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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

17. schůze RM v mimořádném termínu dne 4. srpna 2015 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila společnosti ENVIRTA CZ, s. r. o., se sídlem Praha 9 – Černý
Most, Dobrovolného 641/8, IČ: 248 07 800, z rozpočtu města, paragrafu 4329, ﬁnanční dar ve výši 12.000 Kč na podporu projektu „Šetření
alergických onemocnění u dětí v Moravskoslezském kraji“.
- Schválila přijetí neinvestiční dotace ve výši 49.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Animovanou interaktivní
mapou a jazykovými mutacemi k vyšší propagaci turismu v Příboře“.
- Schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu „Animovanou interaktivní mapou a jazykovými mutacemi k vyšší propagaci turismu v Příboře“ v předloženém znění.
- Souhlasila s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní plynárenského zařízení v zastavitelné ploše Z43 mezi městem
Příborem a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem v předloženém znění.
- Schválila uzavření smlouvy na realizaci akce „Těžba dříví v roce 2015
v městských lesích Příbor" s ﬁrmou Martin Szabó, Trnávka 17, 742 58
Trnávka, IČ: 73239097.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout nebytový prostor na ulici Lidická č. p. 560 v Příboře (bývalá

restaurace Neptun) včetně místnosti v přízemí za stanovených podmínek.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice č. p. 190 v Příboře – II. etapa“, kterou podala ﬁrma JVAgro
Morava, s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností JVAgro
Morava, s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 190 v Příboře –
II. etapa“ za cenu 2.132.197,51 Kč s DPH.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Oprava povrchů místních
komunikací v Příboře - 2015“, kterou podala ﬁrma SWIETELSKY
stavební, s. r. o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína za cenu
3.626.307,00 Kč, včetně DPH.
- Schválila uzavření a obsah smlouvy o dílo včetně jejího dodatku č. 1
mezi městem Příborem a společností SWIETELSKY stavební, s. r. o.,
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína na akci „Oprava
povrchů místních komunikací v Příboře - 2015“ vymezující předmět
díla na rok 2015 (oprava části ulice Hřbitovní a části ulice Na Nivách)
za cenu 578.578, 58 Kč s DPH.
Zpracováno dne 19. srpna 2015

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Vážení podnikatelé,
v září 2015 proběhne první kolo příjmu
žádostí na projektová opatření Programu
rozvoje venkova ČR na období 2014–2020.
Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení,
speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty
rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných
konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo
v zemědělském podniku.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého,
nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, které souvisejí se zpracováním
zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně
budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin
a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
Kontakt: František Winter
mobilní tel.: 608 / 885 145, e-mail: dotace@lit.cz
Kontaktní formulář najdete na našich webových stránkách:
http://www.info-cechy.cz/frantisek-winter/

OMLUVA ZA CHYBNÉ UVEDENÍ ORDINAČNÍCH HODIN
V minulém čísle Měsíčníku města Příbora byla chybně uvedena ordinační doba
MUDr. Aleny Bohumínské, Zdravotní středisko, Tyršova 195, Příbor
Stávající ordinační hodiny jsou:
Pondělí – středa: 7:00 – 12:00 • Čtvrtek: 12:00 – 18:00 •
Tímto se MUDr. Aleně Bohumínské omlouváme.

Pátek: 7:00 – 12:00

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří přijali mé pozvání na kávu dne 12. srpna do pizzerie Verona a zapojili se do diskuse.
Ing. Jana Svobodová, zastupitelka

10. ROČNÍK SOUTĚŽE
„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU DOMŮ A BYTŮ PRO ROK 2015“
Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje, Městský úřad Příbor

V letošním roce se soutěže zúčastnilo přibližně 120 soutěžících. A v obou vyhlášených kategoriích jsme hodnotili
na 80 soutěžních výsadeb. Vzhledem k tak velkému počtu účastníků soutěže nebude seznam s výsledky vyhodnocení výsadeb
v letošním roce zveřejňován v Měsíčníku města Příbora.
S výsledkem celkového vyhodnocení vás seznámíme na vývěsce informačního centra městského úřadu. Seznam bude
také zveřejněn na informační nástěnce před kanceláří Městského úřadu Příbor, odboru rozvoje města – životní prostředí
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(ul. Freudova 118, Příbor) a na oficiálních webových stránkách
města www.pribor.eu
Každému účastníku soutěže bude také zaslán dopis, ve kterém bude seznámen s dílčím vyhodnocením svých soutěžních
výsadeb a s výší odměny, která bude předávána v podobě poukázek. V dopise budou také uvedeny podrobnější informace
s termínem výběru výherní poukázek. Tyto budou vydávány
soutěžícím osobně v kanceláři Městského úřadu Příbor, odboru
rozvoje města – ŽP, ul. Freudova 118, Příbor.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ  ČÁST IV
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Příbor

Dalším poskytovatelem sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Příboře, který poskytuje služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je Diakonie ČCE – středisko v Ostravě.

DIAKONIE ČCE POSKYTUJE V PŘÍBOŘE
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Mgr. Martin Bittner, manažer projektů Diakonie ČCE – střediska v Ostravě

Po sloučení s bývalým střediskem v Příboře poskytuje již
od ledna 2014 ostravské středisko Diakonie Českobratrské církve
evangelické sociální a zdravotní služby i na území města Příbora. Konkrétně se jedná o dvě služby – pečovatelskou službu
a domácí zdravotní péči, které jsou součástí komunitního plánu města Příbora.
Pečovatelská služba Příbor poskytuje pomoc a podporu
potřebným občanům města Příbora již od roku 1994. Umožňujeme uživatelům zvládnout péči o sebe a domácnost a prodloužit
si tak život v přirozeném sociálním prostředí. Pomáháme jim
zmírnit nepříznivou sociální situaci vzniklou z důvodu věku
či nepříznivého zdravotního stavu a zabránit jejich sociálnímu
vyloučení, a to se zohledněním individuálních bio-psycho-sociálních potřeb. Pečovatelskou službu poskytujeme zájemcům
ve smluveném čase v jejich domácnostech v Příboře (včetně Hájova, Prchalova a Pasek), v Domě s pečovatelskou službou Příbor
a v obci Skotnice.
V rámci pečovatelské služby zajišťujeme tyto úkony:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů),
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení),
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Fakultativně také půjčujeme kompenzační pomůcky, připomeneme užití léků a nabízíme pedikúru.
V roce 2014 byla kapacita Pečovatelské služby Příbor plně
využita. Pracovní tým čtyř pečovatelek poskytoval službu
125 klientům, z toho 37 klientům v DPS Příbor. Celkem jsme
provedli 15 790 návštěv u klientů v rozsahu 4 092 klientohodin
základních i fakultativních činností. Pro rozvoz obědů i k návštěvám vzdálenějších klientů používáme osobní auto i jízdní kolo.
Domácí zdravotní péči poskytujeme v Příboře na základě
registrace nestátního zdravotnického zařízení. Péči poskytujeme
klientům dle ordinace lékaře (obvodního, odborného, LDN či ne-

mocnice) v jejich domácnostech na území města Příbora, včetně
domu s pečovatelskou službou. Domácí zdravotní péči zajišťují
zdravotní sestry, které se přepravují ke klientům služebním automobilem nebo pěšky.
Naší primární zásadou je individuální přístup ke každému
klientovi. Snažíme se o to, aby klienti mohli zůstat co nejdéle v domácím rodinném prostředí, aby naše péče vedla k jejich
příznivému zotavení, rekonvalescenci a psychické vyrovnanosti.
Cílovou skupinou domácí zdravotní péče jsou klienti od 18 let
věku. Péči klientům poskytujeme v pracovní dny od 7.00 hod.
do 14.30 hod., příp. dle ordinace lékaře i v odpoledních hodinách, včetně dnů pracovního volna a svátků. V rámci domácí
zdravotní péče provádíme tyto úkony:
• komplexní ošetřovatelská péče u ležících klientů,
• ošetřovatelská rehabilitace,
• nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy,
• ošetřování dekubitů a jejich prevence,
• ošetřování bércových vředů,
• převazy pooperačních ran,
• odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, stěry z ran,
krku),
• aplikace injekcí, infuzí,
• aplikace inzulinu, nácvik a zaučování klienta v aplikaci inzulínu,
• ošetřování stomií – ileostomie, urostomie, PEG, PEJ,
• sledování fyziologických funkcí (měření krevního cukru, tlaku).
V roce 2014 jsme poskytli péči 56 klientům.
Kontakty:

Pečovatelská služba Příbor
Jičínská 238, 742 58 Příbor
Vedoucí služby:
Šárka Tótová, DiS.
Telefon:
556 725 359, 737 286 554
E-mail.:
totova.ostrava@diakonie.cz

Domácí zdravotní péče Příbor
Jičínská 238, 742 58 Příbor
Vedoucí DZP:
Monika Heraltová
Telefon:
556 725 359, 737 286 552
E-mail.:
heraltova.ostrava@diakonie.cz
Další informace naleznete rovněž na webu: ostrava.diakonie.cz

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ,
KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM:
Miroslav Gajdoš
František Pargač
Václav Veldamon
Jaromír Žárský

Ludmila Dobečková
Ludmila Janošová
Lubomír Jurečka
Pavel Jurečka

Josef Mikulík
Vlasta Pěnčíková
Jiřina Střelková
Amalie Ticová

Vladimír Žitňanský
Marie Holaňová
Bohumila Neusserová
Ludmila Rašková

Josef Richter
ič vá
Vladislava Jankovičová
Anna Volná
Ludmila Pustějovská

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Věra Simperová
Zdeňka Šimíčková Mária Janotková Zdeněk Fibiger
Jena Váňová
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PRÁVNÍ PORADNA
UŽÍVÁNÍ VOZIDLA V SOUVISLOSTI S UŽITÍM NÁVYKOVÉ LÁTKY
Rostislav Michálek, právník, Městský úřad Příbor

Řízení vozidla po požití návykové látky patří k významným negativním jevům dnešní společnosti a je jednou z nejčastějších příčin
dopravních nehod. V tomto příspěvku se pokusím osvětlit správně
právní, popřípadě trestně právní následky takovéhoto počínání.
Pojem návyková látka zahrnuje různé druhy látky, které jsou
způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka. Jedná se zejména
o alkohol, omamné, psychotropní a další látky, které negativně působí na schopnosti ovládací a rozpoznávací nebo na sociální chování.
Alkoholickými nápoji jsou lihoviny, víno, pivo a jiné nápoje, které
obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Omamné a psychotropní látky jsou takové, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 7
zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách. Za ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací
schopnosti nebo sociální chování jsou považovány četné jiné látky
jako ředidla, čistidla, lepidla, barviva, laky, maziva, oleje, náplně do hasicích přístrojů apod. za podmínky, že jsou ovšem schopny ovlivnit
psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo
sociální chování.
Zákonodárce striktně zakázal řízení vozidla při ovlivnění návykovými látkami.
V zákoně č. 361/2000 Sb. o provoz na pozemních komunikacích
(dále jen „zákon o silničním provozu“) je stanoven řidiči zákaz požívat alkoholické nápoje, nebo užít jinou návykovou látku během jízdy
a řídit vozidlo, nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být
ještě pod jejich vlivem. Porušením byť jen některého z těchto zákazů
je deliktem, který v závislosti na množství alkoholu či užité návykové
látky může naplnit skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu.
Prokazování požití alkoholu
Při dokazování požití alkoholu v souvislosti s řízením vozidla, případně jízdě na zvířeti se zjišťuje hladinu alkoholu v organismu v době
řízení či jízdy. Platná právní úprava předvídá dva způsoby vyšetření
zjišťujících obsah alkoholu, a to orientační vyšetření1 a odborné lékařské vyšetření2.
První způsob zjištění alkoholu v organismu vyšetřované osoby
spočívá v použití dechového analyzátoru schváleného Českým metrologickým institutem. Takový dechový analyzátor se ovšem musí
použít v souladu s příslušnou metodikou, podle které mimo jiné po
první pozitivní dechové zkoušce musí minimálně po pěti minutách
následovat druhá dechová zkouška, která potvrdí výsledek první,
přičemž rozdíl od výsledku opakované dechové zkoušky nesmí přesáhnout 10 % z důvodu, aby byla vyloučena možnost zbytkového alkoholu
v dutině ústní. Pro zjištění hladiny alkoholu v organismu vyšetřované
osoby je poté rozhodující výsledek zkoušky časově bližší řízení vozidla či jízdě na zvířeti, který byl druhou zkouškou potvrzen. Od tímto
způsobem naměřené hodnoty alkoholu se následně odečte maximální stanovená odchylka přístroje ve výši 0,24 g/kg, v níž je zahrnut
jak možný vliv nepřesnosti měření, tak i hodnota fyziologické hladiny alkoholu v těle člověka. Takto zjištěná hodnota je u vyšetřované
osoby následně považovaná za prokázanou a není již nutné provádět
lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu. Je-li rozdíl mezi
první a druhou dechovou zkouškou větší než 10 %, je nutné provést
další dechovou zkoušku opět minimálně po pěti minutách. V případě
opětovného výsledného rozdílu mezi dvěma následnými dechovými
1 Orientačním vyšetřením se rozumí dechová zkouška, odběr slin nebo
stěr z kůže nebo sliznic.
2 Odborným lékařským vyšetřením se rozumí cílené klinické vyšetření
lékařem a podle jeho ordinace provedení dechové zkoušky nebo odběru
vzorků biologického materiálu.
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zkouškami většího než 10 % je na orgánu provádějícím vyšetření, zda
bude ještě dechové zkoušky opakovat, či vyzve vyšetřovanou osobu
k podrobení se lékařskému vyšetření, které je spojeno s odběrem biologického materiálu.
Druhým způsobem, jakým je možné zjistit alkohol v organismu
vyšetřované osoby, je provedení orientační dechové zkoušky (zpravidla
detekční trubičkou nebo neschváleným analyzátorem či se schváleným
analyzátorem, ale při nedodržením pracovního postupu měření) a při
jejím pozitivním výsledku podrobení se odbornému lékařskému vyšetření, které je spojené s odběrem biologického materiálu zpravidla
krve nebo moči. Aby mohlo být konstatováno, že vyšetřovaná osoba
požila alkoholický nápoj, musí být v její krvi zjištěno metodou plynové
chromatografie minimálně vyšší množství než 0,2 promile alkoholu.
Lze tedy dovodit, že při zjišťování alkoholu v organismu člověka
je při použití prvního způsobu, tj. schváleným dechovým analyzátorem prokazatelná hladina alkoholu minimálně ve výši 0,25 promile.
Po odečtení uvedené odchylky 0,24 je následně konstatováno, že byla
prokázána minimální hladina alkoholu v organismu ve výši 0,01 promile. Při použití druhého způsobu za použití rozboru vzorku krve
je minimálně prokazatelná hladina ve výši 0,21 promile při použití
metody plynové chromatografie.
Přestupek nebo trestný čin – problematika právní kvalifikace
Po stanovení hladiny alkoholu v organismu řidiče vozidla, potažmo jezdce na zvířeti se dané jednání právně kvalifikuje.
Velmi důležitým souvisejícím pojmem je zde „stav vylučující způsobilost,“ za který se soudní praxí obecně považuje stav, kdy je u řidiče
zjištěna hladina alkoholu v krvi nejméně jedno promile.
Je-li zjištěna hladina alkoholu v krvi nad 1 promile při řízení
motorového vozidla, je takové jednání zpravidla kvalifikováno jako
trestný čin „ohrožení pod vlivem návykové látky“, za který může soud
uložit trest odnětí svobody až do jednoho roku, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.
Je-li stejná hodnota zjištěna u řidiče nemotorového vozidla, např.
jízdního kola, je většinou z důvodu nízké společenské škodlivosti příslušnými orgány takové jednání kvalifikováno pouze jako přestupek,
za který správní orgán uloží pokutu od 25 000,- Kč do 50 000,- Kč.
Zákonem stanovená sankce zákazu činnosti od jednoho roku do dvou
let zde přichází v úvahu pouze u činnosti, ke které je třeba povolení
státního orgánu.
Pokud není prokázán stav vylučující způsobilost, avšak je prokázáno nižší množství alkoholu v organismu řidiče, je takové jednání
kvalifikováno jako přestupek se sazbou od 2 500,- Kč až 20 000 Kč
a zákazem činnosti do šesti měsíců do jednoho roku.
Nutno poznamenat, že při kvalifikaci jednání jako trestný čin,
je na rozhodnutí soudu, popř. v přípravném řízení státního zástupce,
zda k uložení trestu vůbec přistoupí a zda využije všechny v úvahu
připadající tresty, nebo využije různé formy odklonů, jako je např. podmínečné zastavení trestního stíhání. Naproti tomu, je-li dané jednání
kvalifikováno jako přestupek, je správní orgán povinen uložit v případě
řidiče motorového vozidla jak pokutu, tak zákaz činnosti ve stanovených sazbách. Bez ohledu na to, zda jde o trestný čin či přestupek,
je řidiči motorového vozidla přiděleno 7 trestných bodů v rámci bodového hodnocení při zjištění více než 0,3 promile alkoholu.
Užití jiných návykových látek
Bezesporu nejčastější návykovou látkou, která je v souvislosti s řízením vozidla případně jízdou na zvířeti zjišťovaná, je alkohol, a proto
i pravidla pro posuzování rozhodných okolností většinou vyplývají
z možností a schopností opilého řidiče, kde se již v rámci rozhodovací činnosti soudů vyvinula bohatá judikatura.
V posledních letech se výrazně zvyšuje počet případů ovlivnění
jinou návykovou látkou, než je alkohol. Zjišťování těchto jiných návykových látek v organismu vyšetřované osoby je však oproti alkoholu

odlišné z důvodu jejich odlišného působení na organismus člověka.
Některé jiné návykové látky jsou zjistitelné v organismu po několika
dnech i týdnech po jejich užití, přestože již osoba, která takovou látku
užila, není pod jejím vlivem. Z tohoto důvodu nelze tak jako u alkoholu jednoznačně stanovit, že je-li u vyšetřované osoby zjištěno určité
množství jiné návykové látky, je jí zároveň ovlivněna, případně při
zjištění určitého množství, zda již je tato osoba ve stavu vylučujícím
způsobilost. Pro indikaci jiných návykových látek se používají orientační testy Drugwipe 5+, které ve slinách zjišťují přítomnost těchto látek.
Na rozdíl od dechových analyzátorů používajících se pro zjišťování
alkoholu nemají tyto testy srovnatelnou důkazní hodnotu, ale pouze naznačují vyšetřujícímu orgánu, že by se měl u dané osoby provést
odběr biologického materiálu za účelem zjištění přesného množství
této látky v organismu. Je-li zjištěno množství dané látky nad hodnotu stanovenou nařízením vlády č. 41/2014, je takový řidič považován
za ovlivněného touto látkou a jeho jednání kvalifikováno jako přestupek. Při vyšších hladinách je pro stanovení stavu vylučující způsobilost
nutný znalecký posudek. Jelikož zákon o silničním provozu nerozlišuje mezi alkoholem a jinými návykovými látkami, jsou sankce shodné.
Odmítnutí vyšetření na užití návykových látek
Pro zajištění řádného zjištění množství návykové látky v organismu řidiče je stanovena zvláštní skutková podstata přestupku, kterou
naplní fyzická osoba tím, že v provozu na pozemních komunikacích se
přes výzvu k podrobení se vyšetření na přítomnost této látky odmítne
podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla, nebo jízdě na zvířeti nebyla
ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví. Kvalifikovaně vyzvat
řidiče k podrobení se vyšetření, zda není ovlivněn návykovou látkou,
může policista, příslušník Vojenské policie, zaměstnavatel, ošetřující
lékař nebo strážník obecní policie. Aby došlo k naplnění dané skutkové podstaty, musí dojít ke kumulativnímu naplnění čtyř podmínek.
První podmínka spočívá v tom, že přestupek je spáchán v provozu
na pozemních komunikacích. Řidičem, na něhož se vztahuje povinnost podrobit se danému vyšetření, je i ten řidič, který byl přímým
účastníkem silničního provozu před určitým časovým okamžikem,
např. ujel z dopravní nehody, a je vyzýván v době, kdy už řidičem není.
Musí zde však existovat na první pohled zjevná souvislost mezi důvodem k učinění předmětné výzvy a účastí vyzývané osoby v provozu
na pozemních komunikacích jakožto řidiče. Při nastíněném ujetí z dopravní nehody musí být dodržen rozumně odůvodněný časový interval
od jejího oznámení, v němž je řidič vyzýván k podrobení se vyšetření
na přítomnost návykové látky za situace, kdy bude známo, že druhý
účastník nehody z tohoto místa ujel a není o této souvislosti pochyb.
Nejde-li o ujetí z místa dopravní nehody je oprávněná výzva na místě, je-li objektivně možné u vyzývané osoby zjistit, zda před určitou
dobou, tj. v době řízení, byla pod vlivem návykové látky. Tak tomu
bude např. v situaci, kdy bude policista vyzývat osobu, která buď před
hodinou řídila vozidlo a v době od ukončení jízdy do výzvy nepožila
žádnou návykovou látku, nebo v této době určitelné množství návykové látky požila a lze toto množství prokázat (typicky v restauraci).
Za této situace totiž lze dostupnými vědeckými metodami za pomocí
rozboru minimálně dvou postupně odebraných vzorků krve znalecky určit, zda vyšetřovaná osoba byla v době řízení vozidla pod vlivem
návykové látky, či nikoliv.
Za druhou podmínku lze považovat použití kvalifikované výzvy
k řidiči, aby se podrobil vyšetření, zda při řízení nebyl ovlivněn návykovou látkou. Výzva učiněná oprávněnou osobu musí být dostatečně
zřetelná a nepřipouštět vyzývanému možnost volby. Výzva formulovaná nepřesně s tím, že se vyzývaný může podrobit stanovenému
vyšetření, ale není se mu povinen podrobit, je výzvou nedostačující. I samotné přiznání konzumace alkoholických nápojů ještě před
provedením stanoveného vyšetření nezbavuje vyzývanou osobu
odpovědnosti za daný přestupek. Je třeba zdůraznit, že při vzniku odpovědnosti za tento přestupek se vůbec nezohledňuje, zda vyzývaná
osoba skutečně požila, či nepožila návykovou látku. To není v daném
případě fakticky relevantní, neboť účelem tohoto právního nástroje
je zajištění spolupráce vyzývané osoby se správními orgány.
Samotné odmítnutí řidiče podrobit se požadovanému vyšetření,
je třetí podmínkou k naplnění dané skutkové podstaty. Odmítnutí
podrobit se stanovenému vyšetření odůvodňují řidiči v praxi různým
způsobem. Zajímavým argumentem může být použití ustanovení
o krajní nouzi. 3
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2005, č j. 7 As
17/2005-98„Krajní nouzi účastníka nelze spatřovat jen v tom, že pokud

Čtvrtou podmínkou k naplnění dané skutkové podstaty je,
že vyšetření není spojeno s nebezpečím pro zdraví vyšetřovaného.
Povinnost vyšetřovaného není absolutní, avšak aby bylo co nejvíce
zajištěno, že nedojde k ohrožení jeho zdraví, provádí se lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení kvalifikovaným personálem, který
je schopen posoudit otázku zdravotního rizika plynoucího z vyšetření.
Rozhodnutí, který biologický materiál bude vyšetřovanému odebrán, je plně na tomto personálu, nikoliv na vůli vyšetřované osoby.
Odmítne-li proto vyšetřovaná osoba odběr krve s tím, že poskytne
moč, naplní předmětnou skutkovou podstatu přestupku a to i přesto,
že zbytku vyšetření se podrobila.
Sankcí za tento přestupek je pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč
a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. Se spácháním tohoto
přestupku je rovněž spojeno přidělení sedmi trestných bodů v bodovém hodnocení řidičů.
Ostatní správní delikty související s užíváním návykových látek
Účastníci provozu na pozemních komunikacích nejsou ovšem
pouze řidiči, nýbrž také chodci, na které se ustanovení zákazu řízení pod vlivem návykových látek nevztahuje. Chodec je však povinen,
tak jako všichni ostatní účastníci silničního provozu, chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví
nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Jak na chodce návyková
látka působí, je vždy individuální u každého jednotlivce, lze ale dovodit, že bude-li se v silničním provozu negativně projevovat, např.
že bude v důsledku značného ovlivnění návykovou látkou kličkovat
po komunikaci, nebude se chovat ohleduplně a ukázněně, neboť bude
svým jednáním ohrožovat nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. V takovém případě může být postižen
pokutou v rozmezí od 1 500 Kč do 2 500,- Kč. Stejnou pokutou může
být chodec postižen, odmítne-li se podrobit vyšetření zjišťujícímu
návykovou látku v jeho organismu.
Zákon o silničním provozu v souvislosti s řízením pod vlivem
návykových látek pamatuje také na provozovatele vozidla. Je-li jím
právnická či podnikající fyzická osoba, která svěří řízení vozidla pod
vlivem návykové látky, hrozí ji pokuta až do výše 100 000,- Kč. Zřejmě
chybou zákonodárce nehrozí řádná sankce za stejné jednání provozovateli, který je fyzickou osobou.
Ostatní náklady řidiče přistiženého při řízení motorového vozidla
Řidič vozidla, který obdržel trest nebo sankci za řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, nebo se odmítl podrobit danému
vyšetření, musí počítat s dalšími finančními náklady. Je-li uložen zákaz
činnosti nad jeden rok je povinen se podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti, což obnáší složení testu z pravidel silničního provozu, zkoušku
z jízdy pro každou skupinu řidičského oprávnění a případně zkoušky
z ovládání a údržby vozidla. Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Neuspěje-li
řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku
z předmětu, ve kterém neprospěl. Náklady na jedno přezkoušení činí
v současnosti 700 Kč (správní poplatek) a dále u autoškoly cca 2 000 Kč.
Dalším nákladem může být dopravně psychologické vyšetření,
kterému je povinen mimo jiné se podrobit řidič, kterému byl soudem
uložen trest zákazu činnosti, nebo mu byla správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti nejméně na 6 měsíců. Takové vyšetření
stojí v současnosti cca 2 000 Kč až 2500 Kč. Ve shodných případech
je nutné prokázat také zdravotní způsobilost.
Z uvedeného je zřejmé, že řízení vozidla pod vlivem návykových
látek není jen hazardování se zdravím a životem svým a ostatních
účastníků silničního provozu, ale také dostatečně nákladná činnosti,
proto by se jí měl odpovědný člověk vyhnout.
Čerpáno z publikace: MICHÁLEK, R.
Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, ISBN 978-80-7478-489-7
by za účelem odběru krve či moči nechal stát opuštěné vozidlo na odlehlém
místě v nočních hodinách, hrozila by mu kvalifikovaně ve smyslu krajní
nouze újma na majetku, která by mohla překročit újmu, jež vznikla odmítnutím lékařského vyšetření. Nebezpečí odcizení či poškození osobního
automobilu totiž uvedenému účastníku řízení nehrozilo přímo, skutečně
a bezprostředně, ale pouze hypoteticky stejně jako v případě parkování,
např. na frekventovaném místě ve městě. Pouhá okolnost případného stání
vozidla na odlehlém místě v nočních hodinách není v tomto případě právně relevantní z hlediska krajní nouze ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona
o přestupcích.“
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Britská spisovatelka Saira Shah napsala zábavný autobiograﬁcký
román Myšky v kuchyni – o rodině, lásce a životě na francouzském
venkově. Anna jako šéfkuchařka moc dobře ví, že když člověk něco
doopravdy chce, je třeba vše dokonale naplánovat. Jak tedy zjistí,
že je těhotná, naplánuje si pro sebe, manžela a pro své dokonalé dítě
úžasný život v Provence. Jenže osud přichystal pro Annu s Tobiasem
noční můru. Jejich dcerka Freya má poškozený mozek a nebude se vyvíjet
mentálně ani fyzicky…
Děj akčního konspiračního thrilleru Grahama Browna s názvem
Proroctví ráje nás zavede do Paříže, katakomb pod Bejrútem a na
íránskou poušť až k vůdci apokalyptické sekty, vybavenému zbraní,
která může lidstvu zajistit věčný ráj – nebo rozpoutat peklo na zemi.
Francouzský autor Eric-Emmanuel Schmitt v povídkové knize
Všechno, co potřebuješ ke štěstí popisuje příběhy osmi žen. Isabelle
je krásná, bohatá a navíc má skvělého manžela. Podle všech jejích
přítelkyň má tedy vše, co potřebuje ke štěstí. Ale je tomu opravdu tak?
A co je vlastně zapotřebí k tomu, aby se člověk cítil šťastný? Isabelle
je jednou z osmi hrdinek knihy a stejně jako bezvýznamná prodavačka
nebo tajemná bosá princezna touží po šťastném životě.
Místo pro tajnosti je další detektivní román z pera irské
spisovatelky Tany Frenchové. Svatá Kilda je prestižní internátní škola,
kde po generace získává vzdělání budoucí irská elita. Její pověst ale

utrpěla poté, co na školním pozemku byla nalezena mrtvola chlapce.
Zdá se, že po roce se vše vrací do zajetých kolejí; vtom se ale na zvláštní
nástěnce zvané Místo pro tajnosti objeví kartička s nápisem „Vím, kdo
ho zabil“. Případ je znovu otevřen.
Oblíbená americká spisovatelka Sandra Brownová napsala další
napínavý román s titulem Nízký tlak. Bellamy bylo pouhých dvanáct let,
když její starší sestra Susan přišla násilně o život za jednoho bouřlivého
květnového dne. Tornádo tehdy zasáhlo jejich město, zničilo místo činu
a ovlivnilo i její paměť, neboť dodnes si nedokáže vybavit určité osudné
okamžiky. Když po osmnácti letech napsala knihu podle skutečných
okolností sestřina zavraždění, stala se Bellamy terčem neznámého
útočníka.
Historický román Richarda Dübella Hněv nebes nás zavede
do Frankfurtu roku 1342. Směrem k městu se z jihu řítí prudká bouře.
Obyvatelstvo o tom však zatím nemá tušení. Schyluje se k jedné
z nejhrozivějších povodní v německé historii: povodni svaté Máří
Magdaleny. Ve městě je právě ubytován císař Ludvík IV., který svolal
neoﬁciální říšský sněm, protože jeho nepřítel Karel Lucemburský
dělá vše pro to, aby ho sesadil z trůnu. Císařská garda obdrží zprávy
o atentátníkovi, který má zabít císaře, a podezření padá na tajemného
Mathiase. Vše však změní bouře a ničivá povodeň. Kdo zastihne císaře
dřív, vrah nebo zachránce?

KNIHOVNA DĚTEM…STARTUJÍ PODZIMNÍ KVÍZY A SOUTĚŽE
Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Pro letošní podzim jsme si pro děti připravili soutěže a kvízy rozdělené do dvou věkových kategorií. První je „Hraní s Večerníčkem pro
děti od 3 do 9 let aneb Soutěžte s námi“. Proč zrovna Večerníček?
Kromě toho, že letos slaví 50. výročí vysílání v České televizi, připomeneme si touto cestou jeho pohádky a seznámíme se také s autory
oněch večerníčků. Např. Rumcajse, Manku či Cipíska napsal Václav
Čtvrtek, Ferdu Mravence - Ondřej Sekora, Štaflíka a Špagetku - Alena a Jiří Munkovi, Příhody včelích medvídků - Jiří Kahoun, O klukovi
z plakátu - Květa Kuršová aj. Všechny tyto knížky a další najdete právě v naší knihovně!
A jak „Hraní s Večerníčkem“ bude probíhat? Na každý měsíc (září
– listopad) bude vyhlášena jednoduchá otázka či úkol související s pohádkou z večerníčku. Např. na září mají děti za úkol sestavit puzzle
a pojmenovat pohádku na obrázku. Úkoly jsou rozděleny do dvou obtížností, a to pro ty úplně nejmenší, kteří budou skládat lehčí obrázek
a pro ty starší, kteří si snadno poradí již s puzzle s více dílky.

Splnění každého úkolu bude zaznamenáno v soutěžním listu. Kdo
zvládne všechny tři úkoly, dostane drobný dárek a bude zařazen do slosování o hlavní cenu.
Pro další věkovou skupinu je přichystán „Kvíz pro čtenáře od 9
do 15 let aneb Hádej literární osobnost“, který rovněž potrvá od září
do listopadu. Každý měsíc budou mít mladí čtenáři za úkol uhodnout
jméno literární osobnosti (spisovatele, básníka, ilustrátora). Kvíz je přizpůsoben věku, tzn. hádané osobnosti by měly být dětem již známé.
Součástí zadání je také bohatá nápověda, díla těchto autorů vždy najdou v knihovně. A v neposlední řadě mohou k vyhledání jména využít
bezplatně internet. Správnou odpověď děti napíšou na lístek a hodí
ho do soutěžního boxu. Každý měsíc bude ze správných odpovědí vylosován jeden výherce, který obdrží pěknou knížku.
Další informace a pravidla k soutěžím a kvízům získáte přímo
v knihovně, nebo na plakátech v propagačních tabulích knihovny.
Těšíme se na hojnou účast v soutěžích obou věkových skupin!

POZVÁNKA NA TÝDEN KNIHOVEN 5. −11. října 2015 - 19. ročník
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

V letošním roce proběhne ve dnech 5.–11. října již 19. ročník Týdne
knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP). Městská knihovna Příbor se jako
každý rok k této akci na podporu čtení a knihoven připojuje a chystá
pro stávající i nové čtenáře řadu výhod.
V tomto týdnu budou prominuty čtenářské poplatky – zapomětliví čtenáři tak mohou ušetřit za poplatek z prodlení, a noví

zájemci o průkazku čtenáře nemusí platit roční registrační poplatek.
V Týdnu knihoven se také bude konat výtvarná dílna pro šikovné
děti, cestopisná přednáška o Peru a pro žáky základních škol vystoupení herců z projektu scénického čtení LiSTOváNí.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

PODĚKOVÁNÍ panu Korčákovi
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudolfu Korčákovi, majiteli firmy RICCO, provozující letní koupaliště a autokemp RICCO v Příboře, že umožnil opětovně všem dětem Dětského domova v Příboře a jejich doprovodu využívat bezplatně po celou sezónu 2015 letní koupaliště
v Příboře. Za vstřícný a trpělivý přístup děkujeme.
Mgr. Petr Augustinský, ředitel Dětského domova v Příboře
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PÁR SLOV PRO UPŘESNĚNÍ
Milí čtenáři příborského Měsíčníku,
v listopadu jsem napsal do našeho periodika článek s názvem
Máte vůbec svědomí, příborští lidovci a vy, pane Mořici Jurečko?,
který mi byl otištěn v lednovém čísle. Vyjádřil jsem tehdy svůj
názor veřejně tím spíše, že měsíc přede mnou dostala zelenou
emotivní zpověď MUDr. Jurečky. Měl jsem tehdy pocit, že se náš
Měsíčník konečně posunul dále a funguje už nejen jako inzertní
tisk a tlampač několika místních politiků, ale také jako „vox populi“ Příbořanů, který je otevřen různým názorům napsaným
slušně, byť pro některé uši asi velmi kriticky.
Veliké však bylo moje překvapení, když jsem si přečetl v červencovém čísle příspěvky funkcionářů místní ČSSD pana Erleho
a paní Rumpíkové, kteří se explicitně, či jen náznakem mj. dotýkají mého lednového článku.
Jen několik slov na vysvětlenou, aby byla diskuse úplná
a přesná…
Předně, dle slov páně Erleho jsem anonym s utajovanou totožností (?!), nereaguji na urgence MÚ apod. Nevím, že by všichni
mí předchůdci – přispěvatelé uváděli adresu a ani si nejsem vědom toho, že by to bylo nutnou povinností, což nakonec potvrdil
i zaměstnanec MÚ, pan Ing. Zahradník. Vzhledem ke zdravotním problémům jsem neměl dlouhou dobu přístup na internet,
a tak jsem se o mailu dozvěděl až díky červencovému vydání
Měsíčníku. Jinak bych rozhodně zareagoval promptněji. Abych
ovšem uspokojil zvědavost zúčastněných, bydlím na ulici Místecké. Více ke svému soukromí nemíním sdělovat, nestojím totiž
o další zbytečnou publicitu, případně vytlučená okna.
Tímto bych se chtěl také omluvit všem jmenovcům z Příbora,
zejména panu Janu Svobodovi ze Štramberské ul., kterých se nějak můj článek osobně dotkl. Je mi líto, že jste byl(i) vystaven(i)

všetečným dotazům. Zároveň se ale na celé věci dokonale ukazuje, že mnozí nejspíše nepochopili, proč příspěvek vznikl. Že
šlo o obsah, o sdělení, zamyšlení se nad problémem, který jsem
nastínil, nikoliv o formu nebo pátrání po autorství. O osobní
exhibici mně opravdu nešlo.
Rezolutně nesouhlasím, že by můj článek Měsíčník nějakým
způsobem bulvarizoval, jak pan Erle naznačuje slovem „klebetář“ (asi klevetář). Věcná kritika, jiný názor přispívá k vyzrálé
demokratické diskusi, je naopak žádoucí, a v mém článku není
slovo lži, pomluvy, naopak zcela jasně vyslovuji, co se mi konkrétně nelíbí.
Z článku obou pisatelů čiší jakási trpkost, neschopnost smířit
se s kritikou, objevují se slova jako pomlouvačné články, napadání, podprahově se zmiňuje jméno MUDr. Jurečky, ačkoli autoři
reagují na aktuální problémy, takže to skoro budí dojem, jako
by byli jeho advokáty. Vážení, svým lednovým článkem jsem
chtěl pouze upozornit na rozhořčení mnohých voličů TOP O9,
kteří volbou této strany (konkrétně však osobou MUDr. Jurečky) umožnili nástup komunistům do Rady města Příbora. Nic
víc, nic míň. Jasné, konkrétní a neoddiskutovatelné.
S paní Rumpíkovou souhlasím, že je třeba pracovat pro
všechny občany a Příbor, ačkoli si nejsem vědom, že by se za starostování pana Strakoše „kupily problémy“, „kostlivci“ a pro
město se snad ani nic nedělalo. Tímto jí také blahopřeji k životnímu jubileu a věřím, že své lety nabyté zkušenosti bude mít
příležitost ještě zúročit při práci v zastupitelstvu. Doufám jen,
že její aktivity neskončí jako u pana starosty Majera, který si zatím po svém zvolení stihl akorát TS Příbor zatlouct ceduli se
zákazem venčení psů před zadní vrátka svého domu.
Přátelsky a s úctou Jan Svoboda, Místecká, Příbor

KLUBY, SPOLKY, SPORT
MYSLIVECKÁ SOUČASNOST NA FOTOGRAFIÍCH
Petr Černoch, jednatel Mysliveckého sdružení Příbor I

Ke svátku sv. Huberta připravují myslivci na letošní rok
na měsíc říjen pro příborskou veřejnost a návštěvníky i hosty
Městského úřadu Příbor další fotovýstavu, tentokrát s tématem
„Příborská myslivost v současnosti“.
Po fotovýstavě k výročí 90 let myslivosti v Příboře v r. 2013,
která připomínala docela dlouhou historii myslivecké činnosti na Příborsku, se budou v letošním roce myslivci prezentovat
fotografiemi především z posledních let. Zajímavými záběry
a dokumenty dají nahlédnout návštěvníkům a zájemcům o myslivost do činností a tváří přátel, které běžně potkávají.
Na osmnácti panelech na chodbách příborské radnice příborští myslivci představí záběry z celé šíře své činnosti, umožní
pohled do méně známých prostředí a akcí veřejnosti mnohdy
skrytých v rozsahu svých povinností, které ukládá zákon a které
nesou s sebou neoddělitelné myslivecké zvyky a tradice, případně je vyžaduje zásadovost při dohodách a jednáních.
Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit se základními údaji o honitbách Mysliveckého sdružení Příbor I a Mysliveckého
sdružení Příbor Hájov a s jejich členskou základnou.
Hodnotnými záběry myslivci přiblíží taky činnosti, kterými zajišťují zlepšení životních podmínek zvěře v honitbách a pomáhají
jim v době strádání. Uvidí členy sdružení při činnostech kynologických, střeleckých, při akcích pro děti v rámci června - měsíce
myslivosti a při výchově mládeže a mladých myslivců jako svých

nástupců, při výstavbě mysliveckých zařízení v revíru a při péči
o své nemovitosti. Myslivci nabídnou i záběry z akcí na podporu
stavu drobné zvěře vypouštěním odchované mladé zvěře a zvěře
nakoupené ze vzdálených honiteb pro oživení krve.
Na snímcích se objeví i záběry z akcí pro vlastníky pozemků
a akcí pro veřejnost, ze zastoupení našich členů ve vyšších mysliveckých orgánech a záběry z ocenění myslivců za zásluhy
o myslivost.
Část výstavy bude věnována taky opatřením na ochranu zvěře v honitbách a usměrnění činností návštěvníků lesa v době
hnízdění a kladení mláďat. Bude možné zhlédnout i výřady
posledních let jako výsledky mysliveckého hospodaření a též
záběry z tradic a neodmyslitelných zábav myslivců a hostů při
posledních lečích.
Několik snímků bude věnováno nahlédnutí do rodin myslivců
a zapojení rodinných příslušníků do myslivecké činnosti. Bez
jejich podpory by se některé akce nedařilo uspořádat.
Na konci výstavy bude na samostatné tabuli vzdána pocta
všem, kteří současným myslivcům nynější krásnou myslivost
připravovali.
Výstava bude zahájena vernisáží v 1. patře příborské radnice
7. října 2015 v 17,00 hod. a potrvá do 3. listopadu 2015.
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Z TÁBORA AŽ ZA KARLEM IV. ANEB SKAUTSKÝ TÁBOR 2015
Anežka Matulová a Patrik Nedoma, členové Junáka Příbor

Zážitky, příroda, poznání, dobrodružství a hlavně kamarádi.
To vše se mi vybavuje při vzpomínkách na letní skautský tábor
2015. Náročné balení kufrů, cesta ve vlaku během příšerného
vedra, nic z toho, ani nic jiného nás neodradilo od toho, co nás
čekalo. Tábor. 10 dní strávených v přírodě téměř mimo civilizaci, bez mobilů, bez internetu. Tento rok na téma Stroj času
aneb Putování po české minulosti.
Jen co jsme po úmorném pochodu pod pálivými paprsky sluníčka došli do tábora, tak to vypuklo. Rozdělování podsadových
stanů, hledání svých zavazadel v hromadě kufrů a krosen a prohlídka tábořiště. Později nás čekala i první část celotáborové hry.
V letošní celotáborovce jsme byli rozděleni na Červené a Modré
město, která byla později přejmenována na Moulov a Bzum-Bzum. (Název jsme si mohli vymyslet sami. Vymysleli jsme
si názvy Šmoulov a Zoom-zoom Land, ale vedoucí to s úsměvem na rtech trošičku zkomolili.)
První etapa byla zahájena televizním vysíláním TV Skaut,
ve kterém jsme se dozvěděli, že nad Pekingem proletělo hejno
tučňáků královských a spoustu dalších zajímavých věcí. Nejdůležitější zprávou ale bylo to, že naše výprava hledající stroj času
byla napadena. Úkolem bylo najít naše zraněné vědce a donést
je zpátky do tábora a následně získat poslední část stroje času. Tu
jsme nakonec
úspěšně našli.
Během celého
tábora jsme
pak cestovali do různých
období české
historie. První zastávkou
by l pr avěk,
poté jsme se
vydali na Velkou Moravu
uctít slovan-

ské bohy, pomohli jsme Karlu IV. postavit Karlův most anebo
bojovali po boku Jana Žižky a Husitů. S Rudolfem II. jsme oživili
Golema a s Marií Terezií založili povinnou školní docházku. Další dny jsme zase cestovali do dob národního obrození, kde jsme
společně s Boženou Němcovou bojovali za náš krásný český jazyk a pořádně si zamotali jazyky, nebo do doby, kdy u nás zuřila
2. světová válka. V ní jsme se přidali k partyzánům a pomohli jim
propašovat léky a jídlo přes německé hlídky. Jako poslední jsme
navštívili budoucnost. Stroj času nás přenesl do roku 2153 a pomohli jsme kosmonautům spojit se s jejich domovskou planetou.
Po celou délku tábora se nevědělo, které město vyhraje,
do posledních chvil to bylo těsné. Jeden den byl v popředí Moulov,
jen aby hned další den ho opět přeskočilo Bzum-Bzum. Všichni
obyvatelé obou měst tvrdě bojovali o první místo až do posledních sil, ale vyhrát mohlo jen jedno. A tak po úmorném boji
vyhrálo o pár bodů modré město - Moulov.
Bylo dobojováno a nás už čekalo jen jedno - závěrečný slavnostní oheň. Ten je každoročně hřebem celého tábora a spousta
dětí a vedoucích se na něj těší celý tábor, ale zároveň netěší. Slavnostní oheň bývá vyvrcholením celého tábora, je to čas zábavy
a přátelství. Pro některé je to zase znamení, že se již blíží konec tábora. Letošní táborový oheň byl jeden z největších za posledních
pár let a stejně jako vždycky se velice povedl. Oheň zapalovali
4 zástupci jednotlivých věkových kategorií, kteří si to zasloužili
svým celotáborovým snažením. Za světlušky zapalovala Nelča,
za skautky Bětka, za vlčata Vaňouz a za skauty Slípka. Jako ohnivec byl zvolen Otík. Slavnostní oheň je také příležitostí pro
složení skautského slibu. Na letošním táboře jej dělalo celkem
7 bratrů a sester.
Celý tábor nám úžasně vařily naše kuchařky, zachraňovala
nás naše zdravotnice a bavili nás ostatní vedoucí. Nakonec jsme
se všichni dolámaní z tvrdých paland, doškrábaní, pokousaní
od komárů a příjemně unavení dopravili domů, kde jsme se osprchovali v normální sprše, sedli si na splachovací záchod a skočili
do měkké postýlky, kde jsme nakonec se spoustou zážitků usnuli.
Za příborské skauty Anežka a Paťa

CO BYLO A CO BUDE? ANEB NOVÝ SKAUTSKÝ ROK JE TADY
Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Co bylo? Poslední článeček o naší činnosti jsme měli v březnovém čísle Měsíčníku. Od té doby se u nás ve středisku konala
spousta akcí.
V únoru jsme se pokoušeli si nezauzlovat všechny naše končetiny a předvedli jsme své uzlařské nadání na Uzlařské regatě.
V březnu během období jarních prázdnin jsme se vydali
na chatu do obce Pohoř, kde se konal již klasický Zimní minitábor. Tentokráte v duchu oblíbeného filmu Já, padouch děti
bojovaly o titul největšího padoucha.
Na začátku dubna se naše světlušky a vlčata pokusila vyhnat
zimu a na akci Vítání jara spálily dvě vlastnoručně udělané Moreny. Další akci v dubnu pořádali naši bratři a sestry z Lubiny, byl
jí již 4. ročník Skautského plesu. 25. 4. se pak konal již tradiční
výstup na Ivančenu, kam jsme se vydali uctít památku padlých
skautů. V dubnu se stala ještě jedna velmi důležitá věc, která se
týká všech českých skautů. Naše organizace totiž změnila název.
Od 1. 4. se jmenujeme Junák – český skaut, z. s.
Skautský květen zahájila akce určená převážně pro starší skauty a skautky nazvaná Ṻberakciešen, u které si účastníci nebyli
do poslední chvíle jistí, co je vlastně čeká. Další květnovou akcí
byl Skautský pohádkový les, který si již po třetí připravily naše
děti pro ostatní děti z našeho městečka. V letošním roce navštívilo náš pohádkový les okolo 60 cestovatelů. V květnu se u nás
v Příboře také konalo okresní kolo Svojsíkova závodu. Příborským
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hlídkám se v domácím prostředí dařilo. Nejlépe si vedla družina
Le Ukulele, která se umístila na krásném 3. místě a opět postoupila do krajského kola.
Červen pak byl ve znamení příprav na letní tábor.
Co bude? V září nezačíná jen podzim nebo škola, ale také
začíná nový skautský rok. Ten nám začne první schůzkou, která
se bude konat již v pátek 4. září 2015. Všechny družiny se budou scházet v obvyklé časy, případné změny budou oznámeny
na prvních schůzkách.
A copak nás v novém skautském roce čeká? Spousta klasických, ale i pár nových akcí. V září nám skautské akce odstartuje
další ročník Zahajovačky. Hned v září nás ale také čeká velký
skautský svátek. Příbor totiž bude hostit celostátní kolo Svojsíkova závodu. Během prodlouženého víkendu 25.−28. 9. 2015
přijede do Příbora přes 300 skautů a skautek ze všech koutů České
republiky, kteří budou bojovat o titul nejlepší skautské družiny.
Další velkou akci naše středisko pořádá v říjnu. 9. 10. se bude
konat již 5. ročník skautského filmového festivalu krátkých amatérských filmů Příborská klapka. V dalších měsících se určitě
můžete těšit na klasické akce typu Uzlařská regata, Polní vaření
nebo Skautské Vánoce. Co nás vše ale čeká, to si necháme jako
překvapení.
Za příborské skauty a skautky Paťa

BASKET KEMP 2015 V ROŽNOVĚ NADCHL
Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

Téměř osmdesát dětí od šesti do osmnácti let z Basketbalového
klubu Příbor odcestovalo znovu v polovině srpna do Rožnova pod
Radhoštěm. Od soboty 18. do pátku 21. srpna se baskeťáci zúčastnili tradičního Basketbalového kempu. „Je to pravidelná prázdninová
akce klubu. V minulosti jsme jezdívali do Čeladné, na Základní škole 5. května v Rožnově jsme potřetí. Máme tady díky vedení a panu
školníkovi výborné podmínky,“ řekl vedoucí Basket kempu 2015 Miroslav Slovák.
Mimo tvrdou přípravu na dlouhou nadcházející sezónu si mladí
basketbalisté a basketbalistky užili také spousty legrace při různých
soutěžích či výletech. „Náplní soustředění byla všeobecná sportovní příprava zaměřená na rozvoj rychlosti, výbušnosti a obratnosti,
ze které budou čerpat v příštích měsících. Naším úkolem a také přáním bylo, aby se děti skamarádily a naučily se fungovat v kolektivu,“
přiblížil trenér Slovák.
Budíček v sedm hodin, po budíčku rozcvička a snídaně, a pak
už trénink. Po obědě oddych a znovu do sportovního. „Některá

družstva stihnou za den dva, jiná i tři tréninky,“ líčil trenér Slovák. Dojít si pro večeři pak může být trochu problém. Nohy totiž
bolí. A tak někteří do večerky v deset ani nevydrží. Ale dětem dril
o prázdninách nevadí. „Soustředění mě baví, každý rok jsou tady
nové soutěže, letos jsme navíc dostali výborného trenéra Libora Piškytla,“ svěřovala se hráčka U13 Jana Netušilová. „Celé prázdniny se
do Rožnova těším, letos jsem tu už potřetí a je to tady znovu skvělé,“
doplnil ji stejně starý Tomáš Sork.
A kdo se letos o mladé basketbalisty v Rožnově staral? O děvčata U11 trenérka Pavla Zlevorová, o stejně staré kluky Robert
Bukovjan, kluky U12 a U13 vedl Miroslav Slovák, děvčata U13 Libor Piškytl. Zbylé dvě kategorie - děvčata U15 a U19 - opečovávala
Michaela Drtilová. S programem i zábavou pomáhali také Irena
Bukovjanová, Petr Bobko, Ivo Nedoma, Anna Zlevorová, Jana Kelnarová, Tomáš Pataki, Zuzana Bartošová, Zuzana Štefková a Martina
Žourková. Díky!

Děti z BK Příbor letos opět vyrazily na Basket kemp do Rožnova.

Foto: Jiří Tomaškovič, BK Příbor

DEN OBCE
Za osadní výbor Alena Sochová

Dne 1. 8. 2015 uspořádal osadní výbor společně se Sborem dobrovolných hasičů v Prchalově již podruhé Den obce.
Letos nám počasí přálo, sluníčko hřálo a pořadatelé byli spokojeni a od 7. hodiny ráno jsme začali s přípravou guláše a prostoru
na hřišti tak, aby v poledne před začátkem bylo vše hotovo.
Nejdříve proběhl od 12.30 hod. turnaj ve volejbale. Přihlásilo
se sice jen 5 družstev, ale o to víc si to hráči užili. I když na rozpáleném asfaltovém hřišti moc příjemně nebylo, na výkonech to znát

nebylo. Celý turnaj vyhrálo družstvo z Klokočova. Škoda že Hájov,
ani Příbor družstva nesestavily.
Od 14 hodin byly pro děti připraveny různé atrakce, jako aquazorbing, skákací hrad a jiné. Pro dospělé od 16 hodin hrála cimbálová
muzika Hlubina. Večer k tanci hrála skupina SUNAR.
Akce byla úspěšná, návštěvníci se dobře bavili, po guláši a hamburgrech a pivu se jen zaprášilo. Poděkování patří všem, kteří se
akce zúčastnili - buď jako organizátoři, nebo návštěvníci.

SOUTĚŽ O POHÁR MINIPNEUSERVISU JOSEFA JAHNA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Za družstvo mužů Filip Pustějovský

Je již dlouholetou tradicí pořádat soutěž v požárním útoku
na Prchalově. Nejinak tomu bylo i letos. Konala se dne 16. 8. 2015.
Tato pohárová soutěž byla zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy
v požárním útoku, která se v rámci Moravskoslezského kraje řadí
mezi ty nejprestižnější a SDH Prchalov je tudíž velmi rád, že mohl
pořádat 13. kolo tohoto 15kolového seriálu.

Startovní pole se skládalo z 38 mužských a 19 ženských družstev.
Na pohárovou soutěž na Prchalově si našla cestu řada tuzemských
družstev, ale také i těch zahraničních. V rámci ženské kategorie
k nám dorazily slovenské Turčianské Teplice. Slovenské týmy měly
rovněž zastoupení v kategorii mužské, a to opět v podání Turčianských Teplic a Podvysoké.
Pokračování na straně 10.

Měsíčník města Příbora / 9

Pokračování ze strany 9.

Na třetím místě v kategorii žen se umístil Svinov. Druhé místo
si z Prchalova odvezly holky z nedalekých Oprechtic a prvenství
v ženské kategorii braly holky ze Skrochovic, které letos obhajují
prvenství v jiném seriálu na území Moravskoslezského kraje – v Moravskoslezském poháru.
V kategorii mužů se na třetím místě umístili chlapi z Bartovic. Druhé místo obsadili muži z Větřkovic. Místo první se letos
z Prchalova nikam odvážet nemusí, neboť to byl právě domácí tým
Prchalov „B“, který si v novém traťovém rekordu zajistil jak cennou

domácí výhru, tak hlavně 25 bodů do tabulky MSL, čímž se výrazně přiblížil k celkovému ligovému titulu.
Celé soutěžní odpoledne se neslo v přátelském duchu a obešlo
se bez jakýchkoliv výrazných problémů. Žádný ze závodníků si nepřivodil zranění, a tudíž lékařský dozor mohl jen nečinně přihlížet
všem 57 soutěžním pokusům.
Za celý Sbor dobrovolných hasičů Prchalov bychom chtěli poděkovat všem závodníkům a fanouškům, že si ve své volné neděli
našli čas zastavit se na námi pořádaných závodech, a doufáme, že se
na stejném místě potkáme i napřesrok.

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR /SSF/
ZMIZENÍ BYSTROUŠKY  A CO DÁL???
Mgr. Marie Šupová

Na jaře letošního roku jsem odstartovala v rámci schůzky
příborského fotoklubu druhý ročník fotosoutěže „O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky‘‘. A zanedlouho jsem byla nucena
řešit e-maily typu: „Co budeme fotit – liška je fuč???‘‘
První zprávu o zmizení Bystroušky jsem brala jako žert mé
švagrové Marušky, která mi obětavě pomáhala s organizací
prvního ročníku fotosoutěže. Druhou zprávu jsem považovala
za dobrý propagační tah organizátorů hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Teprve třetí zpráva mě donutila přijmout fakt,
že tento zajisté nejlíbeznější symbol našeho kraje „byl zmizen“,
přemístěn neznámo kam, vytunelován, jednoduše – ukraden…
Jelikož nemám problém s improvizací, ihned mě napadlo,
že kategorii A – DOKUMENT v této fotosoutěži by mohly nahradit historické snímky z rodinných archivů. Vždyť téměř v každé
rodině v našem kraji nechybí foto „naše dítko a Bystrouška“, někde dokonce Bystrouška kraluje mezi svatebními fotografiemi.
A kategorie B – FANTAZIJNÍ KREACE NA TÉMA BYSTROUŠKA – bude opět bez problémů.

Jelikož mluvčí Biskupství ostravsko-opavského nás ubezpečil,
že obnova bronzové sochy Bystroušky je na dobré cestě, budou
si moci lišku vyfotit i ti, kteří to zatím nestihli. Ukončení fotosoutěže je plánováno na jaro příštího roku.
Na závěr dobrá rada – na vycházku na Hukvaldy jen s foťákem. Přeji dobré světlo a těším se na setkání s Vašimi zajímavými
snímky i s Vámi.
Na co dalšího se můžete těšit? V rámci 25. výročí SSF připravujeme:
• Sigmund Freud a Salvátor Dalí – přednáška Mgr. Zd. Babince
• Sigmund Freud a kokain – přednáška prof. Fakulty farmacie
– Brno
• Filmové představení s tématem psychoanalýzy – ve spolupráci
s Kinem Kopřivnice
Sledujte www.pribor.eu, www.sigmundfreud.cz
Případné dotazy zodpovím na: supova.marie@centrum.cz, mobil: 777651856

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

STŘEDA 2. 9. 2015
VÝSTAVA
Zveme Vás na vernisáž výstavy „MILAN STRAKOŠ“. Výstava
fotograﬁí nejdéle sloužícího starosty v celé historii města Příbora je uspořádána k jeho nedožitým 65. narozeninám. Začátek v 17:00 hodin v galerii radnice Příbor, výstava bude k vidění
do 6. 10. 2015.
SOBOTA 5. 9. a NEDĚLE 6. 9. 2015
PŘÍBORSKÁ POUŤ
V letním období první sobota v měsíci patří již pravidelně
pouličním hudebním vystoupením. Mladí muzikanti zahrají
na náměstí Sigmunda Freuda od 9:30 do 11:30 hodin.
V neděli 6. 9. dopoledne v 10:30 hod. si přijďte do městského parku poslechnout Swingový orchestr Bedřicha Pukovce. Program
příborské pouti bude zakončen koncertem Petra BENDEHO.
Doprovázet ho bude jeho Band a Cimbálová muzika Grejcar.
Vystoupení se bude konat za každého počasí v městském parku
od 16:00 hodin. Podrobný program příborské pouti je uveden
na samostatném plakátě.
PÁTEK až NEDĚLE 11. – 13. 9. 2015
EHD
Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD)
každoročně otevírají v měsíci září nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné.
V rámci programu Dnů evropského dědictví v Příboře jste
již v pátek 11. 9. od 18:00 hodin zváni do budovy piaristického kláštera do chodby městské knihovny na vernisáž výstavy
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obrazů studentů Střední odborné školy Educa Nový Jičín „Co
nám říká linoryt“.
Ve stejné budově v refektáři vystoupí v 19:00 hodin cimbálová
muzika Kotci.
V rámci odborného lékařského semináře Freudovy dny v Příboře se uskuteční v kostele sv. Valentina koncert vážné hudby v provedení členů Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava, začátek
v 19:30 hodin.
V sobotu 12. 9. jste zváni na V. MUZEJNÍ RÁNO a další celodenní bohatý doprovodný program EHD.
Příborské památky budou otevřeny od 9:00 do 17:00 hodin s výjimkou kostela sv. Valentina, ten bude otevřen až od 11:30 hodin. Procházka městskou památkovou rezervací s průvodcem
MUDr. Mořicem Jurečkou proběhne od 10:00 a pak od 14:00
hodin. Ve 14:00 hodin započne bohatý doprovodný program
na náměstí. Celý program EHD je uveden na plakátech (viz
1. strana) a časový harmonogram celé akce bude k dispozici na programovém letáčku, který si budete moci vyzvednout
v městském informačním centru Příbor od úterý 1. 9., a rovněž je uveden na webových stránkách města www.pribor.eu
v kalendáři akcí.
V neděli 13. 9. od 16:00 hodin se můžete těšit na koncert kapely LEGENDY SE VRACÍ. V sestavě této kapely hrající pro dobrou náladu naleznete brilantního kytarového mága Andonise
Civopulose, Petra Šišku - textaře a moderátora, Romana „Izzi“
Izaiáše - lídra rockové skupiny Doga a Libora Pyšku - bubeníka
známého z mnoha jazzových seskupení. Koncert se bude konat
v městském parku. Vstup zdarma!

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů

P\ÍBORSKÝSOKOLŠLAP 

HÁJOV

,

si Vás dovoluje pozvat na
VI. ročník pohárové soutěže
v požárním útoku

která je zároveň 11. kolem XI. ročníku Beskydské ligy.

Výzbroj:

sobota 5. září 2015
Hájov – pod hasičskou zbrojnicí (areál výletiště)
od 19:30 hod. (pořadí dle příjezdu, možno i objednat – viz. níže)
20:30 hod.
100 Kč za každé soutěžící družstvo
požární útok (od rozdělovače zatáčka v úhlu 180°, převýšení 1m)
muži, ženy, muži nad 35 let (ročník 1980)
elektronická, sklopné terče
jednotné dresy (půjčený člen musí běžet v domovském dresu a maximálně 2x), opasek,
přilba, obuv sportovní
stroj, 2 ks savice 2,5 m, sací koš, 2 ks hadice B, 4 ks hadice C, 2 ks proudnice C,
rozdělovač, 2 ks klíč; (délka hadic 20 m +/- 1 m)

Provedení útoku: dle pravidel Beskydské ligy, viz. www.beskydskaliga.info/pravidla.php
V případě poruchy časomíry bude start opakován. Měření hadic namátkově.
V případě shodnosti výsledných časů bude brán v úvahu druhý lepší sestřik.
Neplatný pokus: shození terče jiným proudem, nezavodnění čerpadla včetně útočného vedení do
2 minut, nedokončení útoku v předepsané výstroji, příprava základny delší než 5 minut.
Rezervace pořadí telefonicky u Davida Poláška, na čísle 722 952 024, od 17. 8. 2015. Volejte po
15 hodině. Na dřívější rezervace nebude brát zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pořadí.

Ceny:

MUŽI

ŽENY

MUŽI NAD 35

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

1000 Kč + pohár
800 Kč + pohár
500 Kč + pohár
200 Kč + pohár
100 Kč + pohár

800 Kč + pohár
500 Kč + pohár
300 Kč + pohár
věcná cena
věcná cena

300 Kč + pohár
200 Kč + pohár
100 Kč + pohár

SRDEČNĚ ZVOU HÁJOVŠTÍ HASIČI
Jalůvka Vojtěch
starosta SDH

Akceseuskuteēní19.záƎí2015.StarticíljevareálusokolovnyPƎíbor.
Šlapatzaēnemevrozmezíod7:30až9:30hod.
AjakétrasybudoupƎipraveny?
1. NaOrinokoazpĢt–vhodnéprošlapadla,kolobĢžky,inlaybrusle.
2. PƎes Prchalov kBoroveckým rybníkƽm, pƎes bývalý statek Toēna, pƎes novou lávku 
u Platanu, zpĢt do areálu sokolovny. Možno prodloužit ke kapliēce a kolem
Matulovýchrybníkƽ.
3. OkolovodnínádržeBrušperk.
4. NahradStarýJiēín
5. NaOndƎejníkazpĢt.
6. NaLysouhoru.TentokrátpojedemepƎímonaLysouhoru,OndƎejníkvynecháme.
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

CojetƎebavzítssebou?
PƎíslušný dopravní prostƎedek. PƎilbu.
Startovné 40,Ͳ Kē, které je slosovatelné.
Dobrounáladu.NĢjakétymincenaútratu
vcíli.
CodostanemepƎistartu?
Poukázku na jídlo vhodnotĢ 20,Ͳ Kē.
Mapku a popis vybrané trasy. Samolepku
SokolŠlap.DĢtistartovníēísla.


V cíli Vás oēekáváme do 17:30 hod., 
acodostaneme?
Dárek, pokud budeme vylosováni.
A hlavnĢ, mƽžeme zaskotaēit, nebo jen
posedĢt pƎi hudbĢ skupiny Fleky, zaēne
hrát od 15 hodin. Posilnit se gulášem,
grilovaným masem, klobáskou, vegetaͲ
riánským boršēem. Obēerstvit se pivem,
vínem, nĢjakým tím šnapsem, ale také
nealkem.


!!! Družstva soutěží na vlastní nebezpečí !!!

Kabát Michal
velitel SDH

kterýjeorganizovánzafinanēnípodporymĢstaPƎíboraajehož
mottoje:
S koēárkem, na kole, kolobĢžce, odrážedle, koleēkových bruslích
nebo jiných koleēkách pojěte snámi na cykloturistickou akci
„PƎíborskýSokolŠlap“.

O HÁJOVSKÝ POHÁR
Datum konání:
Místo konání:
Prezentace:
Začátek:
Startovné:
Disciplína:
Kategorie:
Časomíra:
Výstroj:

T.J.SokolPƎíborVászvenacykloturistickouakci

Jurečka Radek
předseda OV

www.sdh.hajov.cz
www.facebook.com/sdhHajov

Pokud chce nĢkdo pƎijít, jen tak posedĢt,
oēekáváme dobrovolné vstupné. NovĢjsme
pƎipraviliprovzdálenĢjšíúēastníkymožnost
osprchovat se a pƎespat vtĢlocviēnĢ na
žínĢnkáchvevlastnímspacákuza60,ͲKē.


TĢšísenaVáspoƎadateléT.J.SokolPƎíbor.
ZaT.J.SokolPƎíborKarelErle.

Sdružení KlokoþovjanĤ zve všechny na pravý, nefalšovaný

KLOKOýOVSKÝ KRMÁŠ.
Vlajková loć mezi našimi akcemi se bude konat

7. 9. 2015
na hĜišti v KlokoþovČ.
První porce kotlíkového guláše od 12.00 hod.
Palaþinky a vaĜené párky, popĜ. topinky aj.
SamozĜejmČ þepované PIVEýKO a jiné alko þi nealko nápoje.
Akce se koná i v pĜípadČ nepĜíznivého poþasí. NovČ jsme pro Vás vybudovali
zastĜešené zázemí pro cca 80 lidí a 40 m² krytého pavilónu.
Individuální zápolení v minifotbálku a již tak žádané pĜetahování lanem.
Krom nových hracích prvkĤ bude navíc velký skákací hrad pro dČti.
Hudba k tanci a poslechu Petr Žárský.
Vstupné necháme tradiþnČ na vašem rozhodnutí.
Na velkou úþast se tČší Vaše sdružení.

JEZDECKÝ ODDÍL TJ PĢíbor a MđSTO PġÍBOR
vás srdeĀnĒ zvou

v sobotu 19. záĢí 2015 od 10:00 hod. na

GRAND PRIX PġÍBOR
- SKOKOVÉ ZÁVODY
Na ranĀi U MichálkĪ v PĢíboĢe.

WWW.KLOKOCOV.COM

Mgr.PetraMilichovázoboruFyzioterapie
vespoluprácismĢstemPƎíborem
VássrdeēnĢzvenapƎednášku




Jaknaložit
s bolestízad









Kdy:16.9.2015v17.00hodin
Kde:zasedacímístnostpiaristickéhokláštera
Vstupné:dobrovolné
ZamČĜíme se na dĤležitou roli dýchání ve vztahu k zádĤm
a stabilizaþnímu systému. RozdČlíme si bolest zad na akutní
a chronickou a ukážeme si i nČkolik praktických rad, jak bolesti
pĜedcházet, ale také jak se jí zbavit!

PROGRAM:

¾ skokové a westernové soutĒže pro dĒti a dospĒlé
¾ pro malé diváky možnost svezení na ponících
¾ návštĒva malého zooparku
¾ ukázka výcviku služebních psĪ Policie ÿR

Vstupné dospĒlí 20,- KĀ, dĒti zdarma.

Živá tombola – 1. cena – SELE
ZajištĒno bohaté obĀerstvení, veĀer posezení u táboráku.
SrdeĀnĒ zvou poĢadatelé.
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MuzeumNovojiēínska,p.o.–MuzeumapamĢtnísíŸS.FreudavPƎíboƎe
amĢstoPƎíbor


VIII. BUBENICKÁ PÁRTY
v sobotu 19. 9. 2015
14 - 21 hod.
Kde:

srdeēnĢzvouna

PĜíborskou muzejní školu (nejen)
pro seniory V

Areál BAV klubu - ul. Masarykova v PĜíboĜe
(pĜi nepĜízni poþasí v budovČ)
Program:

Muzejní škola pro seniory v PĜíboĜe i v letošním roce reaguje na
potĜeby a požadavky seniorĤ 21. století.
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vĤlí smysluplnČ trávit
svĤj þas, vzdČlávat se, dovídat se novinky z vČdy a souþasnČ se
seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem
muzejní školy. V jejím prĤbČhu budou moci zájemci (stejnČ jako
v loĖském úspČšném roce) každý týden navštČvovat pĜednášky
zamČĜené na zcela nová témata z oborĤ historie, archeologie,
národopisu, biologie a ochrany kulturního i pĜírodního dČdictví. Tedy
oborĤ, které svým zamČĜením dokumentují a zkoumají lidský životní
prostor a prostĜedí formované a pĜetváĜené rozmanitými podobami
lidských projevĤ i þinností. Tyto dokumentaþní a výzkumné aktivity
jsou rovnČž hlavním posláním i Muzea Novojiþínska, p. o. Odbornost
jednotlivých pĜednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojiþínska,
tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Setkání bubeníkĤ s etnickými bubny a jinými perkusí
nástroji, bonga, djembé, tamburíny, tibetské mísy,
didžeridu apod., mandaly, muzikoterapie.
Rituální zapálení ohnČ, workshopy bubnování a tancĤ.
(Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou – zapĤjþíme.)

Vystoupení bubenické skupiny „BAV Keltik“

VYSTOUPENÍ HOSTģ
Vstupné: dospČlí a mládež 100,- Kþ v pĜedprodeji
130,- Kþ na místČ

www.bavklubpribor.cz

50,- Kþ dČti do 15 let
250,- rodinné vstupné
(2 dospČlí, 1-3 dČti)

Tel.: 739 08 08 62

BAV klub PĜíbor - stĜedisko volného þasu, s. r. o.

Podzimní soubor pĜednášek bude probíhat každé pondČlí s výjimkou
první pĜednášky, která se uskuteþní ve stĜedu 30. záĜí
v konferenþním sále piaristického kláštera
(v novČ zrekonstruované þásti)od 9.00 do 10.30 hod.

Office: Masarykova 489, PĜíbor 742 58
Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
IýO: 25 39 05 62
email: info@bavklubpribor.cz
ýíslo úþtu : 271 286 370 297/0100

Zveme veškerou sympatickou tancechtivou mládež od 15 let na

KURZ
TANCE
a spoleþenského chování
Zahájení: pátek

25. 9. 2015 v 16:30 h

v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská
Kurzovné:
V cenČ:

1.600,- Kþ

celkem 41 hod.

9 lekcí á 3 h = 27h - vyuþovacích (vždy v pátek)
1 lekce
4 h - pĤlkolona
1 lekce
6 h - kolona - sobota 28. 11. 2015
Spoleþenský sál pĜi Základní škole
Leoše Janáþka, Hukvaldy (Dol. Sklenov)

1 gastrolekce 4 h - stolování s rautem, spol. výchova,
diskotéka
Absolventi mohou dále pokraþovat v našem „Taneþním klubu Lenka“
se zamČĜením hlavnČ na latinsko-americké tance,
soutČžní tanec párĤ i skupin.

PĜihlášky osobnČ nebo on-line: www.kurz-tance.cz
PĜihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz

BAV klub PĜíbor - stĜedisko volného þasu, s. r. o.
Masarykova 489, PĜíbor 742 58 e-mail:Info@bavklubpribor.cz web: www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778, mobil: 739 080 862

Zveme Vás na zájezd do divadla J. Myrona
v OSTRAVċ na velkolepý muzikál

SUNSET BOULEVARD
Andrew Lloyd Webber, Don Black, Christopher Hampton
Velký pĜíbČh o slávČ a jejím stínu v jedineþné þeské premiéĜe! Norma Desmond, bývalá
hvČzda nČmých filmĤ, touží po velkém návratu. Její gloriola pohasla s nástupem
mluvených filmĤ, myšlenky zatemnil strach ze zapomnČní. Zdá se, že jedinou nadČjí je
Joe Gillis, mladý hollywoodský scénárista, jehož kariéra se za dramatických okolností
právČ Ĝítí ke dnu.

Kdy: sobota
Odjezd: v

26. 9. 2015

17:15 hod. od

PĜedprodej v BAV klubu.
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Sokolovny v PĜíboĜe.
Cena: 310,-Kþ

Muzejní škola se uskuteþní od 30. záĜí do 30. listopadu 2015.
Závazné pĜihlášky (zápis) v pĜíborském muzeu pĜijímáme
od 14. 9. do 18. 9. 2015 od 8.00 do 16:00 hod.
Cena cyklu pĜednášek 200,- Kþ.
Omezená kapacita: 55 osob.
PĜihláška je platná po zaplacení kurzovného.


V rámci muzejní školy se bude možné pĜihlásit na školní výlet: do Brna a okolí.
Výlet se uskuteþní v termínu 14. Ĝíjna 2015.
Cena 300,- Kþ zahrnuje dopravu a vstupy do areálĤ.

OZNÁMENÍ  TS PŘÍBOR
INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA,
HÁJOVA A PRCHALOVA
PŘISTAVOVÁNÍ VOK NA TRÁVU V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2015
Datum přistavení VOK
od 28. 8. 2015
do 1. 9. 2015

Lokalita přistavení VOK

Poznámka

před budovou TS

víkend

od 1. 9. 2015
do 8. 9. 2015

křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
ulice 9. května u transformátoru
Hájov naproti pomníku

od 4. 9. 2015
do 8. 9. 2015

před budovou TS

od 8. 9. 2015
do 15. 9. 2015

Štefánikova ulice zahádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022
Hájov naproti pomníku
Prchalov u kaple

od 11. 9. 2015
do 15. 9. 2015

před budovou TS

od 15. 9. 2015
do 22. 9. 2015

křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Hájov naproti pomníku
před budovou TS

od 18. 9. 2015
do 22. 9. 2015

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

od 22. 9. 2015
do 29. 9. 2015

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022
Hájov naproti pomníku
Prchalov u kaple

od 25. 9. 2015
do 29. 9. 2015

před budovou TS

od 29. 9. 2015
do 6. 10. 2015

křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
ulice 9. května u transformátoru
Hájov naproti pomníku

PROVOZ KOMPOSTÁRNY:
pondělí
od 8.00 do 18.00 hodin
úterý
od 7.00 do 15.00 hodin
středa
od 7.00 do 15.00 hodin
mobil na kompostárnu: 602 590 186

víkend

víkend

víkend

víkend

čtvrtek
pátek
sobota

od 7.00 do 18.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin
od 7.00 do 14.00 hodin

Do VOK je zakázáno ukládat větve, slouží pouze na trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí. Bude-li v kontejneru jiný odpad, bude tato služba pro občany zrušena.
Pokud bude během týdne VOK plný, oznamte prosím tuto informaci na mobil
737 245 986, zajistíme výměnu.

KULTURNÍ PROGRAM  ZÁŘÍ
StĢeda 2. záĢí od 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY „MILAN STRAKOŠ“
Galerie v radnici otevĢena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, Āt, pá: 8:00 – 14:00 h

Mďsto PĢíbor

Sobota 5. a nedďle 6. záĢí od 8:00 hod.
TRADIÿNÍ PġÍBORSKÁ POUħ

Mďsto PĢíbor

Sobota 5. a nedďle 6. záĢí od 8:00 hod.
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍġECTVA

MO ÿeského svazu chovatelĪ PĢíbor

Sobota 5. záĢí od 9:30 hod.
POULIÿNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

Nedďle 13. záĢí od 16:00 hod.
KONCERT KAPELY LEGENDY SE VRACÍ

Mďsto PĢíbor

Mďsto PĢíbor

Sobota 5. záĢí od 14:00 hod.
POHNI KOSTROU
Areál mďstského parku.

Církev Nová nadďje

Sobota 5. záĢí od 20:30 hod.
NOÿNÍ POŽÁRNÍ SOUTĎŽ

Sobota 12. záĢí 8:00 hod.
PÁTÉ PġÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO
(poĢádané ve spolupráci s mďstem PĢíborem
u pĢíležitosti DnĪ evropského kulturního dďdictví)
SouĀástí muzejního rána bude poetický
komponovaný poĢad o hoboji s Markétou
Pimkovou a jejími žáky a slavnostní zahájení
výstavy podivuhodných kloboukĪ a pokrývek
hlavy Dámy a pánové, držte si klobouky.

SDH Hájov

Nedďle 6. záĢí od 8:00, 9:30, 11:00, 14:30 hod.
MŠE SVATÁ
ġímskokatolická farnost PĢíbor

Nedďle 6. záĢí od 9:00 hod.
PLASTIKY SVĎTCĩ ZE SBÍREK
PġÍBORSKÉHO MUZEA

StĢeda 16. záĢí od 17:00 hod.
JAK NALOŽIT S BOLESTÍ ZAD
Mgr. Petra Milichová z oboru Fyzioterapie
ve spolupráci s mďstem PĢíborem

Sobota 19. záĢí od 6:30 hod.
JANÁÿKOVY CHODNÍÿKY
Pochod okolím PĢíbora a Hukvald. Start všech
tras - nádraží ÿD do 9:00 hod.

Klub Āeských turistĪ PĢíbor

Sobota 19. záĢí od 7:00 hod.
PġÍBORSKÝ SOKOLŠLAP
TJ Sokol PĢíbor

Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

Nedďle 6. záĢí od 10:30 hod.
KONCERT SWINGOVÉHO ORCHESTRU
BEDġICHA PUKOVCE, mďstský park
Mďsto PĢíbor

Nedďle 6. záĢí od 16:00 hod.
KONCERT - PETR BENDE & BAND
A CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRAJCAR

Mďsto PĢíbor

Probíhající výstava do 6. záĢí
TRAMPING NA PġÍBORSKU
Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

Pondďlí 7. záĢí od 12:00 hod.
KLOKOÿOVSKÝ KRMÁŠ

ObĀanské sdružení KlokoĀov

Pátek 11. záĢí – nedďle 13. záĢí
DNY EVROPSKÉHO DĎDICTVÍ (EHD)
Pátek 11. záĢí od 18:00 hod.
„CO NÁM ġÍKÁ LINOR<T“
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZĩ STUDENTĩ
Mďsto PĢíbor
SOŠ EDUCA NOVÝ JIÿÍN
Pátek 11. záĢí od 19:00 hod.
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Mďsto PĢíbor
Pátek 11. záĢí od 19:30 hod.
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY V PROVEDENÍ
ÿLENĩ JANÁÿKOVY FILHARMONIE OSTRAVA

Mďsto PĢíbor

Sobota 12. záĢí – 29. listopadu
DÁMY A PÁNOVÉ, DRŽTE SI KLOBOUKY!
Výstava podivuhodných kloboukĪ a pokrývek
hlavy. Výstava bude slavnostnď zahájena
v rámci Muzejního rána kolem deváté
hodiny. Úvodní slovo: Radek Polách – autor
výstavy. Velký a malý výstavní sál.
Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

Sobota 19. záĢí od 10:00 hod.
GRAND PRIX PġÍBOR – JEZDECKÉ
ZÁVODY
Jezdecký oddíl TJ PĢíbor a mďsto PĢíbor

Sobota 19. záĢí 14:00 hod.
VIII. BUBENICKÁ PÁRTY

BAV klub PĢíbor, stĢ. volného Āasu, s. r. o.

StĢeda 23. záĢí od 16:00 hod.
MONTESSORI DOMĩ I
Páté setkání s Mgr. Renátou Cholevíkovou,
1 h teorie + 1 h tvoĢení. Cena kurzu 1.300,- KĀ.
PĢihlášky do 20. 9. na www.ccpribor.cz
Coworking Centrum PĢíbor

Pátek 25. záĢí 16:00 hod.
LATINSKOAMERICKÉ TANCE PRO
STYDLIVÉ - 1. LEKCE
Cena kurzu pro 1 os. 1.699,- KĀ. Intenzivní
kontaktní kurz v malém poĀtu, videonahrávky
z lekcí, tematické lekce, osobní pĢístup trenérĪ
www.hmdance.cz, v cenď závďreĀné focení.
Další lekce: 2., 9., 16., 23., 30. 10., 6. a 13. 11.
PĢihlášky do 20. 9. na www.ccpribor.cz
Coworking Centrum PĢíbor

Pátek 25. záĢí 16:30 hod.
KURZ TANCE

BAV klub PĢíbor, stĢ. volného Āasu, s. r. o.

Úterý 29. záĢí od 17:00 hod.
KURZ REFLEXNÍ TERAPIE
I. ZÁKLADNÍ ORGÁNY
Cena 320,- KĀ za osobu a kurz.
S sebou: pohodlné obleĀení, teplé ponožky, pití,
psací potĢeby, pastelky. PĢihlášky do 20. 9.
na www.ccpribor.cz Coworking Centrum PĢíbor
Sobota 26. záĢí od 17:15 hod.
SUNSET BOULEVARD
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravď.
BAV klub PĢíbor, stĢ. volného Āasu, s. r. o.
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KULTURNÍ PROGRAM  ZÁŘÍ
StĢeda 30. záĢí od 16:00 hod.
MONTESSORI DOMĩ I
Páté setkání s Mgr. Renátou Cholevíkovou,
1 hodina teorie + 1 hodina tvoĢení.
Cena kurzu 1.300,- KĀ.
PĢihlášky do 20. 9. na www.ccpribor.cz

Coworking Centrum PĢíbor

StĢeda 30. záĢí
PġÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN)
PRO SENIORY V

Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

MUZEUM A PAMĎTNÍ SÍĚ S. FREUDA V PġÍBOġE
Lidická 50 – piaristický klášter
Úterý:
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 hod.
ÿtvrtek: 8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 hod.
Nedďle: 9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

RODNÝ DĩM S. FREUDA V PġÍBOġE
Duben - záĢí: Úterý až nedďle: 9:00 – 17:00 hod.
Od Ģíjna:
Úterý až nedďle: 9:00 – 16:00 hod.
Rodný dĪm S. Freuda

556 722 200

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PġÍBOġE
Oddďlení pro dospďlé:

Pondďlí:
Úterý:
ÿtvrtek:
Pátek:

8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–

12:00
12:00
12:00
12:00

Oddďlení pro mládež:

Pondďlí:
Úterý:
ÿtvrtek:

13:00
14:00
14:00
14:00

–
–
–
–

15:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.

13:00 – 15:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.

Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

ODDÍL AEROBIKU TJ PġÍBOR

Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská
Po:
9:30 – 10:30 hod.
body ball+over ball (D)
15:30 – 16:30 hod.
dďtský aerobic (D+T)
aerobik+bodystyling (T)
20:00 – 21:00 hod.
Út: 17:00 – 17:50 hod.
port de bras (Tereza – fit)
18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T)
St: 18:30 – 19:30 hod.
bodyform (Tereza)
20:00 – 21:00 hod.
bodyball + overball (Draha)
ÿt: 16:30 – 17:20 hod.
port de bras (Tereza – fit)
Pá: 19:00 – 20:00
bodyball + overball (Draha)
PROSÍM POZOR–hodiny, které probíhají v tďlocviĀnď,
zaĀnou z technických dĪvodĪ až v pĪlce záĢí(termín
bude upĢesnďn), tereza.sattkova@seznam.cz
Bc. Tereza 6DWWNRYi, proficviĀitelka s mezinárodní
licencí
724 963 164

FIT CENTRUM PġÍBOR
Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská

Pondďlí:
Úterý::
ÿtvrtek:
Pátek:

9:00
16:30
16:30
9:00

– 21:00 hod.
- 17:30 hod.
- 17:30 hod.
– 21:00 hod.

556 722 092

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV PĢíbor - DENNĎ
Od 4:30 h, 10:30 h, 16:30 h, 22:30 h,30 minut
Soboty - poĢady z archivu PĢíbora a Local TV.
Nedďle - premiéry zpráv.www.televize-pribor.cz

776 725 909, 608 738 793

Info o akcích: www.pribor.eu
ZMĎNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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INZERCE
PRODÁM PċKNOU CHATU NA ORINOKU V PěÍBOěE. Tel: 556 723 389

$0(6VUR hledá
do své provozovny v Sedlnici 534
(prĤmyslová zóna Mošnov)
pracovníky na následující
pracovní pozice:
♦ dČlník pro montáž obalĤ ve
chránČné dílnČ invalidĤ, na HPP,
možno i na þásteþný úvazek
♦ dČlník dĜevovýroby na DPP

Kamenictví
Tomáš HorŁák
KopŐivnice

Tel: 723 630 336
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz
Nabízí:
ɸ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových
pomníkŢ i zvíŐecích náhrobkŢ
ɸ rekonstrukci stávajících
pomníkŢ
ɸ broušení teraca a jeho
impregnaci
ɸ sekání, pískování a opravy
písma (zlato, stŐíbro, bronz,
barva)
ɸ veškeré betonáŐské
a likvidaÿní práce
ɸ prodej kompletního hŐbitovního
sortimentu, tj. vázy, lampy, fotoskŐíŁky, fotokeramika, portréty
a další
ɸ výrobu kuchyŁských desek, parapetŢ, prahŢ, obkladŢ krbŢ, grilŢ,
schodišŘ ad.
ZDARMA pŐijedeme po telefonické dohodĚ sjednat Vaši zakázku na
Váš hŐbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let!
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Hledámekomunikativnílidi,
kteƎísichtĢjíƎíditsvƽjēas
Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
pĜijme do pracovního pomČru

referenta pro pekárnu
do provozovny v PĜíboĜe.
Jedná se o chránČné pracovní místo
a je vhodné pro uchazeþe
s invalidním dĤchodem nebo OZZ.
Nabízíme:
jednosmČnný provoz, práci v dobrém kolektivu,
dlouhodobou pracovní pĜíležitost,
zkrácený úvazek.
Požadujeme:
znalost práce na PC (word, excel), zodpovČdnost,
samostatnost, dĤslednost,
dobré komunikaþní dovednosti.
Bližší informace poskytne personální oddČlení
VD VKUS Frýdek-Místek,

Tel: 558 432 041, 702 026 433
e-mail: personalni@vkusfm.cz nebo
vedoucí pekárny p. Máša Balušíková
tel: 556 725 358
e-mail: pekarna@vkusfm.cz

amítnadstandardnípƎíjem.

Využijtenabídky
dneotevƎených
dveƎívesképojišƛovnĢ
15.9.2015v9:00hod.
Masarykovonám.40,NovýJiēín,
II.poschodí,prostoryesképojišƛovny.
TĢšísenaVástýmprofesionálních
obchodníkƽ.

PƎedbĢžnérezervace
tel:721992993

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ
VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata od 9.999 Kþ.
Výklopná, dvoukĜídlá, sekþní.
Otevírání ruþní nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní
barvy i imitace dĜeva. DoplĖková výbava.

Ploty - pletivo
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
prĤmyslové, mobilní. Stavby plotu ze
svaĜovaných pletiv, svaĜovaných panelĤ,
levné pletivové branky a
brány,
nebo i ozdobné kované.

Thuje na živý plot od 10 Kþ/kus.
ýerná mulþovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%.

_____________________________________________________________________

PotĜeby pro chov drĤbeže – líhnČ, napájeþky, krmítka,
klece, krmivo pro kĜepelky. www.prodrubez.cz
_______________________________________________________________

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová BČlá, 724 00
Otevírací doba: po – pá 8:00 - 15:00 hod.
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ýR.
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Nabídka jazykových kurzĤ
anglického jazyka
Masarykovo gymnázium, PĜíbor, p. o., nabízí v rámci své
doplĖkové þinnosti ve školním roce 2015/2016 jazykové
kurzy pro všechny zájemce o studium anglického jazyka
z Ĝad široké veĜejnosti.
Kurzy budou otevĜeny dle zájmu ve 3 úrovních pokroþilosti
(od zaþáteþníkĤ po stĜednČ pokroþilé), resp. pĜípravný kurz
ke zkoušce FCE.
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut)
Místo konání: Masarykovo gymnázium, PĜíbor, p. o.
LektoĜi: plnČ kvalifikovaní uþitelé Masarykova gymnázia
Cena kurzu: 3.900,- Kþ na celý školní rok 2015/2016
Poþet osob v kurzu: 6-10
Termíny kurzĤ: pondČlí až þtvrtek od 16:00 hod.
Zaþátek kurzĤ: v týdnu od 14. 9. 2015
Více informací vþetnČ pĜihlášky naleznete na
www.gypri.cz
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24.08.15 11:52

PohĢební služba st. AGNES

se sídlem v PĢíboĢe, Freudova 118
pod námďstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí obĀanĪm tyto služby:

¾ komplexní zajištďní pohĢbu

zajistíme smuteĀního ĢeĀníka, knďze, smuteĀní obĢad v kostele, smuteĀní síni, domu smutku a krematoriu,
hudbu a zpďv, dechovou hudbu, varhaníka a zpďvaĀky v kostele, zhotovení smuteĀního oznámení na poĀkání,
vďnce a kytice k pohĢbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, prĪvod pohĢebním vozidlem, obléknutí zemĢelého,
nosiĀe rakve a kvďtin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, pĢevoz zemĢelého
do zahraniĀí, vyĢízení úmrtního listu, paragraf pro zamďstnavatele, sjednání pohĢbu ve vašem bytď

¾ zhotovení fotoporcelánu
Āernobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho pĢání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky

¾ zprostĢedkování kamenosochaĢských prací
¾
prodej náhrobních doplěkĪ

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment)

¾ prodej kĢestních svící a kĢestních roušek
¾ vsyp a rozptyl urny na rozsypové louĀce Mďstského hĢbitova v PĢíboĢe
¾
Provozní doba v kanceláĢi
Pondďlí – pátek 8 - 12 13 - 16
Tel. 556 722 608, 737 629 969
Hana Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin dennČ
Bezplatná linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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NEDÁMEVÁMNICZADARMO,ALEZAVAŠEPENÍZEUNÁSDOSTANETEKVALITNÍ
PALIVOSEZÁRUKOUPpVODUAGARANCÍP\ESNÉDIGITÁLNÍVÁHY
StavebninyJeníkzahajujíjižētvrtousezonuprodejepevnýchpalivprosvézákazníky.
PevnápalivajsounakoupenapƎímoodvýrobcƽ,bezprostƎedníkƽ.ernéuhlíOKDjenavíc2xpƎetƎídĢno.
Druh

ERNÉUHLÍ
OKDoƎech1
PLoƎech2
PLoƎech1
KOKS
OKDoƎech2
HN DÉUHLÍ
oƎech2(Bílina)
oƎech2(Most)
kostka(Most)
BRIKETY
Rekord2
Rekord6
DƎevĢné
ŠT RKY,PÍSKY
PísekZávada
ŠtĢrk
ŠtĢrk
Kaēírek
Kaēírek
Struska
Struska
Struska
Kamen.drƛPDK
Lomovékam.
Lomovékam.
Lomovékam.
Maltovinovápojiva
Cement32,5R
ŠtukováomítkavnitƎní
Štukováomítkavenkovní
Jádrováomítka
Zdícímalta
Tmelstandart
Tmelflexibilní
Vápnostavební
VápenecmletýzemĢě.

VÝH\EVNOST
MJ/kg

30+
28+
28+

27

18
20
20

20
20
19
























Frakce
mm

30Ͳ50
25Ͳ50
50Ͳ120

20Ͳ40

10Ͳ25
10Ͳ20
40Ͳ100





0Ͳ4
0Ͳ4
0Ͳ22
4Ͳ8
16Ͳ32
0Ͳ8
8Ͳ16
16Ͳ32
2Ͳ5
0Ͳ16
8Ͳ16
16Ͳ32
pytelkg
25
30
30
25
25
25
25
25
30

Cenavē.DPPaDPH
Kē/q

483
415
458

576

298
278
335

460
472
198
Kē/t
413
403
403
100
558
328
368
372
479
395
382
364
Kē/pytel
75
117
119
71
64
127
267
93
79

Pozn.


2xtƎídĢné











válcové40kg




pytel20kg








VýbĢr
Hranice
Cemix
Cemix
Hranice
Hranice
PCI
DENBRAVEN
Štramberk
Štramberk

MÍSTECKÁ287,P\ÍBOR,tel.603873183,556722864

www.uhlipribor.cz
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