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DEN PAMÁTEK A SÍDEL 

BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ
Město Příbor se k nultému ročníku Mezi-

národního dne památek a historických sídel 
připojilo v sobotu 20. dubna netradiční akcí, 
která byla koncipována jako večerní až noční. 
Návštěvníci této akce nám jistě dají za pravdu, 
že toho bylo k vidění hodně. Během večera 
jsme mohli navštívit dílny rozmístěné v pro-
storách nejkrásnějších památek našeho měs-
ta, a to mučírnu, mincovnu, výrobu svíček, 
ručního papíru či tiskařskou dílnu. V  dílnách 
se získávaly pečetě do ražebního listu a odmě-
nou za ně bylo perníkové strašidýlko.

Všichni z nás také mohli ocenit zručnost 
řezbáře, hrnčíře či umění sokolníků a střelců 
z historických zbraní. 

Večerníček v podobě loutkového divadla 
vyčaroval úsměv na tváři nejen dětem, ale 
i nám dospělým.

Zpět do historie jsme se také vrátili v Mu-
zeu a pamětní síni S. Freuda, kde jsme si moh-
li prohlédnout, jak vypadal „školní kabinet“ 
Učitelského ústavu v Příboře na konci 19. sto-
letí. Nejodvážnější z nás se vydali na čarov-
nou výpravu na starý hřbitov - výpravu plnou 
záhad, legend a pověstí. 

Příjemnou a zároveň tajemnou atmosféru 
celého večera dotvářeli mniši a jeptišky s louče-
mi či sličné dvorní dámy a všude rozžaté svíčky. 

Úplný závěr oslav Dne památek, v Příbo-
ře „večera“ památek, patřil kyrysníkovi, který 
předvedl bojové dovednosti vojáků z dob cí-
sařovny Marie Terezie. 

I přes chladné počasí si tuto akci nenecha-
ly ujít stovky lidí z Příbora a také z okolí. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří se podíleli na přípravách či prů-

běhu celé akce. Dík patří pracovníkům měst-
ského koupaliště, s nimi jsme se vydali na pro-
hlídku starého hřbitova. Díky patří i pracov-
níkům muzea, kteří připravili a zpřístupnili 
výjimečnou expozici. Rádi bychom poděko-
vali i předsedkyni Společnosti S. Freuda, kte-
rá na vernisáž foto výstavy Liška Bystrouška 
přilákala první hosty Dne památek, a to už ve 
4 hodiny odpoledne. Výstava je nyní k vidění 
v prvním patře kláštera.

Věříme, že se i v příštím roce rozhodnete 
u  příležitosti „Mezinárodního dne památek 
a  historických sídel“ odkrýt další tajemství 
a záhady historického města Příbora. 

Za organizátory Nikola Horňáková, odbor 
rozvoje Městského úřadu Příbor. 

Fotogalerie na https://www.facebook.com/
priborsf a www.pribor.eu 

Reportáž na www.pribor-mesto.cz.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

61. schůze RM dne 12. března 2013 projednala 29 jednacích bodů, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů RM.
- Revokovala usnesení č. 55/33/1, 55/33/2, 55/33/3, 55/33/4, 55/33/5 

a 55/33/6 z důvodu vypuštění části názvu veřejné zakázky. Původní 
název: „Digitalizace povodňového plánu a vybudování varovného 
a  vyrozumívacího systému ve městě Příboře“ se nahrazuje názvem 
„Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému ve městě Pří-
boře“.

- Rozhodla o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona 
o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní 
veřejné zakázce na dodávky s názvem „Vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému ve městě Příboře“.

- Vzala na vědomí zprávu o podmínkách ozelenění kruhových objezdů.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nej-

vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Parkoviště na ul. Jičínská v Pří-
boře“, kterou podala fi rma SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Me-
ziříčí. 

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností SATES 
MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí na akci „Parkoviště na ul. Ji-
čínská v Příboře“ za cenu 968.000 Kč s DPH.

- Uložila zveřejnit pronájem obecního bytu č. 8 o velikosti 5+1 na 
ul. Fučíkova 1300 v Příboře za podmínky nejvyšší nabídky smluvního 
nájemného v souladu s Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví 
města Příbora, v platném znění. Minimální výše měsíčního nájemné-
ho za m2 bytu bude stanovena ve výši 40 Kč.

- Uložila zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Příbor záměr měs-
ta pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 9 na nám. S. Freuda 
v Příboře o ploše 172,5 m2 za účelem využití prostoru pro obchodní 
činnost za stanovených podmínek.

- Schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektro-
zařízení mezi městem Příborem a společností ASEKOL s.r.o. Praha, 
která řeší zpětný odběr solárních panelů od občanů a malých podni-
katelů.

- Rozhodla vyhlásit v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních ko-
misích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 
1370“ dle předložených podmínek.

- Rozhodla vyhlásit v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 
č.  54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředite-
le příspěvkové organizace „LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, 
příspěvková organizace“ dle předložených podmínek.

- Schválila výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifi kace ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřej-
ných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře“.

- Zmocnila členku rady PhDr. M. Podolskou ke spolupráci na přípravě 
materiálů pro vyhlášení urbanistické soutěže studie ulic v centru měs-
ta Příbora.

- Uložila zveřejnit opakovaně pronájem obecního bytu č. 27 o velikosti 
2+1 na ul. U Tatry 1484 v Příboře za podmínky přistoupení k závazku 
dle ustanovení čl. 5 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města 
Příbora, v platném znění.

62. schůze RM v mimořádném termínu dne 26. března 2013 projed-
nala 10 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:
- Doporučila zastupitelstvu města přidělit fi nanční prostředky v říze-

ní pro poskytování veřejné fi nanční podpory z prostředků získaných 
z loterií v roce 2013 žadatelům o veřejnou fi nanční podporu pro rok 
2013.

- Doporučila Zastupitelstvu města přidělit sportovním organizacím fi -
nanční prostředky na investice a údržbu následovně:

 TJ Příbor  – výměna okenních a dveřních výplní ve sport. hale ve 
Štramberské ul.                       340 tis. Kč

 TJ Sokol Příbor – výměna oken v tělocvičně sokolovny         220 tis. Kč
 SKDG – opravy a rozšíření hřiště dráhového golfu   20 tis. Kč
 TJ Příbor  – výměna podlahy ve sportovní hale                   420 tis. Kč.

63. schůze RM 2. dubna 2013 projednala 27 jednacích bodů, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a osadních výborů.
- Schválila pořadník pro přidělení bytů v domech zvláštního určení – 

v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 02.04.2013 
do 30.06.2013.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce s názvem „Parkoviště v Příboře - 2013“.

- Uložila zpracovat návrh jednotné metodiky řešící vymáhání veške-
rých pohledávek ve všech organizacích a zařízeních města Příbora, 
včetně systému kontroly a návaznosti na Organizační řád městského 
úřadu.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější nabídky   k veřejné zakázce „Revitalizace bytových domů 
č. p. 1304-1308 a 1401 v Příboře“, kterou podal pro 1. a 2. část uchazeč 
BD-STAV MORAVA, s.r.o., Bruzovice.

- Uložila projednat se zájemci o plynofi kaci nemovitosti v lokalitě pod 
farním kostelem jejich případnou fi nanční spoluúčast na této akci. 

- Souhlasila v souladu s ustanoveními §102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, s navýšením kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Zá-
kladní škola Npor. Loma Příbor, příspěvková organizace, ze stávající-
ho nejvyššího povoleného počtu 90 žáků na 120 žáků s účinnosti od 
01.09.2013.

- Schválila po drobných úpravách zadání soutěže na ideové architekto-
nicko-urbanistické řešení prostoru ulic U Brány, Bonifáce Buska, Kar-
la Čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v návaznosti na oživení 
náměstí S. Freuda v Příboře.

- Rozhodla o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Sběr, svoz, přepra-
va, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území 
města Příbora“. 

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby „Sběr, 
svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpa-
du na území města Příbora“.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

21. zasedání ZM v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 pro-
jednalo 5 jednacích témat, z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí výborů Zastupitelstva města Příbora.
- Schválilo rozdělení fi nančních prostředků z Programu regenerace 

MPR a MPZ pro rok 2013.
- Schválilo rozdělení VFP (2. část) na provoz a činnost organizací pro 

rok 2013.

- Schválilo přidělit fi nanční prostředky na investice a údržbu sportov-
ním organizacím.

- Stanovilo termín příštího zasedání Zastupitelstva města Příbora na 
16.05.2013.

Usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva na www.pribor.eu

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK, tajemník MÚ Příbor.



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  3

Po dlouhých peripetiích „Co s kulturním domem 
v Příboře“ se ledy pohnuly. Zastupitelé města přes roz-
dílnost názorů, zda postavit úplně nový objekt místo 
původního, nebo provést rekonstrukci se zachováním 
historických částí, se nakonec rozhodli pro celkovou re-
konstrukci stávajícího objektu, když rozhodné slovo měl 
ekonomický pohled na problematiku.

V soutěži vybraná ostravská projekční kancelář ASA 
expert, a. s. zpracovala dle zadání prvotní studii rekon-
strukce Kulturního domu v Příboře. Tato studie prošla 
připomínkováním zastupitelů města a na základě mír-
ných úprav zadání se v současné době zpracovává pro-
jektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

Obsahem rekonstrukce Kulturního domu budou především tyto práce:

• sjednocení fasády celého objektu s ohledem na časovost jednotlivých částí,
• obnovení původního vstupu z  Lidické ulice,
• výměna střešní krytiny,
• kompletní výměna všech rozvodů,
• nové řešení vytápění a vzduchotechniky,
• výměna oken a dveří,
• dispoziční úpravy dle požadavků budoucího využití objektu, včetně řešení bezbariérovosti objektu,
• odstranění spojovacího krčku mezi hlavní budovou a M-klubem.

Budova M-klubu bude ponechána ve stávajícím stavu a využití. Termín jednotlivých stupňů projekčních prací je 
dohodnut tak, že by v případě bezproblémového průběhu přípravy projektu a povolovacího řízení mohly stavební 
práce začít v roce 2014.               Zpracoval v Příboře 5. 4. 2013

Ing. Ivo Kunčar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor.

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V PŘÍBOŘE

Současná podoba Kulturního domu v Příboře. 

Podoba objektu v šedesátých letech minulého století.

Studie rekonstrukce Kulturního domu v Příboře (autor Ing. arch. Pavel Ksenič).
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Zastupitelstvo města Příbora vyčlenilo pro letošní rok do 
rozpočtu města fi nanční prostředky potřebné pro stavební akci 
„Parkoviště na ul. Štramberská (vedle haly TJ) v Příboře“.  

Po provedeném výběrovém řízení a na základě doporučení 
hodnotící komise rozhodla Rada města Příbora dne 15. 1. 2013 
o výběru zhotovitele fi rmy PB SCOM, s.r.o. Hranice a součas-
ně schválila smlouvu o dílo s touto fi rmou. Smlouva o dílo byla 
oboustranně podepsána 18. 3. 2013 s tím, že realizace parkoviš-
tě začne předáním staveniště, což se předpokládá po 15. 4. 2013. 
Průběžná doba provádění stavby je stanovena na 120 dní. Za-
hájení stavebních prací také předchází kácení několika stromů 
v zájmovém území, včetně odstranění pařezů. Za pokácené dře-
viny je stanovena náhradní výsadba zeleně.

Zájmová lokalita se nachází ve Štramberské ulici. Je ohra-
ničena silnicí III/48012 Příbor - Paseky, podnikatelským objek-
tem, areálem TJ Příbor a místní komunikací města Příbora. Lo-
kalita v současné době není nijak využívána, jedná se o travna-
tou plochu místy porostlou keři a stromy. Dotčené parcely jsou 
č. 286/1, 286/3, 291, 292/2, 293, 3284, 

Projektová dokumentace řeší novou příjezdovou komunika-
ci k parkovišti, která bude napojena na silnici III/48012 - ulice 
Štramberská. Napojení bylo odsouhlaseno Policií ČR, Doprav-
ním inspektorátem v Novém Jičíně, včetně stanovení defi nitiv-
ního dopravního značení Městským úřadem Kopřivnice, odbo-

rem dopravy a silničního hospodářství. Stavební povolení bylo 
vystaveno Stavebním úřadem v Kopřivnici 13. 3. 2012 a nabylo 
právní moci 6. 4. 2012. Parkoviště se skládá z 30 parkovacích 
míst z toho dvou pro ZTP. Zpevněné plochy budou vybudovány 
ze zámkové dlažby typu HOLLAND 100 x 200 x 80 mm, která 
bude umístěna na ložné vrstvě z jemného kameniva ležícího na 
konstrukčních vrstvách z hutněného hrubého kameniva usaze-
ného na upravené pláni. Sepnutí takto položené dlažby zajistí 
orámování ploch betonovými obrubníky fi xovanými dvouřád-
kem ze žulové kostky uložené do betonového lože. Odvodnění 
zpevněných ploch bude provedeno spádováním ke dvěma od-
vodňovacím žlabům i uliční vpustí a tyto vody budou přes od-
lučovač ropných látek svedeny do kanalizace ve správě SmVaK 
Ostrava a.s. Osvětlení parkoviště zajistí dva stožáry veřejného 
osvětlení s celkem 5 svítidly napojenými na stávající síť veřejné-
ho osvětlení vzdušným vedením závěsným vodičem ze Štram-
berské ulice. 

Po dokončení stavby dojde i ke změně dopravního režimu 
parkoviště u haly TJ. Stávající vjezd na parkoviště TJ bude za-
slepen a pro příjezd i výjezd bude využíván jediný vjezd na nové 
připravované parkoviště. 

Na přiložené situaci je patrné umístění parkovacích stání 
a  navržené napojení na stávající komunikaci včetně doplnění 
dopravního značení.

Ing. Emil Šilar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor.

„PARKOVIŠTĚ VE ŠTRAMBERSKÉ ULICI

VEDLE HALY TJ V PŘÍBOŘE“
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„Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou 

v Příboře“ schválila Rada města Příbora dne 5. června 2012. 

Pro informaci občanům města uvádíme některá z ustanovení 

těchto pravidel:  

• Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou může 

podat žadatel starší 18 let, který je: 

a)  příjemcem příspěvku na péči v I. až III. stupni závislosti na pomo-

ci jiné fyzické osoby a je uživatelem sociální služby a který má ke dni 

podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora, 

b) invalidní pro invaliditu ve II. nebo III. stupni a který má ke dni po-

dání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora, 

c) starobní důchodce starší 65 let, který má ke dni podání žádosti 

nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora, 

d)  žadatelem splňujícím písm. a) až c), a který nemá ke dni podání 

žádosti trvalý pobyt na území města.  

• Manželská dvojice, druh a družka, případně jiná příbuzenská dvo-

jice, splňuje podmínky pro přijetí žádosti, jestliže je alespoň u jed-

noho z dvojice odůvodněno umístění dle písm. a) až c) a druhý 

partner mu z vážných důvodů nemůže potřebnou péči zabezpečit.

• Podmínky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v domech zvlášt-

ního určení nesplňují žadatelé:  

a) trvale ležící, neschopní sebeobsluhy, jejichž zdravotní stav vy-

žaduje odborné ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 

b) postižení psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří 

potřebují dohled a kteří mohou ohrozit sebe i druhé a narušo-

vali by soužití obyvatel v domech s pečovatelskou službou, 

c)  s chronickým alkoholismem a toxikomanií. 

• Pořadník pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

sestavuje komise dle „Pravidel pro přidělování bytů v domech 

s  pečovatelskou službou v Příboře“ a je následně schvalován 

Radou města Příbora. Pořadník je sestavován na období šesti 

měsíců, a to od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. v každém ka-

lendářním roce. 

Podrobnější informace a tiskopis žádosti o přidělení bytů v do-

mech s pečovatelskou službou v Příboře můžete obdržet přímo 

na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul.  Freudova 

čp. 118., Příbor nebo na webových stránkách města: www.pribor.eu   

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí.

K „PRAVIDLŮM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECH 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PŘÍBOŘE“

 
 

 
 
 

DORKAS OSTRAVA, TÍSŇOVÁ PÉČE  
Jediný projekt v rámci Moravskoslezského kraje. 

 
Chcete získat pocit jistoty a pocit bezpečného domova? 

 
Jak si přivoláte pomoc v případě úrazu, když jste doma sami? 

 
Máme pro Vás řešení – tísňová péče Dorkas Vám nabízí TÍSŇOVÉ 
TLAČÍTKO, kterým si pomoc přivoláte nepřetržitě 24 hodin denně. 

 
Přispíváme ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu, 
posilujeme soběstačnost a současně poskytujeme úlevu 

 a podporu pečujícím rodinám. 
 

Stisknutím tísňového tlačítka si naši uživatelé mohou  
kdykoliv přivolat okamžitou pomoc  

(pády, náhlé zhoršení zdravotního stavu a jiné krizové situace). 
 

Dle § 41 zákona č. 108/2006 Sb., poskytujeme tísňovou  
péči tomuto okruhu osob:  

seniorům (od 65 let), osobám se zdravotním postižením (od18  
osobám s chronickým onemocněním (od 18 let). 

 
 

PRO ZÍSKÁNÍ VÍCE INFORMACÍ  
NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT. 

 

Slezská diakonie 
DORKAS Ostrava,  

tísňová péče 
Rolnická 55,  

709 00 Ostrava – Nová Ves 
Tel.: +420 596 613 513, 737 223 967 

www.slezskadiakonie.cz 
E-mail: dorkas.ov@slezskadiakonie.cz 

 
 
 

POZVÁNKA  TÍSŇOVÁ PÉČE   TÍSŇOVÉ 

TLAČÍTKO  SOCIÁLNÍ SLUŽBA VE MĚSTĚ
Město Příbor ve spolupráci se Slezskou diakonií, DORKAS Ost-

rava, tísňová péče, nabízí seniorům a osobám se zdravotním postiže-

ním pro získání pocitu jistoty a pocitu bezpečného domova možnost 

zapojit se do tísňové péče.   

Senioři a osoby se zdravotním postižením, ale i ostatní rodinní 

příslušníci, se mohou s tísňovou péčí seznámit osobně dne 23. květ-

na 2013 od 9:00 do 10:30 hodin v refektáři piaristického kláštera, 

ul. Lidická čp. 50 v Příboře (přízemí budovy). 

Sociální pracovníci Slezské diakonie, DORKAS Ostrava, tísňová 

péče předvedou na zkušebním panelu přímo na místě názorně funkci 

tísňového tlačítka a tísňového náramku včetně potřebných rad pro 

přivolání okamžité pomoci pro osamocené uživatele tísňové péče. 

Během besedy budou na dotazy rovněž odpovídat zástupci 

Městské policie Příbor, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Příbor, 

sociální pracovníci pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska 

v Příboře a Městského úřadu Příbor.  

Na besedu a setkání Vás zve Bc. Lenka Filipcová,

vedoucí odboru sociálních věcí.

OBČANSKÁ PORADNA

V PŘÍBOŘE
V souladu s prioritou „Zvýšení úrovně fi nanční gramotnosti ob-

čanů“ II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních 

aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 se v současné době při-

pravují podmínky pro poskytování nové sociální služby, která bude 

zajišťovat odborné sociální poradenství pro občany města Příbora.

Kontaktní místo Občanské poradny, kterou realizuje detašované 

pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kra-

je, o. s. v Novém Jičíně, vznikne v průběhu druhé poloviny tohoto 

roku a bude se nacházet v budově Městského úřadu Příbor na ná-

městí Sigmunda Freuda. 

Odborné sociální poradenství je určeno občanům, kteří se dosta-

li do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Pro-

střednictvím bezplatných, nezávislých a diskrétních informací, rad 

a případné další pomoci umožňuje lidem řešit svou nepříznivou situ-

aci v různých oblastech života jako např. pracovně právní vztahy, pro-

blematika zadlužování, občansko-soudní řízení, rodinné vztahy, aj.

Kromě vzniku občanské poradny se mohou občané těšit na pra-

videlnou rubriku v Měsíčníku města, kde budou probírány nejčastěj-

ší problémy z oblasti fi nancí.

Mgr. Aneta Seibertová,

pracovnice Centra pro zdravotně postižené MSK.
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Za pár dní si už děti z příborských mateřských škol mohou na vlastní kůži vyzkoušet blahodárné účinky sauno-
vání. V první polovině dubna letošního roku byly do Mateřské školy Kamarád v ul. Frenštátské a do Mateřské školy 
v ul. Pionýrů v Příboře instalovány infrasauny s kapacitou 10 až 12 dětí, jejichž výrobcem a dodavatelem byla ostrav-
ská fi rma Vital Trend s.r.o.. Samotné instalaci infrakabin předcházela realizace stavební přípravy, která zahrnovala 
vybudování zázemí nezbytného pro vytvoření vhodných podmínek pro saunování, tj. zřízení převlékárny, vybudo-
vání sprchové kabiny, WC a instalaci umývadla včetně provedení všech souvisejících prací. Dodavatelem stavebních 
prací byla fi rma BETY - stavby, izolace a služby, s.r.o. z Hustopečí nad Bečvou. Na pořízení jedné z infrasaun získalo 
město Příbor z Nadačního fondu KIMEX nadační příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Po nezbytném kolaudačním souhla-
su budou obě infrasauny zprovozněny.     

Infrasauna na rozdíl od klasické fi nské sauny poskytuje svým uživatelům radost ze saunování při relativně níz-
ké teplotě, a proto je ideálním řešením pro malé děti. Dodávaný typ infrasauny vyhovuje normám pro provoz ve 
zdravotnických i předškolních zařízeních. Kabiny jsou vybaveny solnou terapií, která ještě znásobí příznivé účinky 
saunování na lidský organismus. Je prokázáno, že pravidelné saunování 1-2 x týdně přináší kvalitní celkovou regene-
raci těla – zvýšenou odolnost vůči infekcím, ústup onemocnění dýchacích cest, alergií, normalizaci krevního tlaku, 
rehabilitační účinky, odstraňování stresu a únavy apod.    Ing. Jitka Pechová, odbor investic a správy majetku MÚ Příbor.

Hnědé kontejnery sváží spol. ASOMPO vždy 2x týdně v úterý a pátek.

V současnosti je přistaveno 21 těchto kontejnerů. Do konce května je v plánu počet nádob zdvojnásobit.

Jako v loňském roce i letos přistavují Technické služby Příbor o víkendech velkoobjemové vany na odpad ze zeleně, a to: 

• v lichých týdnech na těchto stanovištích

• křižovatka Šmeralova x Svatopluka Čecha,  

• ul. Větřkovská a ul. 9. května u transformátoru, 

• v sudých týdnech na stanovištích

• ul. Šafaříkova, Štefánikova - zahrádky, 

• Myslbekova poblíž kotelny.

Točna zahájila sezónní provoz 2. dubna a má otevřeno v těchto pro-
vozních hodinách: 
pondělí a čtvrtek    od 8:00 do 18:00 hodin,  
úterý, středa a pátek   od 7:00 do 15.00 hodin, 
sobota     od 7:00 do 14:00 hodin.

Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou 
města Příbora č. 2/2012 v celkové sazbě 492,- Kč na osobu a rok.
Splatnost tohoto poplatku je jednorázově v termínu do 31. května 2013, 
nebo ve dvou splátkách ve výši 246,- Kč do 31. května 2013, zbývající 
část 246,- Kč do 30. září 2013.

V těchto dnech probíhá roznáška složenek.

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně městského úřadu,

- platba prostřednictvím složenky,
- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 

s použitím variabilního symbolu ze složenky.

Provozní doba pokladny: 
Pondělí, středa:   08:00 -  11:00  12:00 - 16:30
Úterý, čtvrtek:  08:00 -  11:00  12:00 - 13:00 
Pátek:         zavřeno

Odbor fi nanční a kontrolní, MÚ Příbor.

V sále prchalovského hostince „U Simprů“ se ve čtvrtek 11. dub-
na 2013 konala přednáška Mgr. Václava Michaličky „Prameny poznání 
vývoje Prchalova“. Návštěvníci všech věkových kategorií, kterých bylo 
více než padesát, se v poutavém vyprávění vedoucího příborského mu-
zea dozvěděli o společenské a historické situaci v době vzniku Prchalo-
va, o prvních osadnících a způsobu jejich obživy. 

Na první vojenské mapě z 60. let 18. století, kdy ještě Prchalov ani 
neexistoval, je zaznačena jen kaple sv. Marka a cesta do Příbora, ale na 
pozemkové mapě stabilního katastru z doby okolo roku 1830 jsme už 
mohli vidět zakreslené jednotlivé pozemky a stavby obyvatel Prchalova. 
Účastníci přednášky byli seznámeni s tím, kde a jak mohou zjišťovat 
další informace týkající se obce nebo jednotlivých rodů. 

Další akcí, kterou na Prchalově připravujeme - 
v souvislosti se Svátkem matek je tradiční výstava, kte-
rá se uskuteční 11. a 12. května 2013. Protože se jedná 
o  10. výstavu, zvolili jsme téma slavnostní, a to „SVA-
TEBNÍ“. Rády bychom poprosily naše občany o zapůj-
čení rodinných svatebních fotografi í a jiných předmětů, 
dokumentů a zajímavostí, které se svatbami souvisejí.

A. Sochová, D. Tobolová, Prchalov.
Zpráva: www.televize-pribor.cz  16. pořad/17. týden

s premiérou v neděli 21. 4.

Fotogalerie: https://www.facebook.com/priborofi cialni

MEZI NOVÉ VYBAVENÍ DVOU PŘÍBORSKÝCH 

MATEŘSKÝCH ŠKOL PŘIBUDOU INFRASAUNY

INFORMACE PRO OBČANY O SVÁŽENÍ ODPADU ZE ZELENĚ

KOMPOSTÁRNA

INFORMACE K „MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODPADY“

PRAMENY POZNÁNÍ VÝVOJE PRCHALOVA
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Příbor má za sebou účast v soutěži Historické město 
r. 2012. Neúčastnilo se soutěže o Nejlepší přípravu a realiza-
ci Programu regenerace městské památkové rezervace po-
prvé. Příbor 6x postoupil jako vítěz kraje do celostátního kola.  
Nejblíže měl k vítězství v této soutěži před 10 lety v r. 2003. To 
postoupil s Prachaticemi a Chrudimí mezi tři nejlepší města 
republiky za rok 2002. Zvítězily Prachatice. Další pořadí se 
neurčovalo. Ocenění bylo tehdy zástupcům Příbora předáno 
ve Španělském sále Pražského hradu. Letos byla situace po-
dobná.

Po deseti letech se Příbor opět dostal do celostátního fi nále 
soutěže o nejlepší přípravu městské památkové rezervace. S dal-
šími dvěma postupujícími Jilemnicí a Chebem zástupci Příbora 
představili město na tiskové konferenci v Praze 11. dubna. Přesně 
za týden 18. dubna se tíž zástupci týchž měst společně s těmi, kte-
ří vyhráli krajská kola, sešli ve Španělském sále Pražského hradu. 
Sešli se, aby si vyslechli jméno vítěze. Výsledky znala pouze porota 
hodnotící památkové zóny a rezervace. A tak byli napjati zástupci 
všech tří fi nalistů. Všichni si přáli - jak jinak - než zvítězit. Ovlivnit 
se už nedalo vůbec nic. Nezbývalo než vyčkat, koho ohlásí vítěz 
loňského ročníku, zástupce Uherského Hradiště.  A pak to zazně-
lo. „Historickým městem roku 2012 se stává… Jilemnice.“ 

Po desítkách minut napětí bylo jasno. Podkrkonošská Jilem-
nice, obec s necelými 6 tisíci obyvateli proměnila ve vítězství už 
svou třetí nominaci v celostátním kole. Starosta obce Vladimír 
Richter přiznal, že si oddychl a že má nesmírnou radost. Konečně 
vítězství! A dodal: „Pokud jde o památky, cením si mnohých z nich 
- kašny, zámku, domů… Město se o většinu z nich stará a máme 
výhodu, že se o další spoustu památek stará za pomoci města 
i spoustu vlastníků, proto město vypadá, jak vypadá.“ 

Do jisté míry zklamáni odcházeli z podia Španělského sálu 
starostové Chebu i Příbora. Obě města byla do celostátního kola 
nominována podruhé. Milan Strakoš, příborský starosta popsal 
situaci: „Bylo to hodně nervózní, myslím si, pro všechny tři fi nalis-
ty. Oznámení opravdu padlo až tady na Pražském hradě, ale je to 

tak, jak to je. Nezbývá než pokračovat dál. Podat přihlášku znovu 
a znovu se snažit získat titul Historické město - třeba roku 2013.“

Podle slov předsedy organizátora soutěže - Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska  Ivo Rubíka - porota rozho-
dovala o konečném vítězi dvě hodiny a neměla to snadné. Bylo 
potřeba úplné shody všech: zástupců Ministerstva kultury, Mini-
sterstva pro místní rozvoj i Sdružení. „Na straně Jilemnice, která 
je v podobné váhové kategorii, co se týče počtu obyvatel, u Jilem-
nických byla koncepčnost a dlouhodobost snah o obnovu památek 
- což je i v Příboře - ještě převážena občanským životem, kterým 
Jilemnice žije. Je tam například Krkonošský spolek paní a dívek, 
jeho členky se scházejí v krojích, a další, a to byl ten jazýček na 
vahách,“ vysvětlil Ivo Rubík. I když uznal, že návrat k tradicím je 
patrný i v Příboře. 

Města Příbor a Cheb získala 100 tisíc korun za vítězství v kraji, 
a dalších 100 tisíc korun za nominaci na nejvyšší titul. Když Ale-
na Hanáková, ministryně školství blahopřála Příboru, přiznala, 
že Příbor zná a líbí se jí. „Není to vůbec jednoduché zachraňovat 
naši minulost a v Příboře se to děje, stejně jako v mnoha dalších 
městech., A ti, kteří to dokážou, těch si vážím,“ řekla a dodala, „a je 
mi líto, že je nemůžeme podporovat víc, protože by si to obce a pa-
mátky zasloužily.“ Rozpočet ministerstva na podporu záchrany 
památek se letos oproti loňsku opět snížil.

Jilemnici kromě prestižního titulu přibyl do rozpočtu za ví-
tězství v soutěži o Nejlepší přípravu a realizaci Programu regene-
race památkové rezervace 1 milion korun. Bude použit na opravu 
střechy jilemnického zámku, v němž sídlí muzeum.

Postup mezi tři top města ze 47 přihlášených rezervací 
a zón z celé České republiky je bezesporu velkým úspěchem, 
přesto by vítězství Příboru moc slušelo, a snad v Příboře neži-
je jediný člověk, který by to svému městu nepřál. Tak možná 
příště.

Více k soutěži, vč. reportáže na www.televize-pribor.cz ve 
zprávách s premiérou v neděli 21. 4.

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor. Foto IN.

Zástupci nominovaných měst - vždy dva, zleva Cheb, Jilemnice, 
Příbor.                                        

K vítězství v kraji přeje starostovi Příbora  ministryně kultury 
Alena Hanáková.                                    

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2012

PŘÍBOR VE FINÁLE PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE

JUBILANTI  KVĚTEN 2013

Anna Štivarová 

Richard Fridrich 

Ivo Friedrich

Anna Pospěchová 

Vladimír Hanák 

Žofi e Viznarová 

Jan Šelešovský 

Otto Raška 

Milan Kratochvíl 

Anděla Turečková

Eva Šumberová 

Jozef Matejov

Pavel Hucek 

Truda Kabátová

Blahopřejeme jubilantům narozeným v květnu.
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VAŠE VZPOMÍNKY NA OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Zdenka Váňová, roz. Hrabcová prožila převážnou část svého dět-
ství v Příboře. Na dva roky ho ale musela i s rodiči a sourozenci ne-
dobrovolně opustit.

Nedobrovolný odjezd z Příbora a návrat zpět
Válečný rok 1943 si pamatuji jako osmileté dítě. Žili jsme poklid-

ně na samotě u řeky „v křibju“, jak se místu našeho domova říkalo. 
Ovšem rok 1943 všechno změnil. Vyhláškou nějakého tehdejšího ně-
meckého úřadu byl dodán do Příbora soupis obyvatel, kteří se musejí 
ze svých domovů vystěhovat. Jednalo se o zemědělce, kteří vlastnili 
hospodářské usedlosti, ornou půdu a hospodářské zvířectvo. Vše se 
zabavovalo ve prospěch německých občanů, žijících mimo německé 
území. Hitler jim nabídl nový domov v českých Sudetách - patřily 
k  německé Říši. Vzpomínám si na naše nejbližší sousedy, kteří se 
také museli vystěhovat. Nejbližší žili v Olšáku v budově bývalé to-
várny na tělocvičné nářadí p. Vantucha. Pracovalo se zde v době asi 
do r. 1925, kdy byl v provozu vodní náhon vedený z Drnholce a kte-
rý poháněl stroje v továrně. Byl vybudován hlavně pro chod mlýna 
pana Wuschkeho. V  mém dětství již náhon nefungoval. V budově 
byly dílny a hlavně byty. Z nich se musela vystěhovat rodina Tomší-
kova a rodina jejich dcery Jiřiny Kuchařové. Pak to byli i další sousedi, 
ale také rodiny z Pasek, Klokočova, ale ty jsem tehdy neznala. Všem 
byla nabídnuta spolupráce s Němci, v tom případě by mohli zůstat. 
Ale Příboráci dokázali, že jsou dobrými Čechy. Nikdo na dohodu ne-
přistoupil. Vím jen o jediném případu podepsání spolupráce.

Nás doma bylo pět dětí a ještě měli rodiče v péči babičku. Ta žila 
na výminku se svobodným bratrem a sestrou. Výminek byl samostat-
ným domkem, a tak německé úřady babičce povolily zůstat. Strýc se 
zavázal, že ji bude živit.

Kam ale jít? Tuto otázku řešily všechny rodiny, které se musely 
vystěhovat. Nám se podařilo najít zázemí u další maminčiny sestry 
v Prostějově. Přišly přípravy. Pamatuji, jak jsem byla poslední den ve 
škole. Maminka měla nějaké vyřizování ve městě, a pak se stavila ve 
škole, aby mne odhlásila a abych se rozloučila se spolužačkami. Učil 
nás pan učitel Libiger. Rozloučili jsme se všichni s pláčem. Maminka 
plakala ještě na schodech. V přízemí školy stál jako na stráži německý 
voják a ptal se jí, co se stalo. Maminka mu něco německy odpověděla, 
nevím co.

Před stěhováním se rodiče snažili připravit aspoň nějaké záso-
by pro nejbližší budoucnost. Jelo se rychle do mlýna semlít obilí na 
mouku. Mlynář namlel mouku načerno bez povolení. O všechno 
se muselo žádat na německém úřadě. Hodně lidí pomáhalo a  bylo 
to velké riziko. I za malé provinění se zavíralo. Samo stěhování pak 
bylo velkým hororem, V Příboře byly tenkrát snad jen tři soukromé 
nákladní automobily, které padaly v úvahu pro přestěhování. Žádné 
stěhovací vozy nebyly, a kdyby ano, tak by si rodiče nemohli dovolit 
takové vydání. Naši přepravu zajistili u souseda pana Janyšky. Měl 
automobil, který jezdil na dřevoplyn a v takovém stavu, že více ne-
jezdil, než jezdil. Jeli jsme s přeplněnou korbou nábytkem a vším, co 
bylo možné převézt a někde mezi tím naši rodiče. Kabina byla zapl-
něna malými dětmi. Auto co chvíli nejelo, a tak těch asi 130 km cesty 
bylo velmi svízelných. Pan Janyška hrozně nadával a hlavně na nějaký 
„Dubský“ kopec. Dnes bych řekla, že to bylo o život, tenkrát jsme to 
tak nechápali, jen jsme se hrozně báli.

Nastěhovali jsme se do města. Bylo neuvěřitelné, co v té válečné 
době, kdy byl všeho nedostatek, pro nás teta udělala dobrého. Vy-
kouzlila pro nás ubytování a i jinak nám moc pomáhala, přestože 
měla svou rodinu. Začali jsme žít úplně jiný život. Doposud jsme 
byli jen takové „přírodní“ děti a najednou tu bylo město. Ale zvykli 
jsme si. Rozdíl mezi naším životem v Sudetech a v Protektorátu Čech 
a Moravy jsem vnímala jako dítě jen v maličkostech. Například v Pří-
boře byl zákaz zpívat v kostele Svatováclavský chorál Svatý Václave, 

vévodo České země, kdežto v Prostějově se v kostele zpíval každou 
neděli. Také si vzpomínám na úžasný zážitek mého tamějšího poby-
tu. Teta nám koupila vstupenky do kina na nově natočený fi lm Babič-
ka, a tak jsme se do kina vypravili s naším tatínkem. Je to vzpomínka 
na celý život.

Přišlo osvobození. Prostějov byl osvobozen bez boje, bombardo-
váno bylo jen nádraží. Přímo postupující frontu jsme nezažili. První 
ráno v  míru bylo velice dojemné. Naší ulicí projela skupina sovět-
ských zřejmě důstojníků na koních. Obdivovali jsme je. Měli uprave-
né uniformy, krásné koně. Ale to byl jediný okamžik, kdy jsme měli 
možnost obdivovat sovětské vojáky. Další dny jsme pak prožívali 
zklamání, když jsme se chodili dívat do vedlejší ulice na ruské vojáky. 
Byly to nekončící kolony obyčejných vozů se zapraženými malými 
koníky. Vojáci na vozech byli špinaví, uprášení, asi hrozně unavení, 
jako bez života. 

Brzy začaly přípravy k našemu návratu domů. Tatínek se vypravil 
do Příbora. Nejezdily žádné vlaky ani autobusy, a tak se mu poda-
řilo zajistit místo na korbě nákladního automobilu, který měl cestu 
do Ostravy. Nebyl sám. Během cesty měl tatínek zážitek, s kterým 
se vyrovnával velmi dlouho. Zastavila je skupina sovětských vojáků 
s  napřaženými samopaly a museli slézt z vozu. Za zemi jim vojáci 
odebrali zavazadla, peníze, hodinky, všechno, co měli. Ožebračení 
pak pokračovali dále. Válka s lidmi udělala své…

A začaly přípravy na stěhování domů. Zase pro nás přijel pan Ja-
nyška. Jeho náklaďák rozhodně nebyl v lepším stavu než před dvěma 
roky. Ale nedalo se nic dělat. Zase se naložila korba našimi věcmi. 
Věcí bylo méně, rodiče měli více místa. Zato v kabině bylo místa 
méně, protože nám mezitím přibyla sestřička. Domů jsme se vráti-
li v podvečer. Prožila jsem tehdy takové okouzlení místem našeho 
domova, byl krásný večer, dokola jenom příroda, řeka, asi mně to 
v podvědomí hrozně v Prostějově chybělo. Tam jsme s přírodou ne-
přišli do styku.

Při příjezdu domů jsme byli velmi překvapeni. V našem velkém 
ovocném sadu si ruští vojáci udělali odpočinkové místo. Natáhli si 
lana mezi ovocné stromy a přivázali k lanům koně. Jeden vedle dru-
hého, celé řady. Stavení bylo po Němcích prázdné, a tak se uvnitř 
utábořili velitelé. Rodičům se podařilo docílit, že uvolnili jednu míst-
nost pro nás nejmenší a přístřeší nám poskytla i babička na výminku. 
Vojáci s koňmi se zdrželi tři dny, zkrmili seno i slámu a odjeli. 

A další překvapení - při našem odstěhování byl chlév plný do-
bytka, po přistěhování zůstala jen jedna kráva. Když Němci, kteří 
obsadili naše domovy, utíkali před frontou, zapřáhli krávy do vozů, 
naložili na vozy, co mohli, a Bůh ví, kde skončili. Podle babiččina vy-
právění u nás hospodařily dvě hodné a pracovité ženy, matka Susane 
Loy a její vdaná dcera. Muže měly ve válce. 

Pomaličku se život vracel do normálu. Hodně nám do začátku 
opět pomohly maminčiny sestry, ale začínat se muselo úplně znovu. 
Bylo to velice těžké. Vůbec nevím, jestli byli čeští lidé za toto vyhnání 
nějak odškodněni, nikdy se o tom doma nemluvilo. V té době byli 
nepřátelští němečtí občané nastěhováni do táborů, v Příboře to byl 
bývalý mlýn. Byli posíláni na práce, kde bylo třeba, a tak si pamatuji, 
že k nám byly posílány čtyři německé ženy k okopávání řepy a bram-
bor. Jména některých si pamatuji dodnes.

V červnu 1945 jsem se vrátila do Obecné školy v Příboře. Setkala 
jsem se v ní se spolužačkami, které jsem vůbec neznala. Některé to-
tiž musely hned první den v první třídě nastoupit do německé školy 
v Příboře. Tak jsem se až po válce dověděla i o ostatních dětech, které 
německá okupace poznamenala zase jinak. 

Redakčně zkráceno. 
Celý text je se svolením autorky součástí kroniky města. 

Irena Nedomová.
Příště Vzpomínka paní Marie Vašutové z Pasek. 

Z HISTORIE

Kolik pamětníků mezi námi žije? Věřte, nebo ne -  je jich dost. Záleží ovšem na tom, na která léta chcete vzpomínat. Dneska jsem pro 
čtenáře Měsíčníku připravila povídání dvou dam, které se vrátily ve svých myšlenkách do období 2. světové války. Téma se nabízelo samo  - je 
květen, slavíme výročí osvobození… a tady jsou vzpomínky, za které moc děkuji!
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VÝZVA A PROSBA zároveň
Navštívila jsem několik pamětníků. Každé jejich vyprávění bylo poutavé. Člověk až žasne, jak se žilo. Ráda bych si přečetla nebo vyslechla 
například, jak vypadala vaše svatba, jak jste slavívali Velikonoce, Vánoce a řadu dalších zajímavých příběhů z vašeho běžného všedního života. 
Zajímá mě období před válkou, během války, ale zejména po roce 1945. Toto období není zmapováno, na rozdíl od období 1. republiky. Sesbíraný 
materiál by sloužil pro potřeby archivu města Příbora a především archivu Muzea Příbor. To znamená pro potřeby budoucích generací. Napište 
mi svůj příběh, nebo se mi ozvěte, budu moc ráda.   
Kontakt: Irena Nedomová,  tel. 776 725 909, meil: televize-pribor@seznam.cz, osobně: provozovna na náměstí č. 12, úterý 13.30 - 16.00 hod., poštou 

Palackého 709, 742 58 Příbor. 

ZE ŠKOL

30. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NPOR. LOMA V PŘÍBOŘE

UČÍME SE NAVZÁJEM

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU...
Základní škola Npor. Loma je už mladá paní – v únoru oslavila své třicátiny. Oslavy se 

přesunuly na březen, přesněji na 23. března /byla to sobota/, kdy se otevřely brány školy pro 
všechny, kteří se chtěli podívat, jak to u nás vypadá, zavzpomínat na svoje školní léta, nebo 
jen tak přijít za zvědavosti.

Pro všechny bylo co k vidění, ale také k dělání. V každé třídě byl připraven program, ak-
tivita, zábava. Na 1. stupni kromě jarmarku se ve třídách pilně vyrábělo, pletly se tatary, vařil 
se čaj i káva, mlsaly se pochutiny všeho druhu.

Na 2. stupni mohli návštěvníci pozorovat práci s interaktivní tabulí, deváťáci prezentovali 
svůj projekt, v chemii probíhaly pokusy, v jedné třídě se zpívalo – Karaoke, v další se stříhalo, 
tvořilo, lepilo, barvilo, no prostě škola byla ten den jedna velká tvůrčí dílna.

Aby návštěvníkům nevyhládlo, bylo k dispozici i občerstvení. U vchodu do školy se pro-
dávaly tousty, párek v rohlíku, koláčky, věnečky a také nápoje.

Takže oslava se snad povedla. Program byl pestrý, občerstvení chutné, potravu dostalo tělo i duše. My všichni, kteří jsme oslavu pořádali, 
jsme byli velmi rádi, že jsme mohli přivítat tu obrovskou skupinu gratulantů a všem Vám moc děkujeme.

Hlavně si přejeme, aby naše škola, ta mladá paní, vítala s náručí otevřenou každý den svoje pravidelné návštěvníky a aby nám všem bylo 
u nás moc dobře.      TAK ZASE NĚKDY – NA SHLEDANOU!                      Mgr. Vl. Strnadová, ZŠ Npor. Loma.

     Reportáž na www.televize-pribor.cz 15. relace/16. týden s premiérou v neděli 14. 4.

V rámci této tradiční školní akce zapojujeme žáky devátých roční-
ků do výuky v roli učitelů. Není to povinné, ale obvykle se zapojí skoro 
všichni, chtějí si vyzkoušet vyučování na té druhé straně. Dopředu se 
domluví s vyučujícími z 1. stupně, rozdělí si hodiny a připraví se. 

V následujících dnech přichází hodnocení. A tady je jedno z nich.
Ve středu 3. 4. jsem se dvěma spolužáky Tomášem a Matyášem 

navštívil třídu 1. B. Proč? Abychom si vyzkoušeli, jaké to je, stát za 
katedrou a učit. Konala se totiž tradiční akce „Učíme se navzájem“, 
která je pořádána ke Dni učitelů.

Spolu s kluky jsme se připravili na čtyři vyučovací hodiny. Prv-
ní hodinu českého jazyka vedl Tomáš. Vyvozoval s prvňáky hlásku 
a písmeno ž. Děti četly ze Slabikáře, pracovaly s jeho interaktivní po-
dobou, psali toto malé i velké písmeno do písanky. Druhou hodinu 
byla matematika pod vedením Matyáše. Společně procvičovali na 

tabuli sčítání a odčítání do deseti, potom žáci samostatně pracova-
li s barevnou matematikou. Třetí hodinu jsem si vzal na starost já. 
Připravil jsem tajenku, která motivovala celou hodinu. Prvňáčci luš-
tili, skládali z písmen jména pohádkových postav a odměnou pro ně 
byla připravená pohádka. Čtvrtá hodina byla v režii nás všech. Využili 
jsme výukový program hudební výchovy – děti hádaly názvy písni-
ček, zpívaly, vytleskávaly rytmus a kreslily písničku. Po vyučování 
jsme spolu s paní učitelkou odvedli žáky do šatny, pokračovali jsme 
do jídelny, pomohli jsme s dozorem, naléváním polévky, a potom 
jsme ještě pobyli s dětmi ve školní družině. 

Celé dopoledne rychle uteklo. Každý z nás měl na starost jednu 
hodinu, ale i tak jsme byli pořád ve střehu. A jestli bych si to zopako-
val? Ano, ale v jiné třídě, třeba u páťáků.

Jan Říčka (IX. B) a Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma.

Ve čtvrtek 7. března se již tradičně konalo školní kolo recitační soutěže druhých a třetích 
tříd. Všichni recitátoři si připravili pěkné básničky. Konkurence byla veliká, tréma také, ale 
hlavně byla slyšet a vidět velká snaha zarecitovat verše co nejlépe. Porota, kterou tvořily paní 
učitelky 2. a 3. tříd, měla těžké rozhodování, vybrat z 15 soutěžících ty nejlepší. 

Na 1. místě se umístila Jana Netušilová, 2. místo obsadila Vendulka Bortlová a 3. místo 
patřilo Šimonu Bajerovi. Jana Netušilová si svým osobitým vystoupením vybojovala postup 
do okrskového kola, ve kterém taky zvítězila a postoupila do kola okresního. 

Velká pochvala a sladká odměna patřila všem malým recitátorům, kteří si připravili krás-
né básničky Jiřího Žáčka, Františka Hrubína a jiných autorů. 

Janičce Netušilové bych chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci školy v okresním kole 
recitační soutěže v Novém Jičíně.

Mgr. Gabriela Grodzová, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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DEN VODY

PROČ JSME TVOŘILI?

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA  MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Páteční den začal poslechem písně Voda živá a Voda má. Tě-
mito písněmi jsme popřáli vodě k jejímu svátku, protože pátek 
22. 3. byl vyhlášen Dnem vody. Protože si myslíme, že vodu každý 
zná, děti se pokusily napsat, co všechno o vodě ví. Najednou zjis-
tily, že to zase tak lehký úkol není. Přesto některé poznatky dětí 
byly zajímavé. A co je tedy voda? Voda je život. 

Děti se také zamýšlely nad otázkami „jak je to vlastně s vodou 
v přírodě“, „v jakých formách můžeme vodu vidět“, „ kde všude se 
voda nachází“?

A protože ne všichni lidé mají to štěstí, že mají vody dostatek, 
musíme i my s vodou šetřit a chránit ji. Pustili jsme si ukázku ze 
života lidí v Etiopii, kdy musí chodit i třicet kilometrů pro trochu 
vody. Děti potom dostaly kartičky s výroky, které měly roztřídit 
na ty „správné“, šetřící vodou, a zamyslely se nad tím, jak se v je-
jich rodině zachází s touto životodárnou tekutinou.

Za žáky 2.A  Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.

Tvoření s rodiči a dětmi je v naší Mateřské škole Kamarád 
Švermova již tradicí.

21. 3. 2013 v podvečer se však uskutečnilo tvoření netradiční, 
a to s maminkami i zaměstnanci naší školy. Ptáte se proč?

V měsíci dubnu proběhne v mateřské škole rekonstrukce 
vstupní haly. Maminka paní Petra Bajerová nás oslovila, abychom 
se taky zkusily nějakým způsobem zapojit. Daly jsme hlavy do-
hromady a vyráběly ozdůbky z fi lcu a papíru. Tvoření probíhalo 
v příjemné atmosféře. A jak už to tak bývá – sedělo se, tvořilo, 
povídalo a my jsme se na chvíli oprostily od běžných každoden-
ních starostí.

Dne 30. 3. jsme tyto výrobky nabízely na velikonočním jar-
marku a získané prostředky využijeme na materiál na výrobu de-
korací do nově zhotovené haly.

Tímto děkuji všem, kdo si od nás výrobek koupili, mamin-
kám, zaměstnancům a již zmiňované paní Bajerové.

Jsem ráda, že jsou stále mezi námi takoví lidé, kteří pro své 
„naše“ děti rádi něco udělají.

Kateřina Šimíčková a kolektiv MŠ Švermova.

Pravidelně pořádáme pro rodiče a děti odpolední výtvarné 
dílny, které bývají vždy tématicky zaměřené. 26. 3. 2013 jsme 
připravili velikonoční dílnu, zaměřenou na malování hedvábí. 
Z minulých dílen víme, že jednodušší forma malování na tento 
materiál je, když použijeme již předem vypnuté hedvábí v kovo-
vém rámečku různých tvarů. Děti s rodiči si vybraly tvary motýla 
či okénka. Po samotném návrhu na papír, přichází nejtěžší fáze 
malování, kdy je potřeba tubičku s konturou rovnoměrně nanést 
na tkaninu. Po zaschnutí si výtvarníci obrázek vybarvili tekutými 
barvami na hedvábí. Pod rukama dětem vykvétaly nejen květiny, 
ale i typická velikonoční zvířátka.Velká nemocnost způsobila, že 
se této akce tentokrát nezúčastnily všechny přihlášené děti. Tak 
to třeba příště vyjde. ☺

Vychovatelky Školní družiny Sv. Čecha při ZŠ Příbor, Jičínská 486.
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KELTSKÝ TELEGRAF 2013 POPRVÉ V PŘÍBOŘE
Na stanovišti č. B42 - BAV klub!

Tato krásná myšlenka, spojit světlem o jarním slunovratu celou 
naši zemi, napadla v r. 2010 pana Vlastimila Helu – vrchního čerta 
Keltského telegrafu. Mediálně tuto akci zajišťuje časopis Regenerace. 
Letos už počtvrté byl zapálen v 19:30 hod. oheň na  stanovišti č.A1-
-Velká Javořina a byl tak vyslán světelný signál. Ve dvouminutových 
intervalech, po různých trasách, zazářilo světlo na cca 100 význam-
ných místech v naší zemi, ale také v nás, kteří jsme se tohoto jedineč-
ného zážitku zúčastnili.

Ohňová poselství dovedly k dokonalosti právě keltské kmeny. 
Keltové u nás žili v hlubokém  souladu s přírodou, kterou uctívali 
a respektovali. Příbor a okolí byl osídlen už v pravěku a následně 
v době halštatské a laténské, tedy keltské (400 let př. n. l.). Příbor je 
tedy místem i v tomto směru vskutku významným.

A tak se první jarní sobotu, letos 23. 3. kolem 16 hod. začali do 
areálu příborského BAV klubu scházet ti, které oslovila keltská tra-
dice a těšili se na celý, téměř 4 hodinový program. K těmto tradicím, 
živlům i nabíjení se životodárnou energií, patří jistě i bubnování. Tím 
také pestrý program začal. V junior baru zasedlo s djembe bubny cca 
20 bubeníků. Přišel mezi nás i amatérský archeolog, pan Jurášek, kte-
rý nám povídal o životě Keltů v našem regionu a ukázal nám zajímavé 
nástroje, šperky, keramiku nalezenou v našem okolí.

To už se začalo stmívat, a tak jsme společně ozdobili strom ži-
vota, 100 letý habr, barevnými stuhami a fi gurkami symbolizujícími 
nový život. Figurky si přítomní zhotovili na místě a též si vybarvi-
li keltské mandaly. A už jsme se rychle oblékali za čerty – což byli 
v době Keltů strážci krajiny a strážci ohňů. Osm BAV klubáckých čer-
tů za znění šamanských bubnů zapálilo ze čtyř světových stran pra-
vými smolnými fakulemi rituální oheň ve jménu matky Země, otce 
Slunce, ve jménu čisté vody a živlu ohně. Při rituálním tanci kolem 
ohně za znění djembe bubnů všichni přítomní s pokorou požádali: 
„Matko Země, otče Slunce, stůjte nyní na mé straně“ a pak rychle 
do tepla. K  popíjení horkého čaje zahrála naše bubenická skupina 
BAV- keltik. V areálu se stoletými stromy plápolaly 3 ohně obklopené 
sněhovou pokrývkou, což umocnilo krásnou atmosféru při opékání 
i přátelském posezení u ohně.

 A to už se blížila minuta M - 19:50 hod., kdy jsme za zvuků ša-
manských bubnů a intuitivního křiku přítomných vyslali dle pokynu 
vrchního čerta světelný signál – ohňostroj  z našeho stanoviště č.B42-
-BAV klub Příbor. Snad se nám touto duchovní akcí podařilo rozsví-
tit světlo hlavně v každém z nás a s přáním, aby v nás dlouho svítilo, 
jsme se plni zážitků rozešli.

Vlasta Trojčinská, Bav klub Příbor.

Zpráva také na www.televize-pribor.cz.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor  742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz   Tel.: 556 723 778  mobil: 739 08 08 62

Navštivte naši fotogalerii na : www.facebook.com/bavklub  nebo  www.bavklubpribor.cz

Z DĚNÍ VE MĚSTĚ

OHLÉDNUTÍ ZA 3. ROČNÍKEM PŘÍBORSKÝCH DESKOVEK

Na úvod vás jistě napadne otázka, co 
to vlastně deskové hry jsou. Jedná se o mo-
derní stolní společenské hry, které se dělí 
na deskové nebo karetní. Každá z tohoto 
typu her má svůj cíl, popř. příběh, kterého 
se snaží hráči dosáhnout. Všechny tyto hry 
rozvíjejí mezi hráči komunikaci, strategii 
a logické myšlení.  

V dnešní počítačové době je začíná 
více podporovat také Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, které je jed-
ním ze sponzorů Mezinárodního festivalu 
Deskohraní v Praze, na kterém probíhají 
Mistrovství ČR v deskových hrách. A  právě o místa na mistrovství 
v deskových hrách se na „Příborských deskovkách“ soutěžilo, a to ve 
hrách Osadníci z Katanu, Carcassonne a Dominionu. V letošním roč-
níku byla současně vyhlášena soutěž O univerzálního hráče Příbor-
ských deskovek, jak mezi dospělými, tak mezi dětmi do 15 let (včetně).

3. ročník Příborských deskovek se konal od 15. do 17. března 2013 
ve spolupráci s LUNOU PŘÍBOR, střediskem volného času, p.o. v je-
jích prostorách. 

Na rozehřátí byl pro účastníky připravený turnaj v Bang!, ve kte-
rém se o postup na MČR nesoutěžilo. Turnaj začal v pátek v 19 hodin 
a poslední kolo skončilo v 00:20. Prvenství získal Josef Bohumínský, 
před Tomášem Burdou, třetí místo obsadil Miloš Čeřovský. 

V sobotu ráno hráče čekal malý kvalifi kační turnaj v Osadnících 
z Katanu. Startovalo 24 hráčů. První místo obsadila Tereza Hrnčířo-
vá z příborského kroužku deskových her, druhý skončil Petr Mattas. 
Tito dva hráči získali postup na MČR. Na 3. místě se umístila Jana 
Šimůnková a společně s Marcelem Brabcem a Petrem Frajvaldem zís-
kala postupový bod.

Po skončení tohoto turnaje následoval malý kvalifi kační turnaj 
v Carcassonne, ve kterém startovalo 20 hráčů. První místo obsadila 
Jana Šimůnková, druhý skončil Martin Kašperík. Vítězná Jana Šimůn-

ková a třetí Josef Bohumínský si zajistili 
postup na mistrovství. Martin Kašperík již 
postup na MČR získal v předešlém turnaji. 
Postupový bod získala Tereza Hrnčířová 
a  David Fogaš. Příjemným překvapením 
bylo pro mnohé hráče přítomnost početné 
skupiny dětí a hlavně pětileté Radky Plan-
dorové, která skončila ve výsledkové listi-
ně před svojí maminkou a rozhodně ne na 
konci. Roste nám nová hráčská generace!

Nedělní den začal malým turnajem 
v Dominionu, kdy všichni účastníci turna-
je, kteří se registrovali dopředu, obdrželi 

od fi rmy Albi promo rozšíření hry Dominionu. První skončila Jana 
Šimůnková, která si tím zajistila postup na MČR, druhé místo obsa-
dil Otmar Onderek, třetí David Fogaš. Všichni získali kvalifi kační bod 
a pro Davida to byl druhý bod, s kterým si zajistil postup na MČR. 
V kategorii juniorů vyhrál již postupující na MČR juniorů Michal Ši-
můnek. Kvalifi kační bod získal i Jirka Horák z příborského kroužku 
deskových her. 

„Univerzálním hráčem“ mezi dospělými se stala Jana Šimůnková, 
mezi dětmi vyhrál Tomáš Bajer. 

Současně po celou dobu Příborských deskovek probíhalo volné 
hraní deskových her, které jsou k dispozici v kroužku deskových her. 
3. ročník zaznamenal zvýšený zájem hráčů o turnaje, což se promítlo 
ve zvýšení počtu účastníků. 

Závěrem je nutno poděkovat všem partnerům a sponzorům le-
tošních Příborských deskovek - městu Příboru, fi rmám Albi, Mindok, 
Corfi x a rozhodčímu Miloši Čeřovskému, který dohlížel na fair-play. 
Zvláštní poděkování patří také LUNĚ PŘÍBOR, s.v.č, která vytvářela 

po celou dobu soutěže zázemí. 

Josef Bohumínský, vedoucí zájmového kroužku deskových her.
Zpráva na www.televize-pribor.cz, 13. zprávy/14. týden, premiéra 3. 4.
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1

SOUTĚŽ

- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci 
i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.

- Od února do května budou každý měsíc v Měsíčníku města Pří-
bora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách 
Rodného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny 
soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bo-
nusovou otázkou.

- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný 
dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor. Otevřeno 
je úterý až neděle v době 9.00 - 12.00  a  13.00 - 17.00 hod.  

- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři zá-
kladní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdá-
ní v rodném domě S. Freuda. 

- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude 
uveden na soutěžním listu.

- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři zá-

kladní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařa-
zeny do losování o 3 ceny.  

- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.
- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před 

kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.
- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů 

uvedených v soutěžním listu. 
- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách měs-

ta Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.
- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím 

svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losová-
ní o  ceny v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, 
na webových stránkách a v Local TV. 

- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bo-
nusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní 
výhru. Losování se uskuteční na akci města ke Dni dětí dne 1. 6. 2013.

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

PRAVIDLA SOUTĚŽE

mediální partner

Soutěžní list - otázky na měsíc KVĚTEN 2013


1. V roce 1599 byl rozšířen hřbitov kolem farního kostela a postavena márnice. Dne 31. 8. 1901 podal farní úřad žádost o povolení jisté 
stavby na místě bývalé márnice, která se již delší dobu nepoužívala. O jakou stavbu se jednalo?

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. S cílem přiblížit nejvýznamnější příborské památky byla v roce 2008 vybudována Naučná trasa Městskou památkovou rezervací Příbor. 
Na trase je zrealizováno 8 zastavení. Vyjmenujte je v pořadí od zastavení č. 1 až po zastavení č. 8.

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rodným domem Sigmunda Freuda provází návštěvníky také kreslená postavička slavného rodáka. Jejím autorem je významný karika-
turista, ilustrátor a kreslíř. Uveďte jeho celé jméno.

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. V nově zrekonstruovaném refektáři piaristického kláštera byly mj. zrestaurovány i nástropní fi gurální malby. Uveďte celkový počet 
těchto maleb umístěných v oválných štukových rámech.

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

 Pokud spočítáte dohromady „oblouky“ podloubí na východní a západní straně náměstí Sigmunda Freuda, je tento počet vyšší než 
počet oblouků na jižní straně náměstí, včetně pokračování podloubí v Jičínské ulici?

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Termín uzávěrky květnového kola: 28. 5. 2013

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem 
soutěže za účelem losování o ceny.

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………....



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  13

Sponzorem 1. ceny měsíce května : fi rma RICCO – Rudolf Korčák - víkendový pobyt s plnou penzí na koupališti Příbor

2. cena měsíce května:  2 vstupenky na Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, koncert „Krása českého hudebního baroka“, 
refektář piaristického kláštera v Příboře, pondělí 10. 6. 2013

3. cena měsíce května: dárkový balíček věnovaný městem Příborem.

Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného
velkého slosování!!! Losování výherců květnového kola soutěže i závěrečné velké slosování se uskuteční

v sobotu 1. června 2013 v městském parku v rámci akce Den dětí.   

M. Růžička, rodný dům Sigmunda Freuda.                                             

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ 2. KOLA SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

OMLUVA

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ PŘÍBOR

NABÍDKA PRÁCE

1. cena měsíce března
Romantická noc pro 2 v penzionu JAAL (součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL v hodnotě 300,- Kč)

- Anežka Faltínová, Frýdlant nad Ostravicí

2. cena měsíce března
2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013 - Libuše Lisová, Prchalov

3. cena měsíce března
2 vstupenky na klavírní koncert tónů a barev Jiřího Pazoura, refektář piaristického kláštera 17. 5. 2013 - Marta Bilská, Příbor

Ceny lze vyzvednou v rodném domě S. Freuda.

Odpovědi 2. kola:

1. Na „starém“ hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, jsou zde kněžské hrobky i hrobky starostů. V tamním koste-
líku se každoročně koná výstava kněžských ornátů. Kolik schodů vede z ulice Křivé na „starý“ hřbitov?  24

2. Před rodným domem Sigmunda Freuda je umístěna měděná kopie jeho vyšetřovací pohovky. Jak zní celý nápis uvedený u pohov-
ky?  Usaď se a rozjímej – vstaň a konej.    

3. Dominantou Příbora je farní kostel Narození Panny Marie. Byl přestavován a přistavován v různých podobách.  Součástí ohradní 
zdi kolem kostela jsou kapličky Křížové cesty. Kolik jich je celkem?  14

4. V úterý 19. února oslavila městská knihovna 120. výročí svého založení.  Na kterých čtyřech místech ve městě příborská knihov-
na ve své historii působila?  hasičská zbrojnice, ul. ČSA 225, radnice, piaristický klášter

Bonusová otázka:
Na obrázku níže je český autobus, který projíždí městem Příborem. Jede autobus doleva nebo doprava?
(Poznámka: výraz „projíždí“ znamená, že autobus necouvá.)  doleva           

Sponzorem 1. ceny v  dubnovém kole soutěže Příborská hlavička je PIZZERIE VERONA. V Měsíčníku města Příbora je chybně 
uvedeno že „součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL“.

Za tuto chybu, ke které došlo při tisku dubnového čísla Měsíčníku, se oběma našim partnerům omlouváme.

Rudolf Zahradník,  odbor veřejné správy a Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města, MÚ Příbor.

Učitelé a žáci ZUŠ Příbor Vás zvou

na  SLAVNOSTNÍ KONCERT, 

ve středu dne 29. května 2013 v 17:00 hodin v kostele sv. Valentina v Příboře.
 Jste srdečně zváni.

Základní umělecká škola v Příboře  přijme za mateřskou dovolenou 

administrativní pracovnici na částečný úvazek 3 hodiny denně. Nástup možný od 26. srpna 2013. 
Požadované vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou, aktivní znalost práce na PC.

Požadované doklady: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence rejstříků trestů 
– ne starší než 3 měsíce, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie). 

Své žádosti odevzdejte v kanceláři ZUŠ Příbor do 21. května 2013. 

Kontakt: Ivo Lacný, tel. 556 723 555, 602 572 983
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
 Masarykova 489, Příbor 742 58      info@bavklubpribor.cz      Tel.: 556 723 778, 739 080 862 

 

6 denní táborový pobyt pro děti od 8 let a mládež 
 

ŘEKA - TĚŠÍNSKÉ  BESKYDY 
  Termín :   22.7. -  27.7.2013 
 

  Ubytování : ve 4 - 6 lůžk. pokojích ve 
    zděné budově, herna, jídelna, hřiště,   
     venkovní  pingpong. stůl, ohniště,  
       poblíž koupaliště (3 bazény) 

 

Cena: 2.650,-  zahrnuje dopravu z BAV klubu a zpět, 
celodenní stravu, ubytování, táborový program, práce 

vedoucích, personálu, pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vážení rodiče, milé děti, opět pořádáme tábor v krásném prostředí těšínských Beskyd. 
 

Čeká Vás pestrý program - hry, soutěže, sport, koupání, výlety, diskotéky, 
tvoření, karneval, noční stezka odvahy a mnoho další zábavy. Dle zájmu 
můžeme na tábor vzít  vybavení naší ROCKOVÉ zkušebny (el. kytary, 

 bicí soupravu, mix pult atd.), což je příležitost zahrát si  v kapele.  
Dalším programovým zpestřením bude hra na africké  

DJEMBÉ bubny, kterých vezmeme cca 20 ks. 
Také Vás čeká výlet lanovkou na Javorový vrch. 

 

Přihlášky a záloha 1.500,- Kč do 15.5.2013. 
 

     

www.bavklubpribor.cz 
 

 

XI. ro ník  
regionální tane ní p ehlídky 

 

O ZLATÝ POHÁR 
BAV KLUBU 

P ÍBOR 
vv  ssoobboottuu  1111..  55..  22001133   od 11:30 h 

vv  ZZrrccaaddlloovvéémm  ssáállee  BBAAVV  kklluubbuu  PP ííbboorr  
(v Dukelské ulici v P íbo e) 

 
 

       
P ij te se podívat a povzbudit tane níky. 

 

V programu:   

pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu 
SHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP, 

LA tance a DISKOTÉKA pro sout žící i diváky. 
 
 

Prodej ob erstvení zajišt n. 
 

BAV klub P íbor - st edisko volného asu 
Masarykova 489, P íbor 742 58      Tel.: 556 723 778, 739 08 08 62 

 

info@bavklubpribor.cz  www.bavklubpribor.cz 

POZVÁNKA PRO RODIČE 

ŽÁKŮ 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL V PŘÍBOŘE

Základní umělecká škola Příbor, Lidická 50,
Tel. – fax: 556 723555, e-mail:zus.pribor@nettle.cz

Vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Příboře Vás  zve s dětmi na průzkum 

nových žáků do Přípravné hudební výchovy, 
Přípravné taneční výchovy

a Přípravné výtvarné výchovy pro školní rok  2013 – 2014.
 Tento průzkum se bude konat v pondělí 20. května 
a ve čtvrtek 23. května od 14:00 – 17:00 hod.

v Základní umělecké škole, Lidická 50, třída hudební nauka.
Jste srdečně zváni.

Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor.

TAJUPLNÝ LETNÍ TÁBOR 

v BAV klubu P íbor 
5 denní stanový pobyt pro d ti od 8 let, mládež 

Termín: pond lí 8. 7. - pátek 12. 7. 2013 
 

Ubytování: ve stanech v areálu BAV klubu (k dispozici budova s hernou, sálem, 
klubovnami,  jídelnou, zahrada, h išt , pingpongové stoly, venkovní trampolíny, 
street ball, slackline, šipky, biliard, kuželky, ohništ , poblíž m stské koupališt . 

Cena: 1.650,- K  zahrnuje celodenní stravu, ubytování, pestrý program. 
 

Vážení rodi e, milé d ti, letos po ádáme také stanový tábor v BAV klubu 
kde na Vás eká pestrý program - hry, sout že, sportovní a zábavné prvky, koupání, 
 tajuplné výpravy a výlety, diskotéka, tvo ení, no ní stezka odvahy a další zábava. 

Dle zájmu m žeme využít i naši ROCKOVOU zkušebnu (el. kytary, bicí soupravu, mix pult atd.), 
což je p íležitost zahrát si v kapele. Dalším programovým zpest ením bude  

hra na africké DJEMBÉ bubny, kterých máme cca 20 ks,  
pro kluky jízdy a stav ní RC model  aut (radiov  ízené modely)  

i „BUGINY“ na spalovací motor. 
       

P ihlášky a záloha 1.000,- K  do 15. 5. 2013 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAV klub P íbor – SV , Masarykova 489, P íbor 742 58, Tel.: 556 723 778, 739 08 08 62 
 

info@bavklubpribor.cz  www.bavklubpribor.cz 
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Město Příbor a Římskokatolická 
farnost Příbor vás zvou 

na vzpomínkový večer  

 KAMIL JAROŠ 
VÝZNAMNÝ KLOKOČOVSKÝ 

RODÁK 

 
 
 

 
 

 

PÁTEK 3. KVĚTNA 2013 od 19:00 hod. 
v refektáři piaristického kláštera. 

Vystoupí: Jan Larisch Th.D. 

Jindřich Švorčík, Mořic Jurečka 

Příborský žesťový kvintet. 

Vstup zdarma. 

 
 
 
 
 

SSTTAARROOSSTTAA  MM SSTTAA  PP ÍÍBBOORRAA  
  

IInngg..  MMiillaann  SSttrraakkoošš  
  

zzvvee  oobb aannyy  mm ssttaa  
nnaa  vvzzppoommíínnkkoovvoouu  aakkccii  uu  pp íílleežžiittoossttii  

  

6688..  VVÝÝRROO ÍÍ  OOSSVVOOBBOOZZEENNÍÍ    
MM SSTTAA  PP ÍÍBBOORRAA  

  

PPÁÁTTEEKK  33..  KKVV TTNNAA  22001133  
  

ss  ttíímmttoo  pprrooggrraammeemm::  
  

1177::0000  hhoodd..  

PPrroojjeevv  ssttaarroossttyy  mm ssttaa  kk  6688..  vvýýrroo íí    

oossvvoobboozzeenníí  mm ssttaa  uu  ppaammááttnnííkkuu  ssoovv ttsskkýýcchh  vvoojjáákk   

nnaa  nnáább eežžíí  RRuuddooaarrmm jjcc ..  

PPoolloožžeenníí  kkyyttiicc..    
  

HHuuddeebbnníí  ddoopprroovvoodd::  
DDeecchhoovvýý  oorrcchheessttrr  mmllaaddýýcchh  PP ííbboorr..  

 
 
 

Hra pojednává o významném

 a dosud takøka neznámém absolventovi 

Masarykova gymnázia, který významnì 

zasáhl do dìjin èeské literatury, politiky

 a ekonomie.

 Kdy: v úterý 7. 5. od 16:00

Kde: v refektáøi piaristického 

kláštera

Vstupné je dobrovolné.

Srdeènì zveme všechny pøíznivce 

divadla, Masarykova gymnázia v 

Pøíboøe a pøíborské historie.

Divadelní soubor 

Žluté S.A.K.O. 
Masarykova gymnázia v Pøíboøe 

uvádí hru

Jaromír Berák

POZVÁNÍ ZA KULTUROU

REKLAMA

KOUPÍME V P ÍBO E  
NEBO V OKOLÍ  

RD nebo 2 byty ihned k nast hování. 
Rychlé jednání, platba hotov .  

Tel.: 724 670 585 (Vašica) 
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M stská organizace 
KDU- SL

M stská organizace KDU SL P íbor 
a ímskokatolická farnost P íbor

Vás zvou na

KONCERUCHOVNÍ
HUDBY

Koncert se uskute ní v sobotu 29. íjna 2011 
ve farním kostele Narození Panny Marie 

Ú inkují:
Kate ina Ju enová - zp v
Alena Ju enová - zp v
Komorní trio – Judita Šprochová, 
Josef Pukovec a Zden k Pukovec
P íborské žes ové kvinteto

Za átek v 18.00 hodin

Vstupné dobrovolné.
Na Vaši ú ast se t ší po adatelé. 

M stská organizace KDU- SL P íbor 
Vás zve

u p íležitosti oslavy Svátku matek na

KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY

Koncert se uskute ní
ve st edu 8. kv tna 2013 

ve farním kostele Narození Panny Marie 

Ú inkují:
Kate ina Ju enová - zp v

Josef Pukovec - flétna 
Zden k Pukovec – klarinet

Ing. Karel Monsport - varhany
Trio Zdenka Pukovce

P íborské žes ové kvinteto

Za átek v 18:00 hodin
Vstupné dobrovolné.

Na Vaši ú ast se t ší po adatelé. 

 
 
 

Městská policie Příbor – prevence kriminality 
ve spolupráci s Počerádským divadlem VeTři 

 

pořádá  
divadelní představení pro seniory na téma 

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ  
a 

DŮVĚŘIVOST  
K CIZÍM LIDEM 

 

dne 13. května 2013 od 16:30 hod. 
v prostorách školní jídelny ZŠ Jičínské 

v  ulici Komenského v Příboře. 
 

Přijďte zhlédnout zajímavé představení,  
ze kterého si odnesete spoustu užitečných  

rad, informací a také drobný  
upomínkový předmět.  

 
 

Tento projekt je financován z  prostředků Města Příbora - 
Městské policie Příbor - prevence kriminality pro rok 2013. 

 
 

SBORMISTR Jan Ml och 
 

Klasika, jazz, sou asná hudba, spirituály, lidovky,… 

 
M sto P íbor Vás srde n  zve na vystoupení Akademického p veckého 
sboru   VŠB-TUO, které se uskute ní v nov  zrekonstruovaných prostorách 
piaristického kláštera v P íbo e. Sbor má dlouholetou tradici a pravideln  se ú astní 
mezinárodních festival . P vecké seskupení získalo velký po et ocen ní u nás 
i v jiných zemích. 
 
TTeerrmmíínn  aakkccee:: 31. kv tna 2013 
ZZaa áátteekk  aakkccee:: v 18 hodin 
MMííssttoo  kkoonnáánníí:: refektá  piaristického kláštera na ul. Lidická 50 v P íbo e 
OOrrggaanniizzááttoorr  aakkccee:: Akademický p vecký sbor VŠB-TUO ve spolupráci 

s m stem P íbor 
VVssttuuppnnéé::  8800,,--  KK   
PP eeddpprrooddeejj  vvssttuuppeenneekk: od 1. kv tna 2013 v MIC P íbor 
 

Více informací  na telefonním ísle 605 227 756. 
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SOBOTA 1. ČERVNA 2013  
OD 10:00 HOD.  

 

MMĚĚSSTTSSKKÝÝ  PPAARRKK  PPŘŘÍÍBBOORR  
 

MMůůžžeettee  ssee  ttěěššiitt  nnaa  bboohhaattýý  pprrooggrraamm  ppllnnýý  hheerr,,  ssoouuttěěžžíí  aa  zzáábbaavvyy,,  
ddoopprraavvnníí  hhrrááttkkyy,,  llaannoovvéé  cceennttrruumm  ččii  bblláázznniivvoouu  sskkáákkaaccíí  ddrrááhhuu..    

  

PPřřeeddssttaavvíí  ssee  vváámm::  LLuunnaa  PPřřííbboorr,,  ss..vv..čč..,,  BBAAVV  kklluubb  PPřřííbboorr,,                                  
ZZŠŠ  JJiiččíínnsskkáá  PPřřííbboorr,,  JJuunnáákk  PPřřííbboorr,,    

MMěěssttsskkáá  ppoolliicciiee  PPřřííbboorr,,  DDiiaakkoonniiee  ČČCCEE  PPřřííbboorr    
aa  ddaallššíí  ppoosskkyyttoovvaatteelléé  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb..  

  

VV  1155::0000  hhoodd..  pprroobběěhhnnee  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvěěddoommoossttnníí  ssoouuttěěžžee  
„„PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÁÁ  HHLLAAVVIIČČKKAA““  

  

OOdd  1177::0000  hhoodd..  nnaa  pprrooggrraamm  nnaavváážžee  
FFRREEUUDDŮŮVV  FFOOLLKKLLÓÓRRNNÍÍ  FFEESSTTIIVVAALL  

Společnost Sigmunda Freuda v Příboře. 
 

Změna programu vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Kulturním domě Příbor.  

 

Jezdíte rádi na kole, koloběžce                             

nebo na bruslích?                                          

Brázdíte ulice města denně s kočárkem                   

nebo jiným přibližovadlem?                                  

Máte rádi Příbor a jeho zákoutí?                           

A je fotografování Vaší zálibou?                   

Pokud ano, pak je právě pro Vás připravena naše 

nová soutěž… 

 
 
 
 

Zachytíte-li se při Vašich projížďkách Příborem 

na nějaké zajímavé a neotřelé fotografii, zašlete 

nám ji do 31. května 2013 na adresu 

KVM@pribor-mesto.cz a Vaše fotografie bude ta 

nejlepší, pak máte příležitost získat zajímavou 

cenu.  

Tak neseďte doma, jezděte, sportujte a foťte! 

Těšíme se na Vaše nápady… 

  

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ P ÍBOR I A MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ P ÍBOR HÁJOV  
A SOU ASN  I ESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA SLAVÍ V ROCE 2013 

90 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ 
 

Akce k tomuto výro í: 
MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  SIGMUNDA FREUDA V P ÍBO E  

ve spolupráci s MS P íbor I a MS P íbor Hájov  
 

po ádá 
 

K 90. VÝRO Í MYSLIVOSTI V P ÍBO E  
A 90. VÝRO Í MMJ 

VÝSTAVU DOKUMENT  A P EDM T   
Z HISTORIE MYSLIVOSTI 

 

Výstava se bude konat v malém výstavním sále Muzea  
a pam tní sín  S. Freuda v P íbo e  

 30. kv tna – 30. ervence 2013  
 

Slavnostní vernisáž prob hne ve tvrtek 30. kv tna 2013 
v 17:00 hodin. 

 

 
 

M STO P ÍBOR - GALERIE V RADNICI – FOTOKLUB P ÍBOR  
ve spolupráci s MS P íbor I a MS P íbor Hájov  

 

po ádají 
 

K 90. VÝRO Í MYSLIVOSTI V P ÍBO E 
A 90. VÝRO Í MMJ 

 

výstavu 
 

„90 LET MYSLIVOSTI  
V P ÍBO E NA FOTOGRAFIÍCH“ 

 

Výstava bude zahájena ve st edu 2. íjna 2013 
 vernisáží v 17:00 hod  

v ob adní síni M stského ú adu v P íbo e a potrvá do 4. listopadu 2013 
 

 
 

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  P ÍBOR  
ve spolupráci s MS P íbor I a MS P íbor Hájov a m stem P íborem 

 

uspo ádá  
 

K VÝRO Í 90 LET MYSLIVOSTI V P ÍBO E 
A 90. VÝRO Í MMJ 

SVATOHUBERTSKOU MŠI.  
 

Slavnostní mše bude sloužena v ned li 3. listopadu 2013 v 10:00 hod. 
ve farním kostele Narození Panny Marie v P íbo e. 

 
 

P v h   
k k

DDEENN  DD TTÍÍ  
D SOCIÁLNÍCHSL

PRO RODINU 
 

 
 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV 
 VÁS VŠECHNY ZVE NA TRADIČNÍ  

 
 
 
 

a  
 
 
 
 
 

1. června 2013 
od 13:00 hod. 

 

Poněvadž 1. červen je Dnem dětí, nastane  
čas zábavy a her. Nachystáno jich                      

bude spousta, a to také formou 
soutěží se sladkými 

odměnami.  
Hřebíkem dětských her bude po 
vydařeném předchozím ročníku, 

„přetahování lanem“ jak dětí, tak dospělých.  
Po celý den nám bude hrát reprodukovaná hudba.  

Kompletní občerstvení zajištěno, včetně čepovaného 
pivečka. Gulášek, párky v rohlíku či opékanými na ohni. 

Vstupné je zcela dobrovolné. 
Na nádherně prožitý den zvou členové Vašeho,našeho O.S. 

 

WWW.KLOKOCOV.COM 
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KULTURNÍ PROGRAM  KVĚTEN
St eda 1. kv tna od 10:00 hod.  
PRVOMÁJOVÝ KONCERT 

M sto P íbor a DOM P íbor 
Pátek 3. kv tna 
DEN ZEM  PRO ŠKOLY 

M sto P íbor  556 455 424 
Pátek 3. kv tna od 17:00 hod. 
68. VÝRO Í OSVOBOZENÍ M STA P ÍBORA 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Pátek 3. kv tna od 19:00 hod. 
VZPOMÍNKOVÝ VE ER - KAMIL JAROŠ 
VÝZNAMNÝ KLOKO OVSKÝ RODÁK 

M sto P íbor a ímskokatolická farnost P íbor 
Sobota 4. kv tna od 10:00 hod.  
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  
P ED RODNÝM DOMEM SIGMUNDA FREUDA 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Sobota 4. kv tna až ned le 5. kv tna  
BESKYD MODEL KIT SHOW 2013 
Ve ejná mezinárodní otev ená výstava modelá ských 
prací modelá , sb ratel  a majitel  sbírek model  
spojená s hodnocením ve vyhlášených kategoriích, 
prodej modelá ských model , pom cek, materiál , 
doprovodné zábavné akce. Kulturní d m Kop ivnice. 
MORAVSKÝ KNIPL A ŠRAPNEL  
Vyhlašuje Modelá ský klub TORA P íbor a LUNA 
P íbor, pro 10 nejzajímav jších model  letadel               
a 10 nejzajímav jších model  vojenské techniky. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 7. kv tna od 16:00 hod.  
DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ "JAROMÍR BERÁK" 
Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. Masarykova gymnázia  

Úterý 7. kv tna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zápisné do klubu orient. tane nic: 15 lekcí - 900,- K  
nebo p i využívání jednotlivých lekcí 80,- K . 
Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici.  

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 8. kv tna od 18:00 hod.  
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY      M O-KDU SL 
Sobota 11. kv tna a ned le 12. kv tna od 14:00 hod.  
VÝSTAVA „SVATBA A VŠE, CO S NÍ SOUVISÍ“ 
Výstava uspo ádána u p íležitosti Svátku matek.               
V ned li 12. 5. od 15 hod. prob hne kulturní program, 
ve kterém vystoupí d ti a zazpívají sestry Ju enovy. 
Vst. dobrovolné.  Hostinec U Simpr  Prchalov.  

Osadní výbor Prchalov a SDH Prchalov 
Sobota 11. kv tna od 8:00 hod.  
II. RO NÍK MINI METAXA CUP 2013 
Akce pro registrované i neregistrované kluby                     
a žáky. Startovné: 60,- K .  
Sportovní hala Masarykova gymnázia P íbor.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 11. kv tna od 11:30 hod. 
XI. RO NÍK REGIONÁLNÍ TANE NÍ P EHLÍDKY 
O ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU P ÍBOR 
P ij te se podívat a povzbudit tane níky.                 
V programu pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu 
SHOWDANCE, HIPHOP, DISCODANCE, LA tance                         
a diskotéka pro sout žící i diváky.  
Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici v P íbo e. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
Pond lí 13. kv tna od 16:30 hod. 
DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ PRO SENIORY 

M stská policie P íbor – prevence kriminality 
Úterý 14. kv tna od 17:15 hod.  
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA V OSTRAV  
NA MUZIKÁL DONAHA! (HOLE  DUPY) 
Odjezd od Sokolovny v P íbo e.  
P edprodej v BAV klubu. Cena: 260,-K . 

BAV klub P íbor  739 080 862 

Úterý 14. kv tna od 17:00 hod.  
BYLI JSME V ZEMI KV T  
60 let od historického um leckého zájezdu AUS VN     
v ín . Beseda s p ímým ú astníkem p lro ního 
zájezdu Jaroslavem Málkem, ínské písn  a skladby 
a krátký dokument o zájezdu v režii Karla Kachyni. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 14. kv tna od 18:00 hod.  
ŽIVOTNÍ PROSTOR BYDLENÍ PODLE FENG SHUEJ 
P ednáška Eriky Holubové Petr  z cyklu FENG  
SHUEJ – CESTA K HARMONII. Tentokrát si ekneme 
zásady v za izování prostoru k bydlení. Vstupné: 50,-K . 
Lidická ul. 59 (naproti Penny marketu). 

Centrum Životní cesta 
Úterý 14. kv tna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici.  

BAV klub P íbor  739 080 862 
tvrtek 16. kv tna  

„TRADI NÍ EMESLA ROM “ 
Výstava p ipravena Muzeem romské kultury     
p edstavuje tradi ní romská emesla a zp soby 
obživy. Výstava potrvá do 23. 9. 2013 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

Pátek 17. kv tna od 19:00 hod.  
KONCERT TÓN  A BAREV 
Refektá  piaristického kláštera. Vstupné: 80,- K . 
P edprodej v MIC P íbor od 2. kv tna.  

M sto P íbor   556 455 427/428 
Ned le 19. kv tna od 14:00 hod.  
SVATODUŠNÍ VYCHÁZKA 
K poslechu hraje Pet val anka. Nebude chyb t 
tradi ní vaje ina, douzované párky a jiné. Pro d ti 
kolo št stí. Vstupné dobrovolné. Výletišt  Prchalov.  

SDH Prchalov 
Probíhající výstava do 20. kv tna 
“FAUNA POOD Í A PODBESKYDÍ“ 
Výstava ze zoologických sbírek Muzea Novoji ínska 
zam ená na exponáty dokumentující faunu 
výrazných lokalit Pood í a Podbeskydí.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Pond lí 20. kv tna od 17:00 hod. 
PODVE ER V RYTMU BUBN  S  PRVKY 
MUZIKOTERAPIE 
Hra na africké bubny djembé, výuka rytm . Zveme 
všechny, kte í se cht jí nau it, a zopakovat si 
základní rytmy p i spole ném bubnování.    
Pro ty, kte í nemají vlastní buben, možnost zap j ení. 
Cena: d ti do 15 let 50,- K , ostatní 100,- K  

BAV klub P íbor  739 080 862 
Úterý 21. kv tna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské.  

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 22. kv tna od 18:00 hod.  
„NEMOC Z POHLEDU HOMEOPATIE“ 
P ednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová RHom., 
registrovaný homeopat. Homeopatie jako holistická 
metoda a možnost jejího využití.  
Co je nemoc a jak vzniká, co je to psychosomatika. 
Vstupné: 50,- K . Lidická ulice 59/L (naproti Penny 
marketu).   

Centrum Životní cesta 
Sobota 25. kv tna od 7:00 hod.  
ZÁJEZD DO POLSKA  Odjezd od Luny P íbor.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 25. kv tna od 14:00 hod. 
„DEN OBCE PRCHALOV“ 

OV Prchalov a M sto P íbor 
Úterý 28. kv tna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862 
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KULTURNÍ PROGRAM  KVĚTEN
St eda 29. kv tna od 17:00 hod.  
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ P ÍBOR 

ZUŠ P íbor 
tvrtek 30. kv tna od 17:00 hod. 

„DEVADESÁT LET MYSLIVOSTI V P ÍBO E“  
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
tvrtek 30. kv tna od 18:00 hod. 

„NUMEROLOGIE – ROZVOJ OSOBNOSTI“  
P ednáší Jaroslava Žaludová. Poznej sám sebe                  
– ísla v našem datu narození nám pomohou 
pochopit zákonitosti našeho vývoje.  
P ednáší Jaroslava Žaludová. Vstupné 50,- K . 
Lidická ulice 59/L (naproti Penny marketu). 

Centrum Životní cesta 
Pátek 31. kv tna od 8:00 hod.  
FARMÁ SKÉ TRHY 

Technické služby  556 725 046 
Pátek 31. kv tna od 18:00 hod.  
AKADEMICKÝ P VECKÝ SBOR VŠB – TU OSTRAVA 

P vecký sbor VŠB – TUO,  M sto P íbor  
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“  

Od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30,- K . 
St eda s Jarkou 
Spole ný program pro maminky s d tmi. 
15. 5. POHÁDKA „O PYŠNÉ KOŠILCE“ 
22. 5. HRY, TANE KY, PÍSNI KY…  
29. 5. POHÁDKA „O KOBLÍŽKOVI“ 
Pátek - Šmudlíci 
  3. 5. HOLUBI KY Z PAPÍRU 
10. 5. ROZKVETLÁ LOUKA  
17. 5. ŠITÝ JEHELNÍ EK  
24. 5. MALOVÁNÍ NA PORCELÁN 
 s sebou porcelánový hrní ek, misku 
31. 5. DEN D TÍ VE ZVONE KU 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 1. ervna od 10:00 hod.  
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ P ED RODNÝM 
DOMEM SIGMUNDA FREUDA 

M sto P íbor  556 455 427/428 
RODNÝ D M SIGMUNDA FREUDA 

Záme nická, . 117                 www.freudmuseum.cz 
Duben až zá í:  
Úterý – ned le:  9:00 – 17:00 hod.  

íjen až b ezen: 
Úterý – ned le: 9:00 – 16:00 hod. 

Rodný d m S. Freuda  556 722 200  
MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA V P ÍBO E  
Lidická 59 – piaristický klášter 
Úterý a tvrtek:  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod. 
Ned le:  9:00 – 12:00 hod. 
1. 5. a 8. 5. státní svátek otev eno 9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY            

Odd lení pro dosp lé: 
Pond lí: 8:00 – 12:00   13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek, pátek: 8:00 – 12:00   14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež: 
Pond lí: 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P ÍBOR 

Denn  v 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: st eda a ned le. 
Po ady z archivu - sobota. 
Zasedání ZM na www.televize-pribor.cz 

 776 725 909, 608 738 793 
LOUTKOVÉ DIVADLO "BERÁNEK" 

„DRA Í ZUBY“ A „O K ZLÁTKÁCH“ 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod.  

Vchod vedle restaurace Neptun z Lidické ul. 
V úterý 7. kv tna nehrajeme. 

STOLNÍ TENIS 
 

Zrcadlový sál Bav klubu v Dukelské ulici. 
 

Pátek: 15:45 - 17:15 hod. Cena: 30,- K  
 

BAV klub P íbor  739 080 862 
TRAMPOLÍNKY I, II 

 

Úterý: 19:30 – 20:30 hod.  
Taichmanová T.,   775 611 670 

tvrtek: 19:30 – 20:30 hod.  
Št pánová H.,  732 550 139 

Vstupné: 70,- K .Permanentka: 11 vstup  700,- K . 
Na trampolínky je nutné se objednat u cvi itelek. 

 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
ZUMBA S PAVLOU 

 

Pond lí: 18:00 – 19:00 ZUMBA 
St eda: 19:00 – 20:00 ZUMBA 
St eda: 20:00 – 20:30 POSILOVÁNÍ B ÍŠKA   
 

Vstupné: 1 h 70,- K , 1,5 h. 90,- K . 
T locvi na ZŠ Npor. Loma. 

 

Pavla Koval íková  739 135 127 
ZUMBA 

T locvi na v Lun  v Dukelské ulici. 
 

Pond lí: 18:30 - 19:30 hod., vstupné: 40,- K , 
permanentka 11 vstup  400,- K  (s V rou). 

St eda: 19:00 - 20:00 hod., vstupné: 50,- K , 
permanentka 11 vstup  500,- K  (s Renátou). 

 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
QI GONG  

 

tvrtek: 17:30 –18:30 hod., vstupné 50,- K .  
Luna P íbor, SV   556 725 029 
KURZY JÓGY 

Cvi í se týž den na dvou místech v P íbo e.  
 

MŠ v ulici Pionýr   775 084 815 
Úterý: 17:30 – 19:00 hod.  

Luna P íbor, SV ,  733 165 317 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod.  

MAGICAL & VITAL STUDIO 
Nám stí S. Freuda, . 20 
 

Cvi ení na strojích Vacu Line a Vibroboost 
Pond lí – Pátek:  8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod. 
Sobota - Ned le: 8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání) 
 

Markéta Puhrová  739 657 301 
CVI ENÍ AEROBICU 

Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská  
 

Pond lí: 16:45 – 17:45 hod. easyaerobic, body workout 
 20:00 – 21:00 hod.  mix aerobic 
Úterý: 16:40 – 17:30 hod. port de bras  
 18:00 – 19:00 hod.  step aerobic 
St eda:   8:30  –  9:20 hod.  body styling 
   9:30 – 10:30 hod.  body ball 
 18:45 – 19:45 hod.  dance aerobic 
 20:00 – 21:00 hod.  body and Over ball 

tvrtek: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras – fit 
 20:00 – 21:00 hod.  body workout 
Pátek: 17:45 – 18:45 hod.  step aerobic 
 18:50 – 19:50 hod.  body ball 
 

1 vstup 45,- K , student 35,- K , do 14 let 25,- K , 
10 vstup  400,- K , student 350,- K . 
 

FITCENTRUM 
Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská 
 

Pond lí - pátek: 9:00 – 21:00 hod. 
 

Oddíl aerobiku P íbor  724 963 164 
PROVOZNÍ DOBA SAUNY 

Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská 
 

Pond lí, tvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži 
Úterý, pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy 
St eda, sobota:  15:00 – 21:00 hod.  muži a ženy 

 607 714 277 
 

Informace o akcích: www.pribor.eu 
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REKLAMA

!!! D LEŽITÁ INFORMACE !!!

 N kte í obyvatelé obce nebudou mít 
možnost/povinnost dle zák. . 274/2001 Sb. 
se napojit na  budovanou moderní 
ve ejnou oddílnou splaškovou kanalizaci

 Tímto je umožn no/povinno se napojit na 
vlastní OV spl ující celoro n  na odtoku 
hodnoty na ízení vlády 416/2010 Sb.           
a vyhnout se p ípadným pokutám           
50 tis. až 10 mil. K

 Ušet it tak nemalé náklady na zhotovení 
domovní p ípojky

 Možnost získat až 150 l / osobu a den 
kvalitní zálivkové vody pro období sucha           
a neutrácet za vyprazd ování zaslepeného 
septiku

 Využít slevy na projekt (PD)  v cen            
1.500,- K  / RD

ešením je korektní domovní istírna 
odpadních vod.

Hellstein spol. s r.o. - Projekce, Pet valdská 459,  
Šenov, +420 606 709 804, dec@hellstein.cz 

Výklopná vrata od 9.999 K .
Dále dvouk ídlá, sek ní, vstupní dve e.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO : Pletivové, kované, 
branky, brány – prodej, doprava, montáž. 
P stujeme THUJE – sazenice od 10,- K . 
Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost. 

P i nákupu nad 7000,- K  doprava ZDARMA po celé R. 
Ostrava – Nová B lá, Hrabovská 5/39, 724 00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Chovejte k epelky: líhn , klece, krmivo: 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
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22. LETNÍ SEZONA NA P ÍBORSKÉM KOUPALIŠTI  V „NOVÉM KABÁT “  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEB 7 OTÁZEK PROVOZOVATELI 
1. KDY BUDETE LETOS  OTEVÍRAT? 

Rozmary po así jsou letos opravdu ne ekané. Chladné jarní m síce posunuly veškeré p ípravné i stavební práce              
až na samotný záv r m síce dubna. P edpokládáme, že letos bude areál otev en bu  v sobotu 25. kv tna, nebo 
v sobotu       1. ervna. Ve ejnost budeme informovat s dostate ným p edstihem. 

2. CO NOVÉHO MOHOU NÁVŠT VNÍCI LETOS O EKÁVAT? 

P edevším se již nemusí obávat, že nebudou moci otev ít okna nebo za sebou zav ít dve e. Práv  se za alo s kompletní 
vým nou oken a dve í ve v tší ásti hlavní budovy. Díky oprav  st echy nebude pot ebné p i letních bou kách sed t 
v restauraci s deštníkem. Rovn ž fasáda by m la zm nit svoji podobu. Byla provedena vým na dlažby kolem malého 
bazénu, což zaru í v tší bezpe nost pro návšt vníky. Sportovní klub minigolfu P íbor v prostorách letního areálu buduje 
profesionální h išt  pro pétanque. 

3. CO NABÍDNETE NOVÉHO V OBLASTI SLUŽEB? 

Budujeme a vylepšujeme nové letní zahrádky, nabídneme nové prodejní místo se sortimentem domácích ledových 
nápoj , p ipravujeme stánek s prodejem suvenýr . V oblasti sportu a zábavy p edstavíme zcela nové atrakce, které 
mohli diváci vid t pouze v televizi p i mezinárodních sportovních sout žích. K dispozici budou také šlapací ty kolky     
pro d ti. 

4. BUDETE PREZENTOVAT N JAKÝM ZP SOBEM TAKÉ M STO P ÍBOR? 

Ano, již delší dobu p ipravujeme p eshrani ní spolupráci se školami a školskými organizacemi. V polovin  ervna se 
uskute ní akce „Hry bez pranic“, kde se utkají žáci ze slovenské Turzovky, d ti z Moskvy a našeho p íborského gymnázia. 
M sto P íbor budeme také prezentovat na dvaceti akcích, které nás ekají jak na území eské republiky, tak v zahrani í. 

5. A CO VAŠE OSV D ENÉ LO SKÉ AKCE? 

Pokud myslíte no ní prohlídky starého h bitova, tak ty jsou samoz ejm  na programu i letos. Rozší ili jsme naši nabídku    
i o no ní prohlídky jiných zajímavých míst v našem m st , na erpali jsme nové v domosti a zajímavosti v podob  
r zných historek a p íb h  od starších ob an . Ur it  je na co se t šit. Rovn ž se p ipravujeme na prázdninovou akci 
v tšího rozsahu, kterou budeme po ádat na koupališti s m stem P íborem. Lo ské akce se t šily velké oblib . 

6. NYNÍ OTÁZKA TROCHU NA T LO: JAKÉ BUDE LÉTO? 

asto tuto otázku dostávám. Je pravdou, že po así sledujeme opravdu detailn  a s maximální pe livostí. Všichni si vždy 
p ejeme krásné a slune né léto. P íroda si však p ipraví léto vždy podle sebe. Doufejme ale, že po velmi chladném 
letošním jaru p ijde stabilní a teplé po así práv  o prázdninách. 

7. JAKÁ  BUDE LETOS  VÝŠE VSTUPNÉHO  A JAKÉ BUDOU CENY OSTATNÍCH SLUŽEB? 

Výše vstupného z stává stejná jako v lo ském roce. Ceny na jídelním lístku jsou také beze zm ny s tím, že jsme rozší ili 
sortiment o n která jídla. Na nápojovém lístku dojde k navýšení ceny u n kterých alkoholických nápoj . Ceny                  
u dopl kových služeb sportovního charakteru zaznamenají spíše zlevn ní. Doporu il bych všem návšt vník m, aby se   
na našich internetových stránkách informovali o možnosti nákupu permanentních vstupenek za velmi zvýhodn né ceny. 

www.koupaliste.cz  www.aquazorbing.cz 

Otázky pokládal: Old ich Zv davý – ob an m sta.  

Odpovídal: provozovatel letního areálu v P íbo e – Rudolf Kor ák. 

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

Vydáván: 1 x měsíčně. Místo vydání: v Příboře. Číslo vydání: 05/2013. Den vydání: 30. 4. 2013.

Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178.

Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor.

Tel.: 556 455 440, fax: 556 455 444, www.pribor.eu

Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.

Vydavatel neodpovídá za obsahovou a grafi ckou stránku reklam, inzerce a pozvánek dodaných zadavateli.

Grafi cká uprava a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.


