně s předsedkyní komise pro občanské
záležitosti pí Libuši Klaudovou přivítal na radnici dvanáct žáků základních škol
a nižšího stupně gymnázia, kterým byly předány drobné dárky. Za dobré výsledky a mimořádnou aktivitu mimo dárky dostali všichni rovněž volnou vstupenku na příborské koupaliště.
22.6.2010… setkání na radnici s vyhodnocenými žáky základních škol

24.6.2010… jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a zástupci SmVaK ve
věci likvidace dešťových vod na ul. Palackého… účast na jednání valné
hromady TJ Příbor
26.6.2010… účast na akci Lašské laškování v Kopřivnici

28.6.2010… projednání zadání rekonstrukce Kulturního domu se zpracovatelem studie stavby, společností Ateliér Simona Ostrava
29.6.2010… jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Ostrava k majetkoprávním záležitostem stavby obchvatu města
30.6.2010… pravidelná schůzka se zástupci PČR a městské policie

1.7.2010… účast na jednání valné hromady spol. SMMP s.r.o., spojená s volbou
nových orgánů společnosti
9.7.2010… účast na kontrolním dnu stavby rekonstrukce mostu přes Lubinu
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Městský koordinační výbor KSČM v Příboře
  

vás zve na

NABÍZÍM

LETNÍ ODPOLEDNE

VELKÉ PROSTORY K PODNIKÁNÍ

v sobotu 14. 8. 2010 do 13:00 h

v 1. poschodí domu č. 4 v Příboře,

v zahradní restauraci MEXIKO
Hudba, tombola, občerstvení – guláš zajištěno.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.
Při nepřízní počasí se akce překládá na 21. 8. 2010.

náměstí S. Freuda.
Informace: 736 157 848
556 725 607

DOUČOVÁNÍ
ANGLICKÉHO JAZYKA
Nabízím nejen letní doučování AJ pro žáky, studenty,
dospělé …
(začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí). 1,5 letá
praxe v Anglii. Získán FCE v Londýně, základní státní
jazyková zkouška. Město Příbor a okolí, jsem ochotná
dojíždět. Cena: 200,- Kč/60 min

Telefon: 725 123 821
  

Past v podobě dluhů
Pan Jaroslav žil s manželkou a synem,který měl částečný invalidní
důchod, v družstevním bytě. Měl dobře placené zaměstnání, u svého zaměstnavatele působil už 20 let. Nebyl tedy problém získat bankovní půjčku na obnovení zařízení bytu a další úvěr na pořízení auta. Jaroslav celý
život pracoval, jeho žena taky, na dovolenou se mockrát nedostali, tak se
rozhodl, že ji vezme k moři. Našetřeno moc neměli, tak využil nabídky
banky na kreditní kartu, ze které dovolenou uhradil. Brzy na to manželka
onemocněla. Její choroba se stala velice nákladnou ohledně pořizování
léků. Do toho Jaroslavovi zjistili cukrovku, ta se zhoršovala a byl mu přiznán částečný invalidní důchod. Finanční situace se zhoršovala, nezbývaly prostředky na úhradu bydlení, měsíční náklady se neustále zvyšovaly.
Bylo třeba půjčit si další peníze. U banky již nepochodil, musel sáhnout
k nebankovním, daleko nákladnějším zdrojům. Situace se zhoršovala.
Příjmy se podstatně zmenšily, vznikl dluh na bydlení, úvěry po splatnosti.
Věřitelé žádali uhrazení celých částek, začali podávat žaloby, vyhrožovali
exekucí. Závazky které původně činily 310.000,-Kč se začaly navyšovat.
Jaroslav již nevěděl kudy kam, tyto události samozřejmě poznamenaly i jeho psychiku. Kamarád mu poradil, aby se obrátil na společnost
Abivia s.r.o., která lidem pomáhá řešit isolvenci. Prostřednictvím zkušeného týmu finančních poradců a právníků podal Jaroslav návrh na oddlužení ke krajskému soudu. Dnes již má povoleno oddlužení a během
pětiletého splátkového kalendáře bude uspokojovat své závazky v částečné výši. Vždy mu zůstane zákonná částka na živobytí a může klidně spát.
Ocitli jste se v podobné situaci? Potřebujete odbornou radu?
Otevřeli jsme pro vás kancelář v Novém Jičíně, K Nemocnici 18.
Zavolejte na tel. 606 790 695 a domluvte si schůzku.
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Zajistíme:
komplexní služby,
spojené s konáním smutečního obřadu v kostelech a ve smutečních síních,
v Příboře a okolí.

TEREZIE MIXOVÁ
Hřbitovní 620, Příbor (U HŘBITOVA)
www.psobelisk.cz

Prodej:

  

hezké látkové kytice - růže, gerbery, karafiáty, fialky, frézie, orchideje…
svíčky, knoty, zápalky, oleje,
vázy a svítilny nerezové,
zátěžové vázy, lampy Luna …
Zprostředkování:

Provozní doba:
pondělí – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

poradenství psychologa,
vzpomínková inzerce v Regionu,
výsadba a údržba hrobových míst,
kamenosochařské práce, rytí písma,

Telefon do kanceláře
M.Sýkorová:
556 712 789
Nepřetržitá pohotovost:
800 100 788

montáž nerezových váz a svítilen,
ozdobné obaly na urny včetně rytí štítku,
zhotovení fotodesek z porcelánu –
dodací lhůta 1 měsíc.

PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
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

DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz, Tel.: 722 557 777

  

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 bm
Balení Celkem
100 cm

45 Kč

25 m

1.125 Kč

125 cm
150 cm

56 Kč
59 Kč

25 m
25 m

1.400 Kč
1.475 Kč

160 cm

67 Kč

25 m

1.675 Kč

180 cm
200 cm

81 Kč
84 Kč

25 m
25 m

2.025 Kč
2.100 Kč

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení,
jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní
nabídku zboží a služeb naleznete na
www.ploty-pletivo.cz
GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více
informací naleznete na
www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD
10 KČ. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz
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PŘEHLED AKCÍ V PŘÍBOŘE NA MĚSÍC srpen 2010
Probíhající výstava do úterý 3. srpna

Sobota 21. srpna od 16:00 h

výstavA fotografií „PhDr. Petra
Pavliňáka“

ODPOLEDNE S COUNTRY HUDBOU

Galerie v radnici:
Po, St: 8:00 – 17:00 h
Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00 h
Město Příbor

Pátek 6. srpna od 17:00 h

Neděle 22. srpna až sobota 28. srpna

ŘEKA-TĚŠÍNSKÉ BESKYDY

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ

Setkání bubeníků, hra na africké bubny, djembé, výuka rytmů.
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit a zopakovat základní
rytmy a zažít radost souznění při společném bubnování.
Technika je vhodná pro děti i dospělé, pro ty,
kteří nemají vlastní buben, možnost zapůjčení. Z důvodu
omezeného počtů bubnů djembé,
je nutno se předem přihlásit. Za pěkného počasí budeme
bubnovat venku. U ohně možnost opékaní buřtů. Cena akce:
děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 130,-Kč. BAV klub Příbor

Sobota 7. srpna od 17:00 h

7 denní táborový pobyt pro děti od 8 let a mládež
Ubytování : ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
s hernou a jídelnou, hřiště, venkovní
ping - pong. stůl, ohniště, poblíž koupaliště s vyhřívanou
vodou slun. kolektory.
Předběžná cena : 2.550,-Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a
zpět, stravu 5 x denně, ubytování, táborový program, práce
vedoucích, personálu bavklub@seznam.cz, Tel.: 556 723 778,
739 080 862 BAV KLUB Příbor

Sobota 28. srpna od 9:00 h

Vycházka kolem Příbora
a opékání špekáčků při kytaře.

Mgr. Zdeněk Babinec – „Freud
a Surrealismus“

přednáška + vernisáž a výstava jeho výtvarných prací
Přednáška se uskuteční v Rodném domě Sigmunda Freuda.
Vernisáž a výstava v Městské knihovně Příbor. Město Příbor

Středa 11. srpna až sobota 14. srpna po 21:00 h

Kinematograf bratří Čadíků 4 filmové dny

výběr úspěšných českých filmů
náměstí Sigmunda Freuda Příbor
Středa 11. 8. - Bobule
Čtvrtek 12. 8. - 2 Bobule
Pátek 13. 8. - Ulovit miliardáře
Sobota 14. 8. - Líbáš jako Bůh
Město Příbor

Sobota 14. srpna od 13:00 h

LETNÍ ODPOLEDNE

zahradní restaurace MEXIKO
Bohaté občerstvení, guláš, tombola a hudba zajištěna.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.
Při nepřízní počasí se akce překládá na 21. 8. 2010.
Městský koordinační výbor KSČM v Příboře

Sobota 14. srpna od 19:00 h

Letní diskotéka v městském
parku

Amfiteátr městského parku Příbor
Hrají: DJ Kuba, DJ Michal, DJ Petr
Občerstvení zajištěno ve“ Zlomené růži“
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v Neptunu.
Bližší informace na tel: 776 732 826
Renáta Váňová – diskotéka Neptun

Sobota 21. srpna od 07:45 h

Výprava za vodopády Beskyd
„Vodopád na řece Satině“.

Sraz a odjezd autobusem od pošty v Příboře do Frýdku
-Místku , dále vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí. Trasa 12
km. Návrat do 17:00 h . Info: Vladimír Bilský tel: 737 375 203.
KČT Příbor

Sobota 21. srpna od 13:00 h

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE

Amfiteátr městského parku Příbor
Hraje J. Kaděra a spol. Bochníkový guláš o občerstvení zajištěno ve „Zlomené růži“ Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v Neptunu. Bližší informace na tel: 776 732 826
Renáta Váňová – diskotéka Neptun

za klubovnou u nádraží
Hudba, tombola, občerstvení: guláš, pivo, medovina, perníky…
K hojné účasti zvou pořadatelé. Vstupné dobrovolné
Svaz včelařů Příbor

Sraz u sokolovny. Info: Vladimír Bilský tel: 737 375 203
KČT Příbor

Sobota 28. srpna od 19:00 h

BENÁTSKÁ NOC

„Areál hasičské zbrojnice“ K poslechu a tanci hraje skupina
L&P. Občerstvení zajištěno. Vstupné 20,- Kč.
K hojné účasti zvou pořadatelé. SDH Příbor

Probíhající výstava do neděle 5. září

„SLOVANÉ“

Nový sál. Archeologická výstava o životě našich předků
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

POWERJÓGA

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587
tel: 603 119 174
Pavla Jeníková

tenisovÉ kurtY PŘÍBOR

Tenisový klub Příbor nabízí veřejnosti možnost hraní na tenisových kurtech. Kurty jsou otevřeny denně od 9:00 h . Hraní
je možno domluvit přímo na kurtech za restaurací MEXIKO
nebo na tel: 739 705 255. Tenisový klub Příbor

Pozor změna!!!
Cvičení aerobiku
o prázdninách:

sportovní hala na ulici Štramberská
Měsíc červenec a srpen: Pondělí : 20:00 – 21:00 h
Středa: 20:00 – 21:00 h
V týdnu od 3:7. do 9:7. 2010 platí pobytový rozvrh!!!
Oddíl aerobiku Příbor

PROVOZNÍ DOBA FIT CENTRA

od 1. července sportovní hala na ulici Štramberská
Pondělí, Středa, Pátek: 16:00 – 22:00 h
Od 19. 7 do 8. 8. 2010 DOVOLENÁ!!! FIT centrum Příbor

Provozní doba sauny

od 14. června
sportovní hala na ulici Štramberská
Pondělí: 16:00 – 22:00 h muži
Středa: 16:00 – 22:00 h společná
Pátek: 16:00 – 22:00 h ženy
Od 19. 7. do 8. 8. 2010 DOVOLENÁ!!!
FIT centrum Příbor

Půjčovní doba o prázdninách
v Městské knihovně Příbor
Oddělení pro dospělé:

Pondělí 08:00 -12:00, 13:00 - 15:00 h
Úterý 08:00 -12:00, 14:00 - 18:00 h
Čtvrtek 08:00 -12:00 , 14:00 -18:00 h
Pátek 08:00 -12:00

Oddělení pro mládež:
Úterý: 13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

Připravujeme!!!
Neděle 5. září od 11:30 h

O HÁJOVSKÝ POHÁR

Pod hasičskou zbrojnicí Hájov.
I. ročník pohárové soutěže v požárním útoku. Akce začíná
startem domácího družstva.
Soutěž je zároveň 12. kolem VI. ročníku „Beskydské ligy“.
Bohaté občerstvení, kotlíkový guláš a skvělá zábava zajištěna.
Bližší informace na www.sdhhajov.ic.cz
SDH Hájov

Pátek 10. září od 19:00 h

„POUŤOVÁ DISKOTÉKA U FITKA“

Areál Fit centra Příbor na Štramberské ulici.
Občerstvení zajištěno. K poslechu a tanci hraje DJ Martin
David, Šárka Matušková

Zahájení proběhne v pátek 17. září od 16:30 h

KURZ TANCE a společenského
chování

pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská
Kursovné : 1.350,- Kč celkem 42 hod. vždy v PÁTEK

Kolona 27.11. v Kulturním domě

Vstupné 100,- Kč: Gastrolekce – stolování s rautem, společ.
výchova. CD s fotodokumentací z kurzu tance 100,-Kč
Tel.: 556 723 778, 739 080 862. BAV Klub Příbor

Zahájení proběhne v pátek 8. října od 19:00 do 21:30 h

KURZ TANCE pro dospělé páry

Zrcadlový sál na ul. Dukelská v Příboře.
Kurzovné : 1.100,- Kč/ os.. V ceně : 8 lekcí po 3 hod.
3. 12. Závěrečný večírek - 5 hod.
V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.
Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý partner-ka,
můžete si přivést jiného. Pořádání kurzu je podmíněno účastí
10 párů. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku,
ozvěte se, prosím, co nejdříve, máte-li o kurz zájem. Pozvěte i
své známé! Tel.: 556 723 778, 739 080 862. BAV Klub Příbor
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