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Učitelé slavili, žáci se snažili….
Dne 28. března se každým rokem
slaví český Den učitelů. Pár dní před
tímto svátkem se nám dostalo nabídky – prožít na pár hodin roli učitele
u našich mladších spolužáků. Téměř
všichni jsme nadšeně souhlasili
a velmi aktivně jsme se domluvili, kde
a co budeme učit.
V rozvrhu byl připravený český jazyk, matematika a výtvarná výchova. Snažili jsme si něco připravit,
abychom děti mohli něčemu přiučit
a aby si zopakovali to, co už znají. Na
konec hodiny jsme připravili tajenky,
psaní doplňovaček, vybarvování a nějaké početní příklady.
Děti byly celou dobu hodné a poslouchaly nás. (Až jsem se chvilkami divila…☺)
Líbilo se mi, jak děti dokázaly pracovat samy, například při skládání slov
a vět z písmenek, nebo při psaní na
tabulky. Také bylo velmi příjemné, jak
spolupracovali žáci spolu při vytváření pohádky.
Ze začátku byly děti možná trošku
stydlivé, ale po pár minutách se nás –
velkých kámošů deváťáků přestaly bát
a v klidu se s námi bavily.
Sečteno, podtrženo, jsem ráda, že
jsem si alespoň na ty čtyři hodiny

  

mohla vyzkoušet povolání učitele
prvňáčků. Hrát si na učitele mě bavilo, ale při pomyšlení, že bych měla
učit doopravdy, se docela děsím.
Myslím si, že pedagogika není obor
pro mě, ale …Kdo ví?

Kateřina Holubová, žákyně 9. B třídy

A co na to naši malí?
Žákům 1.stupně se učení jejich starších kamarádů líbilo, aktivně spolupracovali, plnili svou práci tak jako  
v jiných hodinách a někteří se ptali,
kdy je zase budou starší kamarádi
učit.
A co na to my, učitelé? Musíme přiznat, že nejprve jsme nevěřili tomu,
kolik žáků se na aktivitu přihlásilo.
Výsledek překvapil. Téměř všichni deváťáci se domluvili s kolegy z 1. stupně, vybrali si učivo, vyrobili si pomůcky, přinesli si odměny pro děti.
Tento den se opravdu povedl, pan ředitel všechny pochválil, předali jsme
našim jednodenním kolegům pochvalné listy, malou sladkost a děkujeme jim. Měli jsme opravdu ten den
pocit, že máme svátek a že nám někdo popřál.
Vladislava Strnadová, učitelka 2. stupně
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Den otevřených dveří
a Velikonoční jarmark
Ve čtvrtek 14. dubna se na naší škole ZŠ Npor.Loma Příbor konal Den
otevřených dveří tematicky spojený
s Velikonocemi. Žáci 1. stupně se svými vyučujícími připravili výrobky na
velikonoční jarmark - zdobená vajíčka, stojánky, jarní věnečky a další,
deváťáci zase pomohli s prodejem
a nachystali občerstvení U Zajíce.

Od půl třetí se chodby začaly plnit
návštěvníky - rodiči, bývalými žáky
i předškoláky, kteří se přišli podívat,
jak to vlastně v té „velké“ škole vypadá. A nejen podívat. Ve třídách byl
připravený program pro návštěvníky v učebně chemie předvádění efektních
pokusů, na prvním stupni hrály děti
pohádku, v ostatních třídách se vyráběly velikonoční ozdoby, malovala
vajíčka, zdobily perníčky (děti mohly
použít dříve upečené, nebo si přímo
upéct ten svůj perníček ve školní kuchyňce), v dílnách se také pracovalo,
na chodbě kluci pletli pomlázky - prostě rumraj, jak má být. Do celé akce
se zapojili žáci, rodiče i další návštěvníci a my učitelé jsme měli hřejivý pocit, že to ve škole žije.
Mgr.Simona Macková,
ZŠ Npor.Loma Příbor
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Uložila zpracovat návrh zavedení systému
časově omezeného bezplatného parkování pomocí parkovacích hodin
Odvolala na vlastní žádost z komise pro
občanské záležitosti p. K. Jehlárovou
k 5.4.2011
Vzala na vědomí zápis z jednání komise
č. 4 pro městskou památkovou rezervaci
ze dne 22.3.2011 a zápis č. 2 pro občanské
záležitosti konané dne 28.3.2011
Uložila vytipovat vhodné lokality k umístění pro přemístění sochy skulptury
sv. Sarkandra 20.5.2011
Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Oprava chodníků – sídliště
Jičínská v Příboře“
Uložila vypracovat návrh obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství pro vyhrazení trvalých parkovacích míst
Rozhodla schválit zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 ve výši 14.001,43 Kč
u příspěvkové organizace Mateřská škola
Příbor, Pionýrů 1519
Rozhodla schválit u příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519,
na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2010 takto:
a) příděl do fondu odměn 10.000,00 Kč
b) příděl do fondu rezervního 4.001,43 Kč
Rozhodla schválit zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 ve výši 83.589,04
Kču příspěvkové organizace Mateřské
školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
Rozhodla schválit u příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370 na základě předložené
zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za
rok 2010 takto:
a) příděl do fondu odměn 66.000,00 Kč
b) příděl do fondu rezervního 17.589,04 Kč
Rozhodla schválit zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 ve výši 90.853,47 Kč
u příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510 okres
Nový Jičín, příspěvková organizace
Rozhodla schválit u příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor,
Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková
organizace na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření organizace za rok
2010 takto:
a) příděl do fondu odměn 72.000,00 Kč
b) příděl do fondu rezervního 18.853,47 Kč
Rozhodla schválit zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 ve výši 23.933,29 Kč
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u příspěvkové organizace „Základní školy
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín“
Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín“ na základě předložené
zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za
rok 2010 takto:
a) příděl do fondu odměn 12.102,30 Kč
b) příděl do fondu rezervního 11.830,99 Kč
Rozhodla schválit zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 ve výši 108.734,73
Kč u příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského, Příbor
Rozhodla schválit u příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského, Příbor
na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2010 takto:
a) příděl do fondu odměn 80.000,00 Kč
b) příděl do fondu rezervního28.734,73 Kč
Rozhodla schválit hospodářský výsledek
za rok 2010 ve výši 0,00 Kč u příspěvkové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko
volného času
Rozhodla schválit zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 ve výši 207.442,68
Kč u příspěvkové organizace Technické
služby města Příbora
Rozhodla schválit u příspěvkové organizace Technické služby města Příbora na
základě předložené zprávy o hospodaření
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2010 takto:
a) příděl do fondu odměn 0,00 Kč
b) příděl do fondu rezervního 207.442,68 Kč
Rozhodla vydat na základě § 4a odst.1 písm.a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanoveními § 11 odst.1 a § 102 odst. 2
písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů „Nařízení
města Příbora č. ........./2011 o stanovení maximální ceny za služby hřbitovní
poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa“. Maximální
cena za služby hřbitovní poskytované
v souvislosti s pronájem a užíváním hrobového místa činí 56,00 Kč/rok vč. DPH.
Vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky zadávanou v otevřeném řízení
na akci „Revitalizace MŠ Kamarád“
Stanovila dle § 74 odst.1 zákona o VZ
členy hodnotící komisi veřejné zakázky
„Revitalizace MŠ Kamarád“ ve složení
Ing. Jiří Hajda, Ing. Jitka Pechová, Ing.
Alice Hambálková, Mgr. Iva Drholecká,
Ing. Jana Svobodová
Stanovila dle § 74 odst. 4 náhradníky hodnotící komisi veřejné zakázky
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„Revitalizace MŠ Kamarád“ ve složení
Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, Ing.
arch. Zdeněk Quitt, Bc. Dita Pikulíková,
Radek Jurečka
Stanovila dle § 71 odst.3, že hodnotící komise bude vykonávat i funkci komise pro
otevírání obálek
Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti JSDH Příbor v celkové výši
100 000,- Kč
Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti JSDH Příbor v celkové výši
50 000,- Kč
Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitost – část
parc.č. 630/3 trvalý travní porost o výměře 9111 m2 (viz situační snímek), k.ú.
Klokočov u Příbora, obec Příbor, k zemědělské výrobě, na dobu neurčitou, od
prvého dne v měsíci, následujícího po dni
schválení nájmu radou města, s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. běžného
roku, za roční nájemné ve výši 622,-- Kč,
s možností každoročního navýšení ročního nájmu o výši, odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok, splatné
v jedné částce vždy předem do 31. 1. běžného roku. Pozemek je zatížen věcným
břemenem (smlouva o věcném břemenu
ze dne 14. 6. 2002) pro NET4GAS s.r.o.,
Na Hřebenech II 8/17018, Praha – Nusle
– podzemní vedení Vytl. plynovodu DN
500 Příbor – Třanovice. Zveřejnění bude
realizováno na dobu 15 dnů
Projednala návrh na úpravu ceny nájemného v obecních bytech pro léta 20112014.
Stanovila počínaje dnem 01.07.2011 nájemné ve výši 40,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých bytech těchto městských domů:
a) č.p. 1300, 1301, 1302 a 1303, ul.
Fučíkova, Příbor
b) č.p. 1358, 1359 a 1360, ul. Štramberská,
Příbor
c) č.p. 1483, 1484 a 1485, ul. U Tatry,
Příbor
d) č.p. 1486, 1487 a 1488, ul. U Tatry,
Příbor
Uložila správci bytového fondu, SMMP
s.r.o., vstoupit v jednání s uživateli obecních bytů uvedených v bodě 9/25/2 tohoto usnesení za účelem uzavření nových
nájemních smluv.
Schválila Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, 742 72 Mořkov, Za
Sušárnou 391, z paragrafu 4329 rozpočtu
města, položka veřejná finanční podpora,
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Z jednání rady města
finanční dar ve výši 2 000 Kč na setkání
opuštěných a handicapovaných dětí
- Vzala na vědomí žádost Muzea Novojičínska
o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke
dni 30.6.2011
- Souhlasila s ukončením nájemní smlouvy
ze dne 4.12.2007 s Muzeem Novojičínska
na pronájem nebytových prostor v budově PG dohodou ke dni 30.6.2011
- Uložila zveřejnit na ÚD záměr města bezplatně vypůjčit nebytové prostory v budově piaristického gymnázia v Příboře, na
ul. Lidická o celkové rozloze 880,5 m2 za
těchto podmínek:
- spotřeba elektřiny a vody bude řešena
rozúčtováním jako služba ze strany vypůjčitele
- účel výpůjčky – muzejní a výstavní činnost
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na
dobu určitou v délce 15 let
- nabídku je nutno doručit v zalepené obálce s označením „NP čp. 50“ do 22.4.2011
na sekretariát Městského úřadu v Příboře
- nebytový prostor je umístěn v přízemí
(výstavní místnosti, kanceláře, depozitáře) o celkové rozloze 880,5 m2
- dohodou smluvních stran může být nájemní smlouva ukončena dříve
- Souhlasila se záměrem Spol. PARTR spol.
s r.o. Všemina 234, Slušovice ve věci výkupu železného šrotu v Příboře v dubnu 2011
a rozmístěním potřebných kontejnerů
- Odsouhlasila podmínky výběrového řízení na dočasný pronájem prostor (objektu)
Kulturního domu v Příboře takto:
- nájemce uvede cenovou nabídku pronájmu prostor (objektu) kulturního domu
včetně zařízení a jeho běžné údržby
a oprav.
- nabídka nájemce bude obsahovat podnikatelský záměr k rozvoji společenské
návštěvnosti a využitelnosti objektu kulturního domu. Podnikatelský záměr bude
obsahovat přehled kulturních aktivit

a činností, které bude nájemce v objektech provozovat, zachovat aktivity minimálně v rozsahu jako v r. 2010
- nájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání v činnostech uvedených v podnikatelském záměru.
- nájemce předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti
- nájemce bude seznámen se stávajícím
technickým stavem objektu kulturního
domu a se spotřebou energií za rok 2010.
- prohlídka objektu se uskuteční po dohodě
s jednotlivými zájemci
- spolupodíl pronajímatele na úhradě nákladů za energie (elektřina, plyn, voda)
spojených s provozem objektu kulturního
domu bude dohodnut v rámci smlouvy
o pronájmu.
- Uložila zpracovat návrh rozpočtu na záchovnou opravu Kulturního domu se zachováním stávajících dispozic.
- Schválila výpověď z nájmu nebytových
prostor na adrese nám. S.Freuda č.p.9
v Příboře paní Kerekešové Elvíře bytem
Štramberská 722, Příbor, k datu 1.5.2011
s výpovědní lhůtou 1 měsíc
- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbor pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 9 na nám. S. Freuda
v Příboře o ploše 172,5 m2 za účelem využití prostoru pro provoz cukrárny za těchto podmínek:
- výše nájemného za pronájem nebytového prostoru činí minimálně 593,- Kč/m2/
rok bez služeb
- nájemní smlouva bude uzavřena k 1.6.
2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- platba za užívání bude hrazena čtvrtletně předem, první splátka při podpisu
smlouvy
Bližší informace:
Nebytový prostor se skládá ze šesti místností o celkové ploše 172,5 m2 se samostatnými vstupními dveřmi. Vytápění je
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řešeno samostatným plynovým kotlem
s vlastním plynoměrem, způsob ohřevu
vody - průtokový ohřívač. Hygienické zařízení je společné pro dva nebytové prostory v objektu a jeho používání bude
ošetřeno ve smlouvě samostatně.
Uložila předložit návrh změny rozpočtu
k vyjádření finančnímu výboru
Vzala na vědomí materiál ve věci využití
uvolněných nebytových prostor v objektu
č.p. 1346 na ulici Dukelská v Příboře
Doporučila ZM vydat OZV č. /2011,
Požární řád města Příbora
Vzala na vědomí informaci o současném
stavu VO, možností rekonstrukce, případně možností pronájmu veřejného osvětlení
v Příboře
Vzala na vědomí protokol projednání, jehož předmětem byla úprava záhlaví domény www.pribor.cz a změna a případné
doplnění textu domény.
Povolila užívání znaku města Příbora panu
Bc. Jiřímu Jurečkovi v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2001 O znaku
a praporu města Příbora a jejich užívání
za podmínek:
1) provozovatel domény doplní do záhlaví
stránek text: „ Příbor, neoficiální stránky
města“
2) majitel domény na daných www stránkách v sekci „Kontakt“ řádně označí
a rozliší, kdo je majitelem a správcem této
domény od kontaktů na Městský úřad
Příbor tak, aby tyto informace nebyly zavádějící a aby se tyto údaje nemohly splést
3) znak města Příbor bude použit pouze v záhlaví dané domény, nebude užit
jako značka u adresního řádku prohlížeče
(URL)
Dne: 20. dubna 2011
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

DISTRIBUČNÍ MÍSTA MĚSÍČNÍKU – OPRAVA

Od 1.3.2011 není Měsíčník města
Příbora donášen do domácností. Na vybraných stanovištích bylo rozmístěno
v Příboře 10 stojanů (odběrných míst), na
Hájově 1 stojan a na Prchalově 1 stojan, kde
je Měsíčník rozdělen a je tak k dispozici občanům.
OPRAVA distribučního místa:
- Příbor – Potraviny Rožnovjáková, ul.
nábřeží Rudoarmějců (nikoliv obchod večerka Rosmarinové).
- Došlo k chybnému uvedení místa.
Omlouváme se paní Rožnovjákové, majitelce obchodu i občanům!

-

PŘEMÍSTĚNÍ distribučního místa na
Hájově:
odběrné místo bylo přesunuto od obecního úřadu do obchodu Smíšené zboží
na žádost pana Radka Jurečky, předsedy osadního výboru a člena Rady města
Příbor.
Ostatní odběrná místa jsou neměnná:
Příbor:
- průchod u PENNY MARKETU
- autobusová zastávka u České pošty –
pod zastřešením COOPU
- podloubí u radnice – před papírnictvím
pana Tylicha
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zdravotní středisko na Tyršově ulici
před budovou LUNY, středisko volného
času
- HRUŠKA – obchodní středisko
- autobusová zastávka u vlakového nádraží
- KORUNA – obchodní středisko
- u Lonky – Klokočov
Prchalov :
- u obecního úřadu
K dispozici je Měsíčník také na městském informačním centru.
MěÚ, Odbor kultury a cestovního ruchu

Z městkého úřadu

Právní rubrika - VI. Kupní smlouva

(např. prodej automobilu)
Právní úkon v občanském právu je projev vůle směřující za okolností, který byl
uskutečněn, k právním následkům (účinku)
v podobě vzniku, změny či zániku občanskoprávního vztahu, který normy občanského práva s tímto projevem vůle spojují.
Právním úkonem je jen takové jednání,
které odpovídá definici podle ustanovení
§ 34 Občanského zákoníku. Právní úkon
může být jednostranný, dvoustranný i vícestranný. Jednostranné úkony jsou projevem vůle jedné strany a jsou přípustné tam,
kde projev vůle jedné strany nezasahuje
do práv jiných osob (např. veřejný příslib § 850 OZ atd.). Nejtypičtější však pro oblast
občanskoprávních vztahů jsou právě úkony
dvoustranné či bilaterální (smlouvy, dohody). Dvoustranné právní úkony vyžadují
ke svému vzniku dva vzájemné a shodné
(stejné) projevy vůle stran (návrh a přijetí) § 43a následně OZ. Z výše uvedeného je pak
zřejmé, že vícestranné právní úkony jsou
vzájemné a shodné projevy vůle více stran.
Jedním ze základních předpokladů vzniku
právního úkonu je projev vůle. Projev vůle
může být výslovný nebo konkludentní. Pro
případ, že má jít o právní úkon platný, musí
projev vůle vyhovovat všem náležitostem,
které stanoví zákon, v oblasti občanskoprávních vztahů, pak zejména normy práva
občanského. Jinak by se jednalo o právní
úkon neplatný.
Občanský zákoník vyhází ze zásady
bezformálnosti právních úkonů, tzn., že
projev vůle může být učiněn dle ustanove-

ní § 35 odst. 1) OZ jednáním nebo opomenutím, může se stát výslovně nebo jiným
způsobem nevzbuzujícím pochybnosti
o tom, co chtěl účastník projevit. V některých případech se však určitá forma k platnosti právního úkonu vyžaduje, a to buď v
případech stanovených zákonem, či dohodou stran (účastníků právního úkonu).
Zákon pak může vyžadovat prostou písemnou formu (písemný návrh a jeho přijetí)
anebo formu přísnější, tj. formu notářského
zápisu (k tomu pak blíže § 143 OZ a následně).
V návaznosti na výše uvedené je zřejmé,
že kupní smlouva je dvoustranný právní
úkon, kterým se zakládá mezi smluvními
stranami závazkový právní vztah, jehož
účelem je převod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Ke vzniku kupní
smlouvy je třeba, aby se smluvní strany dohodly na předmětu koupě.
Předmětem kupní smlouvy může být
věc movitá i nemovitá, včetně spoluvlastnického podílu na těchto věcech (k tomu
ustanovení § 140 OZ - předkupní právo),
dále pak práva nebo vše co má majetkovou hodnotu, předmětem kupní smlouvy
může být i byt či nebytový prostor (k tomu
ustanovení § 118 OZ). Předmětem koupě
nemohou být součásti věci (k tomu § 120
OZ). Způsobilým předmětem koupě nejsou
platná tuzemská platidla. Dle zákona na
ochranu spotřebitele nesmí být prodávány
ani nebezpečné výrobky.
Odevzdání a předání věci je základní atribut splnění závazku vyplývajícího

z kupní smlouvy.
Úplatnost znamená, že za předmět kupní smlouvy se hradí kupní cena stanovená
v penězích. Kupní cena musí být stanovena uvedením peněžní částky nebo jiným
způsobem, kterým ji lze nepochybně určit.
Výše kupní ceny se stanoví dohodou s tím,
že však smluvní volnost může být omezena
(blíže pak § 589 OZ).
Kupní smlouva, jejímž předmětem je
automobil - motorové vozidlo. V tomto případě je přípustná pro tento smluvní dokument jiná než písemná forma. Vlastnictví
k motorovému vozidlu se nabývá odevzdáním a převzetím věci (§ 133 odst. 1 OZ).
Motorové vozidlo je třeba v kupní smlouvě označit tak, aby právní úkon byl určitý
a srozumitelný, tovární značkou, registrační značkou, rokem výroby, identifikačním
číslem vozidla, stavem tachometru, a to vše
ve shodě s příslušným technickým průkazem. Významné je případné upozornění na
vady vozidla v samotné kupní smlouvě dle
ustanovení § 596 OZ. Pro toto upozornění
na vady věci není sice zákonem předepsána
písemná forma, ale lze ji doporučit. V zásadě lze smluvní stranám doporučit, zejména
pak straně kupující, aby si předmět koupě
předem řádně prohlédla a zkonstatoval se
případně stav jeho opotřebení, pokud byl
před uzavřením smlouvy fakticky užíván.
Příště na téma organizační a pracovní
řád.
JUDr. Radomír Velička, oddělení kontrolní
a právní, MÚ Příbor

Díky zodpovědným občanům ušetřilo město Příbor životnímu prostředí řadu surovin

Loni občané odevzdali k recyklaci
392 televizorů a 221 monitorů
Město Příbor už několik let poskytuje
občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televizory a monitory.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin
a vody jsme díly tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové společnosti ASEKOL,
která zajišťuje sběr, recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jednoho televizoru uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu
za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění
přinesla analýza dopadu sběru a recyklace
televizorů a monitorů na životní prostře-

dí, jejíž zpracování iniciovala společnost
ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je
pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů.
Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu nebo k jejich konečnému
zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie byly prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduším vody,
produkce odpadu.
„Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že příborští občané v loňském roce vytřídili 392
televizorů, a 221 monitorů. Tím jsme uspořili 92 kWh elektřiny, 1 807 litrů ropy, 459
333 litrů vody a 4 124 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových

Měsíčník města příbor a 4

plynů o 24 tun/ tuny CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 93 tun/tuny“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze
na televizory a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si
tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad
nevyhazují do popelnice nebo dokonce do
přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.
Tento článek pro město zpracovala
a doporučila zveřejnit společnost ASEKOL
s.r.o., - kolektivní systém, který městu zajišťuje sběr starých spotřebičů - televizorů,
obrazovek, radiopřijímačů, mobilních telefonů atd., a město Příbor tak rádo učinilo.
Odbor ŽPLH, MÚ Příbor

Informace k místnímu poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek)
Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 5/2010“ v celkové sazbě 420,- Kč na osobu a rok.
Splatnost tohoto poplatku je jednorázově v termínu do
31. května 2011 nebo ve dvou splátkách ve výši 210,- Kč do
31. května 2011, zbývající část 210,- Kč do 30. září 2011.
Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně MÚ,
- platba prostřednictvím složenky (budou doručeny koncem
měsíce dubna, popř. začátkem měsíce května), platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.
Nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměří finanční odbor poplatek platebním výměrem.
Finanční odbor, MÚ Příbor

Informace pro občany:

Vážení občané města Příbora,
v podstatě zaplňuji dalšími řádky již pravidelnou rubriku, týkající se informací o postupu projektu Efektivní úřad, který je hrazen z prostředků fondů EU. Za uplynulé období již proběhly dvě
schůzky, jedna vstupní, kde jsme projednali způsob další spolupráce a zde byli pozváni i všichni členové RM. Následovala již také
pracovní schůzka, kde jsme byli podrobně seznámení s celkovým
postupem práce na projektu. Na schůzku byli sezváni všichni zaměstnanci úřadu a následovala také schůzka již v užším uskupení,
kde byla již pracovně rozjednána některá témata. Na schůzce byl
rovněž projednán i stávající Organizační řád městského úřadu, kdy
z hlediska posouzení touto firmou Activconzult s.r.o. byl hodnocen stupněm 1až 2 pětistupňové kriteriální hodnotící stupnice, kdy
nejhorší známka je 5.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. dubna 2011

SLOVÍČKO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych vás i v tomto vydání krátce pozdravil. V dnešní době
a čase, kdy žijeme „stále rychleji“, je potřebné se umět i zastavit a zapomenout na
běžné problémy. Doufám, že nejen kulturní
akce, ale i jiné, které ve městě připravujeme, vám v tomto pomáhají. V měsíci dubnu jsme připravili na Květnou neděli spolu
Římskokatolickou farností Příbor slavnost
SVĚCENÍ PALEM a duchovní koncert, na
němž zaznělo oratorium GOLGOTA. Velké
poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem postarali o zajištění těchto uvedených akcí a hlavně těm, kteří nad přípravou palem strávili opravdu spoustu svého
volného času.
V měsíci květnu chystáme další akce,
na které bychom vás rádi pozvali. Na neděli
1.5.2011 je naplánován koncert Dechového
orchestru mladých. Velkou slavností bude

Fotografie z kulturních
či společenských akcí
pořádaných městem Příbor
ke zhlédnutí...
Fotografie z kulturních a společenských akcí můžete zhlédnout bezprostředně nebo jeden až dva dny po
dané akci na LCD televizi umístěné ve
výkladní skříni domu čp. 20 na náměstí
S. Freuda. Fotografie jsou zde zveřejňovány tři dny během celého dne nepřetržitě. Děkujeme firmě Aquazorbing.cz,
s. r. o. za možnost zveřejnění fotografií .
Děkujeme také autorovi fotografií panu
Rudolfu Jarnotovi..
Odbor kultury a cestovního ruchu, MÚ

otevření regionálního památníku věnovanému příslušníkům Československého letectva, která se uskuteční v pátek 6.5.2011
v 16.00 hodin u památníku. Na neděli
8.5.2011 je ve farním kostele Narození
Panny Marie v 17.00 hodin připraven koncert duchovní hudby. Další větší akcí naplánovanou na víkend 21.5.-22.5.2011 bude
Svatourbanská pouť spojená se Dny města
Příbora. Bude připraven bohatý program,
ať už na náměstí nebo v kostele Narození
Panny Marie. Oslavy svatého Urbana budou
obnoveny po sto letech – poslední oslavy se
uskutečnily v roce 1911. Před padesáti lety
– tedy v roce 1961, byly oslavy z důvodu
politického režimu zakázány, a tak znovu
až po sto letech, se můžeme k těmto oslavám vrátit. Kdo byl vlastně svatý Urban?
Podle dostupných informací byl 17.papežem katolické církve. Zemřel 23. května
roku 230. Svatý Urban je patronem vinařů.
Údajů o jeho životě je známo velmi málo,

o to více o sv. Urbanovi vzniklo legend. Jedna
legenda mimo jiné říká, že se svatý Urban
ukryl před pronásledovateli ve vinici a tím
si zachránil život, a proto se stal patronem
vinařů, vína a vinohradů. Na všechny výše
uvedené akce vás co nejsrdečněji zveme!
Krátce k pracovním záležitostem –
5.4.2011 proběhla již 9.schůze rady města,
na které jsme kromě běžných pracovních
materiálů a žádostí řešili vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostor Kulturního
domu, zadání pro projekt generální opravy
Kulturního domu a také jsme diskutovali o
úpravě cen nájemného v obecních bytech.
Děkuji za zasílání vašich připomínek a návrhů, jak a co byste v Příboře chtěli zlepšit.
Vážení spoluobčané, přeji vám hodně
úspěchů, klidu, sluníčka a pohody v měsíci
květnu.
Martin Monsport

Naši
jubilanti
Blahopřejeme jubilantům narozeným v květnu
Drahomír Galia
Kamila Říhová
Anděla Jurásková
Marie Babincová
Marie Volná
Danuška Krompolcová
Drahomíra Filipová
Zuzana Nowaková
Drahomír Rapala
Aloisie Dlouhá
Marie Matlová
Sylva Rycová
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Ludmila Kusá
Valentin Putala
Květoslava Holubová
Zdeněk Kudr
Karla Tučková
Věra Buczková
Alenka Rajnochová
Svatopluk Dohnal
Karel Dohnal
Jana Kratochvílová
Věra Poláčková
Miron Chmelař

Z městkého úřadu

K vývoji nájemného
v obecních bytech
V roce 2010 došlo k revitalizaci domů zovány do konce roku 2011. Tato cena bude

Deregulace nájmu je zákonem řízený
proces narovnání vztahů mezi vlastníky
a uživateli bytů. Tento vztah se řídil zákonem
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného, jehož účinnost byla pro většinu
měst ČR ukončena k datu 31.12.2010. Od
01.01.2011 již tedy nelze nájemné jednostranně zvyšovat, jakákoliv změna nájemného je možná pouze se souhlasem obou stran.
Znamená to, že nájemník se stává plnoprávným účastníkem smluvních vztahů a novou
úroveň nájemného nadále určí jen dohoda
s pronajímatelem. Ta by se měla do budoucna orientačně řídit tzv. cenovou mapou místně obvyklého nájemného, kterou zpracovává
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a která
by měla být dokončena do konce letošního
roku. Nově stanovené ceny nájemného by
tak měly obsahovat veškeré náklady spojené
s údržbou, modernizací a správou bytového
fondu, čímž by zároveň mělo dojít ke snížení
rozdílů u nájemného v soukromé, družstevní
a veřejné sféře.
Na jedné straně ne zcela vyhovující technický stav bytů a domů v Příboře, na straně
druhé potom neustále se zvyšující ceny za
dodávku tepelné energie, stížnosti a petice
nájemníků obecních bytů na tento stav, vedly zastupitelstvo města a radu města k řešení
této situace. Impulsem k zahájení komplexní
revitalizace bytových domů byly rovněž dotace na zateplení, vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR (Zelená úsporám, program Panel ap.), které umožní snížit vlastní
investice na stavební činnost.

č.p. 1358-1360 na Štramberské ulici a č.p.
1483-1485 na ul. U Tatry. V plánu letošního roku jsou potom schváleny revitalizace
domů č.p. 1300-1303 na ul. Fučíkově a č.p.
1486-1488 na ul. U Tatry. Revitalizace zbývajících bytových domů sídlištního typu ve
vlastnictví města je navržena v roce 2012.
Ale toto je pouze návrh, který zatím nebyl
schválen. Nicméně se k němu zástupci jednotlivých volebních stran vyjádřili kladně.
Realizace plánu zateplení bytových
domů znamená mimo přípravy projektů
a výběrových řízení taky zajištění finančních
zdrojů na tuto činnost potřebných. Právě
z těchto důvodů dojde k úpravám nájemného v bytových domech v době jejich revitalizace.
Při výpočtu nové ceny nájemného byly
vzaty v úvahu především tyto vstupy:
• nutnost provádění běžné údržby
• provádění středních a větších oprav
• pojištění majetku
• zabezpečení správy domů a bytů
• inflace v oboru stavebnictví
• zajištění prostředků na revitalizaci domů
• splátky přijatých úvěrů apod.
Návratnost vložených prostředků na revitalizaci byla stanovena časovým úsekem
8 – 10 let.
Následným přepočtem byla stanovena nová cena nájemného ve výši 40,- Kč/
m2/měsíc, která bude v letošním roce na
základě rozhodnutí rady města uplatněna
v domech, které byly nebo budou revitali-

podle současně platných zákonů zavedena
k 01.07.2011. U všech ostatních městských
bytů zůstane v letošním roce nájemné v původní výši, tj. v ceně 28,59/m2/měsíc.
Komplexní revitalizací (zateplením) dochází na druhé straně ke značným úsporám
za dodávku tepelné energie. Tyto úspory
představují snížení ve výši asi 40% oproti původnímu stavu. Přepočtem na m2 podlahové
plochy bytu představuje tato částka hodnotu
8,- Kč/m2/měsíc. Relativní navýšení
ceny nájemného po započtení úspor za tepelnou energii se tedy pohybuje ve výši 3,Kč/m2/měsíc.
Za nutné pokládám připomenout, že
veškeré finanční prostředky vybrané z nájemného v městských bytech byly vždy
ukládány zpět do oprav a údržby a nebyly použity pro jiné účely. Mimo jiné z nich
byly realizovány i některé drobné investiční
akce související s dílčím zateplením štítových stěn, opravou a zateplením střech nebo
výměnou výtahů. V několika posledních letech došlo k výraznému odprodeji bytového
fondu. Noví vlastníci těchto domů ve většině
případů již provedli nebo připravují revitalizaci staveb, obdobně je tomu i u domů ve
vlastnictví OSBD Kopřivnice. Je to totiž jedna z cest, která vede ke snížení nákladů za
neustále rostoucí cenou tepelných energií.
Těmito zásahy se zlepšil stavebně-technický
stav, celkový vzhled i komfort bydlení v těchto domech.
Ing. Milan Strakoš, starosta města

ze škol

Pomoc, nevím, čím mám být!
Na jakou školu máme toho našeho dát,
paní učitelko, co s ním, nic ho nebaví, sedí
věčně u počítače, ve škole to fláká, máme
strach, že ho nevezmou na školu. Tak takové
stesky slýcháváme ve škole často, i když jsou
tací, co mají v hlavě jasno. No ale pro ty, kteří
jasno nemají a také pro ty, kteří se rádi zajímají
o nové věci, tak pro ty všechny pořádáme již
několikátým rokem exkurze do vybraných
podniků a továren.
Letos se žáci osmých ročníků podívali do grafického studia, do společnosti JETI MODEL, dále si prošli PRIMUS
a jako poslední přijal naši omladinu podnik
ALPISPORT.
No a zde jsou jejich zpětné vazby :
JETI MODEL: Exkurze se mi líbila, bylo
tam hodně zajímavých věcí, museli jsme
se přezouvat, udržují tam totiž pořádek.
Ukazovali nám, jak fungují jejich moderní
stroje. Chtěl bych tam pracovat.
GRAFICKÉ STUDIO: Exkurze se mi

líbila, pán nám vysvětlil, co se jak má dělat
a který program je na tu kterou práci nejlepší.
Chci jít na grafickou školu, pomohlo mi to při
rozhodování.
ALPISPORT: Exkurze byla zajímavá,
překvapilo mě, kolik různých profesí je v tomto podniku. Velké množství lidí se podílí na
výrobě jednoho kusu oblečení. Výrobky se mi
celkem líbí. Dozvěděli jsme se toho dost ze
světa práce. Prošli jsme si celý provoz, bylo to
zajímavé.
PRIMUS: Exkurze se mi líbila, tento podnik obdivuji, vyvážejí do celého světa. Mají
velké množství profesí. Pracovat bych tam nechtěla, je tam hluk. Ten pán, co nás prováděl,
měl hezký projev. Jsem rád, že jsem na této
exkurzi mohl být.
Tak vidíte, jak hezky se umí naši žáci vyjadřovat. Třeba jsme jim malinko usnadnili to
těžké rozhodování o dalším životním období.
Žáci 8. ročníků a Mgr.Vladislava Strnadová,
ZŠ Npor. Loma, Příbor
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Březen – měsíc knihy na ZŠ Npor. Loma
Každý rok, když „Kniha“ slaví svůj
svátek, pořádáme na 1. stupni projektové
dny věnované knihám a návštěvu městské
knihovny. V loňském roce nám návštěva
v knihovně nevyšla z důvodu stěhování
a rekonstrukce. Letos jsme se již nemohli
dočkat, až s dětmi uvidíme nové zrekonstruované prostory naší knihovny. Pro
žáky 1. a 2. tříd byla připravena beseda
věnována ke stému výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Žáci 3. – 5. tříd
se seznámili s regionálními pověstmi.
V rámci těchto besed mohli žáci plnit zajímavé úkoly. Následovala prohlídka prostorů knihovny. Dětem se nejvíce líbilo mezi
policemi plných knížek, ve kterých listovaly a spolu s kamarády si ukazovaly ilustrace. Každý si našel pro sebe něco pěkného,
zajímavého. Některé děti plné nadšení si
vzaly přihlášku a už se těšily, jak spolu s rodiči knihovnu brzy navštíví. Děkujeme pracovnicím knihovny za připravené besedy
a poutavé povídání.
Mgr. Lucie Černá, Mgr. Ivana Říčková

ZE škol

Exkurze dětí 5. ročníků do Muzea
J.A.Komenského v Přerově

Dne 18. 3. 2011 se uskutečnila exkurze žáků 5. tříd do Přerova. Navštívili jsme
s dětmi zdejší Muzeum J.A.Komenského,
které je umístěno v budově žerotínského
zámku v centru města.
S úderem 9. hodiny ranní jsme se spolu s panem průvodcem vydali na prohlídku
muzea. Jak jsme sami v jejím průběhu mohli
zjistit, muzeum nabízí širokou škálu zajímavých exponátů, které stojí zato vidět. A co
víc, děti mají také možnost zúčastnit některého z animačních programů, a aktivně tak
získat informace třeba o pravěku.
V prostorách muzea jsme zhlédli expozice národopisu Hané, entomologie, mineralogie, archeologie a blíže jsme se seznámili se životem Jana Amose Komenského
či Jana Blahoslava. Dětem se také velmi
líbily zrekonstruované školní třídy z doby
Komenského, Rakouska-Uherska, první republiky a 50. let 20. století.

Po prohlídce muzea nám pořádně vyhládlo, a tak jsme se vydali na přerovské
Horní náměstí, kde si každý dal něco dobrého na zub v místní pizzerii i cukrárně.
Ačkoli nám celý páteční den počasí
nepřálo a několikrát jsme zmokli, exkurze
se nám moc líbila a odnesli jsme si odtud
mnoho zajímavých vzpomínek a informací.
Monika Šnejdrlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

  

O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE

4. dubna 2011 proběhl na naší škole již
IX. ročník gymnastických závodů s názvem
„O velikonočního zajíce“. Závody zahájily
svým vystoupením dívky z kroužku aerobiku pod vedením p. uč. L. Černé.
Povzbuzovat přišli i spolužáci a paní
vychovatelky ze školní družiny. 40 dětí
z 1. až 3. třídy cvičilo na kladince, lavičkách,
žíněnkovém pásu a se švihadly. Tréma byla
veliká, ale přesto dívky i chlapci předvedli,
že mají sportovního ducha a cvičení je baví.
Ti nejšikovnější si vybojovali čokoládového
zajíce a diplom. Odměnou ostatním závodníkům byl veliký potlesk a sladká odměna.
Poděkování patří třídním učitelkám,
které úspěšně zvládly roli rozhodčích a přispěly k hladkému průběhu závodu.
   Mgr. Jitka Šmídová, ZŠ Npor. Loma, Příbor

Z dění města

DIVOTVORNÝ HRNEC 45. VÝROČÍ PŘÍBORSKÉ PREMIÉRY

Americký muzikál Divotvorný hrnec
a jeho slavné písničky znají jistě mnozí.
V komediálním příběhu, zasazeném do
pomyslného jihoamerického státu Missitucky,
hraje hlavní roli hrnec plný zlata. Jihočech
Josef Maršálek jej před odchodem z domova
ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi
v naivní víře, že díky němu v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí
bezstarostný život. Divotvorný hrnec není ovšem pohádkou v tradičním slova smyslu, protože v něm převládají ryze lidské problémy.

Anderlová a další.
Zajímavé je, že v obou příborských představeních (z r. 1951 i 1966) tančila roli němé
Zuzany Jarmila Bártová. V jedné z menších
rolí si zahrál také Pavel Cisovský, dnes úspěšný ostravský divadelní režisér. Tato inscenace
byla výjimečná tím, že v ní účinkoval i orchestr, který dirigoval Bedřich Pukovec. Příborský
divadelní amatérský soubor byl v té době jediný, který Divotvorný hrnec hrál.

V Příboře byl tento muzikál nastudován již dvakrát. Poprvé v roce 1951 v režii
A. Karbana a podruhé v roce 1966 v režii Zdeňka Mytníka. Zastavme se u tohoto
druhého nastudování, které mělo premiéru
6. května 1966 ve velkém sále Katolického
domu v Příboře, před 45 lety. Hlavní roli vodníka Čochtana si zahrál Emil Kunz, roli Káči
Anna Skopková, Woodyho Jaroslav Vidomus
a ve vedlejších rolích účinkovali např. příborský kronikář L. Loukotka, F. Bittner, Julie
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Divotvorný hrnec byl totiž prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě i u
nás. Poprvé zazněl v lednu 1947 na Broadwayi
a československá premiéra, která se uskutečnila 6. března 1948 v pražském Divadle V+W,
se nesmazatelně zapsala do divadelní historie.
Libretisté E. Harburg a F. Saidy byli blízkými
přáteli J. Voskovce a J. Wericha, a proto jim
s důvěrou dali své požehnání a právo nejen na
překlad, ale i na autorskou úpravu. A tak se
původní Finianova duha (Finian‘s Rainbow)
změnila v Divotvorný hrnec. Z irských emigrantů se stali čeští přistěhovalci a pohádkový
skřítek Og se přerodil v jihočeského vodníka
Čochtana, v jehož roli herecky exceloval jedinečný Jan Werich. Velkou zásluhu na tom,
že toto dílo zapustilo trvalé kořeny na české půdě, má nepochybně i melodická hudba
Burtona Lanea. Dodnes je dílo na programu
divadelních souborů. Možná i proto, že jeho
námět a myšlenky jsou i po letech stále aktuální. Momentálně muzikál mají v repertoáru ochotničtí divadelníci ze Štramberka
(s MUDr. Mořicem Jurečkou v roli Woodyho)
a Příboráci jej měli možnost zhlédnout u příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví
v loňském roce.
„Ten, kdo nemá rád, tomu v létě sněží.
Ten, kdo nemá rád, je Praha bez věží.
Bez zámku je klíč a bez klíče zámek.
Vrták je vskutku a má hlavu ve smutku
kdo nemá rád.“
Napsala: Naďa Smazová, s přispěním
Lubomíra Loukotky.

městská knihovna
Dobrodružný román Nanese Rollinse
Oltář ztraceného ráje se zamýšlí nad pokusy v oblasti genetiky. Veterinářka Lorna
Polková a agent americké pohraniční stráže
Jack Medard odhalují děsivou pravdu o vraku lodi, která převážela klece s exotickými
zvířaty. Zvířata však nejsou tak docela v pořádku – všechna mají povážlivě vysokou inteligenci. Společně hledají zvíře, které uniklo
z vraku lodi a přitom odhalují tajemství úzce
související a oborem genetického inženýrství
a fraktální vědy. Čeká je otřesný objev, který
sahá až k samému počátku existence lidstva.
Ve čtivé detektivce z pera americké autorky Carol Higgins Clarkové Bouře se znovu setkáváme s Regan a Jackem Reillyovými.
Jack velí jedné z newyorkských policejních
jednotek a Regan je soukromý detektiv. Své
první výročí svatby chtějí strávit u moře
a užívat si volna ale na ostrov se přihnala
bouře a oni opět začali pátrat… Smetla Adele
Hopkinsovou voda a co se vlastně stalo?
V knize Druhý názor nám americký

Knižní novinky na měsíc květen
spisovatel detektivek Michael Palmer předkládá akční hru na kočku a myš, v níž se role
šelmy a kořisti průběžně střídá. Jediná žena
čelí spiknutí vlivných lékařů. Doktorka Thea
Sperelakisová působí v Africe pod záštitou
organizace Lékaři bez hranic a její otec patří
k nejvýznačnějším lékařům na Beaumontské
klinice v Bostonu. Thea dostává zprávu, že
otec při střetu s autem utrpěl těžká zranění
a leží na klinice v hlubokém kómatu. Thea se
dozvídá podrobnosti o nehodě, a je zřejmé,
že šlo o pokus o vraždu. Kdo a proč mohl mít
zájem na jeho smrti?
Román spisovatele Frederyka Forsytha
Ikona nás zavádí do Ruska roku 1999. Do
světa plného extrémů – chudoby a luxusu,
hladu a obžerství, politiků a gangsterů. Do
čela vlády se dostává Igor Komarov, idol –
ikona, kterou zdeptaní Rusové potřebují.
Z Komarovova stolu mizí dokument, a těm
kdo si ho na Západě přečtou, je jasné, že
Komarov není spasitel Ruska, ale zrůda v lidské podobě. Pod starobylými zdmi Kremlu se

začíná odehrávat zápas o Rusko.
Román Joanne Harrisové Modrá je barva vraždy se zamýšlí nad virtuálním světem,
ve kterém žije stále více lidí, nebo v něm tráví
velkou část svého času. B.B. žije v ospalém
anglickém městečku, je mu čtyřicet a stále bydlí se svou matkou. Skutečný život ale
vede jinde, na síti jako blueeyedboy. Jeho
internetový avatar nemá s neúspěšným podivínem nic společného. Je chytrý, cynický, zlý
- a chce vraždit.
Svědectví o životě židovské rodiny
a o těch, kteří přežili holocaust, popisuje román Seneka Rosenbluma Přežil jsem varšavské ghetto. Jen několik dětí přežilo varšavské
ghetto a mezi těmi, kterým se to poštěstilo, byl autor této knihy. Dodnes se nezbavil
hrozných vzpomínek na své válečné dětství a
zázračné zachránění. Teprve nyní, kdy je mu
víc jak sedmdesát let, našel v sobě odvahu
a slova, aby podal svědectví o své době.

pozvánky

ŠATNÍK
Diakonie

STŘEDISKO DIAKONIE ČCE
A MěÚ PŘÍBOR

Pořádá ve dnech:
9.5. - 13.5.2011 od 800 do 1700
16.5. - 20.5.2010 od 800 do 1700
Ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické na ulici ČSA 225

- pod modrým domem s pečovatelskou službou
• sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
• příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
• nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME
Akce šatník je určena široké veřejnosti!
Šatník pořádá Středisko Diakonie v Příboře
společně s MÚ Příbor a sborem ČCE Příbor

Základní umělecká škola Příbor, Lidická 50, Příbor
Tel. – Fax: 556 723 555, 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 2011 – 2012.
Tento průzkum se bude konat ve čtvrtek 26. května 2011 a v pondělí
30. května 2011 od 14.00 – 17.00 v Základní umělecké škole, Lidická
50, třída hudební nauka.
Jste srdečně zváni.
Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

SDH v Prchalově spolu s OV Prchalov pořádají
oslavu Svátku matek spojenou s výstavou ,
tentokrát na téma : “Domečky a pokojíky pro panenky.“
Výstavu můžete shlédnout v sobotu 7.5. v a neděli 8.5.2011
vždy od 14 do 18 hodin v sále Hostince u Simprů.
V neděli 8.5.2011 od 15 hodin vystoupí naše děti
s pásmem básniček a pohádek.
Zveme všechny děti i dospělé a těšíme se na Vaši návštěvu .

Další informace o dění v obci sledujte na www.obecprchalov.cz
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přehled kultúrních akcí

PROGRAM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ V PŘÍBOŘE

KVĚTEN 2011

Neděle 8. května od 17:00 h
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

MěO KDU ČSL Příbor

Pondělí až pátek 9.  13. května
od 08:00 do 17:00 h

Neděle 1. května od 9:00 h
PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN

Koupaliště Příbor  777 100 007

Neděle 1. května od 10:00 h
PRVOMÁJOVÝ KONCERT

ZUŠ Příbor  556 725 353

Úterý 3. května od 18:00 h
ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor  556 723 778

Středa 4. května od 17:00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY JOSEFA REJMANA
„NA VIKTORII ATLANTIKEM“

Město Příbor  556 455 443

Čtvrtek 5. května od 17:15 h
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA
V OSTRAVĚ NA BALET ,,ZÁZRAK V TICHU“

BAV klub Příbor  556 723 778

Pátek 6. května od 15:30 h
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POMNÍKU
ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA

Město Příbor  556 455 440

Pátek 6. května
155 LET NAROZENÍ SIGMUNDA FREUDA

Přednáška a výstava. Program bude upřesněn.
Společnost Sigmunda Freuda  777 651 856

Pátek 6. května od 17:30 h
PROFI CVIČITELKA TEREZA
SATTKOVÁ LICENCE „A“ IFAA

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

Pátek 6. až neděle 8. května
ZÁJEZD NA PAVLOVSKÉ VRCHY

KČT Příbor  737 375 203

Sobota 7. května od 11:00 h
IX ROČNÍK REGIONÁLNÍ
TANEČNÍ PŘEHLÍDKY „O ZLATÝ
POHÁR BAV KLUBU PŘÍBOR“

BAV klub Příbor  556 723 778

Sobota 7. května až neděle 8. května
BESKYD MODEL KIT SHOW 2011
MODELÁŘSKÁ SOUTĚŽ MLÁDEŽE
MORAVSKÝ KNIPL A ŠRAPNEL

LUNA Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 7. května
a 8. května od 14:00 do 18:00 h
OSLAVA SVÁTKU MATEK SPOJENOU
S VÝSTAVOU, TENTOKRÁT NA TÉMA:
“DOMEČKY A POKOJÍKY PRO PANENKY“

Sál hostince u Simprů. V sobotu od 15:00 h
vystoupí naše děti s pásmem básniček a pohádek.
Další
info
o
dění
v obci
sledujte
na
www.obecprchalov.cz
SDH Prchalov spolu s OV Prchalov

ŠATNÍK

Středisko Diakonie ČCE a MÚ Příbor

Úterý 10. května od 16:00 h
VESELÉ ZPÍVÁNÍ

Velký sál KD Příbor. Pěvecká přehlídka dětí
příborských MŠ.
MŠ Kamarád, Frenštátská  556 725 246

Úterý 10. května od 18:00 do 19:30 h
ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor  556 723 778

Pátek 13. května od 16:00 do 18:00 h
ŠPERKY Z FIMO HMOTY

LUNA Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 14. května od 08:00 do 16:00 h
6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ
LIGY MLÁDEŽE VE FLORBALU

LUNA Příbor, SVČ  556 725 029

Pondělí až pátek 16.  20. května
od 08:00 do 17:00 h

ŠATNÍK

Středisko Diakonie ČCE a MÚ Příbor

Úterý 17. května od 18:00 do 19:30 h
ORIENTÁLNÍ TANCE
Pátek 20. května od 17:00 h
PODVEČER V RYTMŮ BUBNŮ

BAV klub Příbor  556 723 778

Sobota 21. května a neděle 22. května
SVATOURBANSKÉ SLAVNOSTI

250. výročí přenesení ostatků sv. Urbana. Program
bude upřesněn.
Město Příbor  556 455 440

Úterý 24. května od 16:30 h
DARWINOVY TRAGICKÉ OMYLY

Přednáška Pavla Kábrta.
Městská knihovna Příbor  556 725 037

Úterý do 24. května
PŘÍBĚH SOCHY

Výstava sochařů. Nový sál.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Středa 25. května od 13:45 h
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

LUNA Příbor, SVČ  556 725 029

Středa 25. května od 17:00 h
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU

Aula Masarykova gymnázia v Příboře.
ZUŠ Příbor  556 725 353

Sobota 28. května od 08:00 do 16:00 h
6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ
LIGY MLÁDEŽE VE FLORBALU

LUNA Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 28. května od 17:00 do 20:00 h
ZUMBA MARATON

Pavla Kovalčíková & Petra Hošťavová
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Úterý 31. května od 16:00 h
KÁCENÍ MÁJKY A VESELICE

Živá hudba a občerstvení zajištěno.
Vstupné 30, Kč.
Domov Příbor, p. o.  556 723 143

Úterý 31. května od 17:00 h
BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ
MICHALA VIEWEGHA

Vstupné dobrovolné. Místenky si rezervujte předem.
Městská knihovna Příbor

Čtvrtek 2. června od 17:00 h
TANEČNÍ REVUE

Kulturní dům Příbor.
Závěrečné vystoupení tanečního oboru.
ZUŠ Příbor  556 725 353

Probíhají výstava do 14. srpna
MIROSLAV HANZELKA – OBRAZY

Výstava neprofesionálního malíře z Libhoště.
Vestibul muzea.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace:

Pondělí  neděle: 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 h
 776 725 909, 608 738 793

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Lidická 59, Příbor

Oddělení pro dospělé:
Pondělí:
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00 h
Úterý:
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00 h
Čtvrtek:
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00 h
Pátek:
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00 h
Oddělení pro mládež:
Pondělí:
13:00 – 15:00 h
Úterý:
13:00 – 17:00 h
Čtvrtek:
13:00 – 17:00 h
Městská knihovna Příbor  556 725 037

FITCENTRUM
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
Pondělí  Pátek: 9:00 – 13:00

Štramberská 1587
Úterý: 16:30 – 18:00

Čtvrtek: 18:30 – 20:00 h

Pavla Jeníková  603 119 174

ZUMBA S PAVLOU

Pondělí: 17:00 – 18:00 h
Středa:19:00 – 20:00 h
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Vstupné 60, Kč.
Pavla Kovalčíková  739 135 127

ZUMBA S HEIDI

Úterý: 19:45 – 20:45 h Pátek: 19:15 – 20:15 h
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. Vstupné 60, Kč.
Bližší informace email: heidi.s@seznam.cz.
Heidi Steckerová, BAV klub Příbor  733 180 370

ZUMBA S VĚROU

Pondělí: 18:30 – 19:30 h
Pátek: 18:30 – 19:30 h
Tělocvična ZŠ Dukelské. Vstupné: 30, Kč.
Věra Kovaříková, LUNA Příbor SVČ  736 673 01

ZUMBA S RENČOU

Malá tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Vstupné 50, Kč, děti do 15 let 30, Kč.
Pondělí: 20:00 – 21:00 h
Čtvrtek: 18:00 – 19:00 h

Renáta Fialová

LOUTKOVÉ DIVADÉLKO BERÁNEK

„SŮL NAD ZLATO“

Hraje každou středu od 17:00 h

Loutkové divadélko Beránek

SPORTOVNÍ STŘELNICE

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

CVIČENÍ TAIČI

 776 001 105

Každý čtvrtek od 19:00  20:00 h
ZŠ Np or . Lo m a, P ř í bor  v el k á neb o m al á
těl oc vi č n a. Z ač á te č ní ci  se s tav a “ 2 4″ p rv ků .
Cvi če n í b u de p rob í h a t do 3 1 . k vě tn a 2 0 1 1 .
pí Malinovská  776 617 939, email:

taichipribor@seznam.cz

14:00 – 21:00 h
 556 722 092

CVIČENÍ AEROBICU
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361

Pondělí: 16:45 – 17:45 h zumba ( Tereza )
20:00 – 21:00 h AEROBIC + BODYSTYLING
Úterý:
16:45 – 17:30 h PORT DE BRAS (Tereza)
18:00 – 19:00 h STEP AEROBIC (Tereza)
Úterý:
15:30 – 16:30 h MIX AEROBIC ( Tereza )
16:45 – 17:30 h PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
Středa:
9:30 – 10:30 h BODY BALL+ STRETCH
18:45 – 19:45 h DANCE AEROBIC ( Tereza )
20:00 – 21:00 h BODY BALL+OVER BALL
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 h PORT DE BRAS ( fitko ),
20:00 – 21:00 h zumba ( Tereza )
Pátek:
17:45 – 18:45 h STEP AEROBIC POWER
19:00  20:00 h BODY BALL+OVER BALL
Oddíl aerobiku Příbor,  606 932 447

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor
Pondělí, Čtvrtek: 15:00 – 21:00 h
Úterý, Pátek:
15:00 – 21:00 h
Středa, Sobota: 15:00 – 21:00 h

POWERJÓGA

muži
ženy

muži + ženy

 607 714 277

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Cvi čí se so u č as n ě n a dv o u mí s tec h, a to
k až dé ú te rý o d 1 7 : 3 0 do 1 9: 0 0 h .
L u n a Př í b or SV Č n a ul i ci D u k el s k é.
CV IČ IT E LK A V Ě R A Š Ť AST NÁ
 733 165 317
M at eř s k á š kol a n a ul i ci Pi o nýr ů
CV IČ IT E LK A LU D M IL A H Ö HN O VÁ
 775 084 815

Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

CVIČENÍ PODLE MOJŽÍŠOVÉ

Každý čtvrtek od 19:00  20:00 h
Zrcadlový
sál
v DDM
Luna.
Cvičení
je
zaměřeno převážně na svalstvo pánevního
dna a na svaly zajišťující lepší držení těla.
Cvičení
vede
Mgr.
Marika
Bajerová.
www.rehabilitace – bajerova.cz
Mgr. Marika Bajerová  728 959 344

MUZEA A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA

Lidická 59, Příbor
Úterý:
Čtvrtek:
Neděle:

8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
9:00 – 12:00
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Měsíčník města příbor a 10

program muzeí novojičínska

Program Muzea Novojičínska, p.o. a jeho poboček na květen 2011
Žerotínský zámek v Novém Jičíně

do 12. června 2011

do 5. června 2011

FOTOGRAFIE A GRAFIKA JANA FUXY

KOŠÍKÁŘSKÉ ŘEMESLO

do 30. října 2011

ADOLF TUREK

Repríza výstavy dokumentů - Přednášková síň
Otevírací doba:
úterý – pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00

Tvorba košíkářky Dany Ptáčkové, Nositelky tradic
lidových řemesel - Rytířský sál
do 29. května 2011
výstava u příležitosti 100. výročí narození historika
a archiváře. Ve spolupráci se Zemským archivem
v Opavě, Slezským zemským muzeem v Opavě,
Státním okresním archivem Nový Jičín a rodinou
PhDr. A. Turka - Kamenná síň
do 15. května 2011

ŽIVOT A DÍLO ALBÍNA POLÁŠKA

Kostel sv. Josefa ve Fulneku

24. května – 18. září 2011

BRÁNA NADĚJE

PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU
2010

Výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita. Vernisáž
výstavy se uskuteční v úterý 24. května 2011
v 17.00 hodin, součástí vernisáže bude koncert
Moniky Duarte Štreitové a Marka Vrábla
pátek 27. května 2011, 18.00 – 22.00 hodin

RETROSPEKTIVA

Výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita. Vernisáž
výstavy se uskuteční v pondělí 23. května 2011
v 17.00 hodin, součástí vernisáže bude koncert
Moniky Duarte Štreitové a Marka Vrábla - Nová
galerie
Otevírací doba:
úterý – pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00sobota,
neděle 9.00 – 16.00

Program:
18.00 hodin výstava Brána naděje
18.30, 19.00, 19.30, 21.00 hodin - promítání filmu
Mezi světlem a tmou - režie J. Špáta
20.00 hodin - prohlídka výstavy Brána naděje
komentovaná autorem prof. J. Štreitem - Vstupné:
20,- Kč 10,- Kč
Otevírací doba:
úterý – pátek, neděle 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Muzeum a pamětní síň
S. Freuda v Příboře

Památník J. A. Komenského
ve Fulneku

Doprovodné výstavy: Obrazy Ludvíka Kunce, 20.
výročí CHKO Poodří. Ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem Nový Jičín - Nová galerie
23. května – 18. září 2011

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC

do 24. května 2011

pátek 27. května 2011, 18.00 – 22.00 hodin

Výstava sochařů - Nový sál
do 14. srpna 2011

Komentované prohlídky historika Muzea
Novojičínska PhDr. Jiřího Juroka, CSc. - Vstupné:
20,- Kč 10,- Kč

Výstava neprofesionálního malíře z Libhoště Vestibul muzea
Otevírací doba:
úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
neděle 			 9.00 – 12.00

17. května – 30. června 2011

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC

PŘÍBĚH SOCHY

MIROSLAV HANZELKA – OBRAZY

Muzeum ve Frenštátě
pod Radhoštěm

Muzeum v Bílovci

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ZUŠ

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 17. května
2011 v 17.00 hodin
pátek 27. května 2011, 18.00 – 22.00 hodin

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,
příspěvková organizace
IČ 75088398, DIČ CZ75088398
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

  

Program:
Výstava absolventských prací žáků ZUŠ Bílovec.
Loutková pohádka O Smolíčkovi a Jezinkách.
Hudební vystoupení žáků ZUŠ. Výtvarná dílna Vstupné: 10,- Kč 5,- Kč
Otevírací doba:
úterý, pátek 		 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Muzeum v Klimkovicích

pátek 27. května 2011, 18.00 – 22.00 hodin

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC

Rozšířená komentovaná prohlídka odborných
pracovníků Muzea Novojičínska zoologa Mgr.
Václava Mikeše a botaničky Mgr. Petry Mičkové
doplněná o výklad k historické expozici - Vstupné:
10,- Kč 5,- Kč

Zámek Kunín

sobota 7. května 2011, 9.00 – 17.00 hodin

STŘEDOVĚKÁ BITVA V ZÁMECKÉM PARKU

7. května – 31. srpna 2011

ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH REPUBLIKY

Výstava mapující postoje představitelů české historické šlechty v dobách ohrožení Československé
republiky. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
7. května v 15.00 hodin
31. května – 31. října 2011

MALÍŘ KRAVAŘSKA – FRANTIŠEK
KLEDENSKÝ

Výstava prezentuje unikátní výtvarné dílo fulneckého rodáka Františka Kledenského (1766-1853),
který zachytil život na Kravařsku v první třetině
19. století. Ve spolupráci se Zemských archivem
v Opavě, Státním okresním archivem Nový Jičín,
Moravským zemským archivem v Brně, Městem
Fulnek a o. s. Comenius Fulnek. Vernisáž výstavy
se uskuteční v úterý 31. května 2011 v 17.00 hodin
neděle 29. května 2011, 9.00 – 17.00 hodin

DĚTI PROVÁZEJÍ DĚTI

Neobvyklá prohlídka zámku k Mezinárodnímu
dni dětí
Otevírací doba:
úterý - neděle, svátky 9.00 – 17.00 (poslední
prohlídka v 16.00 hodin)

MĚSÍC květen

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

AKCE

BESKYD MODEL KIT SHOW 2011

7. – 8.5. / sobota – neděle / Sportovní hala ZŠ
E. Zátopka Kopřivnice
Veřejná mezinárodní otevřená výstava modelářských prací modelářů, sběratelů a majitelů sbírek
modelů spojená s hodnocením ve vyhlášených
kategoriích, prodej modelářských modelů, pomůcek, materiálů, doprovodné zábavné akce.
Modelářská soutěž mládeže
vyhlašuje LUNA Příbor, svč a pořadatelé 15.ročníku Beskyd Model Kit Show.
Moravský knipl a šrapnel

Vyhlašuje Modelářský klub TORA Příbor spolu
s LUNA Příbor, svč pro 10 nejzajímavějších modelů letadel a 10 nejzajímavějších modelů vojenské techniky. Akce pro veřejnost. Informace: L.
Nenutilová

ŠPERKY Z FIMO HMOTY

13.5. / pátek / 16:00 – 18:00 /LUNA
Výroba originálního šperku. Vstupné: 100 Kč
Akce pro děti a veřejnost. Přihlásit se můžete
a barvu šperku nahlásit do 10.5. Informace: K.
Bukovjanová

OKRESNÍ SOUTĚŽ CHOVATELSKÝCH
VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

13. - 14.5. / pátek – sobota / LUNA

Měsíčník města příbor a 11

Akce pro členy chovatelských kroužků.
Informace: D. Kičurová

6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE
VE FLORBALU
14. 5. / sobota / 8:00 - 16:00 / tělocvična ZŠ
Npor. Loma
Finále turnaje pro mladší kategorii žáků. Akce
pro neregistrované florbalové kluby. Informace: J.
Lupíková

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

25.5. / středa / 13.45 / tělocvična ZŠ Npor.
Loma
Meziškolní přátelský turnaj ve volejbalu pro žáky
8. – 9. tříd. Informace: J. Lupíková

pozvánky
6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE
VE FLORBALU

Pohádková hra pro všechny. Procházka pohádkovým lesem kolem řeky Lubiny. Bližší upřesnění na
plakátech.
Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

28. 5. / sobota / 8:00 - 16:00 / tělocvična ZŠ
Npor. Loma
Finále turnaje pro starší kategorii žáků. Akce pro neregistrované florbalové kluby. Informace: J. Lupíková

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

Úterý s Jarkou
KALANETIKA

PŘIPRAVUJEME

„S LUNOU SE NENUDÍTE“

3.6. / pátek / 16:00 - 18:00 / LUNA
Prezentace činností – zumba, orientální tanec, capoeira, POI, žonglování, aerobic, florbal, chovatelský koutek, plastikoví modeláři, keramika, florbal.
Výtvarná dílná, vstupné 20 Kč – možnost si prakticky vyzkoušet dekupáž kamenů, vyrobit náramek
z korálků a letní zápich do květináče.
Rodiče, přijďte se podívat, kde a jak tráví vaše děti
volný čas.
Vstupné zdarma. Akce pro děti, rodiče, veřejnost
Informace: Nenutilová

ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ

4.6. / sobota / 8:00—17:30 / LUNA
Odjezd v 8:00 hodin od Luny Příbor. Cena: děti do
6 let zdarma, od 6 – 15 let 70 Kč, dospělí 200 Kč.
Vstupné si platí každý sám. Akce pro děti, rodiny
v rámci svátku Dne dětí. Přihlásit se můžete i
telefonicky do 31.5. Informace: J. Lupíková

SVATOJÁNEK 2011

9:45 – 10:45 / LUNA / 25 Kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

Středa s Jarkou

Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč
4.5.		 PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, CVIČENÍ, 		
		TANEČKY
11.5. POHÁDKA „O VELIKÉ ŘEPĚ“
18.5. NEKONÁ SE
25.5. POHÁDKA „SLEPIČCE A
KOHOUTKOVI“

Pátek s Pavlou - Šmudlíci

10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč
6.5.		 ROZKVETLÝ STROM
		 – prstová technika, PAMPELIŠKA
		 – papírová lepená technika
13.5. MALBA NA KAMENY
20.5. VZKAZOVNÍK - KOČIČKA z papíru
27.5. OBRÁZEK ZE ŠPACHLÍ – lepená technika

18.6. / sobota / 17:00-18:00/ Mexický splav

ZÁJEZDY 2011

11. - 17.7. KUTNÁ HORA a okolí
4 200 Kč		

Bukovjanová

26.8. - 4.9. CHORVATSKO-Mali Lošinj
3 800 - 5 200 Kč Nenutilová, strava 650, 1 100 Kč

22. - 25.9. SALZBURG
s průvodcem, děti do 15 let: 3 800, dospělí 4 000
Kč, Nenutilová

LÉTO 2011

10. – 22.7. LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ MALÁ
BYSTŘICE
3 700 Kč

Nenutilová

24.7 – 4.8. LETNÍ TÁBOR S KOŇMI
V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
5 000 Kč

Lupíková

22. – 26.8. TVOŘIVÝ TÁBOR V LUNĚ
1 200 Kč

Bukovjanová

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

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489
Tel.: 556 723 778, E-mail: bavklub@seznam.cz mobil: 739 080 862

květen 2011 - PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
Provoz hudební – rockové zkušebny - pátky

Úterý 5.,12.,19.,26.4. 18:00-19:30 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Úterý 3.,10.,17.5.
18:00-19:30 hod.
MOŽNO CHODIT NA JEDNOTLIVÉ LEKCE NEBO ZVÝHODNĚNÉ
PŘEDPLATNÉ
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h. Orientální
břišní tanec je velmi prospěšný pro zdraví ženy. Kde : V Zrcadlovém sále BAV
klubu na ul. Dukelská

ZUMBA S HEIDI

Úterý 3.,10.,17.,24.,31.5. 19:45 - 20:45 hod.
Pátek 6.,13.,20.,27.5.		 19:15 - 20:15 hod.
v Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská - Příbor. Vstupné : 60,- Kč/hod.

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ – pokročilí

Pondělí 2.,9.,16.,23.5.			
17:00 -18:30 hod.
CENA KURZU -10 lekcí po 2 vyučovací hod. - 800,-Kč. MOŽNO CHODIT
I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA 100,-Kč. Kde : BAV klub na ul. Masarykova

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ - začátečníci

Středa 4.,11.,18.,25.5.		 15:15 -16:45 hod.
CENA KURZU - 10 LEKCÍ po 1,5 hod. - 800,-Kč. MOŽNO CHODIT I NA
JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA 100,-Kč. Kde : BAV klub na ul. Masarykova
Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na balet

,,ZÁZRAK V TICHU“

Franz Liszt, Richard Wagner, Gustav Mahler
Bude se tančit na trávě i ve vodě. Tancem vyjádřená komunikace a splynutí,
umění hudby a tance, které dokáže vytvořit duchovní, lidský a přirozený most
mezi „romantickým“ a „moderním“ pojetím.
Čtvrtek : 5.5.2011. Odjezd : v 17:15 h od Sokolovny v Příboře.
Předprodej v BAV klubu. Cena:230,-Kč

Zveme diváky na IX.ročník regionální taneční přehlídky

„O ZLATÝ POHÁR BAV klubu Příbor“

sobota 7.5. od 11:00 hod. v Zrcadlovém sále BAVklubu na ul.Dukelská
Přijďte tanečníky povzbudit do Zrcadlového sálu BAV klubu na ul. 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

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ

Pátek 20.5.				
od 17:00 hod.
za pěkného počasí bubnování venku na zahradě, u ohně. Cena akce: děti do
15 let 60,- Kč, ostatní 120,-Kč. Kde : BAV klub na ul. Masarykova

DEN DĚTÍ V BAV KLUBU

Pátek 3.6.				 od 15:00 hod.
V areálu BAV klubu na ul. Masarykova. Srdečně zveme děti, rodiče, veřejnost
na zábavné odpoledne s pestrým programem : různé hry, soutěže, bubnování,
diskotéka, opékání „buřtů“. Prodej občerstvení zajištěn, vč. vašich oblíbených
pohárů. Děti z kroužků BAV klubu - zdarma Vstupné ostatní: 30,-/os.

Nabízíme:

•
•
•

„Školní výlety bez starostí“
Workshopy pro třídní kolektivy
„Bubnování  na djembe s muzikoterapií“

Letní tábor ŘEKA – TĚŠÍNSKÉ BESKYDY
6 denní pobyt pro děti od 8 let, mládež

Termín: pondělí 25.7. – sobota 30.7.2011
Ubytování: ve 4 – 6 lůžkových pokojích ve zděné budově s hernou a jídelnou,
hřiště, venkovní pingpong. stůl, ohniště, poblíž koupaliště s vyhřívanou vodou slunečními kolektory.
předběžná cena: 2.350,- Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a zpět, stravu 5x
denně, ubytování, táborový program, práce vedoucích a personálu, pojištění.
Přihlášky a záloha do 15.5.2011
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pozvánky

Město Příbor a Římskokatolická církev Příbor vás zvou na

Svatourbanské slavnosti – dny města Příbora
250. výročí přenesení ostatků sv. Urbana z Říma do Příbora

21. – 22. května 2011
Po oba dva dny 10.00 – 20.00 zpřístupněn farní kostel Narození Panny Marie
Sobota 21. května 2011 10.00 - 19.00
náměstí Sigmunda Freuda, farní kostel Narození Panny Marie

Jarmark, koncert Dechového orchestru mladých Příbor, proslov starosty, předání ocenění,
akademie městských mateřských školek, zahájení slavností sv. Urbana, fanfáry a žestě
Diskotéka pro nejmenší s Míšou Růžičkovou, kvarteto ALL BONES, FCM RADEGAST
Varhanní koncert, fanfáry a vyzvánění z věže farního kostela
Kapela BLUEGROUND, DOCUKU
Duchovní hra Barabáš

Neděle 22. května 2011 10.00 – 16.30
farní kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina
Mše, slavnostní mše svatá
Duchovní koncert Za nebeskou bránou
Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky
Program bude upřesněn na letácích (MIC a jinde).

Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda vás zve na

Historické sakrální plastiky Příborska
Výstava unikátních církevních artefaktů ze sbírek příborského muzea dokládajících bohatou duchovní minulost města Příbor a jeho nejbližšího okolí se uskuteční v rámci
Svatourbanské pouti.
21. – 26. května 2011 Nový sál Muzea Novojičínska v Příboře. Výstava je časově omezena!

Výstava bude otevřena: 21. 5. 9.00 – 19.00, 22. 5. 9.00 – 16.00, 24. 5. 8.00 – 16.00,
26. 5. 8.00 – 16.00. Ve dnech 21. – 22. května pouze zlevněné vstupné: 15,- Kč

Římskokatolická farnost Příbor

Uživatelé a zaměstnanci Domova
Příbor, p. o. zvou všechny příznivce na

Kácení májky
a veselici
dne 31. května 2011 od
16.00 hodin.
Živá hudba a občerstvení zajištěno.
Vstupné 30,- Kč
Domov Příbor, p. o.
Masarykova 542, 742 58 Příbor
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zprávy z kakamega

Zprávy od Ester, co byla v Kakamega

Čas letí a už to skoro budou dva měsíce, co
jsem doma z Keni. Dostala jsem zprávu , že mi
děti psaly hned po mém odjezdu, ale dopis zatím nedorazil... Z mailů a telefonů mám informace, že se jim daří dobře a vzpomínají. Věřím,
že to, co se za ty 4 měsíce podařilo, jim usnadní
život a posune je dál...i kus mého srdce s dětmi
zůstalo! Doufám, že se za nimi jednoho dne
budu moci opět vypravit!

Tentokrát jsem si pro vás připravila pár informací o tom, jak to v Keni vypadá. I když jsem
měla jen minimální možnost podívat se na různá místa, pár věcí jsem poznala. Především je
to moc krásná země! Na severu a severovýchodě jsou pouště a polopouště. U pobřeží je podnebí horké a vlhké. Období dešťů zde převládají
v březnu, dubnu, květnu, listopadu a prosinci
(toho jsem si užila!). Vlhkost je opravdu vysoká,
skoro se nedá dýchat, ale po deštích se všechno
krásně zazelená. V letošním roce však srážek
bylo méně a na mnohých místech se neurodilo,

takže v četných místech je sucho a hlad. Řeky
jsou plné pouze v období dešťů.
Při pobřeží Indického oceánu a na východě
se rozkládá rozsáhlá nížina, která se v severní
části rozšiřuje daleko do vnitrozemí. Zbytek
území tvoří rozsáhlé plošiny. Nejvyšší hora je

Úřad práce v Novém Jičíně ve spolupráci s třemi
středními technickými odbornými školami našeho
okresu a dalšími partnery pořádají
ve dnech 11. a 12. května 2011 (středa, čtvrtek)
od 9:00 do 16:00 h
ve sportovní hale VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice

PŘEHLÍDKU TECHNICKÝCH PROFESÍ
s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
V přehlídce se vám představí profese oboru strojírenského, stavebního a elektro,protože tyto jsou v našem
okrese dlouhodobě nedostatkové a absolventi těchto
oborůnemají problémy s uplatněním na trhu práce.

Mount Kenya (5199 metrů) – podle ní se Keňa
jmenuje. Keni také patří úpatí nejvyšší hory
Afriky Kilimandžáro. Z jezer je nejznámější
Viktoriino jezero (to jsem měla možnost vidět!),
které je také hojně navštěvováno turisty. Další
oblíbenou turistickou destinací je Kakamega
Forest (deštný prales), který je právě u města
Kakamega. Tam jsem se také jednou podívala!
Příště napíšu něco o dopravě - s tou
mám opravdu bohaté zkušenosti! Můj blog:
http://esterpavelkova.blogspot.com/, kontakt na e-mail: ester.pavelkova@gmail.com
Vaše Příboračka Ester.
Foto (zleva): Mount Kenya,
Viktoriiono jezero s krokodýli, keňské safari

inzerce
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Akce je určena žákům 8. tříd, jejich výchovný
poradcům, rodičům žáků i široké veřejnosti.
Budou se zde prezentovat také významné strojní, stavební a elektro firmy našeho okresu, ve kterých mohou v budoucnu dnešní žáci základních
škol najít uplatnění.

inzerce

KOPØIVNICE
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