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Dni otevřených kulturních památek 17. 9. 2011 přálo 
krásné slunné počasí. 

 Všechny památky městské památkové rezervace Příbor byly 
návštěvníkům zpřístupněny od deváté do sedmnácté hodiny.  
A návštěvnost byla dle statistiky vedené studenty velmi slušná 
– přibližně 160 zájemců prošlo téměř každou církevní památ-
kou, muzeum navštívilo v průběhu dne téměř 200 návštěvníků 
a rodný dům S. Freuda objevilo 65 zvídavých. Jen budova rad-
nice zůstala téměř nenavštívená – přišli se podívat pouze 4 lidé. 
Procházku po MPR s průvodcovským podmanivým výkladem 
pana MUDr. Mořice Jurečky vyhledalo na ranní procházce 26  
a odpolední procházce 11 zájemců.
Nejvíce návštěvníci ocenili poutavé a sugestivní výstavy „Dávní 
spalovači mrtvol“ a expozici ke 140. výročí hasičského příborské-
ho sboru a možnost podívat se na nádherná panoramata okolí 
Příbora z věže farního kostela a výklad pana Jana Monsporta  
k pohnutému osudu a historii příborských zvonů.

Pozastavení si zasloužily také vystavené ornáty v kostele sv. 
Františka, především ornát sv. Jana Sarkandera zapůjčený z ar-
chivu Olomouckého biskupství.
Poděkování za přípravu této události patří panu Mgr. Václavu 
Michaličkovi, vedoucímu pobočky muzea Novojičínska v Příboře 
a jeho týmu pracovníků, panu faráři Jindřichu Švorčíkovi  
za zpřístupnění všech církevních příborských památek, pánům 
Janovi a Martinu Monsportovým, kteří obětavě zajistili vstup  
na věž farního kostela a také studentům gymnázia T. G. Masaryka, 
kteří převlečeni za postavy mnichů bděli nad památkami a po-
dávali informace zvídavým návštěvníkům. Velké díky patří panu 
MUDr. Mořici Jurečkovi, který byl tak laskavý a naprosto fun-
dovaně a důstojně zastoupil náhle zesnulou průvodkyni paní  
Ing. Alenu Janečkou a zesnulého pana Mgr. Lubomíra Loukotku. 

Ing. Lenka Filipová. Foto: R. Jarnot, J. Kavan. 
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slovo místostarostky

Z městského úřadu

Vážení spoluobčané, 
na 7. zasedání zastupitelstva města jsem byla zvole-

na novou místostarostkou města místo odstupujícího 
pana Martina Monsporta, dipl. ekonoma. Občané měs-
ta, věřte mi, že přijetí tohoto náročného postu, nebylo 
pro mne lehké rozhodnutí. I když mám určité zkušenosti  
z komunální politiky, jsem si vědoma, že mne čeká ná-
ročná práce, která souvisí se ztrátou volného času, 
spoustou energií, ale na druhou stranu se na tuto práci 
těším a věřím, že je to určitě zajímavá práce. Doufám, 
že svými zkušenostmi z jiných odvětví ekonomiky, ná-
pady a vzájemnou spolupráci s panem starostou, ostat-
ními členy rady, zastupitelstva a se všemi občany města 
se mně podaří naplnit moje cíle, se kterými vstupuji na 
tento post. 

Vážené dámy a pánové, chtěla bych spolupracovat se 
všemi občany města, všemi institucemi ve městě i blíz-
kém okolí, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji naše-
ho města, a jsem ochotná Vás kdykoliv přijmout, pokud 
budete přicházet s dobrými nápady na zlepšení života ve 
městě, ale samozřejmě i se stížnostmi, neboť i negativní 
reakce může člověka určitým způsobem posílit a posu-
nout život dopředu. Do své gesce jsem dostala sociální 
oblast, kulturu, životní prostředí, majetkoprávní záleži-
tosti a problematiku Technických služeb města Příbora. 
Jsou to oblasti, které jsou velmi náročné, svým obsahem 
rozsáhlé a určitě se prolínají i s dalšími oblastmi ve měs-
tě, ale věřím, že budu mít dostatek sil a zdraví, abych 
tyto náročné úkoly zvládla  a vyřešila problémy, které s 
danou činností souvisejí.

Tím, že již  pomalu končí měsíc září, dovolte 
mně, abych připomněla akce, které v tomto měsíci  
v Příboře prozatím proběhly. V rámci tradiční příbor-
ské pouti se uskutečnil 1. ročník velmi zajímavé akce 
„Putování od šenku k šenku“, návštěvníci pouti hodnotili 
podle stanovených kritérií jednotlivé zúčastněné šenky 
a následně proběhlo vyhodnocení. Hodnocení jednot-
livých šenkýřů a šenkýřek se zúčastnilo cca 66 osob 
a nejlepší šenkýřkou byla zvolena paní Mertová, paní 
Mucalová a paní Šuhajová, nejlepším šenkýřem se stal 
pan Čech ml. a nejlepším příborským šenkem byla vy-
hodnocena restaurace U Čechů. Všichni oceněni dostali 
krásné certifikáty namalované panem Šipošem. V rámci 
příborské pouti vystoupilo mnoho zajímavých hudeb-
ních těles a domnívám se, že každý občan si mohl vybrat 
z široké nabídky. V následujícím týdnu dne 17. 9. pro-
běhly ve městě dny EHD, v rámci kterých byly otevře-
ny všechny kulturní památky a v muzeu proběhlo první 
muzejní ráno, které zahájil ředitel muzea p. Mgr. Václav 
Michalička. Muzejní ráno bylo zpříjemněno vystoupe-
ním příborského žesťového kvinteta. V muzeu jsou k vi-
dění velmi unikátní výstavy např. Dávní spalovači mrtvol  
- Příborské pohřebiště z doby bronzové a 140 let SDH 
Příbor. Občané města, tyto výstavy stojí za to zhlédnout!

Vážení občané, dovolte mně, abych poděkovala panu 
Martinu Monsportovi za obětavou práci ve funkci mís-
tostarosty a popřála mu do dalšího života mnoho pevné-
ho zdraví, pohody, štěstí a úspěchů.

 Ing. Forišková Dana, Ph. D.

Návrhy Na CeNy obCe  
a čestNé občaNství 

Dle Směrnice č. 1/2004 k udělování Cen obce a čestného 
občanství města Příbora, která byla schválena zastupitelstvem 
města Příbora dne 22. 4. 2004, může podat kterýkoli občan 
města Příbora starší 18-ti let, právnická osoba, organizace nebo 
spolek  návrh na udělení Ceny obce nebo čestného občanství  
(čestné občanství pouze u žijících občanů) prostřednictvím ko-
mise pro občanské záležitosti. Formuláře návrhů je možno ob-
držet na odboru organizačním a vnitřních věcí - matrice - MÚ 
Příbor, v informačním centru MÚ Příbor. Směrnice je k nahléd-
nutí na matrice Městského úřadu v Příboře.

návrh musí obsahovat:
- jméno a příjmení navrhovaného občana
- bydliště navrhovaného občana
- zdůvodnění návrhu na ocenění
- jméno či název navrhovatele
- datum předání návrhu  na MÚ

Návrhy musí být dodány na městský úřad – matriku – nej-
později do 14. 10. 2011.

Informace pro občany
Vážení občané města Příbora, 

dovolte, abych Vás informoval o dalším průbě-
hu projektu Efektivní úřad Příbor. Píši tento článek 
v době, kdy je zřejmé, že na výběrová řízení, která 
proběhnou 20. a 21. září 2011 je přihlášeno více 
jak 45 uchazečů. Jedná se celkem o 4 vedoucí místa  
a RM by měla na základě výsledků těchto výběro-
vých řízení jmenovat na schůzi RM na návrh ta-
jemníka čtyři vedoucí odborů městského úřadu.  
I nadále se intenzivně pracuje na Organizačním 
řádu MÚ, o kterém jsem Vám již podal informaci  
v minulém měsíčníku města Příbora.

A. Vaněk, tajemník MÚ, v Příboře dne 19. září 2011.
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Z městského úřadu

17. schůze rM dne 23. srpna 2011 mj. projednala:

- Vzala na vědomí stav pohledávek  
za SMMP s. r. o. k 30. 6. 2011.

- Vzala na vědomí zápis ze schůze Komise 
pro občanské záležitosti ze dne 27. červ-
na 2011.

- Vzala na vědomí zápis č. 9 z jednání 
osadního výboru v Hájově ze dne 18. čer-
vence 2011.

- Doporučila ZM po zapracování připo-
mínek (viz zápis z RM) schválit Pravidla 
pro poskytování veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Příbora č. 3/2011.

- Rozhodla vydat souhlas k přijetí účelově 
určeného daru (výtvarného materiálu)  
v hodnotě 9 tis. Kč pro příspěvkovou 
organizaci Mateřskou školu Kamarád, 
Příbor, Frenštátská 1370, IČ: 64125891 
od dárce - firma CDS Papír - Hračky, 
Soňa Kavanová, náměstí Sigmunda 
Freuda 7, Příbor.

- Schválila uzavření smluvního vztahu  
na zajištění kronikářských prací s p. Mgr. 
Irenou Nedomovou, Palackého 709, 
Příbor.

- Vzala na vědomí podmínky a časový har-
monogram výběrových řízení na obsaze-
ní míst vedoucích nově zřizovaných od-
borů MÚ Příbor.

- Rozhodla vydat podle § 167 odst. 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon)  
a v souladu  ustanovením §102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů volební řád školské rady pro zá-
kladní školy zřízené městem Příborem  
s účinností od 1. 9. 2011.

- Vzala na vědomí informaci o možnos-
tech přemostění silničního obchva-
tu města v ulici Štramberské pro pěší  
a cyklisty podanou odborem ÚP, rozvoje 
a MPR. 

- Doporučila ZM schválit v rámci 2. změ-
ny rozpočtu finanční prostředky na zpra-
cování projektové dokumentace řešící 
přemostění silničního obchvatu města 
Příbora v ulici Štramberské.

- Vzala na vědomí doplňující informace  
k variantě č. 5 v návrhu řešení sociálního 
bydlení ve městě Příboře.

- Uložila vyhledat možnosti objektů a po-
zemků použitelných k řešení sociálního 
bydlení ve městě Příboře.

- Vzala na vědomí předložené seznamy 
nemovitostí – pozemků, vedených v evi-
denci katastru nemovitostí jako ostat-
ní plocha, ostatní komunikace a ostat-

ní plocha, silnice, k.ú. Příbor, Klokočov 
u Příbora, Hájov a Prchalov, které jsou 
vlastnictvím města Příbora, popřípadě 
jiných fyzických či právnických osob.

- Schválila aktualizaci Povodňového plánu 
města Příbora s platností od 24. 8. 2011 
podle navrženého znění.

- Rozhodla v souladu s doporučením hod-
notící komise o výběru nejvhodnější na-
bídky   k veřejné zakázce „Cyklistické 
propojení - z Poodří do Beskyd - úsek 
Příbor“, kterou podal  uchazeč MULTIP 
STAV spol. s. r. o., Palackého 1135/27, 
741 01 Nový Jičín,  IČ: 496 11 089.

- Vzala na vědomí přehled kvantifikace 
potřeb města Příbora v činnostech da-
ných zřizovací listinou Technických slu-
žeb města Příbora.

- Doporučila ZM vydat OZV č. …/2011, 
místní poplatek za vyhrazení trva-
lých parkovacích míst na území města 
Příbora.

- Odsouhlasila výzvu k podání nabídky  
k veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby - projektová dokumentace opravy 
kulturního domu v Příboře

- Schválila po projednání upuštění od čte-
nářských poplatků během Týdne kniho-
ven v době od 3. 10. do 7. 10. 2011.

- Vzala na vědomí žádost Římskokatolické 
farnosti Příbor, Stojanova 364, 742 
58 Příbor zastoupené panem farářem 
Jindřichem Švorčíkem o spolufinan-
cování opravy kamenné římsy kostela 
Narození Panny Marie v Příboře.

- Schválila Římskokatolické farnosti 
Příbor, Stojanova 364, 742 58 Příbor pří-
spěvek na opravu kamenné římsy kostela 
Narození Panny Marie v Příboře ve výši 
12 000,- Kč z rozpočtu města, paragrafu 
3322 (položka ostatní náklady v MPR).

18. schůze rM dne 13. září 2011 mj. projednala:

- Vzala na vědomí zápis ze schůze Komise 
pro občanské záležitosti ze dne 22. srpna 
2011.

- Vzala na vědomí zápis č.10 z jednání OV 
Hájov ze dne 15. 8. 2011.

- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor zá-
měr města Příbora prodat nemovitosti 
803/2 ostatní plocha, neplodná o výmě-
ře 342 m2, parc. č. 803/4 ostatní plo-
cha, neplodná o výměře 83 m2, parc. č. 
803/6 ostatní plocha, neplodná o výměře 
115 m2, k. ú. Klokočov u Příbora, obec 
Příbor, formou výběrového řízení, za sta-
novených podmínek.

- Uložila zveřejnit na ÚD, MÚ Příbor zá-
měr města prodat na základě výběrové-

ho řízení nemovitosti  v k.ú. Hájov obci 
Příbor za stanovených podmínek.

- Uložila zveřejnit záměr města prodat ne-
movitost – pozemek parc.č. 552/5 zahra-
da, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor 
za kupní cenu 200,-- Kč/m2 plus náklady 
spojené s prodejem včetně daně z převo-
du nemovitostí.

- Uložila vypracovat dodatek Jednacího 
řádu ZM ve smyslu poskytování přehle-
du o jednotlivých hlasováních.

- Vzala na vědomí informace o průběhu 
projektu „Efektivní úřad Příbor“.

- Zplnomocnila zaměstnankyni Městs-
kého úřadu Příbor Ing. Libuši Volnou 
k jednání ve věci využívání městského 
systému nakládání s odpady a podepi-
sování smluv s původci, kteří produkují 
odpad zařazený podle Katalogu odpa-
dů jako odpad podobný komunálnímu 
z činnosti právnických osob a fyzických 
osob oprávněných k podnikání (dále jen 
původci) podle ust. § 17 odst. 6 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů.

- Cena bude stanovena tak, aby odpo-
vídala vynaloženým nákladům města. 
Cena, kterou hradí město za svoz nádoby  
na směsný odpad, bude přeúčtována 
původci. V případě, že tento nevyuží-
vá celou nádobu, vyčlení se mu určitá 
poměrná objemová část nádoby, která 
bude také v tomto poměru účtována. Za 
využívání dalších služeb systému, třídě-
ní, využívání sběrného dvora atd. bude 
účtováno navýšení o 20% z vypočtené 
ceny. Pokud cenu nebude možno sta-
novit výše uvedeným způsobem, schvá-
lí cenu rada města na návrh pracovníků 
městského úřadu. Každoročně bude cena 
navýšena podle míry inflace stanovené 
statistickým úřadem.

- Schválila vzor smlouvy s původci odpa-
dů. Smlouvy budou uzavírány podle vzo-
ru, který je přílohou důvodové zprávy. 
Pokud tento vzor nebude možno využít, 
bude smlouva předložena individuálně 
ke schválení radě města.

- Odsouhlasila návrh projektů určených 
pro podání žádosti o dotaci z ROP 
Moravskoslezsko:

 Revitalizace zahrady piaristického kláš-
tera – I. etapa.

 Úprava  školního dvora ZŠ Jičínská.
 Oprava kulturního domu na Hájově. 
- Rozhodla vydat souhlas k přijetí účelo-

vě určeného daru – zhotovení a insta-
lace železné konstrukce brány venkov-
ního skladu školní kuchyně v hodnotě 

Z jedNáNí rady a ZastupItelstva Města
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Z městského úřadu

9.670,00 Kč pro obdarovaného Základní 
školu Npor. Loma Příbor, Školní 1510, 
okres Nový Jičín, příspěvkovou organi-
zaci, IČ: 70983356 od dárce PRIMUS CE, 
s. r. o., Místecká 1116, 742 58 Příbor.

- Konstatovala, že žadateli Lubomíru 
Hýblovi, bytem náměstí Sigmunda 
Freuda č. p. 29, Příbor nelze s odvoláním 
na § 706 – § 708 - Přechod nájmu bytu, 
Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,  
v platném znění vyhovět.

- Vzala na vědomí komentář k pohledáv-
kám k 30. 6. 2011 za příspěvkovou orga-
nizaci Technické služby města Příbora.

- Vzala na vědomí informaci o splně-
ní úkolu č. 17/20/2 o uzavření smlouvy 
na vedení kroniky města Příbora s Mgr. 
Irenou Nedomovou.

7. zasedání ZM dne 8. září 2011 mj. projednalo:

- Schválilo vložit do programu své-
ho 7. zasedání materiál pod bodem  
č. 7.7.3 – Návrh na rozdělení příspěv-
ků z Programu regenerace MPR a MPZ  
na rok 2011 – varianta č. 2.

- Schválilo vložit do programu svého  
7. zasedání materiál pod bodem č. 7.8.6 
– Stanovení kompetencí místostarosty 
Příbora.

- Rozhodlo zrušit usnesení č. 6/6/5/1 – 
uložilo zveřejnit záměr prodat pozem-
ky parc. č. 789/3, 789/5, k.ú. Klokočov 
u Příbora, obec Příbor z majetku města 
Příbora, za podmínek stanovených ra-
dou města.

- Rozhodlo neprodat nemovitosti – po-
zemky parc.č. 789/3, 789/5, k.ú. Klokočov 
u Příbora, obec Příbor, z majetku měs-
ta Příbora, neboť tyto tvoří z větší části  
vodní koryta toků Klenosu a Klenosku.

- Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ Příbor zá-

měr města Příbora prodat nemovitosti 
803/2 ostatní plocha, neplodná o výmě-
ře 342 m2, parc. č. 803/4 ostatní plo-
cha, neplodná o výměře 83 m2, parc.  
č. 803/6 ostatní plocha, neplodná o vý-
měře 115 m2,  k.ú. Klokočov u Příbora, 
obec Příbor, formou výběrového řízení 
za stanovených podmínek.

- Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ Příbor zá-
měr města prodat, na základě výběrové-
ho řízení, nemovitosti v k. ú. Hájov obci 
Příbor za stanovených podmínek.

- Uložilo zveřejnit záměr města prodat ne-
movitost – pozemek parc.č. 552/5 zahra-
da, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor 
za kupní cenu 200,-- Kč/m2 plus náklady 
spojené s prodejem včetně daně z převo-
du nemovitostí.

- Rozhodlo schválit zavedení náhrobku 
Martina Křechkého – piaristického uči-
tele, náhrobku Eduarda Stoklasa – hlav-
ního učitele a profesora v učitelském 
ústavu v Příboře a litinového krucifixu  
v areálu kostela sv. Valentina do evidence 
majetku města Příbora.

- Vzalo na vědomí zprávu o Výsledku hos-
podaření města Příbora a jeho organizací  
za 1. pololetí 2011.

- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledá-
vek a závazků města a jeho organizací.

- Schválilo v případě nedodání závazné-
ho stanoviska k restaurátorským pra-
cím na fasádě domu č. p. 46 na náměstí 
S. Freuda v Příboře rozdělení příspěv-
ků z Programu regenerace MPR a MPZ  
na rok 2011 dle varianty 2 předložené  
na tomto zasedání.

- Vzalo na vědomí informace k plnění 
priorit a opatření Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb města Příbora  
na období 2008 – 2012.

- Schválilo v souladu s „Pravidly pro při-

dělování příspěvků vlastníkům domů 
(fyzickým osobám) v MPR schvále-
ných Zastupitelstvem města Příbora 
26. 6. 2008“ přidělit finanční příspěvek 
ve výši 100 tis. Kč na opravu střechy  
a komínových těles společenství vlast-
níků bytových jednotek domu č.p. 103  
na ulici Lidické v Příboře zastoupené 
Ing. Václavem Kovalským, M. B. A., by-
tem Lidická 103, 742 58 Příbor.

- Schválilo Pravidla pro poskytování ve-
řejné finanční podpory z rozpočtu města 
Příbora č. 3/2011.

- Vzalo na vědomí rezignaci Martina 
Monsporta, dipl. ek. na funkci místosta-
rosty města Příbora a člena Rady města 
Příbora k datu 7. 9. 2011.

- Zvolilo do funkce uvolněné místostarost-
ky paní Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. 

- Svěřilo v souladu s § 104 odst. 1 zákona  
o obcích místostarostovi zodpovědnost 
za přípravu, projednávání a plnění zámě-
ru města v těchto oblastech:

 -  oblast sociálních věcí a záležitostí,
 -  oblast kultury a cestovního ruchu,
 -  oblast životního prostředí,
 -  oblast lesního hospodářství,
 - oblast nakládání s majetkem města 

(evidence, pasportizace, inventarizace, 
věcná břemena, pronájem prodej, odkup, 
likvidace, pohledávky, aj.),

 - dohled nad vyřizováním stížností a pe-
tic občanů,

 - činnost příspěvkové organizace 
Technické služby města Příbora.

 - Zmocnilo v rozsahu těchto kompetencí 
místostarostu města Příbora k podpiso-
vému právu.

Dne: 19. září 2011
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Blahopřejeme jubilantům  
narozeným  v říjnuNaši jubilanti

Věra Adamcová
Milada Konvičková
Anna Pustějovská
Libuše Ondrušková
Jarmila Rosmarinová
Ludmila Filipová
Vlasta Londinová
František Šarlinger
Marie Růžová

Božena Klimecká
Jan Simper
Eva Burdová
Marie Kociánová
Jiří Majer
Jarmila Krestová
Karel Borovský
Ludmila Lissová
Ján Mimochodek

Zdenka Gilarová
Rudolf Filip
Margita Dordová
Karel Patera
Vítězslava Jiříková
Václav Bujnošek
Ivana Šlosarová
Emilie Cisáriková
Bedřich Zeman
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Upozornění  
na tErMín spLatnostI MístníHo popLatkU

za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek).

Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 5/2010“ v celkové sazbě 
420,- Kč na osobu a rok.

splatnost tohoto poplatku je:
- jednorázově v termínu do 31. května 2011
- nebo ve dvou splátkách ve výši 210,- Kč do 31. května 2011, zbývající část 210,- Kč do 30. září 2011.
poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně MÚ,
- platba prostřednictvím složenky (v případě úhrady celé částky najednou),
- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.

nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří finanční odbor poplatek platebním 
výměrem, který je možno zvýšit až na trojnásobek ( obecně závazná vyhláška č. 5/2010 čl. 7).

Finanční odbor MÚ Příbor.

pŘíborŠtí hasIčI ZahájIlI vÝstavu pŘeKvapIvě - FIlMeM Z roKu 1947 
Příborští hasiči letos slaví 140 let  

od vzniku svého spolku. Tomuto výročí vě-
novali řadu akcí. Tou zatím poslední je vý-
stava mapující historii hasičstva v Příboře.

Hasiči uspořádali poprvé za dobu své 
existence výstavu v příborské pobočce 
Muzea Novojičínska. V minulých létech jim 
jako výstavní síň sloužila jedna z místností 
hasičské zbrojnice, popřípadě prostory kul-
turního domu. Letos se ale rozhodli zpří-
stupnit vzácné exponáty většímu okruhu 
návštěvníků. 

Na vernisáž 15. září dorazilo přes pade-
sát hostů. „Jsem nadšený, je to pěkný kus his-
torie a vidět to takhle všechno kolem sebe, 
nádhera,“ rozhlížel se s potěšením Bohuslav 
Majer. V 60. letech 20. století byl velitelem 
příborského sboru a dlouhá léta zajišťoval 
společenský život hasičů v Klokočově – jed-
né z částí Příbora. „Dělali jsme krmáše, výle-
ty, bývalo hodně veselo,“ vzpomínal.

Expozici v muzeu tvoří kromě archiv-
ních fotografií i vzácné dokumenty – česko-
německý hasicí řád z roku 1865, první stano-
vy psané česky z roku 1881, originální dopis 
pozdějšího arcibiskupa A. C. Stojana z roku 
1886, v němž se loučí s příborskými občany. 
Vystaveny jsou i kroniky, poháry ze soutěží 
a staré hasičské stejnokroje, přilby, sekyrky, 
trubky, háky, mříž ze zbourané hasičárny  
v Klokočově. Děti a možná i dospělí neodo-
lají a s chutí si zatočí klikou, aby si poslechli 
zvuk staré sirény.

Hosté vernisáže si tohle vše s chutí pro-

hlédli a navíc zhlédli dva osmnáctiminuto-
vé filmy – první z roku 1947, druhý mladší 
z roku 1971. Ten první vzbudil odbiv i údiv. 
64 let starý snímek ve vysoké filmové kva-
litě mapuje první velkou událost hasičstva 
na severní Moravě po skončení 2. světové 
války. V Příboře se tehdy konal dvoudenní 
„Ostravský sněm hasičstva“. Účastnilo se ho 

na 1400 uniformovaných mužů a žen, členů 
většinou dobrovolných sborů z celé oblasti. 
Tehdy se také poprvé soutěžilo v požárním 
útoku.

Ve druhém filmu, který vznikl během 
oslav stého výročí sboru, mnozí poznávali 
své známé i rodinné příslušníky. „To je můj 

otec,“ ukazoval současný velitel jednotky ha-
sičů v Příboře Rudolf Klimša. Jeho otec ve-
lel sboru v 50. letech. „Jsem rád, že jsem si 
na tuto akci našel čas. Na hasiče bychom se 
neměli obracet jen v případě nouze, v přípa-
dě, kdy je potřebujeme. Je třeba je podpořit 
i na takových akcích, jako je ta dnešní,“ kon-
statoval Jaroslav Obsadný, který dorazil jako 
host. „Vážím si nejen práce jednotky hasičů 
v Příboře, ale i jejich společenské činnosti,  
a že ji dělají dobře, je vidět i na dnešní výsta-
vě,“ doplnil starosta Příbora Milan Strakoš.

Cestu na vernisáž si našli současní  
a minulí členové příborského sboru, fa-
noušci hasičů, zastupitelé Milan Strakoš a 
Jana Svobodová a zástupci sborů z Nové Vsi  
na Frýdlantsku, z Metylovic a dalších obcí.

Hasiči děkují všem, kteří věnovali svůj 
volný čas vernisáži jejich výstavy, děkují 
Václavu Michaličkovi – vedoucímu muzea, 
a Monice Chromečkové za pěknou instalaci 
výstavy a Pavlu Nedomovi za přípravu sta-
rých filmů, jejich ozvučení i promítnutí.  

Exponáty budou k vidění do 20. listopa-
du.  

Irena Nedomová
Foto:  Jaromír Kavan

Poznámka: Ač je hlavní funkcí muzea 
uchovávat a ukazovat historii, to příborské 
je zároveň velmi současné a moderní. Je to 
dáno pojetím výstav, ale i množstvím akcí, 
které současné vedení muzea pořádá pro do-
spělé i děti.  
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    oslavy 140. vÝročí vZNIKu hasIčsKého sboru  
v pŘíboŘe sI NeNeChaly ujít stovKy dětí a dospělÝCh.

Slunečná sobota 3. září vylákala z domo-
vů do zahrady příborské hasičárny stovky 
lidí. Místní hasiči společně se svými kolegy 
z Kopřivnice, Nového Jičína, Studénky a le-
tiště Ostrava předvedli vozy plně vybavené  
k zásahům.  Strážníci městské policie si  
s dětmi zastříleli, policisté předvedli vůz  
a motorku. Zájem byl obrovský. Všichni klu-
ci a děvčata se alespoň na chvíli chtěli stát 
hasiči, policisty a řidiči rychlých vozů. 

Když přistál na malé ploše zahrady vr-
tulník Záchranné služby Olomouckého 
kraje, zážitek byl dokonalý. „Od vzlétnutí  
z Olomouce po přistání v Příboře nám to tr-
valo 30 minut. Co se týče podmínek, už jsme 
přistávali i na menších místech, než je tohle,“ 
s klidem konstatoval kapitán z posádky vr-
tulníku. P. Lešenár.

A to nebylo vše. Se zájmem všichni sle-
dovali komentovaný zásah příborských ha-

sičů. Zasahující předváděli, kterak se z vozu 
opatrně, a přesto razantně, vyprošťuje zra-
něný řidič. „Jsme zpocení, unavení, i když to 
byla pouze ukázka,“ komentoval práci svého 
týmu velitel zásahu Rostislav Filip. 

Pomalu se blížil závěr slavnostního od-
poledne s příborskými hasiči a s ním i množ-
ství pěny. Prostranství o několika desítkách 
čtverečních metrů pokryla bílá pěnová pe-
řina, v ní postupně skončily všechny děti. 
Ven z pěny vycházel jeden bílý sněhulák  
za druhým….

„Bylo to super, nejlepší je ale ta pěna,“ 
pochvaloval si šestiletý Filip. „Nééé, nejlep-
ší byl vrtulník,“ oponoval mu starší Jakub.  
„A mně se líbilo všechno,“ doplnila je pětile-
tá Anetka.

Odpoledne se složkami integrovaného 
záchranného systému se oslavencům - hasi-

čům v Příboře vydařil na jedničku. „Tak jsem 
si to představoval,“ spokojeně se po zahra-
dě rozhlížel Rudolf Klimša, velitel jednot-
ky sboru, a starosta sboru František Dobeš 
připomněl: „Ještě zveme naše příznivce na 
hasičskou výstavu do Muzea Novojičínska, 
do příborské pobočky. Unikátní filmy z roku 
1947 a 1971 jsme promítali jen na vernisáži, 
ale výstava potrvá do 20. 11. A stojí to za to!“ 

Co dodat? I během oslav jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů držela hotovost s vý-
jezdem do pěti minut. V sobotu vyjížděla 
dvakrát – vždy k dopravním nehodám…

I. Nedomová 
Foto: J. Obsadný, I. Nedomová
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DIGItaLIZaCE tELEVIZníHo příJMU – 3. díl 2. část
Digitalizace televizního příjmu se dotkne nás všech!! V 1. díle jsme vysvětlili výhody a nevýhody digitálního příjmu, ve 2. jsme 

uvedli harmonogram digitalizace, minule jsme odpovídali na otázku:  KOHO SE PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TV TÝKÁ.  Uvedli 
jsme první příklad: týkal se 

příJMU VYsíLÁní přEs antÉnU (tj. zemské vysílání)                                                                   MUsítE sE postarat saMI
Budete-li přijímat digitální TV přes anténu, zajistíte si příjem Local TV Příbor nasměrováním  antény na vysílač v Klimkovicích. 

Vysílá se na 28. kan. (2 W) a 59. kan. (2 kW). Je nutný set-top-box, máte-li starší televizor, nebo televizor s DVB-T tunerem. 
Doplnění: i když připojíte set-top-box nebo si pořídíte nový televizor, na starý anténní systém přizpůsobený analogovému příjmu, 

digitální vysílání s největší pravděpodobností nepřijmete. Digitální signál je na jiném kanále. Navíc v současném anténním systému máte 
kanálové zesilovače a pásmové propusti pouze pro signály, které jste doposud přijímali.

raDY:
1. Zrušit všechny zbytečné antény, zrušit kanálové slučovače a pořídit si směrovou anténu k příslušnému vysílači (Hošťálkovice, Lysá hora, 

Radhošť).
2. Máte-li anténu, kterou jste používali na příjem Primy nebo ČT2, vyzkoušejte ji na vysílač v  Hošťálkovicích (výkon 100 kW), je možné, že 

digitální vysílání přijmete. Totéž se týká nyní používané antény na ČT1, tu můžete vyzkoušet nasměrováním na Radhošť.
3. Pokud máte přímý výhled na některý ze tří jmenovaných vysílačů, s největší pravděpodobností budete mít právě odtud nejsilnější signál 

(příjem).
4. Nevíte-li si rady, nezbývá než se obrátit na odborníky.  

 příJíMÁtE VYsíLÁní přEs kabELoVoU tV (DVb-C)                                                                       starÁ sE poskYtoVatEL
Budete-li přijímat digitální TV přes kabelovou televizi, je možné, že budete sledovat i Local TV Příbor, záleží na poskytovateli programů ka-

belové TV. Petr Šindler, jednatel společnosti Corsat - poskytovatel kabelové TV v Příboře k dané situaci uvedl, cituji: „Program Local TV Příbor  
v naší mini nabídce – to znamená v základní nabídce - nadále zůstane.“ Bližší informace uvedeme na www.televize-pribor.cz a ve vysílání LTV Příbor. 
Kabelové digitální televizní vysílání šířené kabelovými televizními rozvody je možné přijímat buď v analogové podobě, nebo digitálně. Záleží 
na nabídce poskytovatele kabelové televize, zda a kdy se rozhodne analog. vysílání ukončit a plně se soustředit na provozování digit. TV. 
Největší výhodou kabelové televize je skutečnost, že nemusíte řešit problém s anténou. Nevýhodou je, že není dostupná ve všech lokalitách. 
Jde o placenou službu Měsíční poplatky jsou závislé na objednané programové nabídce.

Co je potřeba pro příjem tohoto kabelového tV vysílání?
•	 kabelová televizní přípojka instalovaná v bytě nebo domě poskytovatelem (operátorem) kabelových televizních služeb, může být buď 

analogová, nebo digitální. V případě analog. přípojky stačí do televizoru propojit anténní výstup (zásuvka ve zdi) se vstupem v TV. Pokud 
je kabelový signál digitální, je nutné mezi přípojku a TV zapojit speciální set-top-box, který dodávají svým klientům přímo operátoři. 
Druhou možností je koupit si televizi se zabudovaným kabelovým set-top-boxem a CI slotem pro dekódovací kartu.

•	 Kabelové	vysílání	je	placenou	službou.	Divák	na	základě	smlouvy	s	operátorem	platí	měsíční	poplatek	za	vybraný	programový	„balíček“.	
Ten obsahuje vybraný rozsah televizních programů a případně pronájem zařízení (set-top-boxu).
 příJíMÁtE VYsíLÁní přEs satELIt (DVb-s)                                                                                    přECHoD JE aUtoMatICký
Budete-li přijímat dig. TV přes satelit, nemáte šanci sledovat Local TV Příbor.
Satelitní digitální TV vysílání je šířeno orbitálními družicemi (satelity) a přijímá se satelitními parabolickými anténami pro satelitní 

příjem. Oproti dosud rozšířenějšímu zemskému příjmu má výhody např. v tom, že poskytuje skoro 100% pokrytí území signálem a nabízí 
širokou programovou nabídka. Jednou z nevýhod je, že mnoho TV programů má kódovaný satelitní signál, bez přístupové karty se k němu 
divák nedostane. České programy, které jsou vysílány terestricky, jsou zároveň šířeny přes satelit nekódovaně.

  Co je potřeba pro příjem tohoto satelitního tV vysílání? Volte jednu z možností.
•	 Parabolická	anténa	s	LNB	konvertorem,	anténu	(parabolu)	je	třeba	dobře	nastavit.	Signálu	z	družice	může	vadit	i	koruna	stromu	nebo	

jiná překážka. Při přechodu ze zemského analogového TV vysílání na zemské digitální TV vysílání v domech vyžaduje většina společných 
antén rekonstrukci. Jedním z řešení je tzv. Chytrá společná televizní anténa. Smyslem tohoto řešení je provést rekonstrukci STA tak, aby 
poskytla všem domácnostem přístup k TV signálu zároveň ze zemského i satelitního zdroje digitální televize. 

	•	 Satelitní	přijímač,	ty	jsou	několikerého	druhu.	Nejjednodušší	nemají	žádnou	čtečku	či	prostor	pro	modul	na	dekódování	placených	pro-
gramů. Dražší varianty přijímačů naopak čtečku  pro kartu s předplacenými programy nebo pro vsunutí speciálního modulu pro dekó-
dování placených programů mají. Existují však také přijímače, které mají jak slot pro kartu, tak otvor pro tzv. CI modul.

•	 Z	důvodu	ochrany	autorských	práv	je	většina	programů	kódována	pro	diváky	jiných	států.	Základní	karta	pro	české	TV	programy	by	měla	
být součástí instalačního balíčku, který si divák pro vysílání satelitní TV pořídí. Za další progr. nabídku se platí měsíční poplatek.
příJíMÁtE VYsíLÁní přEs IntErnEtoVý protokoL (IptV)                                                           starÁ sE poskYtoVatEL
Budete-li přijímat dig. TV přes IPTV, je možné, že budete sledovat i Local TV Příbor – záleží na poskytovateli služeb.
IPTV je dig. vysílání přes pevnou linku, ať už jde o metalický nebo optický kabel. Poskytuje všechny možnosti doplňkových služeb,  

s nimiž si diváci digitální televizi obecně spojují. Je plně interaktivní, prostřednictvím zpětného kanálu lze například objednávat filmy do 
domácí videotéky. Lze ji přijímat téměř všude, kde je zřízena pevná telef. linka s možností datových přenosů ADSL. IPTV je vždy placenou 
službou. Též je vhodné se před rozhodnutím, zda tento typ příjmu využijete, informovat u svého operátora, zda je služba u vás dostupná. 

 Co je potřeba pro příjem tohoto IptV vysílání?
•	 Set-top-box	a	přípojka,	pro	příjem	IPTV	potřebuje	divák	propojit	svůj	televizor	se	set-top-boxem,	který	je	odlišný	od	set-top-boxu	pro	

zemské digitální vysílání. Toto zařízení poskytne divákovi přímo operátor, většinou službu přímo v bydlišti zapojí, aktivuje a nastaví. 
UpoZornění: U všech způsobů příjmu je zákonná povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky (tzv. koncesionářské poplatky)!                                                     

  

  

Zdroj: www.digitalne.tv                                                                                                                                                               Informuje: I. Nedomová.
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program Muzea a pamětní síň s. Freuda v příboře na září 2011
do 22. listopadu 2011 

DÁVní spaLoVačI MrtVoL
příborskÉ poHřEbIŠtě Z DobY bronZoVÉ

Archeologická výstava k nejstarší historii příborského osídlení.
Nový sál

do 20. listopadu 
140 LEt oD ZaLoŽEní sborU DobroVoLnýCH HasIčŮ V příbořE

Výstava ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Příbor. 
Přednáškový sál

muZeum novojičínska

otevírací doba:
úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
neděle  9.00 – 12.00

městská knihovna

KNIžNí NovINKy Na MěsíC ŘíjeN
Známá česká autorka Irena Obermannová 

v románu tajná kniha popisuje strhující pří-
běh velké lásky. Hlavní hrdinka potká muže,  
do kterého se hned první večer zamiluje. Ocitá 
se tak ze dne na den mezi dvěma muži. S tím 
prvním prožila mnoho let a až dosud se do-
mnívala, že jde o klidný a vyrovnaný vztah. Ten 
druhý všechno převrátí vzhůru nohama, a tak 
jí nezbývá než přemýšlet o slovech své osobní 
čarodějnice: „Jaké větší nakopnutí bys potřebo-
vala, abys zjistila, že tvůj život není v pořádku?“

V thrilleru Michaela Connellyho černá 
ozvěna se českým čtenářům představuje Harry 
Bosch, policista, který nejraději pracuje na vlast-
ní pěst. Tentokrát Harry vyšetřuje smrt přítele 
a spolubojovníka z vietnamské války. Čtenář, 
který má rád klasickou detektivku stejně jako 
moderní thriller, nebude zklamán.

Česká autorka historických románů Anna 
Březinová nás v knize rytířka z Voračova za-
vede do doby vlády krále Jiřího z Poděbrad. 
Půvabná a statečná zemanská dívka Kateřina  

z Voračova přezdívaná Rytířka se vydává po 
stopách svého snoubence, který zmizel někde  
v tureckém zajetí.

Humoristický román strana štěstí  
od Vlastimila Vondrušky s laskavým a humorným 
nadhledem vypráví o nové politické straně, která 
přijde s převratným nápadem – obsazovat místa 
v parlamentu po vítězných volbách losováním. 
Vtipné situace, dovedené často až k absurdní nad-
sázce, vzdáleně připomínají známé Zvonokosy.

Americká autorka Kathy Reichsová v de-
tektivce pavoučí kosti odhaluje další složitý  
a napínavý příběh rafinované záměny a vraždy. 
Soudní antropoložka Temperance Brennanová 
tentokrát odhaluje identitu muže jménem John 
Lowery, který údajně zemřel už v roce 1968 při 
letecké havárii ve Vietnamu. Po čtyřiceti letech 
je nalezena mrtvola, která je identifikovaná jako 
John Lowery. A do třetice jsou brzy nalezeny 
další ostatky, u nichž se najde Loweryho osobní 
vojenská známka. Které ze tří ostatků patří to-
muto vojákovi?

Angličanka Elizabeth Nobleová napsala do-
jemný román Co by měly vědět mé dcery. Silná 
ženská přátelství, sesterská pouta, životní ztráty 
a způsoby, jak se s nimi vyrovnat jsou tématem 
této knihy. Když zjistí matka čtyř dcer Barbara, 
že její čas na zemi má už brzy vypršet, rozhod-
ne se svým dcerám napsat dopisy. Odkáže jim 
nejen dopisy, ale také zápisník plný úvah, vzpo-
mínek a příběhů. A nejsou to jen dobré rady, ale 
také nejedno tajemství.

Andrew O´Hagan, jeden z nejvýrazněj-
ších současných britských spisovatelů napsal 
čtvrtou, zatím nejhravější knihu Život a ná-
zory Mafa, psa, a jeho přítelkyně Marylin 
Monroe. Vypravěčem je maltézský psík Maf, 
věrný druh Marylin Monroe v posledních dvou 
letech jejího života. Spolu s Mafem doprová-
zíme Marylin na večírky, k psychoanalytičce,  
na hodiny herectví i na mexickou pláž. Maf za-
svěceně a sarkasticky komentuje vše kolem sebe, 
od dobových závodů v dobývání vesmíru přes 
měnící se atmosféru v americké společnosti.

holaNdsKo Na lodI
Fotograf, novinář a cestovatel Tomáš 

Kubeš navštívil více než 70 zemí světa. 
Fotografii se věnuje vášnivě již od dět-

ství stejně jako cestování a poznávání od-
lišných kultur. Několik let prožil putováním 
po Africe poznáváním tohoto svého zami-
lovaného kontinentu. Procestoval také Asii 
stopem, například během půlroční cesty  
z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších 
výpravách do Indie, Nepálu... V současnosti 
fotografuje reportáže pro mnoho časopi-
sů.  Jeho snímky a články můžeme  najít na-
příklad v časopisech Koktejl, Lidé a Země, 
Instinkt, Travel Czech a mnoha dalších včet-
ně zahraničních médií.

V Městské knihovně v Příboře bude vy-
pravovat 25. října v 17 hodin o svých zážit-
cích z Holandska. 

A takto nás láká cestovatel na svou před-
nášku: „Holandsko na lodi je velké dobro-
družství a romantika. Stačí se chopit kor-
midla lodi, popohnat posádku a zjistit, že  
z vody je země úplně jiná. Poplujeme po ka-
nálech i jezerech mezi nejhezčími holand-
skými městy, malebnými vesničkami a pře-
krásnou krajinou, pro niž jsou typické větrné 
mlýny a pokojně se pasoucí stáda ovcí, krav 
a koní. Budeme kotvit v malých přístavištích 
i centrech historických měst, kam stojí za to 
vypravit se za památkami i večer zábavou. 

Jak už to v Holandsku bývá, nebudou chybět 
ani pestrobarevná pole plná tulipánů, velký 
květinový karneval, nebo sýrová farma a také 
se podíváme na oslavu narozenin královny, 
což je mega akce s milionem slavících oby-
vatel.“

  

 
    poděKováNí FIrMě 

čepro, a.s.
Městská knihovna příbor 

děkuje společnosti čEpro, 
a. s., která je provozo-

vatelem skladů pohonných 
hmot, produktovodů a sítě 

čerpacích stanic EUrooIL, 
za finanční podporu  

při zajišťování dovybavení   
knihovny.
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kouzelný klobouk
Zajímavý prostor pro setkávání generací nabízí GALERIE G – v charitativním středisku Gabriel, které slouží jako komunitní centrum 

pro seniory. Senioři se zde scházejí, aby se nejen navzájem podělili o své starosti a radosti, ale pěstují zde také své koníčky a dále se vzdělá-
vají. Jejich nově zbudované, architektonicky zajímavé centrum na Čujkovově ulici v Ostravě –Zábřehu  zdobí nyní snové obrázky dětí z naší 
mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM. Pokud budete mít cestu do Ostravy, 
doporučuji vám zhlédnout tento nový výběr zajímavě ztvárněných snů, tužeb a tajných přá-
ní dětí nejrůznějšího věku i národností. A pokud se v Pamětní knize MÉHO SNU podělíte  
s ostatními o své postřehy a dojmy, nebo dokonce o zajímavý citát se snovou tématikou, bu-
dete zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Kdo zde bude při slavnostní derniéře 8. listopadu 
losovat vítěze z kouzelného klobouku, to je zatím tajemství. Jisté však je, že přítomna bude 
zajímavá kapela NOJOBEND, která „umí“…. A jako prémie akce se nabízí i start fotovýstavy 
sympatického seniora ing. Arnošta Čaply s tématem „Tváře“.

tak co – také zkusíte spojit příjemné s užitečným? směle doporučuji zařadit do vašeho 
diáře. krásně barevný a inspirativní podzim vám přeje

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka snového projektu

jaK se pŘIpravIt Na topNou seZóNu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dve-

ře a majitelé nemovitostí by se na toto 
období měli náležitě připravit. Hasiči v 
Moravskoslezském kraji stále častěji vy-
jíždějí k požárům sazí a dehtových usa-
zenin ve špatně udržovaných komínech. 
Že nejde o plané varování, potvrzuje i 
statistika Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Nový Jičín, kdy od komínů vzniklo v 1. polo-
letí 2011 již 17 požárů.

 Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba 
komínového tělesa. Pravidelné čistění komí-
nů a vybírání sazí z komínových sběračů by 
mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola 
technického stavu komína odborníky - ko-
miníky.  

 I sebemenší nečistoty v komíně totiž 
mohou snadno způsobit velké nepříjem-
nosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný 
otevřený požár nebo otravu osob jedovatým 
oxidem uhelnatým.

 Mnozí občané již zaregistrovali v mé-

diích informaci, že od 1. ledna 2011 nabylo 
účinnosti  nové Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovo-
dů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti 
nezmění, je povinnost nechat si pravidelně 
komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický 
stav.

Povinností majitele nemovitosti je zajis-
tit vyčištění spalinové cesty při celoročním 
provozu spotřebičů na pevná paliva o výko-
nu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním 
provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před 
začátkem a po skončení topné sezóny. 

kontrola spalinové cesty se pak u spo-
třebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 
provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na 
plynná paliva stačí kontrola a čištění jed-
nou ročně. 

Ačkoli čištění komínů u spotřebičů  
do zmíněných 50 kW včetně lze provádět 
svépomocí, lepší je se spolehnout na odbor-
níky – kominíky. Ti by měli provést i kontro-

lu komínu a nebo revizi komínu  v případě, 
že se chystáte připojit nový spotřebič nebo 
hodláte změnit druh paliva. 

O provedeném čištění vydá kominík do-
klad nebo revizní zprávu, která je důležitá 
nejen pro uplatnění případných nároků vůči 
pojišťovně. 

V případě vzniku požáru sazí v komíně 
je dobré jednat v klidu, s rozvahou a bez pa-
niky. 

Požár nikdy nehasit vodou. Komín by 
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo do-
jít k výbuchu. 

Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit 
plameny pomocí vhazování suchého písku 
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komí-
na. Ale to pouze v případě, že by nemohlo 
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahu-
jící osoby.

nprap. Dagmar Benešová,
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva

HZS Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín.

Poslední srpnový víkend proběhl na hradě Helfštýn u Lipníka nad 
Bečvou jubilejní 30. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů 
z celého světa "HEFAISTON 2011".

Na 400 kovářů představilo veřejnosti svá díla, kterých se sešlo více 
než 470 v různých posuzovaných kategoriích.

Od klasických prací přes komorní plastiku, damascénské a kovory-
tecké práce až po volnou tvorbu.

Svou tvorbu zde prezentoval i příborský umělecký kovář Petr 
Krompolc s  kontroverzní plastikou "Díky nám vyhrává".

Jeho práce byla oceněna mezinárodní odbornou porotou ve zvlášt-
ní kategorii 3. místem.

K umístění blahopřejeme.
Šmídová Martina

ÚspěCh pŘíborsKého uMěleCKého KováŘe

další příspěvky
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PROGRAM KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH  
AKCÍ V PŘÍBOŘE 

ŘÍJEN 2011 
 
 

Pondělí 3. října až pátek 7. října  
TÝDEN KNIHOVEN 
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
 

Úterý 4. října od 16:30 hod.  
TAJEMNÁ MÍSTA VELKÉ MORAVY 
Prezentace knihy Od Velké Moravy 
svítá  a čtení z knihy Báje, čertovské 
povídky a lidové písničky ze Štramberka 
a okolí. Slovem provází autorka 
Jaroslava Grobcová, vystoupí žáci ZUŠ.  
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 4. října od 18:00 – 19:30 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici 
Dukelská v Příboře. 
 

Bav klub Příbor  739 080 862 
 

Pondělí 10. října od 10:00 hod. 
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 

Domov Příbor, p. o.  556 723 143 
 

Pondělí 10. října od 16:00 hod.  
TRADIČNÍ HÁJOVSKÝ KRMÁŠ 
od 16:00 hod. Mše svatá v místní kapli.  
od 17:00 hod.  Zábava v KD Hájov. 
K poslechu a tanci hraje Helianthus. 
Připraveno bohaté občerstvení a tombola. 
 

Kulturní komise Hájov 
 

Úterý 11. října od 18:00 – 19:30 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
 

Bav klub Příbor  739 080 862 
 

Čtvrtek 13. října od 17:15 hod.  
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA 
V OSTRAVĚ NA MUZIKÁL 
DIVOTVORNÝ HRNEC 
 

Bav klub Příbor  739 080 862 
 

Úterý 18. října od 15:00 hod.  
ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE 
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
 

Úterý 18. října od 18:00 – 19:30 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
 

Bav klub Příbor  739 080 862 
 

Čtvrtek 20. října od 16:00  20:00 hod.  
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  
Kurz pletení z pedigu pod vedením 
lektorky paní Věry Slívové. Počet míst je 
omezen. Na akci je nutno se přihlásit.  
Cena: 200, Kč + 20, Kč podložka. 
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
 

Úterý 25. října od 17:00 hod.  
HOLANDSKO NA LODI 
Přednáška fotografa a novináře Tomáše 
Kubeše s promítáním. 
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 

Úterý 25. října od 14:00 hod.  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
&&&& PODZIMNÍ JARMARK 

ZŠ Jičínská  556 722 485 
Úterý 25. října od 18:00 – 19:30 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
 

Bav klub Příbor  739 080 862 
 

Středa 26. října od 09:00  12:00 hod.  
TVOŘIVÉ DOPOLEDNE  
PODZIMNÍ VARIACE 
Podzimní dekorace z přírodnin – kytičky 
z listů, korálky z přírodnin, podzimní 
věneček. Akce pro veřejnost.  
Vstupné: 20, Kč. Info: K. Bukovjanová. 
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
 

Středa 26. října od 16:30 hod. 
GASTROLEKCE TANEČNÍHO 
KURZU  
Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská. 
 

Bav klub Příbor  739 080 862 
 

Čtvrtek 27. října od 09:00 – 12:00 hod.  
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
Startovné: 10, Kč. Přihlášky do 25. 10. 2011. 
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Čtvrtek 27. října od 16:00 – 20:00 hod.  
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem (šála, 
šátek, kravata).. Do 25. 10. je možno se 
přihlásit a požádat o zajištění materiálu 
(šátek, šála, kravata). Počet míst omezen 
Cena: 100, Kč + materiál. V ceně barvy 
a kontury.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Čtvrtek 27. října od 17:30 hod. 
POLOŽENÍ KVĚTIN U POMNÍKU  
T. G. MASARYKA 
Akce konaná ke Dni vzniku samostatného 
československého státu 28. ří jna 1918. 

Město Příbor  556 455 443 
Pátek 28. října od 18:00  22:00 hod.  
PŮLKOLONA  
Půlkolona frekventantů tanečního kurzu. 
V programu: taneční vystoupení, taneční 
hry a soutěže. Hraje Repro tým BAV 
klubu. Zrcadlový sál BAV klubu na ulici 
Dukelská. Vstupné: 50, Kč. 

Bav klub Příbor  739 080 862 
Sobota 29. října od 18:00 hod.  
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
Koncert se uskuteční ve farním kostele 
Narození Panny Marie.  
Účinkují:  Kateřina Juřenová – zpěv, 
Alena Juřenová – zpěv, Komorní tr io – 
Judita Šprochová, Josef  Pukovec                    
a Zdeněk Pukovec. Příborské žesťové 
kvinteto. Vstupné dobrovolné. 

Městská organizace KDU ČSL Příbor  
a Římskokatolická farnost Příbor 

program kulturních akcí
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Probíhající výstava do 31. října 
VÝSTAVA MIRO ČERNÉHO 
Galerie v radnici. 
Otevřeno: 
Po, St:  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00 hod. 
Út, Čt, Pá: 8:00 – 11:00  11:30 – 14:00 hod. 
 

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 443 
Probíhající výstava do 20. listopadu 
VÝSTAVA 140 LET OD ZALOŽENÍ 
SDH V PŘÍBOŘE 
Výstava ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Příbor. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Probíhající výstava do 22. listopadu 
VÝSTAVA DÁVNÍ SPALOVAČI 
MRTVOL „PŘÍBORSKÉ 
POHŘEBIŠTĚ Z DOBY BRONZOVÉ“ 
Archeologická výstava k nejstarší historii 
příborského osídlení. Nový sál. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
 

Sobota 5. listopadu od 5:00 hod. až 
neděle 6. listopadu 
VEĽKÝ MEDER 
Zájezd za koupáním v termálních 
bazénech. Pořádáno společně s KČT 
Příbor. V ceně zájezdu je doprava, 
nocleh, polopenze a pojištění.  
Cena: členové KČT 1000, Kč, ostatní 
1100, Kč, děti sleva 100, Kč.  
Vstupné na koupání si hradí každý sám! 
Info: V. Bilský, tel.: 737 375 203, 
v.bilsky@seznam.cz 

Luna Příbor SVČ a KČT Příbor 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Lidická 50, Příbor 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:   8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek:   8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:   8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.  
Úterý: 13:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR 

Zpravodajské relace: 
Premiéra: Neděle, Středa 
4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  denně 
 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA SAUNY  

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži 
Úterý: 15:00 – 21:00 hod. ženy 
Středa: 15:00 – 21:00 hod. muži + ženy 
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži 
Pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy 
Sobota: 15:00 – 21:00 hod. muži + ženy 
 

 607 714 277 

FITCENTRUM 
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí  Pátek: 9:00 – 21:00 hod. 
 
 

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50, Příbor 
Otevřeno:  
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 
 

CVIČENÍ AEROBICU  
Sportovní hala TJ, Štramberská 1361 
Pondělí: 16:45 – 17:45  ZUMBA /Tereza/ 
 20:00 – 21:00  MIX AEROBIC /Tereza/ 
Úterý: 16:45 – 17:30  PORT DE BRAS /fitt/  
 18:00 – 19:00  STEP AEROBIC /Tereza/ 
Středa:   9:30 – 10:30  BODY BALL /Draha/ 
 18:45 – 19:45  DANCE AEROBIC  
 20:00 –21:00  Body Ball, Over Ball  
Čtvrtek: 16:30 – 17:15  PORT DE BRAS /fitt/  
 20:00 – 21:00  BODY WORKOUT  
Pátek: 17:45 – 18:45  STREP AEROBIC  
 19:00 – 20:00  BODY BALL /Draha/ 
 

Oddíl aerobiku Příbor  606 932 447, 556 722 092 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Pondělí:  17:00 – 18:00 hod. 
Středa: 19:00 – 20:00 hod. 
Vstupné: 60, Kč.  
Tělocvična ZŠ Npor. Loma Příbor.  
 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
 

ZUMBA S HEIDI 
 

Úterý: 19:45 – 20:45 hod.  
Vstupné: 60, Kč / hod. 
Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská.  
 

Heidi Steckerová  733 180 370 
 

 

ZUMBA S VĚROU 
 

Pondělí, Pátek: 18:30 ho  19:30 hod.  
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská. 
Vstupné: 40, Kč.  

Luna Příbor SVČ  556 455 465 
 

ZUMBIČKA S TANJOU 
Úterý: 16:15  17:15 hod.  
Cena: 500, Kč/rok. 
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská.  

Luna Příbor SVČ  556 455 465 
 

KALANETIKA 
Pondělí: 18:30  19:30 hod. 
Středa: 19:00  20:00 hod. 
Vstupné: 40, Kč/hod.  

Luna Příbor SVČ  556 455 465 
 

CVIČENÍ PODLE MOJŽÍŠOVÉ 
Čtvrtek: 19:00  20:00 hod.  

Luna Příbor SVČ  556 455 465 
 

SPORTOVNÍ STŘELNICE 
Předem nutná telefonická dohoda.  
Pro držitele zbrojních průkazů. 
Středa: 16:00 – 19:00 hod.  
Sobota: 15:00 – 19:00 hod. 
 
 

Sportovně střelecký klub Příbor  776 001 105 

program kulturních akcí
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Tel.: 556 723 778, Mobil: 739 080 862, E-mail: bavklubpribor@iol.cz  

 

Zahajovací schůzky kroužků pro školní rok 2011/12 
 

Den 
 

Název kroužku/kurzu Hodina Místo 

Po     12. 9. 2011 DJEMBE BUBNOVÁNÍ - 
POKROČILÍ 

17:00 BAV klub na ul. Masarykova 

Út     13. 9. 2011 ZUMBA S HEIDI 19:45 Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

Pá     16. 9. 2011 KURZ TANCE 16:30 Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

Út     4. 10. 2011 DISCO DANCE – ml. Žáci 
DISCO DANCE – st. Žáci 
DISCO DANCE - předškoláci 

 
16:30 

 
Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

Út     4. 10. 2011 ORIENTÁLNÍ TANCE 18:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

St     5. 10. 2011 AIKIDO 15:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

St     5. 10. 2011 DRAMATICKÝ KROUŽEK 
KYTARA – AKUSTICKÁ 
ROCK KAPELA „NOVÍ“ 
ROCK KAPELA „RÁDOBY“ 
DJEMBE - začátečníci 

 
 

16:30 

 
 

BAV klub na ul. Masarykova 

Pá     7. 10. 2011 LATINSKO-AMERICKÉ TANCE 
Přípravka 
 
TANEČNÍ KLUB LENKA - 
PÁRY 

14:45 
 
 

18:45 

 
Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

bude upřesněno ŠIKULOVÉ – výtvarné činnosti bude upřesněno  
 

Stále přijímáme přihlášky do všech kroužků a kurzů uvedených v nabídce BAV klubu Příbor.  
Termíny dalších zahajovacích schůzek budou uvedeny, až se přihlásí dostatečný počet zájemců. 

poZvánky

MěsíC ŘíjeN
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, 
příspěvková organizace
IČ 75088398,  DIČ CZ75088398
Dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012
e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, svč.

  

Městská organizace 
KDU-ČSL 

Městská organizace KDU ČSL Příbor  
a Římskokatolická farnost Příbor 

Vás zvou na  

 KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY  

Koncert se uskuteční v sobotu 29.října 2011  
   ve farním kostele Narození Panny Marie  

Účinkují: 
Kateřina Juřenová - zpěv 
Alena Juřenová - zpěv 
Komorní trio – Judita Šprochová,  
Josef Pukovec a Zdeněk Pukovec  
Příborské žesťové kvinteto 

Začátek v 18.00 hodin 

Vstupné dobrovolné. 
Na Vaši účast se těší pořadatelé.  

20. října / čtvrtek / 16:00 – 20:00 / LUNA 
kUrZ pLEtEní Z pEDIGU 
26. října / středa / 9:00 – 12:00 / LUNA
poDZIMní VarIaCE (tvořivé dopoledne)
27. října / čtvrtek / 9:00 – 12:00 / LUNA
Přihlášky do 25.10. 2011.
tUrnaJ VE stoLníM tEnIsE
27. října / čtvrtek / 16:00 – 20:00 / LUNA
MaLoVÁní na HEDVÁbí

přIpraVUJEME:
VEĽký MEDEr 5. listopadu 2011 (so), 5:00 - 
6. listopadu 2011 (ne), 22:00
Autobusový zájezd za koupáním v termálních 
bazénech. Pořádáno společně s KČT Příbor.
25.11. aDVEntní VěnCE
3.12. ZÁJEZD Do přEDVÁnoční 
VíDně
Prosinec ZIMní InspIraCE - bEtLÉMY

MatEřskÉ CEntrUM „ZVonEčEk“:
Úterý s Jarkou KALANETIKA
9:45 – 10:45 / LUNA / 25 Kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.
středa s Jarkou
Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč
5.10. PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, CVIČENÍ, 
TANEČKY
12.10. POVÍDÁNÍ O JEŽEČKOVI, HRY, 
SOUTĚŽE
19.10. PODZIMNÍ BÁSNIČKY, ŘÍKADLA
26.10. POHÁDKA „O KOBLÍŽKOVI“
pátek - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč
7.10. PODZIMNÍ MOTIV – prstová technika 
14.10. KYTKA Z LISTÍ – podzimní dekorace
21.10. JEŽEK, STROM z přírodnin

Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, svč., příp. na letácích. 

praVIDELnÉ akCE:
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ, STOLNÍ TENIS, ZUMBA S VĚROU, ZUMBIČKA S TANJOU 
KALANETIKA, JÓGA proti bolestem zad, ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE, FLORBAL PRO 

DOSPĚLÉ, CVIČENÍ DLE FELDENKRAISE, PILATES,CVIČENÍ PODLE MOJŽÍŠOVÉ
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VÝPRODEJ ZÁCLON
na vybrané druhy sleva 50 – 70 %

sleva na dekorační látky 30 %

TEXTIL VLASTA 
na náměstí v Příboře

Uživatelé a zaměstnanci Domova 

Příbor, p. o.zvou všechny na

„DEN OTEVřENÝCh DVEří“
v pondělí 10. října 2011

od 10.00 hodin

v rámci „Týdne sociálních služeb“.

FILATELISTÉ V PříBOřE SLAVí UŽ TEĎ  
aneb Příští rok nám bude devadesát…

První akci příborští filatelisté naplánovali už na letošní říjen. Zahájí 
tak rok, kterým se postupně přiblíží ke svému výročí – devadesátým na-
rozeninám klubu! 

Klub filatelistů v Příboře byl založen 17. 11. 1922. Prošel dlouhým vý-
vojem – obdobími velkého nadšení, ale i útlumu, například během 2. svě-
tové války.  Nejvíce členů měl příborský klub v 70. a 80. letech 20. století. 
Dnes má členů mnohem méně, přesto se schází stále a pravidelně! 

„V současné době je naší prioritou opět zvednout počet členů klubu 
a pořádat sběratelské burzy, které by pak v příštím roce měly být spojeny 
i s malými ukázkami tematických sbírek. Naše prvá akce, to je setkání 
sběratelů všech sběratelských oborů spojená s burzou známek, filatelis-
tických potřeb, pohlednic, numismatiky atd., se uskuteční v neděli 23. říj-
na 2011 dopoledne v Kulturním domě v Příboře. Srdečně zveme všechny 
sběratele i další z řad široké veřejnosti. Přivítáme i mladé zájemce, ti se 
budou moci přihlásit do kroužku mladých filatelistů. Internet sice posky-
tuje řadu informací, ale kontakt se zkušenými filatelisty nenahradí,“ zve 
za Klub filatelistů v Příboře Jan Strakoš.

Klub filatelistů Příbor
pořádá v neděli 23. října od 8.00 do 11.30 hod. v Kulturním domě  

v Příboře setkání sběratelů všech odborností a 

BURZU
V nabídce budou známky, filatelistické potřeby, pohlednice, mince, 

bankovky a další. Objednávky prodejních míst a bližší informace  
na tel. 604 580 592 nebo e-mail: hoby.sluzby@seznam.cz

poZvánky a inZerce




Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, 
rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 
Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO  
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. 


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. 

     

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58 
e-mail: bavklubpribor@iol.cz 

tel.: 556 723 778,  mobil: 739 080 862     
ŘÍJEN  2011 
 
Úterý 4., 11., 18., 25.10., 19:45 -20:45 hod.,  
zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská 
ZUMBA  S HEIDI 
Úterý  4.,11., 18., 25.10., 18:00 – 19:30 hod.,  
zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská 
ORIENTÁLNÍ  TANCE 
Čtvrtek13.10., odjezd v 17:15 hod od Sokolovny v Příboře,  
divadlo J. Myrona v OSTRAVĚ 
muzikál DIVOTVORNÝ  HRNEC 
Čtvrtek 6.,13., 20.10., 17:00 -18:30 hod.,  
BAV klub na ul. Masarykova 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - pokročilí 
Pátek 7.,14., 21.10., od 16:30 hod.,  
zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská 
KURZ TANCE a společenského chování   
pro tancechtivou mládež od 15 let 
Středa 26.10.od 16:30 hod.,  
zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská 
GASTROLEKCE  tanečního kurzu 
Pátek 28.10., 18:00 – 22:00 hod.,  
zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská 
PŮLKOLONA frekventantů tanečního kurzu.  
Zváni jsou rodiče, mládež i veřejnost. 
Pátek 30.9., od 19:00 hod. 
KURZ  TANCE pro dospělé  páry 
Pátky 
provoz HUDEBNÍ – ROCKOVÉ ZKUŠEBNY 
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ZAJÍMÁTE SE O ČINNOST FINANČNÍHO PORADCE? 
Chcete být odborníkem na osobní finance, 

umět poradit ostatním, pečovat o svěřené klienty, dosahovat příjmy 
podle svých představ a sám si organizovat svou práci a čas? 

PŘIDEJTE SE K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU FINANČNÍCH 
PORADCŮ ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY 

Nabízíme: 
 Kompletní sortiment finančních produktů - stavební spoření a úvěry, pojištění, hypotéky, 

penzijní připojištění, podílové fondy, spotřebitelské úvěry, běžné a spořicí účty. 
 Nadstandardní finanční ohodnocení. 
 Kvalitní zaškolení a další vzdělávání. 
 Možnost profesionálního růstu. 
 Zvýhodnění při uzavření vlastních smluv produktů zprostředkovávaných ČMSS. 
 Zvýhodněný telefonní tarif. 
 Zázemí a marketingovou podporu úspěšné a stabilní firmy. 
 Další možnosti motivace - cílová provize pro nové obchodníky, příplatek k osobnímu 

automobilu, příplatek na pořízení notebooku, účast v soutěžích a motivačních akcích. 

STAŇTE SE JEDNIČKOU MEZI FINANČNÍMI PORADCI  

Informační a poradenské centrum ČMSS 
Havlíčkova 3, 741 01 Nový Jičín 
Tel.: 556 703 795 
E-mail: ipc-novy-jicin@cmss-oz.cz 

Kontaktujte: 

inZerce

 
    Hřbitovní 620, PŘÍBOR(U HŘBITOVA) 

      www.psobelisk.cz 
               
                                     

 
 
 
 

DUŠIČKOVÝ  PRODEJ: 
· živé chryzantémy v květináči  
· lesní a dušičkové vazby  
· substrát tmavý na hroby 
· mramorová drť 
· žardinky a věnečky 
· nerez vázy a svítilny 
· svíce olejové i ve skle, tulpny 
· lampy, oleje, knoty, petrolejky   
· náhradní plastové vršky 
 

ZAJISTÍME: 
uložení zpopelněných ostatků  
na vsypové loučce na hřbitově 
v Příboře a také přesypy uren. 
 
 
 
                

Provozní doba: 
Pondělí:  9.00 – 12.00 
                 13.00 – 16.00 
Úterý–pátek: 8.00 – 12.00 
                           13.00 – 16.00 
3.00 – 1.00 

Telefon do kanceláře 
M. Sýkorová: 
556 712 789 

 

Nepřetržitá pohotovost: 

800 100 788 
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K O P Ø I V N I C E

inZerce
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O certifikát města Příbora „Nejlepší šenk roku 2011“.
Krásný pouťový den! Takový se už dlouho nevydařil. 

11. září, sluníčkový pouťový 
den! Takový se dlouho nevydařil! 
Odpoledne, jinak tradiční příborské 
pouti, zpříjemnila bubenická show 
Ivo Samiece a jeho muzikantů, cim-
bálovka RADEGAST, koncerty skupin 
Beznadějný případ a EXIT RF. 

Příborská pouť byla ale letos jedním 
výjimečná. Psal se rok 1561, kdy příborští 
šenkýři vytvořili neformální společenstvo 
a sešli se poprvé od udělení privilegia na 
vaření piva biskupem Markem Khuenem 
(1555) /Měsíčník, leden 2002, Jak Příbor 
vařil pivo, JUDr. Stanislav Podžorný/.  

K tomuto 450. výročí město Příbor vyda-
lo certifikát Nejlepší šenk roku 2011. 

Šenky se opět neformálně sešly  
na náměstí. I přesto, že byla oslovena 
většina příborských hospod a restau-
rací, své účasti dostáli pouze hostinec  
U Čechů, restaurace Víno restau-
rant Terra Libera, Denní bar a pi-
zzerie Dukelská a bar Bonver. Proto 
byly osloveny i dvě restaurace ze 
Skotnice. Pozvání přijalo pohostinství 
U Studánky. Poutníci si mohli dát če-
pované pivečko, domácí guláš, domá-
cí bramborové placky aj. Certifikátem 

byly uděleny také tituly „Šenkýřka roku 
2011“, jejichž nositelkami jsou Andrea 
Mertová, Jitka Mucalová a Daniela 
Šuhajová, a „Šenkýř roku 2011“, kterým 
byl zvolen Stanislav Čech. Certifikát 
„Nejlepší šenk roku 2011“ získal hosti-
nec U Čechů. Pan Čech mladší neskrý-
val svou upřímnou radost z obou zís-
kaných titulů. Což nás velmi potěšilo!

Celou dobovou atmosféru dotvoři-
la vystoupení společnosti herců a šer-
mířů Keltik.

Bc. Petra Friedlová, OKCR MÚ Příbor.
Foto: P. Friedlová


