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BEDŘICH PUKOVEC

odehrál poslední part svého života
V sobotu 16. července 2011 odešla legenda hudebního
života v Příboře - kapelník a čestný občan města Příbora
Bedřich Pukovec.

Pan Bedřich Pukovec se narodil 8. listopadu 1934 v Příboře.
Od malička vyrůstal v muzikantském prostředí. Od dětství hrál
v kapele svého strýce Jindřicha. Strýc ho ovlivnil natolik, že se
hudbě začal věnovat profesionálně. Vystudoval ostravskou konzervatoř a poté udělal konkurz do Státního operetního divadla
v Ostravě. Vždycky ho to ale táhlo do většího divadla a tím se
stalo divadlo Antonína Dvořáka. V něm pracoval až do svého
onemocnění.
Hudba ale nebylo pro něj jen prací. Stala se mu i koníčkem! Ve svém volném čase vedl symfonický orchestr v
Příboře, byl přizván ke spolupráci s příborským chrámovým
sborem i s pěveckým sborem Ondráš a se smíšeným sborem z Kopřivnice! Navíc založil dechový orchestr Tatrovák,
který měl až 60 členů. To všechno si vyžadovalo nejen lásku k hudbě, ale i vynikající organizátorské schopnosti. A díky
jim vznikla řada nezapomenutelných vystoupení a koncertů. Jako dirigent uvedl mnoho velkolepých děl - například
Dvořákovo Stabat Mater, Svatební košile, Haydnových Sedm
posledních slov Vykupitelových, Slavnostní Muklovskou mši
Františka Šimíčka. Připravil nespočet koncertů spolu s operními a operetními pěvci ostravských divadel. Nezapomenutelným
hudebním zážitkem byl koncert Chrámových scén spolu s první dámou ostravské opery Evou Dřízgovou.
Vždy toužil s muzikanty koncertovat také v zahraničí. Podařilo
se mu to. I v době totality orchestr hrál v Maďarsku, Německu,

Belgii, ve Francii a ve Švédsku. Koncertování ho inspirovalo
k myšlence založit v Příboře festival dechových hudeb, který má
tradici dodnes.
Věnoval se také populární a taneční hudbě. Se svými bratry
založil kapelu, se kterou dlouhá léta hrával po různých plesech,
zábavách či odpoledních čajích, a to nejen v Příboře.
Před patnácti lety založil dodnes fungující swingový orchestr, který se velmi brzy stal známým a vyhledávaným v širokém
okolí. Navždy – nyní již pod vedením Zdeňka Pukovce - ponese
jméno svého zakladatele.
Další jeho velikou zálibou a vášní bylo filmování a provozování domácího kina. Díky tomu mohl nabídnout městské televizi do vysílání spoustu historických snímků - například Povodeň v Příboře z roku 1966 nebo Masopustní veselí.
Sbíral staré promítací přístroje, na kterých s nadšením promítal
pro své přátele grotesky, filmy pro pamětníky a celovečerní hudební filmy, pro děti pak pohádky.

Zastupitelstvo města Příbora udělilo za aktivní a vynikající
muzikantskou činnost panu Bedřichu Pukovcovi v roce 2005 titul „Čestný občan města Příbora“. Zasloužil si ho!
S Bedřichem Pukovcem, který významně ovlivnil hudební život v Příboře i okolí, se rodina, přátelé a všichni, kteří si pana
Pukovce vážili, rozloučili 23. července ve smuteční síni městského hřbitova v Příboře.
Připravila: I. Nedomová.
Zdroj: Měsíčník, leden 2005.
Děkuji za spolupráci rodině Pukovcových.
Foto: Rodinný archiv a R. Jarnot.
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Z městského úřadu

Městský úřad v Příboře projde zásadní organizační změnou

Rada města Příbora dne 19. 7. 2011 rozhodla z důvodu
zkvalitnění práce radnice o zásadní restrukturalizaci Městského
úřadu v Příboře s účinností od 1. ledna 2012.
K tomuto datu budou zrušena dvě oddělení a z osmi odborů
městského úřadu jich bude zrušeno šest.
Rozhodnutí se netýká stavebního úřadu a odboru sociálních
věcí. I tento odbor ale projde postupnými změnami. Ty budou záviset na podobě a rychlosti přijetí zákonných norem.
Nové organizační schéma je připraveno v zájmu naplnění cíle
poskytovat co nejkvalitnější služby občanům města. Jsou v něm
zapracovány poznatky získané v rámci několika procesů, které se
zabývaly efektivitou fungování úřadu.
Přesnější vymezení státní správy a posílení pružnosti
a odpovědnosti v samosprávných činnostech by mělo přinést větší
vstřícnost ke klientovi, občanovi a koordinovanější i komplexnější
přístup k řešení problémů města ze strany pracovníků úřadu.
Pozitivně se projeví i v kvalifikovanějším rozhodování
zastupitelů.

Nová struktura úřadu
odbor veřejné správy
odbor rozvoje města
odbor investic a správy majetku
odbor finanční a kontrolní
stavební úřad
kancelář vedení města
Nová struktura posílí rozvojový charakter práce úřadu a schopnost posuzovat každý problém v širším kontextu.
Zaručí významnější pozici vedoucím budoucích odborů, kteří
se více než dnes stanou manažery a nositeli kontinuity v rozvojových záměrech města.
Úspěšná realizace rozhodnutí o organizační změně úřadu si
v nejbližších měsících vyžádá maximální úsilí vedení města i radnice.
Dobře zvládnout tento úkol znamená získat ke spolupráci i pracovníky úřadu a průběh restrukturalizace konzultovat s odborníky
v dané oblasti.
Rada města Příbora

Město Příbor zahájilo restrukturalizaci městského úřadu
Nelze pochybovat o tom, že
zvyšování kvality a efektivnosti
a zavádění procesního řízení je nezbytné
i v podmínkách městských úřadů.
Důkazem
toho
je
neustále
rozšiřující se okruh povinností
a činností přenášený na úřady ze strany státu a krajů, elektronizace veřejné
správy, nedostačující objem finančních
prostředků z daňových, kapitálových
a jiných příjmů, rostoucí požadavky
občanů na úroveň služeb a rozvoj měst
a spousta dalších vlivů spojená se
zvyšujícími se požadavky na tzv.
úřednický aparát.
Především z těchto důvodů
přistoupila Rada města Příbora k restrukturalizaci městského úřadu, kterou připravovala plánovitě na mnoha
schůzkách a poradách od počátku
letošního roku. Tímto byla zároveň
vyslyšena i přání některých volebních
stran, proklamovaná před volbami do
městského zastupitelstva na podzim
loňského roku.
Přijatá usnesení ze schůze rady města
dne 19. 7. 2011 by měla být naplněna
k 1. 1. 2012. Z dosavadních osmi
odborů a dvou oddělení tak dojde
k zúžení organizační struktury na
šest odborů a nově vznikne kancelář
vedení města. Změnou organizační
struktury bude tedy zahájen celý pro-

Ing. Milan Strakoš, starosta města

ces dalších změn, jehož výsledkem
musí být zejména zefektivnění poskytovaných veřejných služeb směrem
k veřejnosti a zjednodušení procesů
uvnitř městského úřadu. Ukončení tohoto procesu, který bude doprovázen
změnou náplní jednotlivých odborů a
jejich pracovníků se dá v podmínkách
našeho úřadu očekávat v horizontu
jednoho roku. V té době musí dojít zejména k přepracování téměř veškerých
vnitřních směrnic městského úřadu
a k vyřešení celé řady technických
záležitostí, které tyto změny budou
doprovázet.
Obsazení vedoucích míst (vedoucí
nových odborů) bude řešeno vypsáním
nových výběrových řízení. Důraz bude
kladen zejména na manažerské schopnosti, odbornost a kreativitu. Vedoucí
odborů budou mít zcela jasně vymezeny kompetence, zodpovědnosti
a pravomoci, a to jak ve vztahu ke
svým podřízeným, tak k vedení města
a k občanům. Dílčím výsledkem by mělo
být zlepšení komunikace a informovanosti a zlepšení pocitu důvěry k práci
městského úřadu.
O chystaných změnách jsou od
doby rozhodnutí rady města průběžně
informováni pracovníci městského
úřadu. Je totiž nezbytné, aby nutnost
těchto změn pochopili, aby je podpořili
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a zároveň se stali aktivními účastníky
tohoto procesu. Důvod je zcela jasný.
Převážná většina z nich se bude v nové
organizační struktuře nadále pohybovat,
a proto se s ní musí ztotožnit.
S
restrukturalizací
městského
úřadu je spojena i řada dalších cílů, a
to zejména v oblasti hospodaření města
s finančními prostředky, majetkem
a jeho správou. Právě do této oblasti
a dále do investic je vkládána převážná
část veškerých příjmů. Konkrétní změny
jsou již připraveny a oblasti pojištění
majetku a v oblasti dodávek elektrické
energie a plynu.
Nově je v návrhu organizačního
řádu koncipován odbor rozvoje města,
který bude mít na starosti strategické
plánování, rozvojové koncepce, marketing aj. Úkolem tohoto odboru bude dále
vyhledávání nových zdrojů financování
rozvoje města.
Prováděné
změny
nejsou
samoúčelné, ani překotné. Jsou vyvolány okolnostmi, o kterých se zmiňuji na
začátku tohoto článku. Z dlouhodobého
hlediska potom přinesou obrovský
prospěch v podobě profesionálního,
přátelského a transparentního prostředí
v podmínkách veřejné správy. Do budoucna možná i větší počet těch, kteří
se budou ucházet o místa v městském
zastupitelstvu.

informace pro občany
Vážení spoluobčané,

Informace pro občany
Vážení občané města Příbora,
dovolte mi podat Vám další informace ve věci postupu prací
na projektu Efektivní úřad, který je hrazen z prostředků fondů EU.
Spolupráce pokračovala v měsíci červnu schůzkami, kdy proběhla neoficiální setkání členů RM nejprve se zástupcem společnosti
Activconzult, p. PhDr. Hřebíčkem, a následně i bez něj
Následovala schůzka vedoucích odborů se starostou na základě
již připraveného nového organizačního schéma. Došlo k projednání
dané situace tak, aby mohl být připraven ke schválení první dokument této problematiky v radě města dne 19. července 2011.
A. Vaněk tajemník MÚ v Příboře, dne 19. července 2011

... jak to proběhlo... Za pirátským pokladem...
V neděli 17. července se s námi a s pirátem Hopsalínem vydalo
několik stovek dětí za pirátským pokladem. Počasí nám přálo, obloha byla bez mráčků. Bezvětří zajistilo na lodi klidnou plavbu, kde
se děti i rodiče nechali unášet hezkými a veselými písničkami a tanečky Hopsalína, jeho dvou mladých pirátek a kačerem. Hopsalín
přichystal dětem spousty další zábavy včetně kouzelníka. Dvěma
okružními plavbami provázela „zumbařka“ Pavla.
Pirátky z odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu si pro všechny děti připravily soutěže o pirátské oko, medaile a
malé dobrůtky. Na konci celé plavby děti přistály na ostrově, kde
našly ztracený poklad. Dva nejodvážnější jedinci, kteří zazpívali
pirátskou písničku byli odměněni pěknými společenskými hrami.
Celou plavbu si všichni nesmírně pochvalovali!
Velký dík patří také námořníkům posádky koupaliště RICCA a
jejich kapitánovi Rudolfu Korčákovi, kteří poskytli veškeré zázemí
pro tuto plavbu!
Fotografie ke zhlédnutí na zadní straně Měsíčníku.
Více fotografií z plavby si můžete také prohlédnout na oficiálních stránkách města Příbora www.pribor-mesto.cz ve fotogalerii
odboru kultury a cestovního ruchu v sekci městský úřad.
Bc. Petra Friedlová

dovolte mi, abych Vás i v tomto prázdninovém měsíci krátce pozdravil. Někteří již mají dovolenou za sebou, jiní se na
dovolenou zatím ještě pořád mohou těšit. Počasí začíná být
konečně takové, jaké má být v letních měsících, takže i děti
jsou myslím spokojeny. Navíc v době, kdy píšu tento článek,
připravily pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu
ve spolupráci s městským koupalištěm velkou akci pro děti
s názvem „Za pirátským pokladem“. Chtěl bych poděkovat
pracovnicím odboru, městského informačního centra
a také panu Korčákovi za přípravu a realizaci této velké akce.
Dále bych Vás chtěl informovat, že jsme radě města
předložili materiál na řešení sociálního bydlení ve městě
Příboře do roku 2015. Rada města zadala úkol koncepci
rozšířit i o možnost výstavby nových mobilních domů pro
sociálně slabé občany a zjistit, jak finančně náročná by výstavba a bydlení v mobilních domech byla. S členy pracovní skupiny jsme se vydali do města Vsetína, který má s touto výstavbou zkušenosti, a celou záležitost jsme diskutovali s paní
místostarostkou Květoslavou Othovou. Získané poznatky zapracujeme do koncepce a znovu předložíme ke schválení radě
města.
Slíbil jsem v minulém vydaní, že Vás budu informovat i
ohledně Kulturního domu v Příboře – na zastupitelstvu města
dne 23. 6. 2011, jsme předložili finální materiál, ve kterém
jsme podrobně rozepsali všechny možné varianty s uvedením
výhod a nevýhod jednotlivých variant. Zastupitelé rozhodli
vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení na celkovou opravu kulturního
domu. Jsem velmi rád, že po dvou letech se konečně podařilo i
v otázkách ohledně KD postoupit dále.
Jak již možná víte, rozhodl Výbor Regionální rady o výběru
projektů k poskytnutí dotací. Všechny tři projekty, na které naše
město podalo žádost, byly vybrány ke spolufinancování. Jedná se
o tyto projekty: stavební úpravy piaristického kláštera – III.
etapa – I. NP v částce 21 129 818.51,-Kč; dopravní infrastruktura (parkoviště) v okolí Masarykova gymnázia v částce
6 669 171.83,-Kč a akce Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení úseku Příbor – Kopřivnice v částce 2 883 060,54 Kč.
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat Ing. Šimíčkovi a Ing.
Hajdovi a ostatním pracovníkům odboru územního plánu,
rozvoje a MPR za přípravu projektů, presentace a za dobře
odvedenou práci pro naše město. Ne všechna města byla
v získávání dotací takto úspěšná jako naše město….
Vážené dámy a pánové,

chtěl bych Vám všem ještě jednou popřát krásnou
dovolenou, spoustu sluníčka, klidu a pohody v prázdninových měsících.
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Martin Monsport

Z městského úřadu

Z jednání rady a zastupitelstva města
Z jednání rady města
14. schůze RM v mimořádném termínu
13. června 2011 mj. projednala:
- Zrušila usnesení RM č.13/53/1 a 13/53/3
ze dne 7. 6. 2011.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Revitalizace
zahrad MŠ Kamarád“, kterou podal
uchazeč TR Antoš s.r.o., Na Perchtě
1631, 511 01 Turnov, IČ: 481 52 587.
- Stanovila další pořadí uchazečů: 2.
EKOBAU INVEST a. s., U Cukrovaru
16, 747 05 Opava, IČ: 268 20 897.
15. schůze RM 28. června 2011 mj. projednala:
- Uložila zpracovat zadání pro vyhlášení
výzvy na výběr partnera pro přístavbu
radnice formou PPP projektu.
- Vzala na vědomí zápis ze schůze Komise
pro městskou památkovou rezervaci č. 7
ze dne 7. 6. 2011.
- Vzala na vědomí zápis č. 6 a 7 ze schůze Osadního výboru v Hájově ze dne 18.
dubna 2011 a 16. května 2011 a zápis č. 8
ze schůze Osadního výboru v Prchalově
ze dne 1. června 2011.
- Vzala na vědomí zápis č. 6 z kontrolního
výboru ze dne 7. června 2011 a zápis č. 8
z finančního výboru ze dne 13. 6. 2011.
- Uložila vyhlásit výběrové řízení na komplexního dodavatele služeb dodávky el.
energie a plynu pro nejbližší období s respektováním dosud platných smluvních
závazků.
- Uložila ustavit hlavní komisi a pracovní
skupiny pro realizaci strategického plánu.
- Uložila vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro
stavební povolení na opravu kulturního
domu maximálně v rozsahu přílohy č. 1.
- Uložila připravit podmínky pro zveřejnění záměru města pronajmout prostory (v objektech č.p. 512 a 560) kulturního domu ležící na pozemcích p.č.
1403/1, 1403/2 na dobu určitou formou
výběrového řízení pro rozhodnutí ZM.
- Uložila zveřejnit záměr prodat pozemky p.č. 803/2 ostatní plocha, neplodná
o výměře 342 m2, parc.č. 803/4 ostatní
plocha, neplodná o výměře 83 m2, parc.
č. 803/6 ostatní plocha, neplodná o výměře 115 m2, k. ú. Klokočov u Příbora,
obec Příbor, z majetku města Příbora za
podmínek stanovených RM.
- Uložila zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 789/3, 789/5, k. ú. Klokočov
u Příbora, obec Příbor, z majetku města
Příbora za podmínek stanovených RM.

-

-

-

-

-

-

Uložila před vyhlášením záměru prodeje
pozemků zjistit hranice a skutečný stav
pozemků uvedených v usnesení 15/4/6 a
15/4/7.
Uložila podat písemnou informaci ve
věci vlhkosti ve sklepech v obecních domech na náměstí S. Freuda v Příboře.
Uložila prověřit rozsah předaných podkladů dle příloh nové zřizovací listiny TS
města Příbor.
Schválila „místní pořadník“ na pronájem
obecních bytů na období od 1. 7. 2011
do 31. 12. 2011.
Neschválila úhradu nákladů vynaložených na stavební práce spojené s úpravou nebytových prostor v objektu č. p.
9 na nám. S. Freuda v Příboře za účelem zřízení provozovny cukrárny (podmínky hygieny) provedené paní Elvírou
Kerekešovou.
Uložila zapracovat návrh řešení sociálního bydlení ve městě Příboře do
Koncepce rozvoje bydlení ve městě
Příbor do roku 2015.
Uložila pracovní skupině (soc. bydlení)
dopracovat variantu č. 5. v návrhu řešení
sociálního bydlení ve městě Příboře.
Vzala na vědomí informace k plnění
priorit a opatření Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb města Příbora
na období 2008 – 2012.
Doporučila ZM vzít na vědomí informace k plnění priorit a opatření
Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb města Příbora na období 2008 –
2012.
Schválila pořadník pro přidělení bytů
zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 1.
7. 2011 do 31. 12. 2011.

-

-

-

-

-

Z jednání zastupitelstva města
6. zasedání Zastupitelstva města Příbora dne
23. června 2011 projednala:
- Uložilo zveřejnit záměr prodat pozemky p.č. 803/2 ostatní plocha, neplodná
o výměře 342 m2, parc.č. 803/4 ostatní
plocha, neplodná o výměře 83 m2, parc.č. 803/6 ostatní plocha, neplodná o výměře 115 m2, k.ú. Klokočov u Příbora,
obec Příbor, z majetku města Příbora za
podmínek stanovených radou města.
- Uložilo zveřejnit záměr prodat pozemky parc.č. 789/3, 789/5, k.ú. Klokočov
u Příbora, obec Příbor, z majetku města
Příbora za podmínek stanovených radou
města.
- Rozhodlo o přesunu částky ve výši 96,00
tis. Kč z paragrafu 3635 na paragraf 2212
na akci Dopravní infrastruktura v okolí
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-

Masarykova gymnázia.
Rozhodlo o přesunu částky va výši 56,00
tis. Kč z paragrafu 3635 na paragraf 2219
na akci Cyklistické propojení Příbor –
Kopřivnice.
Schválilo první změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2011 v následujících objemech:
příjmy - 152 788,94 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
na rok 2011 o 13 389,94 tis. Kč,
výdaje - 171 470,94 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu na rok
2011 o 13 389, 94 tis. Kč,
financování - 18 682,00 tis. Kč, což je
beze změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 v členění a finančních
částkách dle předloženého a upraveného návrhu první změny rozpočtu města
Příbora na rok 2011.
Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci LUNA Příbor,
středisko volného času na rok 2011 ve
výši 678,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválenému neinvestičnímu příspěvku
o 100,00 tis. Kč.
Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Příbora na rok 2011 ve výši
16 210, 00 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválenému neinvestičnímu příspěvku
o 550,00 tis. Kč. Částka 550,00 tis. Kč je
účelově vázána na zajištění vodorovného značení a likvidaci odpadů.
Schválilo poskytnutí finančního daru
Mateřské škole Hájov s. r. o., Hájov 55,
742 58 Příbor, IČ: 27782689 ve výši 18
770,- Kč na náklady spojené s dopravou
stravy pro děti z Příbora ve školním roce
2010/2011 a uzavření darovací smlouvy
mezi městem Příbor a Mateřskou školou
Hájov, s. r. o. na poskytnutí výše uvedeného finančního daru.
Schválilo plán práce ZM Příbor na 2. pololetí 2011.
Uložilo ustavit hlavní komisi a pracovní
skupiny pro realizaci strategického plánu.
Schválilo odměny členům pracovních
skupin a hlavní komise ve výši 350,Kč/2 měsíce.
Svěřilo radě města kompetence jmenovat a odvolávat členy hlavní komise
a jednotlivých pracovních skupin.
Neschválilo převzetí zřizovatelské funkce k organizaci „Základní škola, Příbor,
Dukelská 1346, příspěvková organizace“,
IČ:70640661 městem Příborem.

pokračování na další straně

Z dění města
pokračování
-

-

-

-

Uložilo vyhlásit výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu
kulturního domu maximálně v rozsahu přílohy č. 1.
Uložilo připravit podmínky pro zveřejnění záměru města pronajmout
prostory (v objektech č. p. 512 a 560)
kulturního domu ležící na pozemcích
p.č. 1403/1, 1403/2 na dobu určitou
formou výběrového řízení pro rozhodnutí ZM.
Vzalo na vědomí materiál Formy provozování a fungování KD a jeho částí.
Vzalo na vědomí informaci z jednání
valné hromady spol. ASOMPO, a.s.
Životice u Nového Jičína.
Vydalo OZV č. 2/2011, o místním poplatku ze psů.
Schválilo v návaznosti na přidělení
dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko určené na
spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1.NP“
uvolnění finančních prostředků do
rozpočtu roku 2012 na dofinancování
nákladů spojených s realizací stavby
„Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1.NP“.
Schválilo v návaznosti na přidělení dotace z Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko určené
na spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Cyklistické propojení
z Poodří do Beskyd“ uvolnění finančních prostředků do rozpočtu roku
2012 na dofinancování nákladů spojených s realizací stavby „Cyklistické
propojení z Poodří do Beskyd“.
Dne: 19. července 2011
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

UPOZORNĚNÍ!

VÝDEJ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
OPĚT V PŘÍBOŘE!
S platností od 1. 7. 2011 přechází
pravomoc vydávání rybářských lístků
z Městského úřadu Kopřivnice, se sídlem
ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,
na Městský úřad Příbor. Jako pověřený
obecní úřad bude tuto agendu
vykonávat pro město Příbor, obce Mošnov,
Petřvald, Kateřinice, Trnávka
a Skotnice odbor životního prostředí
a lesního hospodářství MÚ Příbor,
ul. Freudova č.p. 118, 742 58 Příbor.
Ing. Andrea Nováková,
referentka ŽPLH MÚ Příbor

Úprava systému parkování na náměstí
Sigmunda Freuda v Příboře

Informujeme tímto veřejnost, že na základě usnesení Rady města Příbora ze
dne 5. 4. 2011 byl od 1. 7.
2011 zaveden nový systém
časově omezeného bezplatného parkování na náměstí
Sigmunda Freuda v Příboře.
Systém spočívá v tom, že
na západní straně náměstí
(MěÚ) jsou vyhrazena parkovací místa pro bezplatné
parkování po dobu 30 min,
a to zejména na vyřízení nezbytností na MěÚ, v bankovních institucích či ke krátkodobým nákupům.
Pravidla pro použití tohoto parkoviště jsou uvedena v § 12 odst.1 písm. o), vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, kde se uvádí, že
"Parkoviště s parkovacím
kotoučem" (č. IP 13b), která
označuje parkoviště, na kte-

rém řidič musí při začátku
stání umístit kotouč viditelně
ve vozidle a nastavit na něm
dobu začátku stání, kterou
nesmí až do odjezdu měnit;

V praxi to znamená, že
řidič si zakoupí parkovací
kotouček, který po příjezdu
na parkoviště umístí viditelně ve vozidle a nastaví na
něm čas příjezdu. Od doby
nastavené na tomto kotoučku pak může bezplatně parkovat po dobu 30 minut. Po
uplynutí této doby je řidič

víc upřesněno dodatkovou
tabulkou na dobu "Pondělí Pátek od 07,00 do 18,00 hod.,
Sobota od 07,00 do 12,00
hod." Mimo vymezenou
dobu je zde možné parkovat
bezplatně i bez parkovacího kotouče!! Parkoviště na
ostatních stranách náměstí
zůstávají v současném režimu, tj. placené parkování !!
Parkovací
kotoučky je možno zakoupit v

  

  

povinen parkovací místo
opustit, jelikož v obráceném
případě se vystavuje nebezpečí postihu za přestupek.
Parkování s kotoučem je na-

Střípky Městské policie Příbor
Dne 1. 7. 2011 v 17.00 hod. asistovala hlídka na žádost Policie ČR při společném zákroku
v zahrádkářské kolonii v ulici Hukvaldské, kde
došlo k vloupání do jedné z chatek, přičemž
pachatel se ještě nacházel na místě události.
Ten byl na místě zadržen a následně převezen na OO Policie ČR Příbor, kde byly činěny
další úkony. V pachateli byl zjištěn 48letý muž
z Příbora, který se svým jednáním dopustil
trestného činu krádeže vloupáním. Později bylo
zjištěno, že muž se násilně vloupal do několika
dalších chatek v okolí.
Dne 2. 7. 2011 v 9.05 hod. přijala hlídka oznámení o krádeži v supermarketu v ul.
Lidické. Po výjezdu na místo byl zajištěn muž,
který odcizil několik láhví alkoholu v celkové výši 1 295,- Kč. Jelikož na místě nedokázal
hodnověrně prokázat svou totožnost, byl převezen na OO Policie ČR Příbor ke zjištění, kde
bylo následně zjištěno, že se krádeží dopustil
v posledním období opakovaně a tímto naplnil
skutkovou podstatu trestného činu. Vzhledem
k těmto skutečnostem si celou věc převzala
Policie ČR k dalšímu šetření.
Dne 13. 7. 2011 ve 12.15 hod. přišla na služebnu oznámit žena z Příbora nález černé koženkové peněženky s velkou finanční hotovostí.
K překvapení všech zúčastněných byla celková
částka spočítána na bezmála 80 tisíc Kč v hotovosti. V průběhu necelé hodiny se přihlásil šokovaný majitel, kterému z nedbalosti peněženka s tržbou vypadla z kapsy. Šťastnému majiteli
byl nález městskou policií bezprostředně nato
předán.
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Informačním centru MěÚ
Příbor a lze je využít i na
jiných parkovištích na území ČR označených dopravní
značkou "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. IP 13b).
Libor Bolom, vrchní strážník
MP Příbor

Vandalismus na hřištích

Často se v našem městě mluví o vandalismu a o tom, jak mu zabránit. Termínem
„vandalismus“ je myšleno svévolné poškozování a ničení veřejného a soukromého
majetku či podobných statků, které nepřináší pachateli zpravidla žádný motiv - většinou tak koná jen pro své vlastní potěšení
či pro potřebu odreagovat se. V rámci prevence kriminality bylo v průběhu posledních let vybudováno či obnoveno několik sportovních plácků a hřišť, mezi nimi
také tzv. „modré hřiště“ v ul. Vrchlického
a nábřeží Rudoarmějců. Tato hřiště vznikla s úmyslem nabídnout možnost aktivního využívání volného času široké veřejnosti, převážně „nudících se“ dětí a mládeže promarňujících volný čas po ulicích
a ve snaze přesunout sportovní aktivity
z nevhodného prostředí (ulice, pěší zóny)
na tyto plácky a hřiště. Je smutné, že právě tato místa se stala častým terčem vandalismu a udržovat je funkční a čisté je
stále náročnější. Jedním z posledních cílů
těchto projevů vandalismu se staly branky
na „modrém hřišti“, které byly poškozeny
do takové míry, že jsou určeny k likvidaci.
I přes tyto nepříjemnosti, věříme, že tato
místa plní svůj účel a většina návštěvníků
využívá tato místa ke sportovnímu vyžití,
ke kterému jsou určena.
Martina Kubošová,
pracovník prevence kriminality, MP Příbor

Z dění města

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO PŘÍJMU – 2. díl

Digitalizace televizního příjmu se dotkne nás všech!!V prvním díle jsme vám
vysvětlili výhody a také nevýhody digitálního příjmu.
Jisté je, že na digitální vysílání postupně přejdou všechny oblasti naší republiky.
Tady jsou další informace.
Zdroj: www.digitalne.tv

HARMONOGRAM DIGITALIZACE - NAŠE OBLAST

VYPÍNÁNÍ zemského
analogového signálu
Termín

Program

ZAPÍNÁNÍ zemského digitálního
vysílání (DVB-T)

Vysílač/Místo

Kanál

Multiplex

Lokalita

Vysílač

Kanál

4/ 2011

ČT 1

Lysá hora

37

Local Klimkovice

Klimkovice

28, 59

11/2011

Prima

Hošťálkovice

48

1

Ostrava

Hošťálkovice

54

11/2011

Nova

Lysá hora

52

1

FM

Lysá hora

54

11/2011

ČT 1, Nova Hošťálkovice

31, 1 (42)

2

Ostrava

Hošťálkovice

37

11/2011

Nova

6

2

FM

Lysá hora

39

3

Ostrava

Hošťálkovice

48

Radhošť

VYSÍLÁNÍ Local TV Příbor - INFORMACE www.televize-pribor.cz

21. 2. 2011 spol. Local TV Plus Klimkovice, držitel licence na TV vysílání v Příboře,
zvýšila ceny za vysílací čas. Došlo k tomu v souvislosti
S PŘECHODEM MĚSTSKÉHO VYSÍLÁNÍ NA REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ.
Za současný vysílací čas, tj. 15 minut 4x denně Příbor platí stejně,
jako platil za původní 60 minut 3x denně.
Aby diváci nepřišli o hodinu informací (obraz i teletext), kterou měli k dispozici 1x za
14 dní, byla tato hodina rozdělena na 4 díly vždy po 15 minutách.
Zprávy z Příbora tak mají PREMIÉRU 4x za 14 dní, vždy v neděli a ve středu.
BĚHEM 14 DNÍ TAK ODVYSÍLÁME CELOU PŮVODNÍ HODINU ZPRÁV.
OPROTI MINULÉMU VYSÍLÁNÍ NEPŘICHÁZÍTE ANI O MINUTU ZPRAVODAJSTVÍ.
Naopak obrazových zpráv a reportáží přibylo, ubylo teletextu.

Chápeme, že mnozí diváci se těšili na celou hodinu zpráv. Uvařili si kávu, posadili se
k televizorům a sledovali 60 minut vysílání. Zároveň věděli, že pokud něco nestihli, pak
měli celých 14 dní na to, podívat se znovu. Premiéra 1x za 14 dní jim vyhovovala.
Také se ale ozývali diváci, kteří na celých 60 minut neměli čas a 15 minut nových zpráv
2x týdně jim nyní vyhovuje. Nestihnou-li některou patnáctiminutovku – opakuje se
pouze dva dny, je ještě ke zhlédnutí na internetu www.televize-pribor.cz
Přesto souhlasíme s tím, že nejlepší by byla kombinace obojího. Proto žádáme diváky
LTV Příbor nespokojené s vysílacími časy, aby byli trpěliví. Řešení hledáme.

VYSÍLÁME 15 minut ve čtyřech časech
4.45 – 5.00 hod. 10.45 – 11.00 hod. 16.45 – 17.00 hod. 22.45 – 23.00 hod.
ZPRÁVY 2 x TÝDNĚ PREMIÉRA NEDĚLE (opak. pondělí, úterý)
STŘEDA (opak. čtvrtek, pátek)

Nyní vysíláme nový pořad o hasičích v Příboře k jejich 140. výročí vzniku. Premiéra je každou neděli.

POŘAD Z ARCHIVU
vždy SOBOTA
Zprávy + ZÁZNAMY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Příbora na: www.televize-pribor.cz
I. Nedomová, tel. 776 725 909, meil: televize-pribor@seznam.cz
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Z dění města

GALERIE V RADNICI
13. července byla v Galerii v radnici zahájena výstava MŮJ SEN – MY DREAM. Můj sen
je mezinárodní výtvarná soutěž pro děti a mládež od 3 do 26 let.
Autorkou a manažerkou této soutěže je Mgr. Marie
Śupová, předsedkyně Společnosti
Sigmunda Freuda.
Paní Šupová výstavu pojala jako
několikaletý průřez projektů MŮJ
SEN – MY DREAM
a FREUDŮV FOKLORNÍ FESTIVAL, které spolu úzce souvisí. Freudův folklorní festival provází veřejné vyhodnocení vítězů výtvarné soutěže
Můj sen.
Výstavu můžete zhlédnout v Galerii v radnici:
pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do
17.00 hodin a úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do
11.00 a od 12.00 do 14.00 hodin do 31. srpna. Své
dojmy a postřehy z výstavy můžete zapsat do památní knihy, která je volně umístěna na chodbě
1. patra městského úřadu.
Bc. Petra Friedlová, OKCR MÚ Příbor

Organizace školního roku 2011/2012 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích
-

-

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve
čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna
2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29.
června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí
2.ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
13.02. – 19.02.2012
Přerov, Frýdek - Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň20.02. – 26.02.2012
město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
27.02. – 04.03.2012
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
05.03. – 11.03.2012
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
12.03. – 18.03.2012
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
- Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
06.02. – 12.02.2012

UDĚLEJ SI ČAS NA SNĚNÍ A TO TĚ POVZNESE KE HVĚZDÁM

Byla středa – 13. července odpoledne
a z oken příborské radnice se ozvala snově zbarvená hudba… Dvě sestry – Alena
a Kateřina Juřenovy zde svým velice citlivě

zvoleným programem slavnostně zahajují retrospektivní výstavu prací z mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY
DREAM. Prezentovaný soubor netvoří
pouze výtvarné práce soutěžících – jsou
zde i ukázky propagačních plakátů MÉHO
SNU A FREUDOVA FOLKLORNÍHO
FESTIVALU, který je nedílnou součástí
tohoto výtvarného projektu.
Letošní výstava k 15. výročí této mezinárodní výtvarné soutěže k propagaci

Sigmunda Freuda a k připomenutí jeho
stěžejního díla – Výkladu snů, je především
poděkováním všem mladým autorům a jejich obětavým pedagogům i všem mým vytrvalým, dlouholetým spolupracovníkům.
Bez jejich spolupráce by tento nápad zůstal
jen v říši snů.
Tyto výtvarné procházky v krajině snů
nabízí mladým umělcům rovněž důležité
zamyšlení nad vlastní životní poutí a snad
i obohacující zastavení se v dnešním hektickém světě.
Uzávěrka příštího 16. ročníku MÉHO
SNU v roce 2012 bude opět 6. května - v
den Freudových narozenin. A já se již nyní
nedočkavě těším na setkání s Vašimi sny
i s Vámi osobně na Freudově folklorním
festivalu /FFF/. Tento květnový „minifestiválek“ je organickou součástí MÉHO SNU
a je nejen setkáváním přátel hudby, tance
a výtvarného umění, ale vytváří i prostor
pro setkávání generací. Jeho hlavním úkolem je podtrhnout slavnostní atmosféru při
vyhodnocování tohoto mezinárodního výtvarného soupeření a tvůrčí aktivity.
Pokud Vás snové obrázky a propagační
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plakáty osloví, máte možnost se o své dojmy a postřehy podělit s ostatními návštěvníky příborské radniční galerie. K dispozici
je tu pro Vás pamětní kniha, do které můžete navíc připsat i Vámi objevené citáty
o snech a přispět tak do sbírky pro připravovanou „snovou“ obrazovou publikaci. Za
Vaši pomoc při sběru citátů Vám předem
srdečně děkuji. Pro inspiraci Vám nabízím
pár objevených pokladů z mé sbírky:
„Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí.“
(Konfucius)
„Sen je kino chudých.“ (Jiří Suchý)
„Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen
je potravou duše, tak jako jídlo je potravou
těla.“ (Paulo Coelho)
„Sen, který sníš sám, může být snem,
ale sen, který sní dva lidé, je skutečností.“
(Yoko Ono)
Přeji všem čtenářům krásné prožití
prázdninových a dovolenkových dnů…
A jen samé krásné sny.
Mgr. Marie Šupová, autorka a manažerka
mezinárodního výtvarného projektu
MŮJ SEN - MY DREAM
Příbor – 19. července 2011

Z dění města

HARMONOGRAM SVOZU VOK – PODZIM 2011
datum
hodina
29. srpna 2011 15.oo-18.oo
pondělí
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

stanoviště
Jiráskova x Šafaříkova
Švermova X Dukelská
Šmeralova x Gagarinova

30. srpna 2011 15.oo-18.oo
úterý
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Okružní u separačních nádob
kpt. Jaroše x Fučíkova
Jičínská x sídliště

31. srpna 2011 15.oo-18.oo
středa
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Lidická - u Katolického domu
Masarykova x Hřbitovní
B.Buzka x Místecká (pod železářstvím)

1. září 2011
čtvrtek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Stojanova x Smetanova
Smetanova x K.H.Máchy
O.Helmy

2. září 2011
pátek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Na Valše u kurtů
Na hrázi
Štramberská x Bezručova

3. září 2011
sobota

9.oo-11.oo
9.oo-11.oo
9.oo-11.oo

Hájov u restaurace
Prchalov u obchodu
Příbor - Paseky u Jurečky

5. září 2011
pondělí

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za vodou

6. září 2011
úterý

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Wolkerova x U trati
Komenského Pod letadlem
J.V.Choráze za obchodem

7. září 2011
středa

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Vrchlického u hřiště
Choráze u kotelny
Myslbekova x U Čecha

8. září 2011
čtvrtek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B.Němcové x Hluboká

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU TS MĚSTA
PŘÍBORA JE STANOVENA V TĚCHTO DNECH:
PONDĚLÍ

od 8.oo do 11.oo

od 12.oo do 16.3o

STŘEDA

od 8.oo do 11.oo

od 12.oo do 16.3o

SOBOTA

od 8.oo do 12.oo

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ

Technické služby města Příbora
provedou ve dnech od 29. srpna 2011
do 8. září 2011 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.
Vany jsou určeny pro:
− velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina,
matrace, peřiny, sportovní vybavení a
jiné rozměrnější odpady
Do van je zakázáno odkládat:
− nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové
filtry a jiné)
− běžný domovní komunální odpad,
který patří do popelnic
− zelený biologicky rozložitelný odpad
ze zahrad (tráva, listí, větve)
− pneumatiky
− stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad
obsahující nebezpečné látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi)
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora
– Štramberská ulice 483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberská mohou
občané po prokázání totožnosti (občané
s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a
Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy
odpadů:
− nebezpečné odpady,
− elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče),
Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však
pouze na kompletní elektrozařízení,
nerozebrané TV, ledničky a mrazničky

včetně kompresoru. Pokud občan uloží
na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad
dle ceníku pro rok 2011.
− objemný odpad (200307)
− vytříděné složky komunálního odpadu – sklo(200102), papír (200101),
kovy (200140).
Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2011:
− 170904 - jiný stavební a demoliční
odpad
− 170107 - směsi nebo oddělené frakce
(suť)
− 170903 -jiný stavební a demoliční
odpad obsahující nebezpečné látky
(eternit, lepenka, asfaltové směsi)
− 170102 - cihly
− 170101 - betony do velikosti cihly
a nad velikost cihly
− 170103 - tašky a keramické výrobky
− 170604 - izolační materiály
− 170504 - zemina
− 170506 – vytěžená hlušina
I nadále platí, že za uložení pneumatiky občan zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2011. Občané mají
možnost pneumatiky uložit při výměně
v pneuservisech.
V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno
a oznámen náhradní termín pro uložení
odpadu na TS města. V případě dalších
dotazů týkajících se odpadů volejte na
telefonní číslo: 556 725 046 – kancelář
TS města Příbora, Zárubová Irena.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘÍBOŘE slaví!
Letos uplynulo 140. výročí od založení sboru!
Členové sboru chtějí tuto událost připomenout i občanům Příbora
a všem svým příznivcům.

AKCE

ČERVENEC – SRPEN – ZÁŘÍ
17. 7. – 7. 9.
TELEVIZNÍ SERIÁL O HASIČÍCH
Local TV, premiéra vždy v neděli
8 dílů v délce do 15 minut o hasičích v Příboře – od vzniku sboru v r. 1871 až po
současnost. Jednotlivé díly budou hovořit o vzniku sboru, osobnostech, sídlech,
technice, o záchranných akcích, o soutěžích, společenských akcích a dalším. Poprvé
bude existence sboru zmapována tímto způsobem.
SRPEN – ZÁŘÍ
27. 8.
BENÁTSKÁ NOC
zahrada požární zbrojnice
tradiční hasičská akce s pohoštěním, tancem…
3. 9.

DEN S HASIČI
náměstí S. Freuda
- výstava požární techniky
- ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla
- ukázka hašení pěnou atd.

15. 9.

VÝSTAVA
Muzeum Novojičínska, pob. Příbor
o dobrovolných hasičích v Příboře, nahlédnete i do archivních materiálů
potrvá do 20. 11. 2011
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z historie

Co byly záhadné „šifle“?
Igor Jalůvka

„Historie tohoto trvanlivého perníkového pečiva spadá do dob, kdy se splavovalo dřevo po řece Lubině. Již v 17. století pekly příborské ženy šifle svým mužům,
kteří odcházeli na dlouhou dobu pracovat
do hor, kde káceli stromy, z nichž skládali
vory, které splavovali do Příbora a dál po
Odře. Šifle si dlouho udržely své chutné
vlastnosti. Voraři – šífaři – měli k dispozici kvalitní potravinu, která ve vlhku
neplesnivěla. Tradiční šifle mají mít tvar,
který připomíná kmeny stromů svázané
do voru – šífu.“
Takto popisuje historii šiflí jeden jejich výrobce ze Štramberka. Je zajímavé,
že tuto „historii“ - ale v podstatě jakousi
pověst (kterou nikdo nezná!) - popisují
nejlépe právě výrobci oněch šiflí. Přitom
každý z nich ji vykládá poněkud odlišněji.
Jak jsem napsal, skutečně mezi příborskými pověstmi tato nikde nefiguruje.
„Pověst“ je to opravdu dost „zoufalá“.
Většina pověstí (až na různé ty „čertovy
studně“ a nadpřirozenosti) má alespoň
minimum reálného základu. Pověst o příborských šífařích, kteří měli své („nejspíš impregnované a nepromokavé“)
mošny naplněny „neplesnivějícím“
perníkem, však reálný základ nemá,
když pomineme to, že Příborem protéká
Lubina. Je známo, že každé pečivo časem
zplesniví a ani k tomu nepotřebuje přílišnou vlhkost. Je ale také pravda, že ony
šifle se skutečně dříve pekly, takže jsem
se začal zajímat o to, kde se vzalo jejich
jméno, podle čeho je vlastně toto pečivo
nazváno.
Výjimku tvoří jedna výrobkyně šiflí ze Skotnice, která je velice skeptická
k těmto „pověstem“ a podle bádání svého otce spojuje původ šiflat s tabulkami,
které kdysi používaly děti coby školní pomůcku. Tabulka byla rozdělena na čtverečky, kde si děti psaly písmenka. Později
se šiflata kupovala jako cukrovinka z medového těsta, ale stále ve tvaru tabulek
rozdělených na čtverečky, což se dobře
oddělovalo.
Ve Štramberku ale existuje úplně
jiný výklad slova šifle. O zázračném zachránění křesťanů na Kotouči se zachovalo v místním lidovém podání několik
pověstí, které, ač nejsou doloženy, přece jakési historické jádro mají. Jednu z
nich zpracoval prof. Jan Havelka a nazval ji Tatarské uši. Bohuslav Blažek,

spolupracovník MUDr. Adolfa Hrstky,
spoluzakladatel štramberského muzea,
řídící učitel a ve dvacátých letech kronikář města, k těmto pověstem podotýká: Dle místní pověsti utínali Tataři
křesťanům také i ruce, a tak se na paměť
této ukrutnosti prodávají o pouti štramberské perníkové destičky, rozdělené na
čtverečky, jež mají znázorňovati články
prstů. Tyto perníkové destičky zovou se
´šifle´, ale vědomost toho, že jsou obrazem rukou, skoro úplně vymizela.“
Proč se ale takové perníkové destičky nazývají zrovna šifle, to pan kronikář
Blažek nevysvětlil.

Budeme-li chtít podrobně rozebrat,
co by na těchto pověstech mohlo vycházet ze skutečnosti - tedy porovnat je
s historickými souvislostmi – dojdeme
k velice skeptickým závěrům:
• … káceli stromy, z nichž skládali
vory, které splavovali do Příbora
a dál po Odře. Tady se jedná o zcela
nejasnou větu. Splavovaly se kmeny, nikoli vory (např. na Šumavě ve
Schwarzenberském plavebním kanále). Kmeny se pak sušily a dopravovaly na pilu. Ze kmenů se však
mohly svazovat vory a ty mohly sloužit jako přepravní prostředek pro
nějaký náklad. Proč by Příborští jen
tak pluli na prázdných vorech až „dál
po Odře“, mne rozhodně nenapadá.

• Robotovalo se výhradně v rámci daného panství. Kdyby sváželi dřevo
až mimo hranice panství, finančně
by se to velice špatně vyrovnávalo.
Biskupské hukvaldské panství bylo
sice poměrně rozsáhlé – sahalo od
„Zadních hor“ až po (moravskou)
Ostravu - , ale i v tomto případě bývala robota přesně vymezena, zpravidla hranicemi příslušných lén, a to
se týkalo i úseků řek. Majitelé panství velice neochotně posílali své
poddané na panství jiná; pokud se
tak ale dělo, souviselo to zpravidla s pracemi pro zabezpečení
obrany daných panství (knížectví
nebo země) před nepřáteli (např.
na stavbu záseků na šance). Avšak
dokonce i tehdy tak činili velice neochotně a často, nežli by své poddané
na cizí panství poslali, raději se písemně vymluvili na jejich neposlušnost a neposlali tam nikoho.
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• Pokud by chodili obyvatelé Příbora
plavit vory do hor, musela by tato
činnost figurovat na rejstříku povinných robot (např. pro zmíněné 17.
století). Nic takového ale není známo.
Navíc, Příborští byli definitivně
zbaveni roboty Dietrichštejnovým
privilegiem z roku 1615. I tak se
dříve „robotou“ v tomto případě rozuměly práce pro obecní potřebu,
často opravy cest, hospodářských
budov a pivovarů. Pro vrchnost byl
městský poddaný ceněn tím, co nebylo možno ve větší míře očekávat
od vesničanů – peněžními dávkami
z řemesel (v Příboře hodně soukenictví), tržními poplatky veškerého
druhu, příjmy z cel a mýt a dávky
z nemovitostí (tzv. kšos). Dá se ale
předpokládat, že robotní povinnosti
většiny měšťanů byly patrně mnohem menší než robotní povinnosti
vesnických poddaných.
• Avšak rozhodující hledisko zpochybňující veškeré úvahy o plavbách Lubinou je právě charakter
řeky, daný její splavností, v tomto
případě nesplavností. Kdyby „oni
potutelní šífaři“ pluli v 17. století
na vorech, moc daleko by nedopluli. Lubina byla řeka vhodná tak pro
rybolov. Dnes je to velice mělká
kamenitá řeka, poměrně klikatá.
Teoreticky je sice možné, že na některých příliš mělkých úsecích by
mohly vory pomoci táhnout i koně,
ale takových úseků by jistě bylo velice mnoho a pro koně by to byly
galeje. Na fotografiích Příbora 100120 let starých se jeví Lubina velice mělká a kamenitá. Do té doby se
řečiště po staletích zanášelo, takže
dříve byla hloubka řeky jistěže o
něco větší. Ale po svém rozhovoru
s geologem i hydrogeologem jsem
přesvědčen o tom, že není možné,
aby se základní charakter řeky
za 300-400 let zcela změnil. Právě
naopak: účinné vybagrování nánosů bylo možné až po 1. světové
válce, nedlouho před tímto stavem
byla Lubina patrně mělčí. Regulací
Lubiny tak dostala řeka určitou pevnost koryta (řečiště). Tato regulace
byla na pořadu až v moderní době.
Zpevňování břehů a budování moderních splavů se provádělo až za

z historie
1. republiky (např. Klokočovský
splav r. 1928), jakési úpravy se děly
u Nového splavu i v 60. letech. Dnes
samozřejmě zabezpečuje pravidelné
vybírání nánosů v Lubině státní organizace Povodí Odry, naposledy ve
druhé polovině 90. let.

• Starousedlíci znají nesporně pojem
kamenec. Jedná se o kamenité
řečiště řeky Lubiny, po kterém se
jezdilo vozy s koňmi! Například
Vlčovice neměly v minulosti vlastní
zpevněnou komunikaci, takže pro
spojení s Příborem, Frenštátem či
s bližšími vesnicemi na Lubině sloužila tato nouzová cesta. (V Příboře
má dokonce jedna nábřežní ulice
název Na Kamenci.) Tato skutečnost rovněž podporuje můj závěr,
že splavnost řeky Lubiny pro vory
(v 16. – 19. století) bylo prakticky
nemožné.
Zastavme se nyní nad možným významem slova „šifle“. Das Schiff znamená sice německy to co loď či koráb,
ale našel jsem ještě jiné podobné německé slovo: der Schiefer, znamenající břidlice a odvozené patrně ze slova

městská knihovna

die Schiefe, což je šikmost nebo sklon.
Nejprve jsem hledal význam užití lámané břidlice jako stavebního prvku.
Například chudé domky ve Štramberku,
jejichž střechy byly pokryty došky či
dřevěnými šindeli, se mohly později
opatřovat šindeli břidlicovými (= das
Schieferdach) a tak tomu mohlo být i
v Příboře. Ale později jsem zjistil, že je
to naprosto slepá ulička: nejedná se o
žádnou stavební novinku pro pokrývání střech (myslím co se týká inspirace
pro perníkové šifle).

Důkaz leží 60 km od Příbora, ve městě Přerov. Odtud, tedy přesněji z Muzea
J. A. Komenského v žerotínském zámku,
se nedávno vrátila moje dcera Terezka
ze školního výletu. Nadšeně popisovala, co viděla. Na základě jejího přesného popisu jsem se dověděl, že tam
mají historické repliky čtyř školních
tříd i s dobovými předměty: z doby
Komenského (tzn. ze 17. století), z 19.
století (nejspíš z 2. poloviny), z období
1. republiky (pravděpodobně z 20. let)
a z období poválečném (patrně z 50.
let). Ve třídě, kde visel obraz císařepána, tedy nesporně v učebně z 2. polo-

viny 19. století, viděla na každé lavici
tmavě šedý nepravidelný, zato celkem
tenký „kámen“, o kterém průvodkyně
mluvila jako o břidlici. Také se dověděla, že teprve později byly okraje těchto
břidlic – tabulek, na které se psávalo –
zarovnávány do pravidelných tvarů.

Břidlicová
tabulka
=
die
Schiefertafel. Kromě této břidlicové
tabulky ale děti samozřejmě vlastnily i běžné sešity. A záhada je u konce.
Odtud je již jen skok k jejich cukrářskému napodobení – perníková šiflata
rozdělená drážkami na čtverečky, aby
je děti mohly lehce odtrhnout. Patrně
se tomu říkalo perníková tabulka nebo
šifle (perníková břidlice nejspíš nikoli).

Děti mají vždy v oblibě sladkosti
kopírující nějaký ne vždy zrovna vábný
vzor, jako bylo svého času např. kočičí
mýdlo, kočičí jazýčky, gumový had či
v 60. letech cigaretová žvýkačka. Na
rozřešení záhady šiflí ale mají největší
podíl právě Gilarovi ze Skotnice a jistě i
má dcera, která zprostředkovaně důkaz
z přerovského muzea dovezla.

Knižní novinky na měsíc srpen

Americká autorka Chloe Palovová debutuje románem Ohnivé kameny, ve kterém
je vše: intriky, zrada, láska, historie, napětí
a spousta tajemna - ideální odpočinková
četba na prázdniny či dovolenou. Z muzea
je ukraden artefakt obrovské hodnoty - veleknězův náprsník zvaný Ohnivé kameny, který údajně nosil sám Mojžíš. Bývalý člen britské tajné služby a fotografka se snaží záhadu
vyřešit. Brzy jim jde oběma o život, protože
jak se zdá, pátrání otevírá cestu k ještě vzácnější relikvii – samotné Arše úmluvy.
Závěrečný díl trilogie o okouzlující
komtese Christině Marii z Albassy autora Igora von Perchy vychází pod názvem
Petrohradské noci. Dějištěm knihy se stává
Petrohrad, jehož honosná nejvyšší společnost přijímá hraběnku s otevřenou náručí.
Christina Marie dokáže mistrovsky skrývat
své pocity, ve skutečnosti však umírá strachy. Nejdůležitější muž jejího života, hrabě
Arnsberk, totiž v Petrohradě beze stopy zmizel…
S vtipným románem americké autorky
Chris Manbyové Jak rozchodit rozchod
projdeme cestu jedné ženy od lásky k šílenství a zase zpátky. Pokud na předchozí milostné nezdary vzpomínáte se silným pocitem trapnosti a touhou jít se někam schovat,
tahle kniha vám spraví náladu.

Napínavý thriller Raymonda Khouryho
Spása templářů je volným pokračováním
knihy Poslední templář. Agent FBI Sean
Reilly pátrá v tajných vatikánských sklepeních po vzácném rukopisu pojednávajícím
o tajné historii templářského řádu. Rukopis
je totiž klíčem k záchraně jeho partnerky Tess, kterou unesl někdo, kdo se o spis
Fondo Temlari zajímá také…
Německá autorka Leonie Swannová
napsala další nevšední detektivku Garou.
Ovce znovu vyšetřují. Kniha volně navazuje na bestseller Glennkill. V této detektivce
jsou hlavními hrdiny ovce s neobvyklou zálibou ve vyšetřování kriminálních zločinů.
A protože ovce nejsou žádní chladnokrevní,
zkušení detektivové, postupují velmi nekonvenčně.

Historický román Nebeský kámen, anglického spisovatele Jacka Whytea, je úvodním dílem artušovské ságy. Příběh o králi
Artušovi a o Kamelotu zná téměř každý.
Jak se ale legenda zrodila? Římané Publius
a Caius zůstávají v nebezpečné Británii, kde
se prohánějí znepřátelení Piktové, Keltové
a Sasové a snaží se zachovat to, co je z římského života nejlepší a na tom vybudovat základy nové společnosti. Tak Publius a Caius
nevědomky zasejí zárodky legendy – tito
muži jsou totiž Artušovými pradědečky…
Norský spisovatel Jo Nesbø napsal mysteriózní thriller Nemesis. Děj začíná přepadením banky a vraždou jedné zaměstnankyně.
Případ dostává na starost Harry Hole, jeden
z nejlepších kriminalistů, svérázný chlapík
a alkoholik a nová posila Beáta Lønnová.

Půjčovní doba v období letních prázdnin
Oddělení pro dospělé
Pondělí
8-12
13-15
Úterý a čtvrtek
8-12
14-18
Pátek
8-12
Oddělení pro mládež
úterý
13-17
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489, Příbor 742 58, Tel.: 556/723 778, 739 080 862

Nabídka pro školní rok 2011 - 2012

RODIČE,
jistě Vám záleží na Vašich dětech, poraďte jim proto při výběru vhodné zábavy
pro volný čas. Investujte do koníčků svých
dětí, snížíte nebezpečí pozdějších problémů
s kouřením, alkoholem, drogami, se sektami
a kriminalitou.
INFORMACE
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno
jinak, probíhají od října do konce května.
Zápisné do jednotlivých kroužků možno
uhradit ve dvou splátkách. Při ukončení
činnosti z vážných důvodů je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, kurzovné
nevrací. Přihláška platí na dobu neurčitou,
min. na šk. r. a odevzdejte ji osobně nebo
odešlete na naši adresu do 20. 9. 2011. Na 1.
schůzku kroužků budete ústně nebo písemně pozváni. Zápisné možno uhradit hotově
na 1. schůzce nebo složenkou. Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou požádat
Odbor sociálních věcí při MěÚ/OÚ o příspěvek na zájmovou činnost dítěte.
PROSTORY pro činnost: klubovny
a zahrada na ul. Masarykova, taneční sál se
zrcadlovou stěnou v ul. Dukelské (bývalá šk.
jídelna)
NABÍDKA KURZŮ:
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku,
proto rádi uvítáme Vaše další podněty.
RODINNÝ KLUB – KULIČKY. Pro
děti od 3 let s doprovodem a aktivním zapojením rodičů, prarodičů apod. Cena za akci
25,-Kč/os.
PEL-MEL klub proti nudě. Pro činorodé
chlapce i dívky cca 8 - 12 let. Velmi pestrá
klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí.
Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
ZÁBAVNÉ KLUBY: BILLIARD (5,-/
hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/hod.), STOLNÍ
TENIS (10,-/hod./os.). V době, kdy máte
chuť a čas, v souladu s rozvrhem provozu
kluboven. Pro členy klubů slevy.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ pro mládež od 15 let. Kurzovné
1350,- Kč/os.
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY.
Vždy v pátek od 19:00 hod. Zahájení 7. 10.
2011. Kurzovné 1100,- Kč/os.
ORIENTÁLNÍ
BŘIŠNÍ
TANCE.
Kurzovné 1000,- Kč/os (15 lekcí/2 hod.)
nebo jednotlivé lekce 80,- Kč/os./2hod.
LATINSKO AMERICKÉ TANCE. Pro
chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Zápisné
1000,- Kč (říjen - květen včetně).
TANEČNÍ
KLUB
LENKA.
Společenské, standardní a hlavně latinsko

- americké tance. Zápisné 2.000,- Kč (září červen včetně).
SHOW DANCE - DISCO DANCE. Pro
chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Zápisné
1000,- Kč (říjen - květen včetně).
SHOW DANCE – DISCO DANCE.
Pro chlapce a dívky od 11 let. Zápisné 1000,Kč (říjen - květen včetně).
DISCO DANCE A AEROBIC PRO
DĚTI. Pro chlapce a dívky od 5 let, u mladších nutná přítomnost rodiče. Zápisné
1000,-Kč (říjen - květen včetně).
CVIČENÍ PRO BOUBELKY. Pro ženy
a st. dívky i pro děti. Zápisné 1000,- Kč (říjen
- květen včetně).
BOJOVÁ UMĚNÍ – AIKIDO. Základní
výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro mládež. Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
HRA NA ETNICKÉ BUBNY –
DJEMBE pro děti. Zápisné 1000,- (říjen –
květen včetně).
KURZ - HRA NA BUBNY – DJEMBE
pro začátečníky. Pro mládež a dospělé.
Kurzovné 1000,-Kč/os. (10 lekcí/2hod.)
nebo jednotlivé lekce 130,-Kč/os.
KURZ - HRA NA BUBNY – DJEMBE
rodiče + děti. Pro rodiče a předškolní děti
cca od 5 let. Kurzovné 200,-Kč/os. (5 lekcí/1hod.).
KYTARA. Pro děti a mládež od 8 let.
Příprava i pro hru v kapele. Zápisné 1000,Kč (říjen - květen včetně).
ROCKOVÉ KAPELY. Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou schopni se
zapojit do společné hry.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: BICÍ,
BASKYTARA (el.), SOLOVÁ KYTARA
(el.) Kurzovné 650,-Kč/os. (10lekcí/1hod.).
ŠIKULOVÉ. Výtvarná a všestranná tvo-

řivá činnost, keramika, modelování, zhotovení draků, suvenýrů, her, ozdob, malování,
práce s přírodními materiály. Zápisné 1000,Kč (říjen-květen včetně).
ZUMBA S HEIDI. Vstupné 60,-/hod.
DIVADELNÍ KROUŽEK. Pro všechny
věkové kategorie. Zápisné 1000,- Kč (říjen květen včetně).
RADIOMODELÁŘ – RC MODELY
AUT. Pro chlapce od 8 let. Zápisné 1000,Kč (říjen - květen včetně).
KLUB LYŽOVÁNÍ: Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro začátečníky
i pokročilé. Vícedenní pobyt v době jarních prázdnin. Pořádáme lyžařské zájezdy.
Termín : prosinec – březen.
KLUB ZVÍDAVÝCH CESTOVATELŮ
A TURISTŮ: pro rodiny, děti, mládež. Akce
jsou kalkulovány jednotlivě.
DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB: zájezdy do divadel a na kulturní akce. Divadelní
zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě
BAV TÝM: pro mládež od 13 let. Neplatí
se zápisné.
Více informací o kroužcích, klubech,
kurzech atd. na letácích BAV klubu nebo na
tel. 556 723 778, 739 080 862.
Dále BAV klub nabízí: různé kulturní
akce, víkendové pobyty, jednodenní i vícedenní akce, turistické, kulturně poznávací
zájezdy, prázdninové pobyty a tábory (letní,
zimní) pro děti, mládež, rodiny. Junior bar
(kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání
třídních, pracovních kolektivů, stužkovací
a maturitní večírky, srazy absolventů, oslavy
narozenin, atd. K dispozici je ohniště a venkovní posezení.
Dále nabízíme KOPÍROVÁNÍ.

IV. BUBENICKÁ PÁRTY

BONGA, DJEMBÉ, PERKUSE, ORIENT. A AFRICKÉ TANCE
Kde: Venkovní areál BAV klubu ul. Masarykova v Příboře
V případě špatného počasí v budově BAV klubu
Kdy : v sobotu 24. 9. 2011 od 14 - 22 hod.
Program: setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkuse nástroji, bonga, ethno djembé, tamburíny, tibetské mísy, didžeridu a další. Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou zapůjčíme.
MUZIKOTERAPIE, WORKSHOPY BUBNOVÁNÍ - TANCŮ, CAPOEIRA (ukázky)
KONCERT SKUPINY CAMARA
(bubenická smršť z Ostravy hraje k tanci i poslechu)
Vstupné : 130,- Kč – dospělí na místě 50,-Kč – děti do 15 let
100,- Kč – dospělí v předprodeji 250,-Kč – rodinné vstupné (2 dospělí,1-3 děti)
V průběhu prodej občerstvení,opékání buřtů.
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program kulturních akcí

PROGRAM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ V PŘÍBOŘE

SRPEN 2011

Probíhají výstava do 14. srpna

OB RA Z Y MIR O SL A V A H A N Z E L KY

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

Probíhající výstava 23. srpna

„LIDÉ VÍTKOVSKA“

Výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

Probíhající výstava do 31. srpna

VÝSTAVA Mgr. MARIE ŠUPOVÉ
„MŮJ SEN – MY DREAM“
Galerie v radnici.
Pondělí, středa: 8:00 – 17:00 h
Úterý, čtvrtek:
8:00 – 14:00 h
Sobota 13. srpna od 11:00 hod.

20. VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ
HOSTINCE U ČECHŮ

Výstava historických dokumentů a fotek
Od 17:00 hod. k poslechu a tanci hraje
živá hudba country „Paďouři“.
H o s t in e c U Č e c h ů  6 0 8 1 6 1 0 3 1

Sobota 13. srpna od 16:00 hod.

HÁJOVSKÁ POUŤ

od 16:00 hod. Mše svatá v hájovské kapli
od 17:00 hod. Vystoupení dechové hudby
„JAVOŘINKA“.
Sobota 13. srpna od 19:30 hod.

LETNÍ VEČER

Neděle 21. srpna od 18:00 hod.

KONCERT VARHANNÍ HUDBY

Koncert konaný pod záštitou místostarosty
města Příbora Martina Monsporta a správce
farnosti Příbor pana Jindřicha Švorčíka.
Farní kostel Narození Panny Marie
v Příboře. Vstupné dobrovolné.
(Prodej vstupenek půl hodiny před koncertem).
Varhany: Lukáš Kubenka (ČR)
Mário Sedlár (SR/ČR).
Program: Johann Sebastian Bach, Johann
Kuhnau, Carl Philipp Emanuel Bach,
Johann Georg Albrechtsberger, Ján Levoslav
Bella, Petr Eben, Johannes Brahms, Max
Reger,Charles Tournemire.
M u s ic a n o v a o .s .  6 0 4 5 9 0 5 3 6

Sobota 27. srpna od 14:00 hod.

SOB OT N Í OD PO L E DN E PRO DĚ T I
Zahrada hasičské stanice.
Sobota 27. srpna od 19:00 hod.

B E N Á T SKÁ N OC

K tanci a poslechu hraje skupina L&P.
Zahrada hasičské stanice. Vstupné 20, Kč.
SDH Příbor

Čtvrtek 8. září od 16:00 hod.

L E T N Í J E Z DE C KÁ ŠKO L A

Máš rád koně? Chceš se naučit jezdit na
koni ? Přijď na první informativní schůzku.
Škola je určena dětem od 10 let, horní
věková hranice není omezena.
Čeká Tě 20 hodin teoretické i praktické
výuky základního výcviku ježdění na koni.
Cena kurzu je 3.000, Kč. BUBLA RANCH
v Kopřivnici.
L U N A P ř í b o r , S VČ

K poslechu a tanci hraje HELIANTHUS.
Akce se uskuteční na výletišti pod
KD Hájov. Vstupné dobrovolné.

Neděle 11. září od 14:00 hod.

Středa 17. srpna až sobota 20. srpna

Náměstí Sigmunda Freuda.

K D U Č S L a H o s t in e c H á j o v

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
4 FILMOVÉ DNY
VÝBĚR ÚSPĚŠNÝCH ČESKÝCH FILMŮ

Náměstí S. Freuda, začátek po 21:00 hod.
Středa 17. 8. „Román pro muže“
Čtvrtek 18. 8. „Zemský ráj to napohled“
Pátek: 19. 8. „Tacho“
Sobota: 20. 8. „Kawasakiho růže“

M ě s t o P ř íb o r  5 5 6 4 5 5 4 4 3

Sobota 20. srpna od 13:00 hod.

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE

Občerstvení: guláš, perníky, pivo a medovina.
Hudba a tombola zajištěna.
Vstupné dobrovolné. Klubovna u nádraží.
S v a z v č e la ř ů P ř íb o r

 605 184 760, 604188 186

PU T OV Á N Í OD ŠE N KU K ŠE N K U ,
450 L E T PŘÍB O RSKÉ H O ŠE N K U
M ě s t o P ř íb o r a z á s t u p c i p ř í b o r s k ý c h š e n k ý ř ů
 556 455 440

Neděle 11. září od 9:00 hod.

T RA DIČ N Í PŘÍ B ORS KÁ POU Ť

T S P ř íb o r  5 5 6 7 2 5 0 4 6

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA

Lidická 59, Příbor
Úterý:
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 hod.
Neděle: 9:00 – 12:00 hod.

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

Vysílání LTV Příbor

Zpravodajské relace:
Pondělí  neděle: 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.
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PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Lidická 59, Příbor
Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 12:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00
Pátek:
8:00 – 12:00
Oddělení pro mládež:
Úterý:
13:00 – 17:00

13:00 – 15:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.
hod.
hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

PROVOZNÍ DOBA SAUNY d o 1 8 . z á ř í
Spor tovní hala TJ Příbor,
Štramberská 1361
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži
Středa: 15:00 – 21:00 hod. muži + ženy
Pátek:
15:00 – 21:00 hod. ženy
Do 7. 8. DOVOLENÁ sauna mimo provoz!!!

 607 714 277

CVIČENÍ AEROBICU O PRÁZDNINÁCH

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Pondělí: 18:45 – 19:45
zumba
20:00 – 21:00
mix aerobik
Středa: 19:00 – 19:45
port de bras
20:00 – 21:00
dance aerobik
Oddíl aerobiku Příbor,  606 932 447

FITCENTRUM

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Pondělí  pátek: 9:00 – 13:00 14:00 – 21:00 hod.

ZUMBA S PAVLOU

Pondělí, středa, pátek: 19:30 – 20:30 hod.
Koupaliště Příbor. Vstupné 60, Kč. ¨
Za nepříznivého a deštivého počasí se
sejdeme v TJ Sokol Příbor v 19:00 hod.

Pavla Kovalčíková  739 135 127

ZUMBA S HEIDI

Úterý:
19:30 – 20:30
hod.
Čtvrtek:
8:30 – 9:30
hod.
Neděle: 19:30 – 20:30
hod.
Koupaliště Příbor (vždy za příznivého počasí).
Vstupné 50, Kč.
Heidi Steckerová  733 180 370

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR

Denně otevřeno od 9:00 – 22:00 hod.

Rudolf Korčák  777 100 007

SPORTOVNÍ STŘELNICE

Středa: 16:00 – 19:00 hod.
Předem nutná telefonická dohoda.
Sobota: 15:00 – 19:00 hod.
Pro držitele zbrojních průkazů.
Sportovně střelecký klub Příbor  776 001 105

TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR

Na Valše, Příbor
Nabízí veřejnosti možnost hraní na
tenisových kurtech. Kurty jsou otevřeny
denně od 9:00 do 19:00 hod.
Hraní je možno domluvit na  739 705 255.

Tenisový klub Příbor

 556 722 092

muzeum novojičínska

SPOLUTVŮRCEM VÝSTAVY? PROČ NE!

Na realizaci jedné z výstav se můžete podílet i VY! Máte-li doma cokoli, co bylo typické pro život v 2. polovině 20. století, jakýkoli předmět, fotografii, ozvěte se do muzea v Příboře.
Kdo z nás – nebo možná spíš z děvčat – by neměl doma památník ze školních let, z tábora.
Která z nás nikdy nezkoušela vyrábět přívěsky z bužírek. Kdo z kluků nestříhal na vojně vlastnoručně vyrobený metr, který tramp si nevylepšoval oblečení různými doplňky. Skoro všichni někde doma máme starou maturitní stužku, možná i fotku tabla nebo přímo celé tablo!
I v rodinných fotoarchivech se dá leccos zajímavého najít. Fotili vás rodiče, jak skáčete „panáka“ nebo přes gumu? I o tyhle
– v našem případě „artefakty“ - mají v muzeu zájem! Své věci můžete muzeu darovat, anebo také zapůjčit.
Více informací na webových stránkách http://cs-cz.facebook.com/pages/Muzeum-Pribor/10486487959 a také v následujícím článku
Václava Michaličky.
Irena Nedomová

Výzva: Soudobá lidová kultura na Příborsku

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou
výstavy o soudobé lidové kultuře (v říjnu 2011)
obrací k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci projevů soudobého folkloru a lidové tradice v Příboře a přilehlém okolí.
Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených předmětů, aby je zapůjčili,
popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely:
Hmotné artefakty
1) Dětská tradice - dětské památníky, zápisníky dospívajících s poezií a testy, náramky
přátelství (vázané z bavlnek), pletené copánky z bužírek (používané např. jako přívěšky na klíče), skládanky z papíru, podomácku vyráběné hračky a hry, loďky z kůry,
céčka a mnohá další
2) „Novodobé kroje“ –podomácky upravova-

3)
4)

5)

1)

ný oděv a výzdoba příslušníků hudebních
subkultur - metal, rock, bigbít, punk, skinhead, apod.),oděv, výzdoba a výbava sportovních fanoušků, případně jiné projevy podobného druhu.
Subkultura vojáků základní služby – zápisníky, památníky, metry, speciální vázání
tkaniček.
Subkultura trempů - tzv. „cancáky“, totemy,
podomácku vyráběné pomůcky do přírody,
podomácku vyráběné a upravované součásti oděvu, ozdoby, upomínkové předměty
apod.
Autentické doklady dnešní obřadnosti –
šerpy z maturitních plesů, maturitní tabla a
další výtvory současného zvykosloví.
Fotografická dokumentace
Dětské hry (tleskací hry, skákání přes gumu,
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skákání panáka, skládání „ornamentů“ z
provázku – tzv. „provlékačky“ a další).
2) Nápisy na veřejných místech – veršované či
jinak standardizované.
3) Další výtvory lidové tvořivosti (např. pomníčky na místech nehod).
Máme zájem o všechny fenomény výše
uvedeného typu, vytvořené podomácky
v období od roku 1945 do současnosti.
Pokud máte některé z uvedených předmětů či fotografií k dispozici, neváhejte prosím kontaktovat pracovníky muzea
v Příboře. Děkujeme.
Muzeum Novojičínska, p.o. – Muzeum
a pamětní síň S. Freuda v Příboře Lidická 50,
742 58 Příbor
Tel.: +420 556 725 191, E-mail: muzeumpribor@seznam.cz

pozvánky

Moravskoslezský varhanní festival

Město Příbor, Římskokatolická farnost Příbor
Musica nova o.s.
pod záštitou
místostarosty města Příbora Martina Monsporta
správce farnosti Příbor P. Jindřicha Švorčíka
Vás zvou na

Koncert
varhanní hudby
Neděle 21. srpna 2011, 18.00
Farní kostel Narození Panny Marie, Příbor
Lukáš Kubenka (ČR)
Mário Sedlár (SR)

Program: Johann Sebastian Bach, Johann Kuhnau,
Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Georg
Albrechtsberger, Ján Levoslav Bella, Petr Eben,
Johannes Brahms, Max Reger,
Charles Tournemire
Vstupné na koncert je dobrovolné

Letní filmový festival
Kinematografu bratří Čadíků v Příboře
17. – 20. srpna 2011
17. 8. Román pro muže
Film Tomáše Bařiny, komedie, 95 min.
18. 8. Zemský ráj to na pohled
Film Ireny Pavláskové, komedie/drama, 119 min.
19. 8. Tacho
Film Mirjam Landové, akční komedie, 102 min.
20. 8. Kawasakiho růže
Film Jana Hřebejka, drama, 95 min.
náměstí Sigmunda Freuda Vždy po 21.00 hodině.

KDUČSLaHOSTINECHÁJOV
ČSLaHOSTINECHÁJOV
KDU
pořádajív
pořádajívsobotu13
sobotu13.srpna2011
.srpna2011

PROGRAMPOUTI:
PROGRAMPOUTI:


:00hod.
16:00hod.
MŠESVATÁVHÁJOVSKÉKAPLI
MŠESVATÁV
Od17
0do19
0hod.
Od1
7:00do1
9:00hod.
VYSTOUPENÍDECHOVÉHUDBY
HUDBY
VYSTOUPENÍDECHOVÉ
HUDBY

JAVOŘINKA
JAVOŘINKA
Od 19:30 hod. na výletišti pod kulturním domem

*ktanciaposlechuhrajeHELIANTHUS
tanciaposlechuhrajeHELIANTHUS
*k
*bohatéobčerstveníkotlíkovýguláš
kotlíkovýguláš
*bohatéobčerstvení
*vstupnédobrovolné
*vstupnédobrovolné
***Všichnijstesrdečnězváni***
***Všichnijstesrdečnězváni
***
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pozvánky

Svaz včelařů Příbor vás srdečně zve na

LUNA Příbor, středisko volného času
pořádá

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE,
které se uskuteční
v sobotu 20. srpna od 13:00 h

za klubovnou u nádraží.
Občerstvení:

Máš rád koně? Chceš se naučit jezdit na koni ?

guláš, perníky, pivo a medovina

Hudba a tombola zajištěna.
Vstupné dobrovolné.

Přijď ve čtvrtek 8.září 2011 v 16.00 hodin
na BUBLA RANCH v Kopřivnici
na první informativní schůzku.
Škola je určena dětem od 10 let,
horní věková hranice není omezena.
Čeká Tě 20 hodin teoretické i praktické výuky
základního výcviku ježdění na koni.
Naučíš se pečovat o koně, sedlat, uzdit,
nasedat, sesedat, klusat, cválat.
Zkusíš si voltiž, dozvíš se něco o koních.
Cena kurzu je 3.000 Kč.

K hojné účasti zvou pořadatelé.

LUNA PŘÍBOR, SVČ
pořádá

22. – 25. září. 2011

Bližší informace na tel. 605 184 760 nebo 604 188 186

inzerce

PLOTY, PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA

Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací.

poznávací zájezd

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO

s průvodkyní Zorkou Kudělkovou

Cena:
Děti 3 200 Kč
Dospělí 3 500 Kč
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč,
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze
svařovaných pletiv, svařovaných panelů,
pletivové branky a brány nebo svařovaná
výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na
sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.

Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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... jak to proběhlo... Za pirátským pokladem...
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