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Měsíčník
města Příbora
květen 2010
Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda

ZA ZBOJNÍKY A PORTÁŠI
PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ NOC
28. května 2010 – Muzeum Příbor
16.00 až 24.00 hod., vstup 15,- Kč

  

  
  

Program:

    
  

Slované (Nový sál)

16.00  –  16.30  Loutka  zbojníka  Jury  
vypravuje  o  zbojnickém  řemesle  
(pro  děti  v  Refektáři)  
17.00  –  17.30  Loutka  zbojníka  Jury  
vypravuje  o  zbojnickém  řemesle  
(pro  děti  v  Refektáři)  
Od  18.00  a  20.00  Cvičení  
portášského  sboru,  chytání  zbojníka  
(piaristická  zahrada)  
Od  19.00  Gajdošská  muzika  Ruky  na  
dudy  
Od  22.00  Komponovaný  pořad  na  
zbojnické  a  portášské  téma  
s  etnografem  Danielem  Drápalou,  
portáši  a  gajdošskou  muzikou    
  

Výstavy:
  

Za beskydskými zbojníky
(Refektář)
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Hledám svoji profesi.

Opět pod tímto mottem se 15. 3. 2010 rozjel další ročník našeho školního
projektu, který pomáhá řešit starosti „ osmáků a deváťáků“.
Čím budu, to není jen rozhodnutí na konci povinné školní docházky, zda
dát přihlášku „do učení“ nebo „jít dál na školu“. To je dlouhodobý proces, na jehož konci je rozhodnutí závislé na zájmech, představách, šancích, ale i možnostech povahových, intelektových, zdravotních, atd. Je to výsledek poznání sebe
i jednotlivých profesí. Dobře vybraná profese přináší pocit využití vlastních
znalostí, schopností a dovedností a přináší velký díl životní spokojenosti.
Začali jsme, jako každý rok, teorií, besedou na Úřadu práce v Novém Jičíně.
A i letos jsme pokračovali pohledem do praxe – exkurzemi. V rámci projektu si
každý „ osmák“ vybral dvě exkurze, dle vlastního zájmu. I když jsme, oproti minulým ročníkům, rozšířili nabídku, nevyhovělo se každému, ale do profesních
oblastí se vešli všichni. Zaměřili jsme se na oblast
• průmyslové výroby ( Primus v Příboře )
• prodeje a servisu ( Autoklever v Novém Jičíně )
• zdravotnictví ( Nemocnice v Novém Jičíně )
• výroby sportovního oblečení ( Alpisport Příbor )
• služeb obyvatelstvu – veřejnoprávní činnost ( MěÚ Příbor ).
A zde bych chtěla poděkovat všem managerům a jejich spolupracovníkům
ve výrobě, sestřičkám na odděleních chirurgie, interny a onkologie, p. starostovi
na úřadě, kteří nás velmi ochotně přijali, věnovali nám svůj čas a odpovídali na
otázky. Za úspěšnost a prospěšnost akce vám děkuji.
A postřehy žáků - osmáků :
• Zaujalo mě to, neměla jsem představu, jak se šije takto složité oblečení, je to
zajímavá práce.A taková firma je v našem městě.. ( Eliška)
• Bylo to zajímavé, v Primusu jsem viděl věci, stroje, které jsem si nedovedl představit. Netušil jsem, že takový podnik funguje zrovna v Příboře
(Ondra)
• O auta se zajímám, chci být automechanikem.V autoservisu jsem se dozvěděl, jaké mám možnosti. (Jirka)
• Chci pracovat v kanceláři. Práce na úřadě by mě bavila, budu o tom přemýšlet. (Lucka)
• Ujistila jsem se, že pracovat v nemocnici je velmi náročné. (Terka)
Náš projekt tím nekončí, v květnu se zúčastníme Olympiády technických
profesí, kterou opět pořádá úřad práce a zakončíme v listopadu 2010, kdy každý
zájemce, tj. již „deváťák“, může projít profesním testem s individuálním pohovorem.
A pak už přichází to jeho opravdové rozhodnutí. Takže šťastnou volbu!
A my znovu začínáme, máme nové „osmáky“.
Mgr. Lidmila Janotová, vedoucí projektu, ZŠ Npor. Loma Příbor

Dne 3. dubna 2010 se v rámci velikonočního jarmarku uskutečnila akce „Prezentace poskytovatelů sociálních služeb ve městě Příboře“.
Zúčastnili se ji následující poskytovatelé sociálních služeb: Diakonie ČCE
- středisko v Příboře, které občanům města zajišťuje pečovatelskou službu a denní stacionář pro seniory. Dále se na prezentaci podíleli zástupci
Domova pro seniory v Příboře, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje a
zástupci Svazu tělesně postižených v ČR o. s. – místní organizace. Všichni
návštěvníci si mohli prohlédnout jakou činností se jednotlivé organizace
zabývají a seznámit se s konkrétními sociálními službami, které poskytují.
Kromě toho si mohli kolemjdoucí vyzkoušet některé zdravotní pomůcky,
případně si zakoupit výrobky, které vytvořili klienti těchto organizací.
Město Příbor tímto všem zúčastněným poskytovatelům děkuje za jejich pěknou a názornou propagaci své činnosti v sociálních službách.
Ing. Foriška, odbor sociálních věcí

Dechový orchestr mladých a
město Příbor
Vás zve na tradiční

Prvomájový
koncert
Dechového
orchestru mladých
sobota 1. května 2010
v 10:00 hodin
Městský park Příbor

STAROSTA MĚSTA PŘÍBORA
zve občany města na vzpomínkovou
akci u příležitosti

65. výročí osvobození města Příbora

s tímto programem:

středa 5. května 2010
18.00 hodin –

slavnostní projev starosty města k 65. výročí
osvobození města na náměstí S. Freuda

–

položení kytic u památníku sovětských
vojáků v parku na nábřeží Rudé armády a u
památníku obětem 1. a 2. světové války
v parčíku u ZŠ Jičínské

Hudební doprovod:
Sdružení hudebníků Příbor
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POZVÁNKA

střípky Městské policie

V sobotu 12. června 2010 uskuteční naše organizace KDU ČSL Příbor

Dne 26.03.2010 v 09:55 hod. oznámila žena
z Příbora, že ji dnes ráno nebo ze včerejška na dnešek někdo ze zahrady, ze šňůry na prádlo, ukradl
věci, které zde nechala sušit. Mělo se jednat o rifle
šedočerné žíhané barvy, žlutočerné botasky a svetr.
Uvedla, že jí jde hlavně o značkové rifle, které byly
dražší, a proto prosí, aby jí byly v případě nálezu
vráceny.

TRADIČNÍ LIDOVOU VESELICI
v městském parku u Katolického domu v Příboře.
K tanci a poslechu bude hrát skupina YPSILON.
Nebude chybět dobrý guláš, koláče, zákusky a hojnost alko a nealko nápojů.
Připravena je i tombola. Vstupné 25,- Kč, děti do 10 let zdarma.
Již dnes zveme dospělé a malé k hojné účasti.

TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR
nabízí veřejnosti možnost hraní na tenisových kurtech
od 2.května 2010. Kurty jsou otevřeny denně od 9:00 h.
Hraní je možno domluvit přímo na kurtech za
restaurací MEXIKO nebo na telefonu

739 705 255

Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50

Tel. – Fax: 556 723555
e-mail:zus.pribor@nettle.cz
------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka pro rodiče žáků 1.tříd ZŠ v Příboře
--------------------------------------------------------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 2010 – 2011. Tento průzkum se bude konat v pondělí
17. května 2010 a ve čtvrtek 20. května 2010 od 14.00 – 17.00 v Základní
umělecké škole, Lidická 50, třída hudební nauka.
Jste srdečně zváni.

Ivo Lacný
ředitel ZUŠ Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. května
Hanzelková Anna
Hanzelková Mária
Linartová Marie
Malachta Otakar
Pasternáková Marie
Pavelka Ondřej
Bravenec Jindřich
Jurečková Jarmila
Kašpárek Vladimír
Machalová Dagmar
Malúšová Marie
Matulová Eliška
Michálková Vlasta
Ottová Anna
Rošová Alice

Rožnovská Ludmila
Šimíčková Marie
Zaoralová Vladimíra
Bittner František
Caloňová Drahomíra
Kahánková Anna
Filipová Drahomíra   
Krompolcová Danuška
Volná Marie
Babincová Marie
Galia Drahomír
Jurásková Anděla
Říhová Kamila
Šurgová Bedřiška
Švachová Antonie
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Dne 26.03.2010 v 20.15 hod. bylo přijato oznámení od občanky města, že na ulici Jičínské nějaká
osoba natahuje provázky či silikonovou pásku přes
cestu a chodník do výše hlavy, a když šla její známá
kolem tržnice, tak si o tento provázek málem pořezala obličej. Následně bylo zjištěno, že provázek
byl natažen i u vlakového nádraží. Této schválnosti
se měl dopustit asi 25letý podnapilý muž, který byl
spatřen svědkem, jak jede směrem k prodejně Penny
Market. Ten byl následně hlídkou MP vyhledáván
po katastru města, ale vzhledem k pozdní informaci
o jeho pohybu již bezvýsledně.
Dne 27.03.2010 v 01:25 hod. při pochůzkové
činnosti byla na náměstí Sigmunda Freuda strážníky spatřena v blízkosti restaurace Slavie skupina cca
50 osob, která přihlížela, jak dochází ke konfliktu
mezi několika mladíky. Ti si údajně chtěli vyřizovat
účty po neshodách, ke kterým mělo dojít ve vnitřních prostorách baru Slavie, kde probíhal koncert
hiphopové kapely. Strážníci na místě již v zárodku
zabránili vzájemnému fyzickému napadání mezi
několika osobami a následně již za přítomnosti
Policie ČR, která byla přivolána, „rozpustili“ velkou skupinu přihlížejících hlučných mladých lidí.
Nejaktivnějšími ve fyzickém napadání byli 3 mladíci z Kopřivnice, u kterých byla následně provedena
dechová zkouška s výsledky kolem 1 promile alkoholu v dechu. U žádného z mladíků nebylo zjištěno
zranění, pouze jeden měl drobné oděrky na rukou
a obličeji, avšak ten lékařské ošetření odmítl.
Mladíci se budou následně zodpovídat z přestupku,
kterého se svým protiprávním jednáním dopustili.
Dne 29.03.2010 bylo v 18:00 hod. přijato oznámení od místní občanky, která hlídce sdělila, že je
u ní v bytě 36letý syn, který je v podnapilém stavu
a má tendence vyskočit z balkonu, který se nachází
v druhém patře. Na místě bylo po podání vysvětlení jeho rodiči, zjištěno, že se jedná o dlouhodobé
duševní a zdravotní problémy jejich syna. Ten se
po příchodu hlídky choval již klidně, ale vzhledem
k silné podnapilosti (3,48 promile alkoholu v dechu), kdy nebyl schopen kontrolovat své chování
a mohl tak ohrozit sebe nebo jiné, bylo strážníky rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou
stanici ve Frýdku-Místku. Předtím se však ještě podrobil vyšetření v nemocnici v Novém Jičíně.
Dne 08.04.2010 bylo na služebně městské policie v 08:45 hod. přijato oznámení od občanky
města, která uvedla, že ji před nedávnem navštívil
nějaký muž, který prosil o půjčku 50 Kč. Jako důvod uvedl, že se mu zrovna měl narodil vnuk a nemá
u sebe žádné peníze. Dále uvedl, že se jmenuje Z.V.
a bydlí na ulici Pionýrů. Oznamovatelka mu uvěřila,
zapsala si jeho jméno a peníze mu půjčila. Doposud
jí však peníze nevrátil, a proto přišla upozornit na
tohoto muže. Následně bylo strážníky zjištěno,
že podobného jednání se podezřelý muž dopustil
i u jiných osob, a to na ulici Štramberské, kde byl
však rázně odmítnut. Ve všech případech se mělo
jednat pravděpodobně o muže bez přístřeší, který
byl dle udaného popisu menšího vzrůstu, neoholený
a ve věku okolo 50 let. Vzhledem k těmto jednáním
upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti
a nedůvěřovali lidem, kteří se pod různými záminkami snaží získat finanční hotovost.

Z jednání rady a zastupitelstva města

78. schůze RM dne 6. dubna 2010 mj. projednala:
j

Uložila dopracovat materiál o ekonomické
zhodnocení možného finančního dopadu variant případné výhry nebo prohry soudního
sporu města Příbor se společností Stavitelství
OTA

j

Vzala na vědomí zápis z komise pro MPR ze
dne 30.3.2010 a zápis z komise pro občanské
záležitosti ze dne 22.3.2010

j

částce vždy předem do 31. 1. běžného roku.
Zveřejnění bude realizováno na dobu 15 dnů

Vzala na vědomí uzavření MŠ Příbor, Pionýrů
1519, okr. Nový Jičín z důvodu rekonstrukce
v době od 31.5.2010 do 31.8.2010 se zajištěním náhradního provozu v měsíci: červnu ve
školní družině ZŠ Npor. Loma, Příbor, v červenci v MŠ Kamarád, ul. Frenštátská

j

Vzala na vědomí „Výroční zprávu Městského
úřadu v Příboře za rok 2009“

j

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbora prodat nemovitosti – pozemky parc.č. 184/3, 184/4, 184/5, k. ú. Klokočov
u Příbor, obec Příbor, formou výběrového
řízení za minimální kupní cenu 65.614 Kč,
plus náklady spojené s prodejem, včetně daně
z převodu nemovitostí.

Schválila smlouvu o bezúplatném převodu
majetku od Hasičského záchranného sboru
MSK pro JSDH Příbor na osobní automobil
Nissan a vozidlovou radiostanici GM300

j

Zrušila usnesení RM č. 74/10/1 z důvodu neuzavření nájemní smlouvy s nájemcem¨

j

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města pronajmout nemovitost – pozemek
parc.č. 630/2 orná půda o výměře 8480 m2,
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, za stanovených podmínek

j

j

Žádost o odprodej s konkrétní cenovou nabídkou v uzavřené obálce s označením obálky “Prodej nemovitosti parc.č.184/3,184/4,
184/5, k.ú. Klokočov u Příbora” lze podat na
MÚ Příbor do 15 dnů od data zveřejnění tohoto záměru na Úřední desce MÚ Příbor
j

j

j

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města pronajmout nemovitost – část parc.č. 98 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 9 m2, k.ú. i obec Příbor, za účelem
umístění nadstřešení vstupního prostoru objektu č.p. 416 v Příboře, nacházejícího se na
parc.č. 109, k.ú. i obec Příbor, na dobu neurčitou, od 1. 3. 2010, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
ode dne doručení výpovědi, za roční nájemné
156,-- Kč, s možností každoročního navýšení ročního nájmu o výši, odpovídající inflaci
dle ČSÚ za předcházející rok, splatné v jedné

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbora darovat nemovitost – pozemek
parc.č. 1348/5 ostatní plocha, zeleň o výměře
279 m2, k.ú. i obec Příbor, včetně dřevin, nacházejících se na tomto pozemku – majetkoprávní vypořádání
Schválila pronájem nebytového prostoru v objektu Kulturního domu č.p. 560 na
ul. Lidická v Příboře (dále jen KD) do doby
jeho rekonstrukce panu: Ivo ROTTEK Autoškola, Lidická 560, Příbor za stanovených podmínek
Rozhodla povolit Mateřské škole Kamarád,
Příbor, Frenštátská 1370 na základě ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění výjimku naplněnosti třídy
školy z počtu 24 dětí na 25 dětí na každou třídu školy od školního roku 2010/2011 na dobu
neurčitou za předpokladu, že zvýšení počtu
dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

j

Rozhodla schválit Dodatek č.1 k Pořadníku na
byty 1+1 a 2+1, schválenému dne 22.12. 2009

j

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Stavební úpravy ulice Sadová v Příboře“
j

Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na akci „Z Poodří do
Beskyd - cyklistické propojení - úsek PříborKopřivnice“

j

Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení na
akci „Stavební úpravy piaristického kláštera III.etapa - 1.NP“

j

Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení na akci „Stavební úpravy MŠ Pionýrů
v Příboře“

j

Stanovila po projednání poskytovatelem bankovního úvěru ve výši 10 000 000- Kč uchazeče Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07

j

Doporučila ZM projednat Závěrečný účet
hospodaření města Příbora za rok 2009 v následujících objemech:
příjmy 2009

230 237 833,73 Kč

výdaje 2009

192 359 948,81 Kč

financování 2009 - 37 877 884,92 Kč
a souhlasit s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
j

Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy
ohradní zdi kolem farního kostela“ zahrnutou
do Programu regenerace MPR Příbor pro rok
2010 firmu Radek Klimša, Skotnice 168, 742
59 Skotnice

j

Stanovila zhotovitelem akce „Klimatizace
v budově Městského úřadu v Příboře“ firmu
AEF ACIMEX ELELKTRONICS Fulnek, s.r.o,
1. máje 223, 742 45 Fulnek
Dne: 19. dubna 2010
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Informace pro občany:
Vážení občané města Příbora,
měsíc uplynul a proto mně dovolte opět
několik informací pro vás z městského úřadu.
Dovolím si připomenout v tomto článku několik
informací, určených spíše pro ty mladší, protože
ti dříve narození tuto problematiku již zřejmě
znají. Samospráva města funguje pod vedením
zastupitelstva města ZM, které tvoří 23 členů
ZM, kteří získali od občanů ve volbách na toto
místo mandát. Tito členové výhradně rozhodují
o celé řadě věcí ve městě daných zákonem o obcích. Úředníci na radnici, neboli městském úřadě
jsou pouze v roli vykonavatelů jejich vůle, samozřejmě v souladu s příslušnými zákony. Kromě
toho jsou úředníci rovněž vykonavateli zákonů
pro stát, mnozí znáte stavební úřad, sociální pro-

blematiku, životní prostředí, matriku a jiné, vykonávají tedy přenesenou působnost – jednoduše
řešeno státní správu. Pro členy ZM zpracovávají
podklady pro jednání orgánů samosprávy, jako je
rada města (RM) a ZM. Zároveň plní úkoly ZM
a RM, které jsou úřadu přiděleny formou usnesení těchto orgánů. Ve městě jsou ještě další orgány
a jsou to organizační složka městská knihovna,
v úrovni organizační složky městská policie (MP)
a hasiči a dále potom příspěvkové organizace
2 základní školy, 2 mateřské školy, středisko volného času LUNA, jedna školní jídelna
a Technické služby (TS) města Příbor. Kromě
toho existuje ještě samostatná obchodní organizace Správa majetku města Příbor (SMMP) s.r.o.,
jejíž 100% vlastníkem je město Příbor. TS se za-
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bývají údržbou všeho možného, zelených ploch,
chodníků, komunikací, hřišť atd. a SMMP zase
údržbou a provozováním domovního a bytového fondu. Z uvedeného je také patrné, na koho
je možné se obrátit z hlediska jeho kompetencí, když občané něco požadují, protože někdy
z důvodů nedorozumění požadují úklid a údržbu
některých prostor ve městě po některém z úředníků, kdy tento je schopen pouze požadavek tlumočit, ale samozřejmě chybí zpětná vazba, zda to
vůbec jde. Úředník není nadřízen žádnému z vedoucích představitelů uvedených institucí. Zase
příště na jiné téma.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 18.
března 2010

PŘÍBOR –RODIŠTĚ SIGMUNDA FREUDA, ALE TENTOKRÁT
I MĚSTO MALÍŘŮ!!!!
  

V osmitisícovém Příboře žije mnoho zajímavých lidí. Vloni se například v Muzeu
Novojičínska, v pobočce Příbor představili místní řezbáři. A bylo jich osm. Letos se představují
malíři! A je jich – kupodivu - opět osm! Výstava
Příbor město malířů je rozmístěná po celém muzeu. Díla pěti mužů a tří žen jsou vidět v refektáři
i v nové výstavní síni!
Jana Kovaříka - vyučeného nástrojáře inspirují v jeho tvorbě hlavně ženy. Maluje ale cokoli,
podle nálady. V Příboře vystavuje hlavně portréty.
Jaromír Kostelník je známý jako příborský
řezbář a loutkař, a od této výstavy už i jako malíř. „Tematicky mě většinou inspirovaly ženy“, říká
s úsměvem, „ale dnes už jsou to spíš jen krajinky.“
Malovat začal jako dítě a s přestávkami, které vyplňoval jinými činnostmi, se malbě věnuje stále.
Stejné koníčky má i Metoděj Beran – vyřezává, vytváří loutky a k tomu maluje. On sám
o sobě říká: „Maloval jsem od roku a půl, to znamená, že maluji už tak těch šedesát let!“ V muzeu
budí pozornost jeho květinová zátiší, reprodukce
starých mistrů a obrázky Příbora.
Příbor se stal námětem obrazů i Antonína
Filipa. Jemu jsou nejbližší romantická zákoutí
a výhledy do krajiny.
Miloslav Glaubauf, povoláním ekonom, maluje 30 let a inspiraci hledá mimo svůj domov - na
cestách. Jednou si přiveze lastury, podruhé kůru
ze stromu, potřetí kamínky a to vše umně vkomponuje do svých obrazů! Nikdy s nimi není hotov!
„Malování mi přináší nervozitu, jsem napjatý, co
vznikne, jak to bude vypadat. Namaluji, vytvořím
obraz a stále se k němu vracím. Nikdy nevím, zda
už je hotov, to já nepoznám…“, zamýšlí se nad
svými obrazy malíř Glaubauf. Podle hostů výstavy
jeho obrazy hotové zaručeně byly.
Libuše Volná se inspiruje tím, co ji dennodenně obklopuje. Je to hlavně příroda: „No protože jsem se životním prostředím dennodenně
spjata – i v práci, zajímá mě také v tvorbě. Mám
ráda lesy, louky, staré domy. A jsem ráda, když
v ten den, kdy začnu malovat, obrázek dokončím!
To mě baví.“ Maluje tedy spontánně a nejraději
pastely a přímo venku v přírodě.
Libuše Bradnová maluje zase nejraději
v noci, kdy jí myslí procházejí výjevy ze života
i ze snů! „Mým prvním obrázkem byla šťastná
plavba životem, vznikl tak před pěti lety a od té
doby maluji. Maluji to, co ke mně přichází ve snu
i v reálném světě. Malování mi přináší uvolnění,
radost…“, říká autorka naivních obrázků malovaných akrylem Libuše Bradnová. Její dílo je charakteristické barevností, optimismem i vtipem.
Nejmladší vystavující Kristýně Večeřové
je teprve 26 let. „Dá se říct, že maluji od dětství,
malování a také hudba je přirozenou součástí
mého života“, svěřuje se mladá žena. Na výstavě
se představuje grafickými listy s přírodními motiOd příštího čísla začne vycházet seriál z historie: ZMIZELÉ PŘÍBORSKÉ
HOSPŮDKY. Postupně budeme
psát o Mokré handře, Palárně, Politice,
Točně, Včelínku o hostinci U Halamíčků.
Máte-li nám ke kterémukoli hostinci cokoli
říct, ozvěte se:
e.mail: televize-pribor@seznam.cz,
tel. 776 725 909 I. Nedomová

  

  

  

  

  

  

  

  

vy tvořené technikou suché jehly, nebo portrétem
svého muže kresleným rudkou.
Příborští malíři se v Muzeu Příbor, v pobočce Muzea Novojičínska, p. o. představili v plné
kráse! „Mám dobrý pocit z celé výstavy. Ač vystavují neprofesionální malíři, neviděla jsem tady
jediný amatérský obrázek!“, hodnotí výstavu Sylva
Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska, p. o.
Vedoucí muzea Václav Michalička dodává:
„V Příboře se daří dělat výstavy, které jsou přímo

spjaty s městem, mají i velký ohlas, jsem tomu rád
Výstava v muzeu Příbor potrvá do 18. května. Přijďte se podívat, jak tvoří malíři v Příboře!
A pak snadno poznáte, který obraz kterému na
této stránce patří!
Napsala: Mgr. Irena Nedomová, e-meil: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.
Zdroje: vyprávění malířů, Muzeum
Novojičínska, p. o., program Local TV Příbor.
Foto: Jan Nedoma
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A léta běží, vážení…

Z kalendáře starosty města
Březen/duben 2010
ing. Milan Strakoš
První jarní dny byly v letošním roce doprovázeny proměnlivým počasím. Zažili jsme sníh
i mráz, déšť a kroupy, chvílemi taky sluníčko
a teplo.
Zaměstnanci technických služeb, ale i občané
města, se pustili do jarního úklidu. Centrum města a většina frekventovaných ulic a chodníků je již
téměř v pořádku, na náměstí se po zimní přestávce vrátily lavičky, vyčistily se zahrádky a některá
veřejná prostranství.
Započato bylo již s některými stavebními pracemi, které má město zařazeny v plánu letošního
roku. Jednou z akcí je přemostění Kopřivničky
na výjezdu z města směrem na Frenštát, které
navazuje na chodník opravený v loňském roce.
Přemostěním Kopřivničky bude odkloněn pohyb
chodců na hlavní silnici, bude zvýšena jejich bezpečnost a rovněž bezpečnost silničního provozu
v této části města.
Další akcí, která byla již zahájena, je generální
oprava dříve panelové komunikace ulice Na Valše,
která ústí do rodinné zástavby a ke sportovnímu
areálu tenisových kurtů.
Počátkem dubna byla zahájena rovněž celková revitalizace panelového domu č.p. 1483-1485
na ulici U Tatry. Revitalizace spočívá v celkovém
zateplení domu, součástí je výměna veškerých
skleněných výplní. Zároveň s tím se začínají připravovat potřebné podklady pro opravy dalších
dvou městských domů v lokalitě tohoto sídliště.
Na revitalizaci všech tří domů hodlá město uplatnit žádosti z programu „Zelená úsporám“, čímž by
mohlo dojít ke snížení celkových nákladů, které
by jinak musely být hrazeny z vlastních prostředků a z nájmů uživatelů těchto bytů.
Zastupitelstvo města se v posledním měsíci neuskutečnilo, zasedání je plánováno až na
22. dubna, tj. po uzávěrce tohoto čísla Měsíčníku.
Schůze rady města se konala 6. dubna a zabývala se především hospodářskými výsledky
příspěvkových organizací města. Na schůzi rady
města byla projednána rovněž Výroční zpráva
města za rok 2009, se kterou se můžete seznámit
na www.stránkách města. Zpráva obsahuje informace o vývoji města, informace o stavební činnosti, hospodaření města apod.
Smutnou zprávou se pro členy zastupitelstva města a další občany města stalo oznámení
o úmrtí pana Antonína Mocka, který působil
v zastupitelstvu města v různých funkcních od
roku 1991 a rovněž před tímto rokem ještě ve
funkcích dřívějších národních výborů. Jako člen
zastupitelstva ukončil tuto činnost z osobních důvodů již v roce 2009.

6. dubna jsme si připomenuli, že již uplynulo
20 let od chvíle, kdy se hrstka nadšenců na podnět
pražských psychoanalytiků sešla a dohodla se, že
přímo ve Freudově rodišti založí společnost, která si tenkrát ve svých stanovách vytýčila 3 hlavní
úkoly – cituji:
„1. popularizace vědeckého
a uměleckého odkazu zakladatele psychoanalýzy
a velikého příborského
rodáka Sigmunda Freuda
2. badatelská práce o životě
a díle Sigmunda Freuda,
dějinách psychoanalýzy
a moderního umění a publikování těchto výsledků
3. zřízení konta a posléze
Nadace Sigmunda Freuda
za účelem vykoupení rodného domu…“
S přibývajícím časem
a zkušenostmi Společnost
přenechala badatelské pátrání specializovaným vědeckým pracovištím
a svou propagační činnost zaměřila hlavně na
mládež. Hledala rovněž formy, které by oslovily
širokou laickou veřejnost. Jsem přesvědčena, že
tento kontakt podpořily hlavně vizuálně směřované projekty, jako mezinárodní výtvarná soutěž
„Můj sen“ se svým každoročním vyvrcholením
při Freudově folklorním festivalu a také mezinárodní fotografická soutěž s názvem „Sigmund
Freud – včera, dnes, zítra“. Soubor nejzdařilejších
snímků připomenul město Příbor na mnoha výstavách v Ostravě, Opavě, Praze, Frýdku Místku,
v Bratislavě, v Bielske Biala v Polsku… Širší ve-

řejnost rovněž oslovují jarní přednášky předních
psychoanalytiků od nás i ze zahraničí,
Na pracovně zaměřené schůzce jsme si mnohé z akcí i osobností v oblasti psychoanalýzy
připomenuli prostřednictvím zajímavých dokumentárních videosnímků úspěšného videoama-

téra PhDr. Eduarda Mocka a zdařilých fotografií
z dílny Fotoklubu Příbor. Ti z vás, kteří budete
mít zájem tyto zajímavé dokumenty zhlédnout
a pohovořit si s jejich autory, budete moci využít
plánovaného setkání v června letošního roku.
Srdečně zvu všechny zájemce a těším se rovněž na vaše příběhy, vzpomínky, kuriozity. Určitě
to bude oboustranně obohacující setkání
Mgr. Marie ŠUPOVÁ
Předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda
v Příboře, Autorka a organizátorka projektů
k propagaci  Sigmunda Freuda a Leoše Janáčka

Velikonoce na I. stupni

a těšili se na další činnosti (vyráběla se velikonoční přání, zapichovátka do květináčů, kraslice apod.). V době po vyučování si chlapci třetí
třídy vlastnoručně upletli pomlázku. Děvčata
z třetí třídy a spousta druháků vyráběla velikonoční dekorace a malovaná vajíčka. Veškeré
snažení bylo zakončeno již tradičními gymnastickými závody

Každý rok se všichni připravujeme na
Velikonoce. V tuto dobu oslavují křesťané zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Je to období , na které se těší nejeden chlapec nebo děvče. Všichni mají plné ruce práce.
Nebylo tomu jinak ani letos. Žáci naší školy
se aktivně zapojili do velikonočních příprav.
Aby šla žákům práce lépe od ruky a vše se
dobře dařilo, navštívili nejdříve v muzeu besedu „Velikonoce v Pobeskydí“. Zde se dověděli
spoustu nového o velikonočních zvycích našeho
regionu. Sami si potom ve třídách zpracovávali
získané poznatky o Velikonocích nejen u nás,
ale i v zahraničí. Vzájemně si předávali informace získané od rodičů, hledali v encyklopediích
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„O Velikonočního zajíce“. V tomto klání
si změřili síly žáci prvních, druhých a třetích
tříd. Vše se podařilo. Úsměv na tvářích svědčil
o všem.
Mgr. Ivana Říčková
a Mgr. Irena Bukovjanová
ZŠ Npor. Loma Příbor

  

Co všechno musí udělat jaro

Vytáhnout trávu z hlíny, nazeleno natřít.
Načernit pěkně stíny, všechno živé sbratřit.
Nachystat noty ptáčkům, obléci nahé stromy,
Vysmát se poškoláčkům….
To byla slova, která provázela Den otevřených
dveří na ZŠ Příbor, Jičínská 486. Velikonoční jarmark
i vystoupení žáků provázelo jaro. I počasí si dalo záležet, sluníčko svítilo a atmosféra v celé škole dala
vědět, že jaro už je opravdu tady.
Žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování zhotovovali velikonoční kraslice, přáníčka, pletli košíky, vysévali do misek osení, zdobili
rozkvetlé větvičky zlatého deště, připravovali květinovou výzdobu do oken školy a vytvářeli další a další
velikonoční dekorace.
Všechny svoje výrobky pak nabízeli návštěvníkům Dne otevřených dveří.
Podstatnou část tohoto dne tvořila vystoupení
žáků v naší tělocvičně. Proběhla ve třech sledech,
protože prostor tělocvičny je malý. Přesto vystoupení našich nejmenších mělo takovou návštěvnost,
že se dovnitř mnoho z dospělých nedostalo. Zajistili
jsme proto i přímý přenos z vystoupení do třídy
v 2.patře.
A jaký program děti připravily? Většinou jarní
písničky, veselé tanečky, prostě vše, co je spojeno
s jarem. Na podiu jste mohli vidět zvířátka, pohádkové postavičky, vystoupení starších žáků proběhlo
ve víru tance, scének, hry na hudební nástroje.
A tak se nám u těch nejmenších z 1. – 3. tříd
představil lví král, kos, který ztratil píšťalku, žabka
hrající na kytaru. Auto projíždělo Zlatou bránou
a všichni se nakonec dozvěděli, jak se dělá jaro.

Žáci 4. – 6. ročníku slavili Svátek zvířat, Káča
našla ptáče, ošetřovali polámaného mravenečka,
zazpívali si Jarní písničku a udělali pokusy s jarem.
Nakonec se přišel rozloučit Kašpárek v rohlíku.
A ti nejstarší? Pro ně je samozřejmě nejdůležitější tanec. A tak jsme mohli sledovat Taneční
vzpomínky (pro dříve narozené), Dance mix
a další taneční vystoupení. Velice milé bylo vystoupení muzikantů z 8.C a 9.A. Tennessee v jejich provedení navodilo náladu vzpomínek. Co
by to bylo za vystoupení, kdyby chyběly scénky?
A tak si na podiu zadováděli Šmoulové, Mrazík
nás pobavil výbornou dramatizací a na závěr jsme
byli seznámeni s vývojem člověka. Viděli jsme
útržky ze života malých dětí, podívali se do hodiny dějepisu, sledovali vývoj člověka až do stáří, kdy šikovní důchodci krmili v parku holuby.
A pak přišla Smrt. S kosou. A dělala si pořádek ve
svých seznamech. Takový je prostě život.
Celým pořadem ve všech sledech diváky provázeli žáci naší školy Katka Juřenová z 9.A a Jirka
Šimíček ze 7.A.
Svátky jara máme za sebou. Naši školu navštívilo více než 500 dospělých. Mimo rodiče
a příbuzné do školy zavítali i bývalí žáci. Ti, kteří školu opustili nedávno , ale i dříve narození.
Zaznamenali jsme spokojenost v jejich tvářích.
Také naši žáci i jejich učitelé měli radost, že se
akce podařila. Patří jim za to velké poděkování.
A teď už si pojďme jaro opravdu užívat.
Mgr. Tamara Dudková,
Mgr. Milada Maščuchová,
ZŠ Příbor, Jičínská 486

Galerie v radnici hostí opět nového autora.
Tentokrát jím je paní Alena Pončová z Ostravy
s makrofotografiemi z přírody.
Společnost Sigmunda Freuda, její předsedkyně Mgr. Marie Šupová a město Příbor, iniciovali
v rodném domě S. Freuda v úterý 6. dubna setkání, na kterém bylo připomenuto již dvacáté výročí
od přejmenování příborského náměstí, které dříve neslo jméno Stalinovo. O událostech s tím spojených jsem hovořil já, kronikář města p. Lubomír
Loukotka a další přítomní účastníci.
Začátkem dubna byla vyhodnocena anketa,
ve které se měli občané možnost vyjádřit k chystané rekonstrukci kulturního domu a k úrovni
kultury ve městě obecně. Své názory vyjádřilo celkem 156 občanů, tři z nich po vylosování získali
pěkné knižní odměny. Z ankety lze vyčíst, že většina respondentů není spokojena jak se vzhledem
kulturního domu, tak kulturní nabídkou, která
je v něm poskytována. Většině schází především
kino, mladším zábava odpovídající jejich věku,
četnost kulturních programů apod. Na základě
této ankety a dalších analýz se připravuje zadání
pro zpracování projektu společenského a kulturního domu.
První letošní volby se uskuteční v termínu
28.-29.května. Bude se volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnosti budou
v Příboře na stejných místech jako v minulosti.
Využijte tedy svého práva a přijďte podpořit svoji
volební stranu.

Zdařilé nedělní odpoledne aneb maškarní karneval
V neděli 7. března odpoledne byl opět
Katolický dům „velmi spokojen“.
Jeho starodávné prostory ožily různobarevnými
maskami - vodníci s čertíky kamarádili s princeznami, včelkou Májou i motýlem Emanuelem. Byl totiž
tradiční Maškarní ples MŠ Pionýrů.
Už zdaleka tuto akci nenavštěvují děti s rodiči
jen z mateřské školy, ale i mnoho dalších, kteří přijali
pozvání k veselé a pohodové zábavě.
Maškarní ples byl zahájen Florentinským
pochodem masek a slavnostním přivítáním p. řed.
Pavlíny Jordánkové. Následovaly tance rodičů společně se svými dětmi.
A to- „ ptačí“ tanec, kyjový, mazurka i oblíbený „židličkový“- při tanci si zařádily nejen děti , ale i
jejich dospěláci. Pěkným zážitkem bylo pro přítom-

Pětidenní výluka provozu na hlavní silnici
pod Šibeňákem spojená s výstavbou obchvatu
na Kopřivnici byla doslova zkouškou pro občany Příbora, Prchalova, ale i některých dalších
obcí. Náhradní doprava po úzkých komunikacích
v některých okamžicích provoz doslova zastavila,
vytvářely se dlouhé fronty a někdy i nebezpečné
situace. Přes tyto problémy se však během těchto
pěti dnů podařilo stavebním firmám i přes nepříznivé počasí dokončit stavbu nového mostu
na hlavní silnici a tím dokončit další část stavby.
S pokračováním stavby však budou průběžně nastávat další omezení, která budou spojená s dalšími objížďkami.

né country taneční vystoupení dětí se sborečkem „
Notička“ pod vedením p. uč. Dagmar Matejové.
V dalším programu se střídaly volné tance se
soutěžemi, kde nescházely sladké odměny. Letošní
tradiční občerstvení v bufetu „ U Čertice“, které jako
vždy vonělo „ božsky“, doplňoval „pitný režim“, který byl připraven nejen pro krásné masky, ale i pro
dospělý doprovod. Po tombole, v níž opět vyhrály
všechny děti, si každý mohl nafouknout barevný balonek, popř. ozdobit fixou.
Byl večer, nikomu se nechtělo domů, ale nebuďte smutní, příští rok si opět společně zatančíme. Moc
milé bylo poděkování rodičů a prarodičů. I my děkujeme všem, kteří se na tomto zdařilém nedělním
odpoledni podíleli.
( Kolektiv zaměstnanců MŠ Příbor, Pionýrů)

22.3.2010… účast na výročním setkání klubu vojenských seniorů

26.3.2010… účast na zasedání výboru Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve
Svitavách
29.3.2010… jednání se zástupci Kopřivnice ve
věci stanovení podmínek úprav kompostárny
v Příboře
6.4.2010… setkání občanů a připomínka 20. výročí přejmenování příborského náměstí na
náměstí S. Freuda

7.4.2010… zahájení vernisáže výstavy Aleny
Pončové v Galerii v radnici
8.4.2010… pravidelné měsíční setkání se zástupci
PČR v Příboře

15.4.2010… jednání se zástupci spol. AVE komunální služby o čistotě a pořádku na sběrných
místech tříděného odpadu
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18.4.2010… návštěva Tomio Okamury, víceprezidenta asociace českých cestovních kanceláří a
agentur v Příboře, spojená s prohlídkou rodného domu S. Freuda

390 let od tragických událostí na Moravě – polští lisovčíci a Sarkander
Jak jsem slíbil v předchozí části, své vyprávění dnes završím posledním úkolem, tj. historicky
prozkoumat teoretickou možnost spojení Jana
Sarkandra přímo s lisovčíky.
Sarkander studoval ve Štýrském Hradci
(Graz) mezi lety 1604 a 1606; rytmistr lisovčíků Stanislav Stroynowski byl rovněž „někdy
v mládí“ studentem jezuitské akademie tamtéž.
Tehdejší evropské vzdělávací ústavy nebyly až
tak početné, že by se žáci pocházející ze slovanských zemí neznali, nebo dokonce nedružili,
pokud oba studovali ve Štýrském Hradci současně. Ale ani tato případná „náhoda“ nemusí
nic znamenat: i kdyby se Sarkander o pozdější
kariéře Stroynowského v polském vojsku dozvěděl, nikterak nebyl schopen v červnu 1619 na
jednání v Čenstochové (pokud tam byl) požadovat právě jeho účast ve výpravě do habsburských zemí, protože rytmistr Stroynowski
vešel do obecného povědomí teprve po bitvě
u Humenného (v listopadu 1619), kdy byl po
smrti rytmistra Stanislava Krupky zvolen do
důležité funkce strażnik wojskowy. Stanislav
Stroynowski tak patřil ke čtyřem nejvyšším velitelům následné lisovské výpravy (po hejtmanu Jaroši
Jeronýmu Kleczkowském byl roven Stanislavu
Rusinowskému a Ondřeji Izidoru Kalinowskému).
Kaplan lisovčíků Vojtěch Dembołęcki ve svém
deníku lisovských výprav sděluje, že Stroynowski
byl do této funkce zvolen i z důvodu znalosti maďarského jazyka. Na to reaguje polský badatel
Vladislav Magnuszewski a upřesňuje, že znalost
maďarštiny mohl mladý Stroynowski získat během působení v Uhrách, kde snad dříve bojoval
proti Turkům. Ze svých studií ve Štýrsku pak ovládal němčinu a latinu, takže na základě znalostí
těchto jazyků, slovanských východních jazyků
a přirozeně společenských věd můžeme říci, že patřil k nejvzdělanějším lisovčíkům. Stal se zároveň
reprezentativní osobou lisovčíků pro vídeňský
dvůr; po roce 1621 se na něj obraceli jak královský
místodržící Čech Karel Lichtenštejn, tak císařský
zmocněnec generál Michal Althann. Navíc pokud skutečně Sarkander holešovské procesí vedl,
v žádném případě nemohl dopředu vědět, zda se
lisovská jízda na svém postupu Moravou přežene
právě přes Holešov a už vůbec ne, zda „jeho případný bývalý spolužák“ Stroynowski bude zrovna
v jejím čele mávat šavlí.
Problém ztěžuje skutečnost, že životopisné údaje o mládí a jinošství Stroynowského
patří k bílým místům jeho biografie. Vladislav
Magnuszewski pouze dovozuje z dobových
oslavných veršů Adama Władysławiusze, že
Stanislav Stroynowski se s největší pravděpodobností již roku 1600 účastnil válečné výpravy
Jana Zamoyského proti (rumunským) Valachům
a bojů proti Švédům v Livonsku na severních hranicích. Magnuszewski předpokládá jeho narození
kolem roku 1581 (tzn., že by byl o pět let mladší
než Sarkander) a - jak již bylo řečeno - připouští,
že mladý Stroynowski se mohl účastnit i habsbursko-tureckých válek na samém konci 16. století
(tzv. patnáctiletá válka 1591 – 1606; buď v řadách
jízdy Mikuláše Pálffyho, anebo Karla Mansfelda).
V žádném případě již ale tehdy nepobýval na

Igor Jalůvka

kněžských studiích (mezi roky 1604 a 1606)
tak jako Sarkander. Tato studia absolvoval ve
Štýrském Hradci ještě v dětském a časném jinošském věku, poněvadž od počátku 17. století
již byl na vojenské dráze.

Odkdy a dokdy ale Stroynowski ve Štýrském
Hradci studoval? Děti mnohých polských magnátů (Mikuláš Wolski, Ondřej a Jan Tęczyńští)
se stali chovanci jezuitské akademie ve Štýrském
Hradci ve svých devíti letech. Daleký potomek
rodu Stroynowských, Rafael Stroynowski, potvrdil ve svém článku v Gazetě Warszawskej r. 1856,
že Jan Tęczyński byl ve Štýrském Hradci spolužákem Stanislava Stroynowského. Předpokládá-li
Magnuszewski u Stanislava Stroynowského rok
narození 1581 (jako u Jana Tęczyńského), musel
do školní lavice ve Štýrsku usednout již roku 1590
a opustit ji nejpozději roku 1600. Vyplývá z toho,
že farář Sarkander a rytíř Stroynowski se rozhodně nemohli znát.

Vraťme se ještě na závěr k výpravě lisovčíků (na cesarskiej) popisované v únorovém čísle
Měsíčníku. 7. února 1620 král Fridrich stále vyřizoval v Brně věci zemské. Předvoj polských jezdců
mezitím směřoval z Holešova do Napajedel a pak
se stočil do Dolních Rakous. Z dobové zprávy se
dovídáme, že jakýsi druhý sled lisovčíků se marně pokusil o Brno „silami nemalými“. Ze zápisu
vyplývá, že lisovčíci byli informováni o králově
přítomnosti ve městě, i když zaráží patrně nadsazený údaj o 8 000 Polácích. Ve sborníku Moravské
Kravařsko se zase píše, že na Moravě přes 500 vesnic lehlo tehdáž popelem. To je údaj přinejmenším
velice nadsazený, protože již 8. února dosáhli lisovčíci Jaroše Kleczkowského Vídně. Znamenalo
to, že denně museli urazit nejméně 60 kilometrů.
Jednoduše neměli čas na to, aby plenili a zapalovali každou vísku, protože chtěli dojet do Vídně
co nejdříve. Vypálit 500 vesnic! (což je samo
o sobě číslo hrozivé) se rozhodně nedalo stihnout
během čtyř dnů rychlé jízdy Moravou. (Pro porovnání: při tažení švédského polního maršálka
Banera do Čech, mezi dubnem 1639 a březnem
1640, lehlo v Čechách plamenem na 600 městeček a vesnic, z toho jen na Žatecku 400.) Ono
vypalování měly na starosti především následné
loupeživé proudy z Polska (hultajové), mnohdy se
za lisovčíky vydávající, jejichž počet odhadnout je
rovněž nesnadné.
Když Kleczkowského jezdci dorazili v sobotu 8. února před Vídeň, vzbudili strach a byli
považováni za jakési oddíly Gabriela Bethlena,
protože nikoho nenapadlo, že by lisovčíci mohli z Polska dorazit tak brzo. Dokonce bylo proti
nim z města vysláno vojsko. Ale vše se brzy vyjasnilo a Kleczkowského lisovčíci byli včleněni
do Dampierrových vojsk. Nazítří se pluk přemístil do nedaleké vísky Enzersdorf, kde se utábořil. Plukovník Kleczkowski a jeho rytmistři se
odebrali k audienci u císaře a většina mužstva
též navštívila Vídeň, aby se ukázali jejím měšťanům, prodali vzácné předměty z moravských lupů
a pořádně se opili „akvavitou“ (akwawita = woda
życia = gorzałka).
Poté co počátkem března Kleczkowski padl,
lisovčíci si zvolili velitele nového - Stanislava
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dokončení-

Rusinowského. Následující období bojů pak zahrnuje srážky menšího formátu. Když lisovčíci
na svých zátazích narazili na měšťany, šlechtice
nebo úředníky, které pokládali za nepřátele císaře,
tak je nejen oloupili, ale nahé a beze zbraní posadili na koně a nedbajíce silného mrazu odeslali
do Vídně. Byla to jejich forma černého humoru.
Zato 6. července 1620 nerespektovali salvu guardii – císařský list, který poskytoval bezpečnost
jejich majitelům. Jimi byli v tomto případě obyvatelé Heidenrechensteinu v Dolním Rakousku.
Lisovčíci tam povraždili dvě stě dospělých, dvě
děti a z hrobů vyhrabali těla pěti mrtvých, aby
je oloupili. Tento čin nebyl ryze ojedinělý. V té
době již ale Jindřich Duval hrabě de Dampierre
lisovčíkům nevelel. Byl odvelen na uherské bojiště proti Bethlenovi. (Ranou pro císařský válečný
štáb pak byla jeho smrt 8. října 1620 při obléhání
Bratislavy.) Lisovčíky tak patrně „zdědil“ Buquoy.
1. srpna totiž zpravil Ferdinand II. velitele císařských vojsk Karla Bonaventuru Buquoye de
Lonquevala, že císařská vojenská rada, doslechnuvši se o poklesku korouhve lisovčíků, rozhodla
ponechat v nájmu pouze 1000 – 1500 mužů pod
velením Komorowského, všechny ostatní vyhnat
do Polska (…alle anderen nach Polen vertreiben).
Kdo byl Komorowski, není jasné. Nejspíš nějaký
důstojník císařských vojsk s polskou krví, kterého
chtěla rada přidělit lisovčíkům jako velitele, aby
nad nimi lépe dozíral. Ale nakonec se tak nestalo,
protože císařsko-ligistická armáda lisovčíky ještě
potřebovala.

Lisovčíci v našem kraji.
Zde na vrcholu Bílé hory (1624).
Česká válka se na podzim posunula do své
rozhodující fáze. 20. září překročili katoličtí
spojenci v oblasti Nových Hradů českou hranici. Císařsko-ligistické vojsko, v jejichž řadách
bylo i lisovské mužstvo, postupovalo ku Praze.
Schylovalo se k šarvátce na bělohorské pláni.
Buquoy ale v bitvě lisovčíkům Rusinowského velet nebude. Tento skvělý stratég byl u Rakovníka
lehce zraněn, avšak na citlivé místo – do oudu
pohlavního, takže jej v akci zastupoval Maxmilián
z Lichtenštejna. Lisovčíci (nakonec pod velením
ligistického generálporučíka Tillyho) svou důrazností a rychlostí přispěli k vítězství. Byli použiti
v závěrečné fázi bitvy. Jan Tserklaes Tilly poslal
lisovskou jízdu proti druhému sledu stavovské
pěchoty i proti čtyřtisícové nedisciplinované
sedmihradské jízdě Františka Rhédeye. Lisovčíci
zahnali nepříliš statečné uherské jezdce přes
Motol až do Vltavy. Mnoho z nich se v řece utopilo a další skončili se zlámanými vazy na okolních viničních svazích.

Takto tragicky pro českou historii tedy skončil zásah polských jezdců u Bílé hory. Abychom
alespoň v něčem „vyrovnali účty“, řekneme si, jak
nakonec dopadli slavní vítězové od Bílé hory Karel Bonaventura Buquoy a Jan Tserklaes Tilly.
Musíme přiznat, že oba brabantští aristokraté byli
velice schopnými veliteli, patrně toho času nejlepšími v Evropě. Buquoy byl zajat Bethlenovými povstalci během svého obléhání Nových Zámků 10.
července 1621. Když hrozilo, že bude osvobozen,
tak mu jeho strážcové, vojáci Štefana Horvátha,
setli hlavu. Tillyho chránila vojenská štěstěna
o deset let déle, ale 15. dubna 1632 v bojích proti
Švédům byl téměř sedmdesátiletý generalissimus
u městečka Rainu těžce zraněn a o dva týdny později svému zranění podlehl.
V polských katolických kruzích se tu a tam
vyskytuje názor, že lisovčíci pobili zajaté české
vojáky na Bílé hoře. Někteří intelektuálové dokonce zmíněný akt přenášejí do roviny současných česko-polských vztahů a zdůrazňují, že to
byl hanebný čin, poněvadž „šlechta je nositelem
národního prvku“. Takový na první pohled sympatický (nerad bych řekl povrchní) pohled zvenčí
je způsoben především odlišným vnímáním pojmu „národní prvek“ či „vlastenectví“ v Polsku,
na rozdíl od vnímání uvnitř společnosti české.
Zároveň tito autoři, pokud hovoří o „národní
šlechtě“, nedocenili silný vliv německého živlu,
který se rozšiřoval v české společnosti ve druhé
polovině 16. a počátkem 17. století: „My - dnes již
oproštěni od přežitého romantického národního
sentimentalismu - víme, že vůdcové defenestrace - takzvaní čeští páni - byli ve skutečnosti naprostou většinou luteráni německého původu“ (J.
Pekař), „…kteří byli nepřátelští i Českým bratřím

a vyhovoval jim systém stavovského státu se slabou královskou mocí, tedy vlastně stav stavovské
a panské zvůle, jako byl v Polsku“ (E. Denis).
Navíc stavovská vojska nebyla postavena na národním principu, ale na žoldnéřském. A pokud
někdo skutečně zmasakroval zajatou stavovskou šlechtu na Bílé hoře, nebyli to Poláci, ale
lisovčíci, a zajatá šlechta nebyla česká, nýbrž
protestantská. O pobití zajatých stavovských
vojáků lisovčíky je však informace nepodložená
a možná má svůj původ v monumentálních oslavných básních, které se Polskem šířily po jednotlivých vyhraných bitvách v 16. i 17. století. Nechci
tím ale říci, že by to bylo absolutně nemožné.
Podle nejnovějších střízlivých odhadů v bitvě nepadlo více než 900 vojáků. Prý bylo ukořistěno 52
nepřátelských standart, které lisovští rytmistři
Stanislav Stroynowski a Vojtěch Sulimirski složili
k nohám Maxmiliána Bavorského. Jiný zdroj ale
hovoří pouze o 20 ukořistěných standartách, což
je vzhledem k rozsahu celé bitvy údaj daleko střízlivější. Mezi nimi byla údajně nejcennější z nich –
samotného Fridricha Falckého.
Po bělohorské bitvě lisovčíci téměř měsíc pobývali v okolí Prahy, kde szable we krwi
kacerskiej ocierali. Během zimy pak terorizovali obyvatele na panstvích kolem Prahy a vypalovali vesnice v oblasti Polabí, zvláště na
Nymbursku a Kutnohorsku. Ale jakmile císař
s Dietrichštejnovou pomocí sehnal floreny na vyplacení dlužného žoldu lisovčíkům, snažil se jich
co nejdříve zbavit. Jako první se do Polska vrátily
kornety Izidora Kalinowského, již před 26. únorem 1621. Kolem Zlína pak byli v polovině května spatřeni vracející se Stroynowského jezdci.
Nakonec se vrátila černá a červená korouhev plu-

EKOŠKOLA - Základní škola, Příbor, Dukelská 1346
zve všechny zájemce i širokou veřejnost na vzdělávací a
osvětovou akci
pořádanou v rámci zapojení školy do mezinárodního
projektu „Světová škola“ a v rámci činnosti školního
ekologického střediska „Větrník“

„ŠKOLA PROTI CHUDOBĚ“
Kdy: 11. května 2010 od 8,00 hod. pro školy, od 13,00 hod. vstup pro veřejnost
Kde: ZŠ Příbor, Dukelská 1346 – budova školy a okolí
Program:
1. Vzdělávací semináře pro žáky a pedagogy příborských škol a škol okresu
(Průřezové téma ŠVP Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
témata Fair Trade - spravedlivý obchod, program „Svět v nákupním košíku“)
- provedou odborní lektoři Společnosti pro Fair Trade Brno
2. „FAIR TRADE - NEKUPUJ CHUDOBU“ tvořivé dílny pro žáky pod vedením
pedagogů ZŠ Dukelská, Příbor
3. „FAIR TEST“ – ověření získaných znalostí o ceny
4. „POKŘIVENÁ ZRCADLA“ a „SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU“ - prezentace výstav,
prohlídka vzdělávacích a osvětových panelů a materiálů k danému tématu
5. „JAK CHUTNÁ FAIR TRADE?“ - prezentace výrobků Fair Trade
s ochutnávkami připravenými žáky v rámci tvořivých dílen

spojená

6. „PŘÍBOR TRADE“ - předání dopisu obchodníkům města Příbora s návrhem zřídit
„Fair Trade koutek“ v jejich obchodě
7. „ŠAMPIÓNI PRO AFRIKU“ fotbalové utkání žáků příborských škol (1.poločas se
hraje s vyrobeným typickým africkým míčem). Výtěžek fotbalového utkání bude zaslán
na humanitární projekt „Postavme školu v Africe!
PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT NĚCO NOVÉHO A PODPOŘIT DOBROU VĚC!
Za realizátory akce:
Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy
Mgr. Irena Tudorov – pedagog školy

ku Stanislava Rusinowského, a to před 18. červnem. Sami lisovčíci po svém návratu živili naději
na opětovné verbování, tentokráte pro bavorského Maxmiliána I. Ale mýlili se – nejdříve je čekal
zásah proti Turkům. To je však již jiná historie …
Co vlastně říci na závěr? Jedna polská charakteristika lisovčíků tvrdí, že tito jezdci patřili k vůbec nejlépe vyškoleným válečníkům doby třicetileté
války. Toto tvrzení by mohlo být pravdivé, ale já
dodám ještě jedno: lisovčíci určitě patřili k nejlépe vyškoleným loupežníkům, násilníkům
a vrahům všech válečných dob.

A Jan Sarkander? Úplně na závěr si ještě dovolím jednu skromnou poznámku: většina českých historiků je spíše toho názoru, že Sarkander
žádné lisovčíky v Polsku na Moravu nepozval, ba
dokonce je ani neznal. Já jsem však první, kdo
tento názor na základě pečlivého studia polské
historie rozebral.
V žádném případě se ale nehodlám zaplésti do diskusí ohledně „oprávněnosti“ svatořečení Jana Sarkandra, jeho zásluh, svatých skutků
a odmítám články typu Češi mají dalšího svatého.
Češi jako národ žádného svatého nemají, ani mít
nemohou. Když, tak katolická církev. A koho si
katolická církev vybere za svého svatého, je jen
a jen její věc. Pro mne za mne si může vybrat třeba takového pátera Koniáše, stejně jako si před
pár lety zvolila papeže, který se v mládí hlásil do
Hitlerjugend. Je to jen její věc. Osobně se snažím
řídit morálkou křesťanskou, nikoli katolickou.
A to nejsou bohužel úplně totožné pojmy.
V současnosti dokončuji přípravu publikace o
celé historii lisovčíků, kde se zvlášť věnuji i vypálení Štramberka v únoru 1624, které měli rovněž
na svědomí tito nechvalně známí jezdci.

PROGRAM SLOVENSKÉ TA 3 NA KANÁLU MĚSTSKÉ TELEVIZE
NAHRADILY PROGRAMY OSTATNÍCH LOKÁLNÍCH TELEVIZÍ - Bílovce,
Brušperku, Klimkovic, Nové Bělé, zkrácený půl hodinový program LTV Příbor, program TV Noe a KTK.
LTV Příbor ale nadále vysílá v obvyklých časech 7 - 8, 17- 18 a 22 - 23 hodin
+ 30 minut z klimkovického vysílače v časech od 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 a
02.00 hod.
Ke změně došlo 25. března. Společnost Local TV Plus Klimkovice získala možnost vysílat svůj program 24 hodin denně a po dohodě s městy toho využila. Město
Příbor si tuto změnu u držitele licence z Klimkovic objednalo. Technologické úpravy vysílače ho přišly na necelých 10 tisíc korun.
Pro diváky, kteří v Příboře doposud sledovali analogové vysílání, to znamená
jedinou změnu - místo programu TA 3 uvidí Magazín Plus, program KT Kopřivnice,
TV Noe a programy ostatních lokálních televizí - Bílovce, Brušperku, Klimkovic,
Nové Bělé a také půl hodinu vysílání z Příbora. Program se opakuje každou čtvrtou
hodinu.
Hodinová smyčka, kterou v Příboře připravujeme, bude v našem městě nadále
uváděna v době od 7 - 8, 17- 18 a 22 - 23 hodin.
Diváci s digitálním příjmem uvidí příborské vysílání ve zkrácené třiceti minutové verzi v časech od hod., 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 , 22.00 a 02.00 hodin na 28.
kanále pásma UHF.
Technickou! kvalitu půlhodinových smyček naší i ostatních televizí nemůžeme
v této chvíli ovlivnit.
Příborské vysílání - upravené do dvaceti devíti minut a opatřené novými titulky
(o vysílacích časech, o pokračování vysílání atd.) posíláme elektronickou cestou do
Klimkovic, tady je řazeno do „schránek“. Teprve odtud je přenášeno zpět – tentokrát do všech obcí.
Věříme ale, že brzy dojde k nápravě. Protože tento model by měl být plně
funkční - ve formě digitálního vysílání - od ledna 2010. Tímto datem, pokud bude
město Příbor souhlasit, skončí vysílání hodinových smyček z Příbora. K vidění budou půl hodinky programu. Jak se bude řešit vysílání záznamů zasedání zastupitelstev, není zatím jasné.
Přesný program – dle časů – uvádíme na webových stránkách: http://www.televize-pribor.cz/?clanek=127
Případné dotazy přijímáme na: televize-pribor@seznam.cz
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PŘÍBOR – NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2010
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví (European
Heritage Days) se konají každý rok v září. Jejich
cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea,
galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou
uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy
movitého kulturního dědictví.

Především je možné navštívit také ty památky, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo
pouze příležitostně. Například neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského
dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné
akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale
i soutěže a další kulturní programy.

kromě krásných architektonických, historických památek i osobnost světového významu – Sigmunda
Freuda, jehož celoživotním dílem bylo zkoumání
lidské duše, bylo pro letošní rok oslav evropského
dědictví zvoleno téma „Duše památek “
Tradiční průvodní text k celonárodnímu tématu EHD 2010
Autor Mgr. Václav Michalička, Muzeum
Novojičínska, p. o.
Duše památek

Památka, co to vlastně je památka? Památka
něco či někoho pamatuje, něco konkrétního či
abstraktního připomíná. Památkou může být cokoliv, co v sobě obsahuje vzpomínky na události
a osoby dávno či nedávno minulé. Svou přítomností nám je připomíná. Označení památka se
Každým rokem se pořádá slavnostní Národní
rovněž používá pro budovy, které jako němí svědzahájení Dnů evropského dědictví vždy ve městě,
kové stojí a slouží a často se přizpůsobují potřekteré na základě výběrového řízení SHS ČMS zísbám svých majitelů. A ačkoliv procházejí mnoha
ká statut pořadatele.
úpravami, kterým se prostě nelze ubránit, neboť
Nahlédněte dnes spolu se mnou trochu do
byly vytvořeny pro potřeby člověka, a člověk
historie těchto „Dnů“.
a jeho potřeby se v čase neustále proměňují, jsou
V roce 2004 bylo hostitelem
město Tábor
KVĚTNOVÁ
ZASTAVENÍ
svědectvím časů mimo běžnou lidskou paměť.
a národní téma se odvíjelo od hudby. Znělo
Budova, stavba, která se stala svědkem nesoucím
„Hudba probouzí památky“. Hostitelem
svědectví o dobách dávno minulých, je schopna
Národního
zahájení
EDH nejkrásnější
v roce 2005 bylo
měsA opět
tady máme
měsíc
v roce mnohých
– květen. výpovědí o lidech, kteří ji stavěli, použítoMěsíc
Chrudim
národní témase„ Nový
životkterá
v histovali a dodat
v ní žili.chybějící
A tyto výpovědi
plný aprobouzející
přírody,
nám dokáže
energiičasto
po bývají až nerickém
O rok
později
se tohoto
postu
podrobné
a sugestivní.
dlouhéprostředí“.
zimě. Měsíc,
který
je plný
různých
výročíuvěřitelně
a lidových
oslav. (např.
stavěníTakovéto stavby
zhostilo
s tématem
„ Otisk slavných
jejich výpovědi lidé natolik intenzivně vnímají,
májky, město
SvátekJičín,
práce,
Dny osvobození,
Den matek a další).
jmen –Vhistorické
objekty,
v
nichž
slavní lidé“. opětže narození
je jako památky,
jakoFreuda
svědky, –jako dokumentomto měsíci si taktéžžili
připomínáme
Sigmunda
Vvýznamného
roce 2007 bylo
hostitelem
Národního zaháty chrání pro další generace, aby i ony mohly se
příborského
rodáka.
jení EHD
Hradiště
s tématemnový pokusit
číst.rodném
A i ve stavbách
Rádaměsto
bych Uherské
vám nabídla
ke shlédnutí
exponátv nich
v jeho
domě. lze číst někdy
„Památky,
a lidová kultura“.
V roce 2008
Autorkouřemesla
je pravnučka
Jane McAdam
Freud jako
– proslulá
britská výtvarnice,
v jasné srozumitelné
otevřené knize a někdy
sesochařka
tohoto slavnostního
zhostilo byl
město
a medailérka.zahájení
Tento exponát
předán je
dotřeba
rodného
starostou
ing. se mezi řádnotnědomu
se soustředit
a začíst
České
Budějovice
a prouúplnost
samozřejmě
do- 20.
Milanem
Strakošem
příležitosti
připomenutí
založení
Společnosti
ky. výročí
A tak budovy
v sobě
nejen odrážejí činy lidí,
dávám
témaFreuda.
„ Památky v krajině a krajina jako
Sigmunda
ale také díky svému kontaktu s minulostí oživují
památka“.
V loňském
se Národní nebudu,
zahájení jste ajako
Víc podrobností
vám roce
již prozrazovat
vždy srdečně
prohlubují
lidskou zváni!
paměť. A paměť překračující
uskutečnilo ve Šternberku s tématem „Památky
hranice věků stává se vytouženou cestou lidstva
měřené časem “.
v překonání a poražení nezastavitelného plynutí
Slováková,
referent
odboru
času
a pomíjivosti
všeho.
Je to KCR
vlastně cesta k jisté
Vzhledem k tomu, že naše město Příbor Stanislava
má

KVĚTNOVÁ ZASTAVENÍ
A opět tady máme nejkrásnější měsíc v roce – květen.

nesmrtelnosti, o které lidé tolik sní.
Lidský sen o nehmotné substanci přetrvávající
smrt - toť věčné hledání lidské duše. Duše, která
bývala považována za nesmrtelnou. Ale kde ji hledat? Je klidně možné, že nesmrtelnou duši utvářejí
lidské skutky, touhy a přání, snad je to lidská vůle
a myšlení. Lidské výtvory, kterými jsou i stavby,
vstřebávají produkty a výsledky lidského ducha.
Někdy jimi dokážou nasáknout jak mořská houba
vodou. Lidský duch promítnutý do neživého objektu dává mu pojednou jakýsi vyšší obsah. Jakousi
duchovní náplň, a stavby – památky na lidská konání - dostávají tak další rozměr. Tento nový obsah,
někdy hromaděný po staletí mnoha lidskými generacemi, je vlastně onou nesmrtelnou duší, onou
pamětí překonávající neúprosné plynutí času. Ale
památky nejsou věčné a jako vše i ony podléhají jisté zkáze. Člověk se však snaží co nejvíce této zkáze
zabránit, zpomalit ji a onu nahromaděnou paměť –
získanou duši památek – si chce uchovat pro sebe,
pro své potomky co nejdéle. Ta touha je velká. Ne
však všichni tu skrytou nehmatatelnou duši stejně
vidí, či dokážou jasně rozpoznat, a ne všichni mají
stejnou potřebu ji chránit. A každý člověk ji určitě
vnímá po svém a každá památka umí promlouvat
různou řečí k různým lidem - někdo umí naslouchat řeči té a jiný zase oné.
Nepřeberné množství lidských individualit
kráčících lidskou civilizací zanechalo za sebou
stopy svého tvůrčího ducha. Ducha třeba tvořícího krásné věci, třeba bojujícího o pouhé přežití. Některé tyto stopy nám zůstaly otištěné i ve
stavbách a jejich nesmrtelné poselství, tu křehkou, lehce zranitelnou duši, bychom měli chránit
a opatrovat jako drahocenné a těžko nahraditelné
dědictví, ale také rozvíjet a obohacovat jako živý
odkaz. Odkaz, od kterého se neočekává stagnace,
ale další a další zhodnotnění.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Bezdrátové internetové
přípojení - Příbor

Měsíc plný probouzející se přírody, která nám dokáže
dodat chybějící energii po dlouhé zimě. Měsíc, který je
plný různých výročí a lidových oslav. (např. stavění májky, Svátek práce, Dny osvobození, Den matek a další).
V tomto měsíci si taktéž připomínáme narození
Sigmunda Freuda – významného příborského rodáka.
Ráda bych vám nabídla ke zhlédnutí nový exponát
v jeho rodném domě. Autorkou je pravnučka Jane
McAdam Freud – proslulá britská výtvarnice, sochařka a medailérka. Tento exponát byl předán do rodného
domu starostou ing. Milanem Strakošem u příležitosti  
připomenutí 20. výročí založení  Společnosti Sigmunda
Freuda.

Instalace - 990kč

Víc podrobností vám již prozrazovat nebudu, jste jako
vždy srdečně zváni!

Kontakt - 739 449 559

Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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PTAČÍ STEZKA

Mešita hvězd

Po delší době se básnířka Irena Kopecká představuje v Příboře – ve městě, v němž žije. Irena
Kopecká doposud vydala jedenáct sbírek se svými lyrickými básněmi, jednu knihu s pohádkami
Po delší doběsbírku
se básnířka
Irena
Kopecká
a přepracovanou
básní už
nežijící
Mariepředstavuje v
Muzeum Novojičínska, p. o. –
Příboře
– ve městě, v němž žije. Irena Kopecká doposud
Keblové.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda
vydala jedenáct sbírek se svými lyrickými básněmi, jednu
Příbor
V současné době Irena Kopecká vydala knihu
knihu s pohádkami a přepracovanou sbírku básní už nežijící
srdečně zve
Praštěné
kantorky a roztomilé děti. Obsahuje jeMarie Keblové.
na literárně-hudební podvečer
denašedesát
povídek.
mají jedno
společV současné
doběVšechny
Irena Kopecká
vydala
knihu Praštěné
né - skutečně
se staly. Básnířka,
a dnes už
můžeme povídek.
kantorky
a roztomilé
děti. Obsahuje
jedenašedesát
říct i prozaička
- strávila
celý
svůj profesní
život
Všechny
mají jedno
společné
- skutečně
se staly.
ve škole.aSvou
milovala,
si rozuměla,
Básnířka,
dnespráci
už můžeme
řícts dětmi
i prozaička
- strávila celý svůj
své žákyživot
měla ráda
a možná
i právě
protomilovala,
si pečli- s dětmi si
profesní
ve škole.
Svou
práci
vě zapisovala
veseléměla
historky
života,
rozuměla,
své žáky
ráda za kantorského
možná i právě
proto si pečlivě
včetně
až
diletantských
příkazů
mocných
z
doby včetně až
zapisovala veselé historky z kantorského života,
totality. V povídkách
pouze změnila
neboV povídkách
diletantských
příkazů mocných
z dobyjména
totality.
někdy
dvě události
v jednu.
pouze
změnila
jménaspojila
nebo někdy
dvě události spojila v jednu.
Bydlím v paneláku na samém kraji Příbora.
PoprvéPoprvé
autorka
knihuknihu
úspěšně
představila
autorka
úspěšně
představilav ostravském
Obyčejný panelák, ale výhled do okolí přímo krákonaný u příležitosti vydání dalších jejích knih.
divadle
Aréna. divadle
Slavnostně
bude
pokřtěnabude
na podzim
v Jičíně
v ostravském
Aréna.
Slavnostně
poTěšíme se na vás
v Čechách.
uvidíte
ji iv vČechách.
příborském
muzeu na lovský.
večeruS požitkem ho využívám celý rok.
křtěna na Ale
podzim
v Jičíně
Ale uvidíte
17. května 2010 v 17.00 hod.
Mešita
hvězd!
Postávám na balkóně a dívám se na pole, louji i v příborském
muzeu na večeru Mešita hvězd!
v refektáři Muzea v Příboře.
Mešita hvězd je básnická sbírka se 70 básněmi.
ky aTato
remízky, na jejich proměnlivý půvab podle
Recitátoři:
Mešita hvězd je básnická sbírka se 70 básnězatím – vzhledem k nedostatku finančních prostředků – vydána
PhDr. Karel Chobot, MUDr. Mořic Jurečka,
řádu ročních období. Občas je tu vidět vážné
mi. Tato zatím – vzhledem k nedostatku finančnebyla, ale milovníci poezie Ireny Kopecké věří, že co není,
Tereza Hasserová, Mgr. Irena Kopecká,
ních prostředků – vydána nebyla, ale milovníci
čápy, někdy
sem zabloudí srnky. Když se podívám
může být. V každém případě ukázky z knížky uslyšíte
na
Marie a Pavlína Moravcovy
poezie Ireny
Kopecké
věří, že muzea.
co není, může být.
kousek doleva, vidím mezi stromy prosvítat zřímájovém
podvečeru
v refektáři
V každém
případěbudou
ukázkydva
z knížky
uslyšíte narecitátorů
mákytara:
Číst
a přednášet
z nejlepších
našehohradu Hukvaldy. V dálce, pokud se zrovna
ceniny
Daniela Lasotová
jovém PhDr.
podvečeru
regionu
Karelv refektáři
Chobot zmuzea.
Nového Jičína a MUDr.cudně
Mořic
nehalí do mraků, vévodí kraji Lysá hora, na
a přednášet
dva z nejlepších
re- oblastního
JurečkaČíst
z Příbora,
jakožbudou
i tři nejúspěšnější
účastnice
Irena Kopecká při křtu desáté básnické sbírky „ Svoju
které se při odpoledním slunci stříbrně třpytí věž.
citátorů
našeho
regionu
Karelz Kopřivnice,
Chobot
kola
recitační
soutěže
Tereza PhDr.
Hasserová
Marie a
pieseň mlčíte... “ ve Starém Smokovci
Přímo před sebou mám kopřivnické kopPavlína
Moravcová
z Petřvaldu
také sama
autorka. Na kytaru
z Nového
Jičína a MUDr.
Mořica Jurečka
z Příbora,
doprovodí
žákyně ce
ZŠa kousek
sv.
jakož i tři přednášející
nejúspěšnější Daniela
účastnice Lasotová,
oblastního kola
za nimi romantickou Štramberskou
Zdislavy
z Kopřivnice.
recitační
soutěže Tereza Hasserová z Kopřivnice,
Trúbu.
Svou
účast
dle svých
možností
přislíbil ai také
ilustrátor Mgr.
Marie
a Pavlína
Moravcová
z Petřvaldu
Ale nejlepší podívanou mám přímo před naZdeněk
poslední knížky
Ireny Kopecké
sama Babinec.
autorka. Ilustroval
Na kytaruobě
doprovodí
přednášeším
balkonem.
Za domem roste několik břízek a
i knihy
předcházející.
Jeho
ilustrace
dotvářejí
lyriku
tvorby
jící Daniela Lasotová, žákyně ZŠ sv. Zdislavy
básnířky
a mistrně dokreslují i složitou osobnost kantora.
z Kopřivnice.
jeřabin, za nimi v zahradě doktora Jurečky stojí
Autorka věří, že obě knížky potěší hosty podvečera
vzrostléa tůje, velká třešeň a dokola živý plot z ptaSvou účast dle svých možností přislíbil i ilupotěší i další čtenáře, kteří se do nich začtou!
strátor Mgr. Zdeněk Babinec. Ilustroval obě poNezbývá než popřát všem, kteří zamíří 17. 5.čího
na zobu.
17 A to všechno je jedno velké shromažslední knížky Ireny Kopecké i knihy předcházejídiště
okolního
ptactva
hodin do refektáře příborského muzea, pěkný zážitek!
cí.Zároveň
Jeho ilustrace
dotvářejízve
lyriku
básnířkyLocal TV Příbor
s paní spisovatelkou
Mgr. tvorby
Irena Nedomová,
V létě je ptákům hej. Hádaví vrabci tu pořáa mistrně dokreslují i složitou osobnost kantora.
dají
halasné sněmy, pilné sýkorky oždibují semínAutorka věří, že obě knížky potěší hosty podka
na
břízách, kosové tu koncertují jako o život a
večera a potěší i další čtenáře, kteří se do nich zaopatrné straky to všechno sledují ze střechy domu
čtou!
Jurečkových.
Nezbývá než popřát všem, kteří zamíří
17. 5. na 17 hodin do refektáře příborského muV zimě přijde na ptáčky bída. Ale právě tehIrena Kopecká při křtu desáté básnické sbírky
zea, pěkný zážitek! Zároveň s paní spisovatelkou
dy
se
na zmrzlé trávě, nebo na sněhu objeví vy„Svoju pieseň mlčíte...“ ve Starém Smokovci
zve Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor
šlapaná stezička, která vede od našeho domu k
bříze. Já ji říkám ptačí stezka. A tu paní Bohuška
Šlosarová, ptačí máma, několikrát denně prošlaaneb MUZEJNÍ NOC PLNÁ TAJEMSTVÍ, HISTORIE I ZÁBAVY
pává a do krmítka na bříze nese zobání.
Odpoledne…, večer…, možná i noc – podle
nic, později země, a bezpečnost v příhraničí.
V zimě, když napadne čerstvý sníh, vídávám
toho, jak se v pátek 28. května rozhodnete, můžete
Kromě toho portáši potírali pytláctví, chytana
něm
z balkonu první ranní stopy. To paní
strávit ve společnosti zbojníka Jury. Pravda, bude
li odvedence, kteří nepřišli k odvodu, doproBohuška
si
už přivstala, nasypala ptáčkům a okoto zbojník stylově oděný, i když dřevěný, ale jeho
vázeli vojenské oddíly, vodili zločince k soulo
stromu
nakladla
kolečka nakrájených jablek. A
vyprávění – bude stát zato! Od čtyř hodin odpodům, do vězení, pronásledovali pašeráky tabáku
taky
pověsila
nějakou
dobrotu pro sýkorky. A ptáledne se bude pohybovat v prostorách příborského
a soli.
muzea – v přízemí piaristického kláštera!
ci,
zvyklí
už
několik
roků
na tento hostinec pod
Vznik portášského sboru se datuje od roku 1638,
Loutka zbojníka Jury dospělé i děti seznábřízou,
se
slétají
a
hodují.
od roku 1717 byl císařem schválen „Portášský sbor“
mí se zbojnickými mýty i s realitou zbojnického
s pevnou službou v čele s poručíkem. Poručíkovi
Když po dlouhé zimě přijde konečně jaro,
života v Beskydech. Všichni přítomní uslyší, že to
byli podřízeni: šikovatel, mladší šikovatel,
ptákům otrne. Teď už bezstarostně, ze zvyku a
zbojníci neměli vždycky jednouché, že museli pře5 desátníků a 54 prostých portášů. Jedním z nejznámně pro radost se stále slétají ke krmítku. Taky se
konávat mnohé nástrahy a že jejich živobytí bývalo
mějších portášů byl Stavinoha z Velkých Karlovic.
vrátí špačkové a obhlížejí, kolik třešní bude letos
často v ohrožení! Bodejť by ne – zbojnické řemesDo Příbora dorazí portáši současného sboru!
na zahradě u Jurečků. Kosové začínají pořádat
lo nebývalo jen tak nějakým obyčejným řemeslem!
Sbor byl obnoven v roce 2005 ve Valašské Bystřici.
Zbojníci se museli často skrývat a často museli
svoje kouzelné ranní a podvečerní koncerty.
S nimi se představí také originální gajdošská muziutíkat. Portáši bývali v převaze a často líčili na neAntropologové soudí, že zpěvem si ptáci vyka „Ruky na dudy“, aneb Společenství pro srandu
zvedené zbojníky nástrahy, jaké? Uvidíte přímo
mezují
svoje teritorium. Ale já myslím, že to oni
a potěchu.
v zahradě piaristického kláštera!!
po svém způsobu děkují za prostřený stůl.
Jste srdečně zváni 28. 5. 2010 do Muzea
Portáši - většinou urostlí chlapi - měli
A. Kazíková
Příbor, Muzea Novojičínska, p. o.
původně na starosti ochranu průsmyků, hra-

  

Ireny Kopecké,

ZBOJNÍCI A PORTÁŠI V PŘÍBOŘE

Měsíčník města příbor a 11

V neděli 9. května 2010
připravuje MěO KDU ČSL v Příboře

OSLAVU
„S VÁ TKU
MA TEK“
U příležitosti tohoto svátku se ve
farním kostele Narození Panny Marie
uskuteční koncert duchovní hudby,
ve kterém vystoupí:
Petr Strakoš - varhany,
zpěv - Lenka Hniličková
a MUDr. Mořic Jurečka.

Upozorňujeme občany, že

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

je z důvodů stěhování do
zrekonstruovaných prostor
do 31. 5. 2010 UZAVŘENA !!!
Všechny výpůjčky budou
automaticky prodlouženy
do 1. 6. 2010.

ŽESŤOVÝ KVINTET PŘÍBOR.
Začátek v 17:00 h
Vš ichni jste srdečně zváni!
Vstupné dobrovolné.

U příležitosti světového Dne rodiny
zveme všechny malé i velké na

Kandidátka ODS č.9 pro volby do Poslanecké sněmovny
2010

DEN RODINY V PŘÍBOŘE

Mgr. Dagmar Jančálková
50 let

15. května 2010 od 14.00 do 21.00 h

ředitelka ZŠ a MŠ Motýlek (Dětské centrum)

Místo: dvůr Sokolovny

2 děti
členka ODS

PROGRAM:

Hry a soutěže pro rodiče s dětmi
Program pro děti
Kolo štěstí
Reprodukovaná a živá hudba

OBČERSTVENÍ
- guláš, párky, pivo, sladkosti

BLEŠÍ TRH

možnost cokoliv prodat a koupit

Piknikové deky vítany!

V případě nepříznivého počasí akce odpadá

Pořádá MS - ODS Příbor

Program pro děti zajišťuje Academia Via Familia o.s. za podpory města Příbora

  

www.dagmarjancalkova.cz
1982 – 1990
1990 – 1992
1993 – dosud
2008 – dosud
1998 – dosud
2002 – dosud
2002 – dosud

učitelka
zástupce ředitele školy
ředitelka ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice
členka České somatopedické společnosti
zastupitelka města Kopřivnice
radní města Kopřivnice
předsedkyně Komise pro sociálně právní ochranu
dětí v Kopřivnici

Proč kandiduji?
Chci žít v moderní, slušné a svobodné zemi. Zemi vzdělaných lidí,
společnosti s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými financemi.
Zemi produkující špičkové výrobky, ohleduplnou k životnímu
prostředí a nabízející každému možnost uplatnit jeho schopnosti.
Zemi se špičkovým zdravotnictvím, kvalitními sociálními službami
a lákající k podnikání. Zemi, kde vládne racionalita, odpovědná
politika a právo.
Tyto myšlenky chci naplňovat, budu-li zvolena.
Kdo se odhodlá konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou
odklízet kameny z cesty, nýbrž musí být připraven, že mu jich naopak
hodně navalí.
(Albert Schweitzer)
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DÁMSKÉ A PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ

KAMILA
OPĚT
OTEVŘENO

www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39,
Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
www.ploty-pletivo.cz
Otevírací doba:
Po – Pá 5/39,
8:00 Ostrava
-15:00 nebo
poBělá,
telefonické
domluvě
na tel.: 722 550
Hrabovská
– Nová
Mitrovice,
724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo000
po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA
nákupunad
nad7.000
7.000Kč,
Kč,jinak
jinak
300
DOPRAVAZDARMA
ZDARMA -- při
při celkovém
celkovém nákupu
300
Kč.Kč.

DodámeVám
Vámkompletní
kompletní nové
Dodáme
nové oplocení
oplocenívčetně
včetněmontáže
montáže

Příbor, náměstí S. Freuda 4
I. patro nad pekařstvím Kromvel

Provozní doba:
Po:
Út:

PLOTY- PLETIVO
- PLETIVO––zabýváme
zabýváme se
jako
jsou
PLOTY
se výstavbou
výstavbouaaprodejem
prodejemoplocení,
oplocení,
jako
jsou
poplastovanánebo
nebopozinkovaná
pozinkovaná pletiva,
pletiva, apod.
zboží
a služeb
poplastovaná
apod.Kompletní
Kompletnínabídku
nabídku
zboží
a služeb
naleznete na
na www.ploty-pletivo.cz
naleznete
www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete
to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací
na www.vrata-ostrava.cz
naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní nabídka je na

13:00 – 18:00
13:00 – 18:00

St:

8:00 – 13:00

Čt:

13:00 – 18:00

Pá:

8:00 – 13:00

Přijďte se upravit

nebo se objednejte na tel: 732 343 137

Prodáváme také TÚJE
NA ŽIVÝnebo
PLOT
OD 10
nabídka je na
www.thuja.cz
na tel.:
722Kč.
557Kompletní
777
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz

Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)

4-hrané bez zapleteného
napínacího
drátu, drát(ZELENÉ)
průměru
POPLASTOVANÉ
PLETIVO
KOMPAKT
1,65
mm,
s poplastováním
2,65 mm,
okodrát
50 mm
4-hrané
bez
zapleteného
napínacího
drátu,
průměru
Výška pletiva
Cena za 1m 2,65 Balení
Celková cena s DPH
1,65 mm, s poplastováním
mm, oko 50 mm
100 cm
25 m
1.125sKč
Výška
pletiva
Cena 45
za Kč
1m
Balení
Celková cena
DPH
125
56
25
1.400
KčKč
100
cmcm
45 Kč
Kč
25mm
1.125
150
59
25
1.475
KčKč
125
cmcm
56 Kč
Kč
25mm
1.400
160
67
25
1.675
KčKč
150
cmcm
59 Kč
Kč
25mm
1.475
180 cm
81 Kč
25 m
2.025 Kč
160 cm
67 Kč
25 m
1.675 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2.100 Kč
180 cm
81 Kč
25 m
2.025 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2.100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@

Příbor Net
Internet přes kabelovou televizi
U nás v KVĚTNU zdarma a bez připojovacího poplatku.
-‐  nabídka  více  možností  tarifů  –    časově  neomezeno  –  datově  neomezeno  –  individuální  přístup  
CORSAT s.r.o., K Nemocnici 18, Nový Jičín
Bližší informace:  556 710 590; 603 531 164; 603 468 354
pripojeni@pribornet.cz

spravce@pribornet.cz

corsat@corsat.cz

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@

KSČM podává ruku všem, kdo stojí o práci a sociální jistoty
Už potřetí jsem kandidátkou do sněmovny, už potřetí kandiduji za Komunistickou
stranu Čech a Moravy. Pravidelně se před volbami setkávám s otázkou, proč
kandiduji. Moje odpověď se za ta léta nezměnila. KSČM je stranou, která zastupuje
zájmy slušných a poctivých lidí. A za takovým politickým subjektem mohu
sebevědomě stát a snažit se v Poslanecké sněmovně pro něj získat co nejlepší
podmínky.
Zmínka, že KSČM stojí za poctivými a slušnými lidmi, nebyla náhodná. Vyplývá z
ní, že nechceme – stejně jako dosud – podporovat bující korupci v našem státě,
přinášející miliony do kapes těm, kteří nemusejí poctivě pracovat. Stačí, že v tom
umí chodit a zneužívat své známosti. Boj s fenoménem korupce považujeme za
svoji prioritu. Také proto usilujeme o zavedení každoročních majetkových přiznání u
majetků nad 10 milionů korun. Poctivým to vadit nebude, ti druzí pak budou muset
na své špinavé kšefty zapomenout.
Mezi naše priority patří také základní sociální jistoty, kterých se dnes mnohým lidem
nedostává. A pro další jsou jejich sociální jistoty přinejmenším v ohrožení. Přitom
mluvíme o zdánlivě obyčejných věcech, jako je mít střechu nad hlavou, zajistit
rodinu, nebát se stáří ani nemoci, umožnit dětem vzdělání, nepřijít o práci. To vše je
totiž značně omezeno kvůli asociálním reformám veřejných financí a také díky snaze
pravicových stran krájet větší díly rozpočtového koláče ve prospěch horních deseti
tisíc.
Jako příklad našeho přístupu bych uvedla oblast, která jejich zásahy trpí nejvíce.
Mám na mysli zdravotnictví. Zdá se, jako by někteří zejména pravicoví politici měli
v hlavě spíše „zdravé“ tučné konto firem, které z tohoto resortu těží, než zdraví
většiny lidí. KSČM je však jednoznačně na straně té druhé skupiny. Nesouhlasí
s poplatky, rušením nemocnic či jejich převáděním do soukromých rukou. Jde jí
o to, aby péče o zdraví nebyla závislá na výši příjmů.
Kandiduji za občany této země, občany Moravskoslezského kraje i našeho regionu
Nový Jičín. Jsem jednou z vás, a proto se domnívám, že priority, za nimiž stojím já,
jsou také vašimi prioritami. A já mohu slíbit, že se nikdy nezpronevěřím důvěře lidí,
kteří ji ve mě vložili, a budu v Poslanecké sněmovně prosazovat zájmy všech občanů
a především občanů Moravskoslezského kraje. Věřím, že vaše účast u volebních
uren pomůže naplnit nejen náš program, ale především zajistí možnost prosazovat
základní potřeby každého z vás.

Ing. Kateřina Konečná
poslankyně Parlamentu ČR a vedoucí kandidátka KSČM do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj
www.konecna.cz
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PŘEHLED AKCÍ V PŘÍBOŘE NA MĚSÍC květen 2010

Sobota 1. května od 10:00 h

PRVOMÁJOVÝ KONCERT DOM PŘÍBOR

Amfiteátr městského parku. Společnost přátel DOM Příbor,
Město Příbor

Sobota 1. května od 17:00 h

MÁJOVÝ KONCERT

v refektáři piaristického kláštera Kristýna KÁŇOVÁ – zpěv,
absolventka Fakulty umění, OU v Ostravě. Na koncertě dále
účinkují: Gabriela Pavlátová – zpěv, Pavel Valenta – zpěv,
Johana Haniková – klavír, Jiří Hanik – kytara, Robert Hanik –
housle, Průvodní slovo: Robert Hanik. Muzeum Novojíčínska,
p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Sobota 1. května

OTEVŘENÍ LETNÍHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ

Sobota 1. května od 19:30 h

Koupaliště RICCO

ZAČÍNÁ MĚSÍC LÁSKY

Francouzské milostné šansony v podání tiše hrajícího dua
Hluční sousedé. (nejen zamilovaní budou inspirování ... ).
Víno restaurant Terra Libera

Neděle 2. května od 9:00 h

10. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY
SAZENIČEK A BALKONOVÝCH KVĚTIN

Městské koupaliště Příbor. Kotlíkový guláš a občerstvení zajištěno. Některá sportoviště již budou k dispozici. Koupaliště RICCO

Neděle 2. května od 9:00 h

OTEVŘENÍ TENISOVÝCH KURTŮ

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

Úterý 4. května od 16:00 do 19:00 h

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst
omezen. Z důvodu velkého zájmu je nutné se na akci předem
nahlásit. Je možné požádat o zajištění materiálu (šátek, šála,
kravata). V ceně barvy a kontury. Cena 100,- Kč.
LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Úterý 4. května od 18:00 do 19:30 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu na ul.Dukelská. Cena při využívání
jednotlivých lekcí : 80,- Kč. BAV klub Příbor

Středa 5. května od 18:00 h

VZPOMÍNKOVÁ AKCE U PŘÍLEŽITOSTI
65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA PŘÍBORA

Památník vlastenců a osvoboditelů na náměstí S. Freuda. Město Příbor

Sobota 8. května až neděle 9. května

MORAVSKÝ KNIPL A ŠRAPNEL 2010

Katolický dům Kopřivnice. Veřejná mezinárodní soutěž v
plastikovém modelářství v rámci . MODEL BESKYD KIT
SHOW 2010. Výstava soutěžních modelů, prodej modelářských modelů, pomůcek, materiálů, doprovodné zábavné akce.
LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Sobota 8. května od 11:00 h

VIII. ROČNÍK REGIONÁLNÍ
TANEČNÍ PŘEHLÍDKY „O ZLATÝ
POHÁR BAV KLUBU PŘÍBOR“

Zrcadlový sál na ulici Dukelská. V programu: mnoho pestrých
a zajímavých tanečních vystoupení ve stylu SHOWDANCE,
DISKODANCE,HIP HOP, LA tance a diskotéka pro soutěžící i
diváky. Prodej občerstvení zajištěn. Vstupné : 40,- Kč
BAV klub Příbor

Sobota 8. května až neděle 9. května

VÍKEND KE DNI MATEK, BABIČEK
A PRABABIČEK

Každá určitě přijme pozvání prožít pěkné chvilky a případě
využít naší speciální nabídky. Víno restaurant Terra Libera

Neděle 9. května od 17:00 h

OSLAVA SVÁTKU MATEK

U příležitosti tohoto svátku se ve farním kostele Narození Panny

Marie. uskuteční koncert duchovní hudby. Vstupné dobrovolné.
Účinkují: Varhany - Petr Strakoš, Zpěv - Lenka Hniličková, a
MUDr. Mořic Jurečka. Žesťový kvintet Příbor. MěO KDU-ČSL

Úterý 11. května od 16:00 do 20:00 h

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové
z Ostravy. V ceně materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete
hotový výrobek. Počet míst omezen. Na akci je nutno se
přihlásit. Cena 200,- Kč LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková
organizace

Úterý 11. května od 18:00 do 19:30 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu na ul.Dukelská. Cena při využívání
jednotlivých lekcí : 80,- Kč. BAV klub Příbor

Středa 12. května od 17:00 h

PŘEDNÁŠKA „SLAVNOSTNÍ MENU“

Přednáší Roman Uhrin. Součástí bude ochutnávka zdravé
kuchyně. O. s. Život a zdraví, ZŠ Npor. Loma

Pátek 14. května až neděle 16. května

ZA RYTÍŘEM TOULOVCEM
A DO ČESKÝCH VERSAILLES.

Třídenní zájezd do okolí zámku Nové Hrady. Vedoucí akce ing.
Čejková Vlasta, tel.608 623 240. KČT Příbor

Pátek 14. května od 14:00 do 16:00 h

MALOVÁNÍ KAMENŮ

Je nutné si donést 2-3 kameny velikosti dlaně a zajímavých
tvarů. Vstupné: 20 Kč. V ceně barvy. LUNA PŘÍBOR, SVČ,
příspěvková organizace

Pátek 14. května od 18:00 do 20:00 hod.

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ

Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, výuka rytmů,
Vhodné pro dospělé, mládež, starší děti. Cen5a: dospělí 130,
děti do 15 let 60,- Kč BAV klub Příbor

15. května 2010 od 14.00 do 21.00 h

DEN RODINY V PŘÍBOŘE

Místo: dvůr Sokolovny. V případě nepříznivého počasí akce
odpadá. Pořádá MS - ODS Příbor Program pro děti zajišťuje
Academia Via Familia o.s. za podpory města Příbora

Pondělí 17. května od 17:00 h

„MEŠITA HVĚZD IRENY KOPECKÉ“

Literárně – hudební podvečer, konaný u příležitosti dalšího vydání knih Mgr. Ireny Kopecké recitátoři: PhDr. Karel
Chobot, Tereza Hasserová. MUDr. Mořic Jurečka , Marie
Moravcová. Mgr.Irena Kopecká, Pavlína Moravcová kytara:
Daniela Lasotová, vstupné 15,- Kč. Muzeum a pamětní síň S.
Freuda v Příboře

Úterý 18. května od 18:30 h

SEMINÁŘ „KNIHA PRO SOUČASNÝ
ŽIVOT“ ANEB „BIBLE JAK JI NEZNÁME“

Seminář z cyklu TOLLE LEGE – „VEZMI A ČTI“. Seminářem
provází Ing. Pavel Vopalecký M. A. Víno restaurant Terra Libera

Probíhající výstava do úterý 18. května

VÝSTAVA „PŘÍBOR MĚSTO MALÍŘŮ“

Refektář a Nový sál. Výstava příborských neprofesionálních
malířů. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Úterý 18. května od 18:00 od 19:30 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu na ul.Dukelská. Cena při využívání
jednotlivých lekcí : 80,- Kč. BAV klub Příbor

Středa 19. května od 17:45 h

ZÁJEZD DO DIVADLA J.MYRONA
V OSTRAVĚ NA ČINOHRU „HABAĎŮRA“

Odjezd od Sokolovny Příbor. Hodně veselá činohra (M.
Cooney) ze současnosti, hraje i populární herec Jiří Sedláček
Předprodej v BAV klubu. Cena:220,-Kč. BAV klub Příbor

Pátek 21. května až neděle 23. května.

STEAKOVÝ VÍKEND

Vedle nabídky steakových jídel z našeho stálého jídelního lístku,
jsme pro vás připravili i vámi nejvíce preferovaná jídla z před-

  

cházející steakových víkendů. Víno restaurant Terra Libera

Sobota 22. května od 8:30 h

CYKLISTICKÝ VÝLET: „KOLEM ZEMSKÉ OSY“

Sraz účastníků turistické akce v 830 hod. Sokolovna Příbor.
Trasa: Příbor, Trnávka, Brušperk, Staříč, Hukvaldy, Příbor
Délka trasy: 50 kmVybavení kol a účastníků musí odpovídat
platným předpisům. Vedoucí akce: Ing. Emil Suchánek, tel.:
606 711 135, 556 722 198 KČT Příbor

Úterý 25. května až středa 30. června

ZA BESKYDSKÝMI ZBOJNÍKY

Refektář. Výstava obrazů a plastik na zbojnické téma.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Středa 26. května od 13:30 h

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Tělocvična při ZŠ Npor. Loma. Meziškolní turnaj ve volejbalu
pro žáky 8. tříd. LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Čtvrtek 27. května od 18:30 h

VEČER ZÁŽITKOVÉ GASTRONOMIE
– SNOUBENÍ POKRMU A VÍNA

Gastronomickým večerem vás provede nejznámější český
sommelier Ivo Dvořák. Víno restaurant Terra Libera

Pátek 28. května až neděle 5. září

SLOVANÉ

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

Pátek 28. května od 15:00 hod.

DEN DĚTÍ V BAV KLUBU

Srdečně Vás zveme na oslavu „Dne dětí v BAV klubu“.
V programu: táborový oheň, opékání špekáčků, nejrůznější hry
a soutěže,diskotéka,bubnování. Informace v BAV klubu. Děti z
BAV klubu ZDARMA, ostatní 30,-Kč/os. BAV klub Příbor

Pátek 28. května od 16:00 do 24:00 h

PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ NOC
„ZA ZBOJNÍKY A PORTÁŠI“

Doprovodný program na téma zbojníci a portáši pro děti i
pro dospělé a gajdošská muzika. Vstupné: 15,- Kč. Muzeum a
pamětní síň S. Freuda v Příboře

Sobota 29. května

OTEVŘENÍ BAZÉNŮ PRO VEŘEJNOST

Zábavná show na vodě. Městské koupaliště Příbor. Koupaliště RICCO

Sobota 29. května od 7:25 h

VÝPRAVA ZA VODOPÁDY BESKYD.

Sraz na nádraží ČD 7:25 h, odjezd 7:32 h. Tentokrát navštívíme
vodopád na říčce Lomné. Trasa 12 Km. Vedoucí akce: Bilský
Vladimír tel: 737 375 203. V.Bilsky@seznam.cz. KČT Příbor

Sobota 29. května od 8:00 do 17:30 h

ZÁJEZD DO ZOO NA SVATÉM
KOPEČKU U OLOMOUCE

Sraz u LUNY. Zájezd u příležitosti Dne děti. Návštěva ZOO
a Horizontu-arboreta v Bystrovanech. Přihlásit se můžete do
27.5.2010 v Luně Příbor, LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková
organizace

Neděle 30. května od 15:00 h

KÁCENÍ MÁJE

náměstí S. Freuda. Akce pro rodiny s dětmi a občany města.
Město Příbor, LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Probíhající výstava do úterý 1. června

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ALENY
PONČOVÉ „ATELIÉR PŘÍRODA“

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

Čtvrtek 3. června od 17:00 h

DĚTSKÁ TANEČNÍ REVUE

Kulturní dům Příbor. Závěrečné vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Příbor

POWERJÓGA

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