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„KOUPÁKU JE DVACET“

Dvacítka hudebních hitů se rozezněla příborským koupalištěm v neděli 1. července 2012. Každý
rok charakterizoval jeden hit. V roce 1992 se po 18 letech obyvatelé Příbora dočkali otevření koupaliště
v městské části Příbor - Véska. Písničky z let 1992, 1993, 1994, …. 2012. Začátek prázdnin byl tentokrát
ve znamení velkých oslav. Koupaliště v Příboře slavilo 20 let od otevření areálu. Všechno v námořnickém
stylu. Veškerý personál se ten den oblékl do starodávných námořnických obleků. Modrá, bílá, červená
barva, proužky, kotvy, záchranné kruhy, námořnické čepice – tyto motivy a kombinace se míhaly mezi
téměř dvěma tisícovkami návštěvníků koupaliště. Pro všechny hosty byl ten den vstup zdarma a nachystáno bylo mnoho zábavy, soutěží, speciálních lahůdek a nechybělo ani podvečerní překvapení s lákavým
názvem „VYKLOUZ“. Určitou motivací pro vítězství v soutěžích pro děti „OSEDLEJ SI SVÉHO TATÍNKA“,
„BUM-BUM“, „VYLEJ-NALEJ“, „ZKÁZA TITANICU“ byla výhra nanuků, lízátek, bonbonů, sladkostí a jiných drobností. Kdo nevyhrál, nepřišel zkrátka. Nanuky, bonbony a čokoládové pochoutky se rozdávaly návštěvníkům volně. Děti si také vyzkoušely hrabání v písku na hřišti pro plážový
volejbal. Zde se hledal „POKLAD NA SAHAŘE“ v podobě dinosauřích vajec s figurkou dinosaura. Zasoutěžili si i dospělí. Pro pány bylo připraveno
polední pojídání nazvané „HAM-HAM“- bryndáky, šátky na hlavách a v miskách hovězí polévka s dvaceti játrovými knedlíčky na znamení výročí.
Nejrychlejší jedlík si odnesl speciální koření pro domácí kuchtění a toaletní papír pro jiné potřeby ☺. Zábavou pro ženy byla především zumba
a aqua zumba. Při 34°C na slunci a ve 27°C teplé vodě se cvičilo skoro samo. Téměř celý bazén se rozvlnil v rytmu zumby. Labužníci si pochutnávali na vynikajícím kotlíkovém guláši podávaném buď v klasickém talíři, anebo v chlebovém hrnečku. Osvěžující ledovou tříšť si mohli návštěvníci
zakoupit v exkluzívní „plážové“ sklenici s palmičkou, s fotbalovými míči nebo jinak zdobené. Každá měla zajímavý design.
Koupaliště se bavilo, děti se koupaly, jezdily na lodičkách, poskakovaly v aquazorbu, dospělí se koupali, užívali také aquazorbingu, všichni
cvičili, odpočívali, slunili se, pojídali, popíjeli, … Počasí přálo – fantastický letní den, skvělý začátek prázdnin, oslava, jak má být. Hlavní
program, hity posledních dvaceti let a nejdůležitější události koupaliště komentoval od 14 h do 17 h moderátor Rádia KISS Víťa Goršanov.
Večerní překvapení nazvané „AKCE VYKLOUZ“ na nové nafukovací skluzavce si získalo spoustu příznivců. Byla to jízda po břiše nebo po zádech
na vodní skluzavce přímo do sympatického malého nafukovacího bazénku. Aktivity na skluzavce byly ukončeny za všeobecného potlesku –
sklouznutím šéfa.
Diana Ryšánková, programový manažer koupaliště RICCO Příbor.

O dávné i nedávné historii koupališť v Příboře se více dovíte v programu Local TV Příbor v 30. zpravodajství (premiéra 25. 7.,
jde o vyprávění Mgr. Lubomíra Loukotky z r. 2007). Reportáž z 10. výročí otevření koupaliště v Hrabiči je zařazena
v 31. zpravodajství (premiéra 1. 8.) a zpráva z 20. výročí otevření koupaliště v 32. zpravodajství (premiéra 5. 8.).

Město Příbor pořádá pro občany města Příbora všech věkových kategorií
O

P R Á Z D N I N O V O U S O U T Ě Ž
N E J F O T O G R A F I I Z D O V O L E N É
Zašlete nám na email: kucharova@pribormesto.cz
nebo bolomova@pribormesto.cz fotografii z dovolené
a můžete být odměněni.

Do emailu uveďte:

Jméno, příjmení, svůj věk a text tohoto znění:

„Zasláním fotografií do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že fotografie budou vystaveny na webových stránkách
města a zaslané osobní údaje budou zpracovány pro účely této soutěže.“
Uzávěrka příjmu fotografií je 31. 8. 2012, tak doufáme, že do té doby dorazí spousta povedených fotek.
O konečném vítězi rozhodnete právě Vy  návštěvníci webových stránek v průběhu měsíce září.
Těšíme se na vaše fotky. A pokud k nim připojíte tipy na výlety, budeme jen rádi.

Měsíčník města příbor a 1

informace Z městského úřadu

Z jednání rady a zastupitelstva města

Z jednání rady města

-

Rozhodla pronajmout byt o velikosti 2+1 v Příboře v ul. Lidické
č.p. 560 v souladu s Čl. 19 „Pravidel pro přidělování obecních bytů
do nájmu občanům“ panu <anonymizováno> na dobu určitou
do 31. 3. 2013.

-

Schválila vytvoření pracovní skupiny prevence kriminality v tomto
složení:

41. schůze RM ze dne 26. června 2012 projednala 39 jednacích
bodů, vybírám z těch nejdůležitějších, kdy mj. projednala:
-

Vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro občanské záležitosti
ze dne 18. června 2012 a zápis ze schůze osadního výboru Prchalov
č. 19 ze dne 6. června 2012.

-

Vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění smluvních podmínek
vycházejících ze smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené mezi
městem Příborem v zastoupení SMMP s.r.o. a Mateřskou školou
Hájov s.r.o ze dne 21. 12. 2006.

-

Ing. Milan Strakoš, starosta města, jako zástupce vedení města;

-

npor. Bc. Petr Tůma, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR
v Příboře;

-

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí;

-

Schválila směrnici č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. 7. 2012.

-

Naděžda Střelková, referentka odboru rozvoje města;

-

Uložila ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
novelizovat vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek ve
smyslu limitů, postupů a zveřejňování, které jsou uvedeny ve
schválené směrnici, s účinností od 1. 9. 2012.

-

Martina Kubošová, pracovnice prevence kriminality MP Příbor;

-

Lenka Nenutilová, ředitelka LUNA PŘÍBOR, střediska volného
času, příspěvkové organizace, jako zástupce zájmových organizací pracujících s dětmi;

-

Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Oprava opěrné zdi
areálu kostela Sv. Kříže“, kterou podal uchazeč: TERRA – stavební spol. s r. o., Zauliční 147, 725 26 Ostrava – Krásné Pole.

-

vedoucí pracovní skupiny: Libor Bolom, vrchní strážník
Městské policie Příbor.

-

Schválila přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od společnosti SVARMETAL, s.r.o., se sídlem Skotnice 265,
742 59 Skotnice, zastoupené Martinem Vlčkem, jednatelem, na zajištění kulturně-společenského programu u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví
v Příboře.

-

Schválila přijetí finančního daru ve výši 2.500 Kč od společnosti
CROMODORA WHEELS, a.s., se sídlem Průmyslová 369, 742
51 Mošnov, zastoupené Rene Hilscherem, generálním ředitelem,
na zajištění kulturně-společenského programu u příležitosti Dnů
evropského kulturního dědictví v Příboře.

-

Vzala na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbora za měsíc květen 2012.

-

Vzala na vědomí informace ke Státnímu integračnímu programu
v oblasti zajištění bydlení azylantů v roce 2012 a rozhodla o nevyužití nabídky na zajištění bydlení azylantů ve městě Příboře.

-

Vzala na vědomí průběžnou zprávu o stavu reorganizace MÚ
k 20. červnu 2012 předloženou tajemníkem MÚ Příbor.

-

Neakceptovala z důvodu kolize se záměrem města Příbora vybudovat „Lávku pro pěší“ záměr firmy Ekoterma Příbor, s.r.o., vybudovat čerpací stanici PHM v ulici Štramberské s plánovaným
výjezdem na místní komunikaci u kompostárny a s využitím pozemku parc.č. 3279/15, k.ú. Příbor.

42. schůze RM ze dne 17. července 2012 projednala 38 jednacích bodů, vybírám z těch nejdůležitějších, kdy mj. projednala:
-

Uložila zadat studentskou soutěž nebo zadání ateliérové práce studentům na dvě základní témata:
1) Návrh oživení centra města a městského parku, včetně přístupu
k náměstí, přidáním nových funkcí.
2) Úprava břehů řeky Lubiny pro vytvoření kvalitního veřejného
prostoru s funkčním propojením k náměstí.

-

Schválila Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421,
757 01 Valašské Meziříčí, z rozpočtu města, z paragrafu 4329, finanční dar na zdravotní a sociální služby ve výši 15.000 Kč.

-

Rozhodla v souladu s „Pravidly pro přidělování obecních bytů
do nájmu občanům“, v platném znění, pronajmout byt č. 14 s dluhem
původního nájemce v ulici U Tatry č.p. 1483 v Příboře paní <anonymizováno> za výši nabídky (úhradu dluhu) 140.568 Kč.

-

Uložila pracovní skupině prevence kriminality zpracovat plán prevence kriminality pro město Příbor na léta 2013-2016 v součinnosti
s externími pracovníky působícími v dané oblasti.

-

Rozhodla schválit v souladu s výměrem Ministerstva financí
č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,
cenu za pronájem hrobového místa ve výši 19 Kč/m2/rok s účinnosti od 10. 8. 2012. Smlouvy o nájmu hrobových míst uzavřené
do 9. 8. 2012 zůstanou v platnosti dle podmínek platných v době uzavření.

-

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. 1/2012 o stanovení maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa“. Maximální cena služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa činí
70 Kč/rok.

-

Rozhodla zrušit usnesení č. 41/26/1 ze dne 26. 6. 2012 ve věci pronájmu bytu č. 7 s dluhem původního nájemce v ul. Štramberské
č.p. 1360 v Příboře panu <anonymizováno> na základě oznámení jmenovaného o odstoupení od nabídky (úhrady dluhu) ve výši
40.137 Kč.

-

Rozhodla v souladu s dodatkem č.1 k „Pravidlům pro přidělování
obecních bytů do nájmu občanům“, v platném znění, pronajmout
byt č. 7 s dluhem původního nájemce v ulici Štramberská č.p. 1360
v Příboře paní <anonymizováno> za výši nabídky (úhradu dluhu)
40.137 Kč.

-

Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Oprava a rekonstrukce ulic
na Benátkách – ulice Nová“, kterou podal uchazeč: Ing. Jiří Vala,
U Tří lip 953, 739 44 Brušperk.

-

Uložila zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města Příbora prodat motorové vozidlo – hasičskou stříkačku zn. ASC 16 – Š 706 RTH,
SPZ NJ 21 – 92 formou výběrového řízení za stanovených podmínek.

-

Uložila opětovně zveřejnit záměr města pronajmout garáž v suterénu
domu č.p. 1303 na ulici Fučíkova za dříve stanovených podmínek do
31. 8. 2012.

-

Schválila pronájem nebytového prostoru v přízemí bývalé
ZŠ Dukelské o výměře 44,1 m2 panu <anonymizováno>.

-

Uložila uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v přízemí bývalé ZŠ Dukelské o výměře 44,1 m2 za stanovených podmínek.
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informace Z městského úřadu

Z jednání rady a zastupitelstva města
-

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky ,,Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ Jičínské a ZŠ Npor. Loma“.

-

Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci ,,Osazení termoregulačních ventilů do budov
ZŠ Jičínské a ZŠ Npor. Loma“.

-

-

-

-

Z jednání zastupitelstva města

15. zasedání ZM dne 28. června 2012 mj. projednalo:
-

Vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Martina Okáče na funkci člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbora k 01.06.2012.

Schválila Organizační řád Městského úřadu v Příboře s platností od
1. 10. 2012.

-

Vzalo na vědomí rezignaci paní Pavly Halfarové na funkci členky
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbora k 01.09.2012.

Schválila návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 272/2011/SoD/
ÚP/34 mezi městem Příborem a společností STAV MORAVIA spol.
s.r.o., Jirská 30, 702 00 Ostrava-Přívoz na akci „Stavební úpravy
piaristického kláštera – III. etapa – 1. NP“ týkající se změny rozsahu
předmětu plnění, dílčího termínu plnění a ceny předmětu plnění dle
předloženého návrhu.

-

Uložilo zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Příbor záměr
prodat část nemovitosti – pozemku parc. č. 3251/1, k.ú. i obec Příbor,
z majetku města Příbora za minimální cenu 250 Kč/m2.

-

Schválilo pracovní skupinu pro konečné zadání projektu stavebních
úprav Kulturního domu v Příboře ve složení: Ing. Bohuslav Majer,
RSDr. Mgr. Stanislav Janota, Ing. Milan Strakoš, Ing. Jiří Polášek, Ing.
Jaroslav Šimíček, Bc. Lukáš Kresta, Ing. Ivo Kunčar.

-

Oprávnilo zadat projekt stavebních úprav Kulturního domu v Příboře
pracovní skupině výše jmenované.

-

Schválilo členství města Příbora, se sídlem nám. Sigmunda Freuda
19, 742 58 Příbor, IČ 00298328, v místní akční skupině (název MAS)
Lašsko.

-

Schválila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace
v ul. Na Benátkách“.

Pověřilo místostarostku města Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., aby zastupovala město Příbor v zájmovém sdružení právnických osob/ občanském sdružení (o.s.)/ obecně prospěšné společnosti (o.p.s), a to
mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení.

-

Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v Příboře“.

Schválilo začlenění města Příbora, se sídlem nám. Sigmunda Freuda
19, 742 58 Příbor, IČ 00298328, do územní působnosti místní akční
skupiny (název MAS) Lašsko.

-

Schválilo třetí změnu rozpočtu města Příbora na rok 2012 v následujících objemech:

Schválila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Příbor – ul. Horova, Máchova, Remešova a Žižkova,
veřejné osvětlení“.
Uložila zveřejnit záměr města Příbora vypůjčit nebytový prostor
v domě č.p. 50, v 2. NP (budovy piaristického kláštera), v ul. Lidické
v Příboře, o celkové výměře 30,6 m2, bez sociálního zařízení za účelem skladování, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
Základní umělecké škole, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace.
Zveřejnění realizovat po dobu 15-ti dnů.

Uložila pokračovat v jednání se spol. AVE CZ s.r.o., Pražská 1321/38a,
Praha 15 o ukončení platnosti stávající Smlouvy o sběru, přepravě, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů dohodou
obou smluvních stran k termínu 31. 3. 2013.
Uložila zpracovat výzvu k podání nabídky na likvidaci komunálních
odpadů v členění podle těchto komodit:
a) tříděný odpad (plasty, sklo, papír, aj.)

Příjmy

165 853 tis. Kč

Výdaje

198 936 tis. Kč

Financování

33 083 tis. Kč

b) směsný odpad.
-

Vzala na vědomí zprávu o prověření hospodaření SMMP s. r. o.
za rok 2011 v rozsahu komisionářské smlouvy.

-

Konstatovala závažná porušení v rozsahu čerpání schválených nákladových položek v oblasti údržby bytového fondu.

-

Schválila směrnici č. 2/2012 k zadávání veřejných zakázek s účinností od 18. 7. 2012 s těmito úpravami: v čl. 4.2 se stanovuje horní limit
do výše 99.999 Kč bez DPH a v čl. 4.3 se stanovuje dolní limit ve výši
100.000 Kč bez DPH.

-

Vzala na vědomí žádost občanů o opravu části ulice Větřkovské.

-

Doporučila projednat návrh na zařazení rekonstrukce ul. Větřkovské
do rozpočtu města pro rok 2013.

-

Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
„Nákup křídla značky YAMAHA C2“.

-

-

což je zvýšení oproti schválené druhé změně rozpočtu města Příbora na rok 2012
o 2 078 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené druhé změně rozpočtu města Příbora na rok 2012
o 2 078 tis. Kč
což je beze změny oproti schválené druhé změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 v členění
a finančních částkách dle předloženého návrhu
třetí změny rozpočtu města Příbora na rok 2012.

Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické
služby města Příbora na rok 2012 ve výši 17 232,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku při druhé změně
o 132,00 tis. Kč.

-

Zrušilo s okamžitou platností peněžní fond „Centrum S. Freuda“.

-

Rozhodlo o zařazení akce „Stavební úpravy ulice Oldřicha Helmy“
do seznamu investičních akcí na rok 2013.

-

Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí 2012.

-

Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu „Nákup křídla značky YAMAHA C 2 “.

Vzalo na vědomí informace k revizi Strategického plánu rozvoje města Příbora pro období 2008-2016.

-

-

Uložila předložit rozbor současných i budoucích majetkoprávních
vztahů při provozování rozvodů televizního signálu.

Vzalo na vědomí informace z jednání Valné hromady spol. ASOMPO,
a. s. Životice u Nového Jičína ze dne 31. 5. 2012.

-

-

Uložila předložit ekonomický rozbor provozování rozvodu televizního signálu.

Vzalo na vědomí informace z jednání Rady města Příbora ve funkci
Valné hromady spol. SMMP s. r. o. ze dne 5. 6. 2012.

-

Vzalo na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace Technických
služeb města Příbora za měsíce březen až květen 2012.
Dne: 20. července 2012
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK, tajemník MÚ Příbor.
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informace z městského úřadu

Změna pravidel pro přidělování bytů v domech
s pečovatelskou službou ve městě Příboře

Rada města Příbora na 37. schůzi dne 5. června 2012 schválila nová
pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě
Příboře. Z pravidel, která jsou účinná od 1. července 2012, jsme pro čtenáře
vybrali následující znění některých článků pravidel:
Čl. 1
1. Tato pravidla upravují přidělování bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení .
2. Bytem zvláštního určení se rozumí byt zvlášť upravený pro bydlení zdravotně postižených osob a bytem v domech zvláštního určení se podle těchto pravidel rozumí byt v domech s pečovatelskou službou ve výlučném
vlastnictví města Příbora (dále jen byt v domě s pečovatelskou službou).
3. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
4. Komisí se podle těchto pravidel rozumí komise ve složení: člen Rady
města Příbora s kompetencemi v sociální oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a sociální pracovník odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor.
Čl. 2
Přijímání žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou
1. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor pověřený Radou města Příbora (dále jen pověřený odbor) přijímá a eviduje žádosti žadatelů
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Evidence přijatých
nevyřízených žádostí je vedena ve jmenných seznamech žadatelů o byt
v domě s pečovatelskou službou, kde jsou žádosti seřazeny podle data
podání.
2. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, který je přílohou pravidel. Žadatel je povinen vyplnit formulář úplně a pravdivě, jinak bude
jeho žádost zamítnuta. Pokud je ve formuláři stanoveno, že některý z
uváděných údajů musí být ověřen příslušným orgánem, žadatel je povinen toto ověření zajistit na své náklady.
3. Pověřený odbor zamítne žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou, která není na předepsaném formuláři. O zamítnutí žádosti písemně vyrozumí pověřený odbor žadatele do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.
4. Osamělý občan si může podat žádost o byt v domě s pečovatelskou službou o velikosti 0+1 nebo 1+1; manželé, žadatelé žijící v druhovském poměru nebo jiná příbuzenská dvojice si mohou podat žádost o byt v domě
s pečovatelskou službou o velikosti 1+2.
5. Pověřený odbor písemně vyrozumí žadatele o zapsání do seznamu žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou, a to nejpozději do 30 dnů ode
dne podání žádosti.
6. Povinnými náležitostmi vyrozumění jsou datum přijetí žádosti o byt
v domě s pečovatelskou službou, poučení o povinnosti žadatele nahlásit
změny ve skutečnostech rozhodných k posouzení žádosti a povinnost
žadatele jednou za rok potvrdit, že na své žádosti trvá a dříve uvedené
údaje jsou nezměněny.
7. V případě, že žádost o přidělení bytu nebude žadatelem v průběhu roku
aktualizována, vyzve pověřený odbor žadatele k aktualizaci žádosti.
Pokud žadatel ani do 30 dnů po doručení výzvy žádost písemně nebo
osobně na pověřeném odboru neaktualizuje, bude jeho žádost ze seznamu žadatelů vyřazena.
8. Při změně skutečností odůvodňujících změnu ve velikosti požadovaného
bytu v domě s pečovatelskou službou je žadatel povinen písemně ohlásit
tyto změny. Pověřený odbor bude na základě ohlášených změn žádost
nadále evidovat podle data podání žádosti a v souladu s ustanovením
čl. 2 bodu 4.
Čl. 3
Podmínky pro podání žádosti o přidělení bytu
v domě s pečovatelskou službou
1. Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou může podat
žadatel starší 18 let, který je:

a) příjemcem příspěvku na péči v I. až III. stupni závislosti na pomoci
jiné fyzické osoby a je uživatelem sociální služby a který má ke dni
podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora,
b) invalidní pro invaliditu ve II. nebo III. stupni a který má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora,
c) starobní důchodce starší 65 let, který má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora,
d) žadatelem splňujícím čl. 3, odst. 1, písm. a) až c) a který nemá ke dni
podání žádosti trvalý pobyt na území města.
2. Manželská dvojice, druh a družka, případně jiná příbuzenská dvojice,
splňuje podmínky pro přijetí žádosti, jestliže je alespoň u jednoho z dvojice odůvodněno umístění dle čl. 3, odst. 1, písm. a) až c) a druhý partner
mu z vážných důvodů nemůže potřebnou péči zabezpečit.
3. Podmínky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v domech zvláštního určení nesplňují žadatelé:
a) trvale ležící, neschopní sebeobsluhy, jejichž zdravotní stav vyžaduje
odborné ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
b) postižení psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a kteří mohou ohrozit sebe i druhé a narušovali by soužití obyvatel v domech s pečovatelskou službou,
c) s chronickým alkoholismem a toxikomanií.
Čl. 4
1. Pořadník pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou, který
sestavuje komise, je jmenný seznam žadatelů dle čl. 3, ve kterém jsou
uvedeni žadatelé o byt velikosti 0+1 a 1+1 a samostatně žadatelé o byt
velikosti 1+2. Žadatelé jsou v pořadníku zapsáni pod sebou a označeni
pořadovými čísly. Pořadník je sestavován na období šesti měsíců, a to od
1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. v každém kalendářním roce.
2. V pořadníku jsou žadatelé postupně seřazeni podle níže uvedených kritérií:
a) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3, odst. 1,
písm. a) podle vyššího stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby,
b) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3, odst. 1,
písm. b) podle vyššího stupně invalidity,
c) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3, odst. 1,
písm. c) seřazeni dle data podání žádosti.
d) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3, odst. 1,
písm. d) seřazeni dle data podání žádosti.
3. Pořadník schválený radou města se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce.
4. Nájemní smlouvu je žadatel povinen uzavřít se Správou majetku města
Příbor, s. r. o. nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě
bez vážných důvodů nájemní smlouvu neuzavře, bude přidělení bytu v
domě s pečovatelskou službou považováno za zrušené a byt bude přidělen dalšímu žadateli.
5. Při neuzavření nájemní smlouvy dle čl. 4, bodu 4 a při odmítnutí přiděleného bytu bude žádost žadatele o byt v domě s pečovatelskou službou
zařazena na konec pořadníku. Při dalším odmítnutí nebo neuzavření
smlouvy bude žádost ze seznamu žadatelů vyřazena.
6. Nájemní smlouvu k bytu v domě s pečovatelskou službou uzavírá žadatel
se Správou majetku města Příbor, s. r. o. v souladu s právními předpisy na
dobu určitou tří let. Po uplynutí stanovené doby bude nájemní smlouva
k bytu v domě s pečovatelskou službou na doporučení pověřeného odboru prodloužena na dobu neurčitou a to v případě, že nájemce předloží pověřenému odboru splnění podmínek dle čl. 3, odst. 1 nebo
čl. 3, odst. 2.
Úplné znění pravidel a žádosti o přidělení bytu jsou k dispozici
na webových stránkách města pod odkazem: http://pribor.eu/tmp/dokumenty/32336.pdf nebo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor, Freudova 118.
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Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí.

INFORMACE PRO OBČANY

Organizace školního roku 2012/2013

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

04.02. – 10.02.2013

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město

11.02. – 17.02.2013

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov,
Karviná

18.02. – 24.02.2013

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek - Místek

25.02. – 03.03.2013

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

04.03. – 10.03.2013

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11.03. – 17.03.2013

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZejí
PRODEJ VOLNĚ LOŽENÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA PRO OBČANY.
Cena za 1 m³ včetně DPH je 605,00 Kč

Po dohodě je možné si objednat za úplatu i odvoz zakoupeného dřeva.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 556 725 046 nebo osobně v kanceláři TS města
Příbora na adrese - Štramberská ulice 483, 742 58 Příbor.
Kancelář otevřena pro veřejnost:
pondělí a středa v době od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.30, úterý a čtvrtek v době od 8.00 do 11.00

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Katalog „Průvodce sociálními službami
a nabídka volnočasových aktivit“
Městský úřad Příbor v rámci komunitního plánování sociálních služeb
městě Příboře vydal třetí aktualizované vydání katalogu „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“. Vydání brožury bylo spolufinancováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V katalogu je možné vedle údajů o poskytovatelích sociálních služeb
ve městě Příboře a v nejbližším okolí města Příbora také najít výčet volnoča-

sových aktivit pro občany všech věkových kategorií, důležitá telefonní čísla,
kontakty na lékaře apod.
Brožura, která je barevně rozlišena podle typu sociálních služeb a jiných
aktivit, bude distribuována téměř do každé domácnosti ve městě a v místních částech Prchalov a Hájov.
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Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí.

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Ing. Arnošt Vaněk

Libor Bolom

služebna

místostarosta

tajemník

vrchní strážník MP

městská policie

Bc. Petra Kuchařová

referent
556 455 410

556 455 413

Pavla Veselková

Mgr. Blanka Hoffmannová

Barbora Štůsková

Pavel Krulich

podatelna

referent

MIC, doručovatelka

údržbář MÚ
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556 455 417

Bc. Eva Srněnská

Marie Šrámková

referent

mzdová účetní

Ing. Ivo Kunčar

Ing. Jitka Pechová

Emil Šilar

Radka Ondrušáková

Daniela Sehnalová

Bc. Martina Limberková

Ing. Radoslav Römer

referent

referent

referent

referent

referent

referent

referent

Ing. Jaroslav Šimíček

vedoucí odboru

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

556 455 422

Alena Gachová

referent

556 455 481

556 455 480

556 455 421

556 455 454

556 455 453

556 455 452

556 455 451

556 455 450

556 455 416

556 455 434

556 455 433

Drahomíra Černá

556 455 432

556 455 431

Ing. Renáta Piskořová

Jana Kopková

referent

referent

Dagmar Šatková

referent

556 455 430

737 933 895

556 455 442

556 455 441

referent

Ing. Kamila Nenutilová

vedoucí odboru

ODBOR FINANČNÍ A KONTROLNÍ

556 455 444

Ing. Jaromír Kavan

informatik

556 455 415

JUDr. Radomír Velička

právník

556 455 412

Zdenka Pustějovská

Ing. Rudolf Zahradník

556 455 411

556 455 420

556 455 458

556 455 404

556 455 405

556 455 402

556 455 401

556 455 400

matrika

vedoucí odboru

Ivana Bolomová, DiS.

referent

ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY

Ing. Iveta Busková

vedoucí odboru

KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA

Ing. Milan Strakoš

starosta

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ PŘÍBOR  ústředna 556 455 455

vedoucí odboru

Lucie Krejčí

Ing. Mária Kubáňová

Lenka Habdasová

Pavel Hykel

Ing. Pavel Hanzelka

556 455 467

556 455 463

556 455 462

556 455 461

556 455 460

556 722 200

556 455 472

556 455 473

556 455 466

556 455 465

556 455 464

556 455 423

556 455 456

556 455 459

556 455 457

Technické služby

737 405 595
Mgr. Irena Nedomová

Městská televize

Tomáš Nikodým

Jana Rosíková  účetní

Věra Polášková  účetní

Soňa Boháčová  technik

Eva Potůčková  sekretariát

Ing. Jiří Polášek  ekonom

Ing. Vladimír Bajnar

Milan Novák

Elen Sladečková

Irena Zárubová

Havárie SMMP, s.r.o.

SMMP, s.r.o.

Hasiči

Ing. Kisza Josef

Městská knihovna

Kateřina Hanzelková

Ivo Lacný
Silvie Bahnerová

Osadní výbor Prchalov

Radek Jurečka

Irena Rozehnalová

Bc. Lenka Filipcová

Osadní výbor Hájov

referent

vedoucí odboru

776 725 909

732 532 800

556 720 747

556 723 788

556 723 788

556 713 042

556 713 043

556 720 746

556 723 788

556 725 412

556 725 046

556 725 046

556 725 046

556 723 432

556 725 037

602 572 983

724 147 293

556 455 474

556 455 470

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  BUDOVA SMMP  čp. 118

referent

referent

referent

referent

Miroslav Růžička, DiS

Věra Váňová

Nikol Horňáková

Petr Fiala

Ing. Bc. Andrea Nováková

Ing. Libuše Volná

Naděžda Střelková

Ing. Jiří Hajda

Ing. arch. Renáta Rašková

Ing. Jaroslav Venzara

STAVEBNÍ ÚŘAD  BUDOVA SMMP  čp. 118

RD Sigmunda Freuda

referent kultury

referent kultury

lesní hospodář

referent

životní prostředí

referent

příprava projektů

referent

vedoucí odboru

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

informace pro občany

informace z městského úřadu

Bezpečnost seniorů v dopravě

S přicházejícím létem se většinou zvyšuje provoz na našich silnicích, ale
již ne naše pozornost a ostražitost. A jelikož často slýcháváme, že opakování je matka moudrosti, uspořádala Městská policie Příbor v tomto roce již
potřetí besedu pro seniory na téma „Bezpečí seniorů v dopravě“. Tentokrát
se beseda konala dne 18.06.2012 v místním klubu seniorů na náměstí
S. Freuda. Účastníci si připomněli zásady bezpečného chování na silnici

jako chodci, cyklisté a také řidiči. Beseda byla zpestřena promítáním tématických ukázek, na kterých byly názorně zobrazeny chyby či naopak správné
a bezpečné chování. Na závěr obdrželi přítomní informační letáky a praktické dárky s reflexními prvky.

  

  

Martina Kubošová, pracovník prevence a administrativy u Městské policie Příbor.

Příbor poprvé nakoupil zemní plyn na komoditní
burze, ušetří třetinu nákladů
Město Příbor se rozhodlo centralizovat spotřebu zemního plynu a nakoupit jej pro období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013 nejen pro potřebu vlastní,

ale i pro své příspěvkové organizace a provozovny, které jsou spravovány SMMP, s.r.o.
Pro nákup zvolilo poprvé prostředí komoditní burzy. I když se předpokládalo, že tímto krokem bude dosaženo úspory, výsledek nakonec předčil očekávání. Vysoutěžená jednotková cena zemního plynu je o 30 % nižší oproti stávajícím cenám, což městu přinese úsporu přes 1,1 milionu korun.
Nákup proběhl na Českomoravské komoditní burze Kladno. V silně soutěžním prostředí se podařilo 28. června vysoutěžit cenu zemního plynu 695 Kč
za megawatthodinu u maloodběru, resp. 694 Kč/MWh u velkoodběru.
Výsledek nákupu vedení města vnímá jako další podstatný krok na cestě k optimalizaci vlastních nákladů. Volbu energetické burzy pak pokládá
za racionální postup, který umožňuje pružně nakoupit energie za transparentní cenu a minimalizovat administrativní náklady.
Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města.

Blahopřejeme jubilantům narozeným v srpnu
Anna Černošková
Marie Šimíčková
Ludmila Tvarůžková
Jaroslav Frydrych
Vlasta Hajdušková
Zdeňka Lyčková
Ludmila Chalupová
Anežka Raganová
Marta Pustějovská
Arnošt Fojtů
Anna Horklová
Miluše Bajnarová
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Pokračování

Pověst o Švédech – mýty, dohady a realita
aneb Není Freiberg jako Freiberg

Igor Jalůvka
Dosti nepochopitelné je rozestavení švédských vojáků musel střelec všechny potřebné úkony naprosto dokonale,
v obsazeném Příboře, tak jak ho líčí autor pověsti: „…Švédové téměř mechanicky ovládat. Obsluha takové zbraně vyžautvořili ze svého vojenského houfu hustou, neproniknutelnou dovala celkem 99 úkonů. I kdyby příborští obránci všechna
zeď mužů, počínajíc od prvního domku západního předměstí popsaná úskalí v koruně stromu zvládli, ruční palné zbrapřes čtverhranné náměstí, přes celou dlouhou ulici, která se ně 17. století měly rozptyl již na pouhých 10 metrů tak
táhne slušně daleko, až ke kamenitému korytu Lubiny.“ Autor veliký, že kohokoliv nebo cokoliv zasáhnout byla docela
tím měl zřejmě na mysli kordon dnešní Místeckou ulicí náhoda.
k Lubině; chtěl patrně vyjádřit, že nepřátel byla oproti měšťaPověstí se brzy inspiroval romantismus 19. století, ktenům značná přesila. Taktika rozestavení Švédů formou „ne- rý vytvořil název pověstné Švédské uličky: …spěšně se dali
proniknutelné zdi mužů“ však odporuje vojensko-historické na útěk a valili se zpět jako mořská vlna na cestu k Novému
zvyklosti při obsazování měst velikosti tehdejšího Příbora: Jičínu v největším zmatku. Patrně až během 2. poloviny
Švédové by se soustředili pravděpodobně na rynku, obsadili 18. století se zformovala ulička, která byla právě na základě
by brány a hlídky by postavili na vyvýšeniny, tzn. na Šibeňák, pověsti později pojmenována jako Švédská. Dle další verze
dnešní vodárenský vrch „Rozervar“ (reservoir), Karlsederku, pověsti pak Švédové prchali právě tímto místem (v roce 1642
kostelní horu, nejspíš i na samotnou kostelní věž. Ke všemu tam zaručeně žádná ulička nemohla být, neboť nebyla zaby taková „zeď mužů“ - coby demonstrace síly - pozbyla kreslena ani na Chrámkově podrobném plánu města z roku
svého účinku, protože zástavbu budoucí Místecké ulice tvo- 1728, byť na svahu budoucí Švédské uličky se již pár chalup
řily v 1. polovině 17. století většinou jen domky s dílnami pro nachází). Musíme si uvědomit, že hlavní vchod ke koste„řemesla hlučná“ a na západním předměstí stály tehdy ve- lu sv. Františka (možná tehdy jediný) nebyl jako dnes směs jen stodoly.
ve směru od trhoviska, budoucího nového hřbitova či kopce
Dalším anachronismem, i když na první pohled příliš ne- Karlsederky, ale ve směru od středu města, tedy od dnešní
zřetelným, je střelba z lípy, tvořící triumfální závěr pověsti. Místecké ulice kamennými schody až k železné bráně. Proto
Ve dvacátém století by jistě mohl dobře vycvičený voják- je zřejmé, že Švédové v pověsti nemohli prchat svahem
-odstřelovač využít takového „postavení“ v koruně stromu, dolů - směrem k řece, protože tato cesta vede k Místku.
pokud by si předtím úkryt dobře připravil. S největší prav- Museli by prchat k Novému Jičínu, tedy přesně opačně děpodobností nemohli mít roku 1642 příborští občané do svahu budoucí Švédské uličky. To je další slabé místo
ani palné zbraně u sebe. Navzdory před čtrnácti lety kar- pověsti o Švédské uličce: když voják prchá před smrští
dinálem uděleného privilegia (povolujícího Příborským vy- kulek, běží logicky ze svahu dolů, nikoli do kopce, prozbrojit se „dobrou ručnicí“) se musely dle nařízení hukvald- tože menší rychlostí pohybu by byl dlouho „na mušce“.
ského hejtmana všechny zbraně z okolí odevzdat na hrad. (Jinak by to ale bylo v dnešní době, protože vojáky sběhlé
I kdyby tomu tak nebylo a měšťanům se (nějakým zázrakem) pod kopcem by měl novodobý odstřelovač jako na dlani,
podařilo nashromáždit opravdu dostatečné množství ručnic avšak musíme mít na zřeteli mizernou přesnost a chabý doa dokonce s nimi i vyšplhat na rettende Linde, tak v létě by střel palných zbraní poloviny 17. století.) Zkuste běžet v jezlisty zacláněly při míření a znemožnily by přesnou střelbu, deckých botách, s barokovou výstrojí a zbraněmi do kopce,
na podzim by zase bylo na holých větvích „ukryté“ střelce o koních ani nemluvě (i když jezdci by se dobývání kostelíku
vidět. Ke všemu taková mušketa s doutnákovým zámkem sv. Františka patrně neúčastnili). Pověst hovořící o Švédské
vážila až 7 kg. To nepočítám příslušenství nutné ke střelbě uličce si tak opět protiřečí, jelikož směr útěku nepřátel je
každé jednotlivé zbraně: prachovnici pro hrubý prach, pra- v rozporu s běžnou činností vojáka prchajícího z bojiště.
chovnici pro jemný prach, bandalír s dřevěnými měrkami,
kožený váček s olověnými kulkami a doutnák (lunt). Dřevěné Ani zrnko pravdy (Břeh, Příbor a Brno …)
Brieg, Freiberg und Brünn machen die Schweden dünn.
měrky sloužily k urychlení obsluhy zbraně, každá s prachem
potřebným na jeden výstřel. Na jednom bandalíru viselo ma- Doslova: „Břeh, Freiberg (Příbor) a Brno oslabují Švédy“,
ximálně dvanáct takových měrek, takže pokud měli střelci tedy velice volně přeloženo – Břeh, Freiberg a Brno - Švédové
pálit z lípy opakovaně (…snesl se déšť kulek…), bylo třeba mají nahnáno. Toto rčení je opravdu autentické a pochází
pobrat všechny měrky s sebou na strom. Samotná ručnice nejspíš ze samého závěru třicetileté války. Rozebereme si, co
byla tak těžká, že ji mušketýr musel při střelbě o něco opí- o těchto městech vypovídají dějiny třicetileté války – resp.
rat. Tuto funkci běžně plnila zvláštní vidlice, tzv. furketa, jejich švédské období.
Břeh /Brieg/, dnes polský Brzeg, bylo jediné slezské
zaražená do země. Jen stěží ji však mohlo dostatečně vynahradit větvoví lípy. Ani ovládání zbraně nebylo jednoduché. město, které Torstenssonova armáda na svém jihovýPředpokládalo náročný výcvik i zkušenost, protože neohra- chodním tažení na jaře 1642 nedobyla. Pouze tam císařská
baná mušketa se obtížně nabíjela a ke zvýšení rychlosti palby posádka vytrvale hájila hradby. Po dobytí Olomouce a dalMěsíčník města příbor a 8
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ších důležitých měst na střední Moravě se Torstensson vrátil
a opětovně v obvyklém hřmotu a dýmu dobýval Břeh, který
se stal kazem švédských úspěchů na Moravě a ve Slezsku.
Přes veškeré snahy obléhaly švédské síly město až do
25. července, ale kapitulaci si nevynutily. Jak již bylo řečeno,
nedostatek potravin donutil Torstenssonovo vojsko opustit
vyjedené a zpustošené Slezsko a stáhnout se na severozápad,
s císařským vojskem v patách.
Účast Brna /Brinn, Brünn/ je ve švédské válce našim
občanům docela známa. Tak jako se Žižkovi nikdy nepodařilo dobýt Plzně, ani o dvě stě dvacet let později se
Torstenssonovi nepodařilo dobýt Brna, a to dokonce dvakrát. Město bylo poprvé vážně ohroženo v samém závěru druhého Torstenssonova tažení na Moravu, v létě 1643.
Obrana Brna tehdy ležela na bedrech císařského plukovníka Schönkircha. Torstensson se však tenkrát o Brno vlastně ani vážně nepokusil; oblehl ho jen proto, aby tam přilákal císařského velitele Gallase s vojskem a přinutil ho k bitvě, což se mu však nepodařilo. U města se zdržel jen 5 dní
(3. – 9. září 1643) a svedl tam několik menších potyček, v nichž
si obránci vedli velmi statečně. Nakonec Torstensson odtáhl
a do konce října se stáhl z území Moravy, protože na severním pobřeží hrozil konflikt s Dány.
Podruhé bylo Brno těžce zkoušeno v roce 1645, během
třetího Torstenssonova tažení na Moravu, po vítězné bitvě
Švédů u Jankova. Klíčovou úlohu tu sehrál velitel brněnské
posádky plukovník Ludvík Raduit de Souches, francouzský
důstojník a hugenot, který původně sloužil ve švédské armádě. Obléhání počalo 3. května a poslední švédské jednotky
opustily ležení až 23. srpna 1645. Přestože švédský velitel
dal do boje všechno – město bombardoval z těžkých děl
a hradby podkopával pomocí sapérů, musel nakonec odtáhnout s nepořízenou. Švédové měli sice vína dosyta, ale chyběl chléb a při vleklých bojích na svahovitých vinohradech
kolem Brna ztratili Švédové 8000 mužů, většinou následkem
dezerce či nemocí, a spotřebovali desítky tun střelného prachu. Přestože Torstensson slavně zvítězil u Jankova a ohrožoval Vídeň, stateční obránci moravské metropole mu jasně
zkřížili plány. A de Souches se stal hrdinou Moravy.
Ač jsem hledal, jak jsem mohl, historie švédského období třicetileté války o Příboře (Freibergu) nic výjimečného
neříká. Vůbec nic, co by bylo porovnatelné s takovými pevnostmi jako Břeh či Brno. Nakonec byla má snaha přece jen
završena úspěchem. Švédský historik Petr Englund dobývání Freibergu popisuje, dokonce velice barvitě:
Freiberg bylo město postavené do kruhu se zastaralým
středověkým opevněním tvořeným jednoduchými kolmými
hradbami a slabou posádkou. Švédský generál byl přesvědčen, že jeho dobytí bude krátká záležitost. Neprobíhalo to
však docela podle jeho představ. Posádka byla nad očekávání
silná a k ní se na obranu města přidali jako jeden muž měšťané i horníci a ohrožovali švédské útočníky častými výpady.
Obléhání bylo namáhavé, ve zmrzlé půdě se daly jen s obtížemi hloubit zákopy a artilerie měla děla tak malého kalibru,
že nedokázala v opevnění prostřelit pořádný otvor. Generál
byl čím dál tím vzteklejší a vyhrožoval, že zabije každého
ve městě, jestliže se okamžitě nevzdají. Jak už bylo zvykem,

zasypávaly se obě strany sprškami urážek. Když generál pochopil, že většina sprosťáren se týká jeho osobně, rozběsnil
se a pokoušel se přimět nepřátelského velitele, nebojácného muže jménem von Haugwitz, aby svým lidem zakázal
ho urážet, jinak že zasype doly a zničí zásobování vodou.
Haugwitz odmítl vyhovět. Když poté přišla zpráva, že císařské a saské síly se daly do pohybu směrem od Prahy, generál seznal, že jedinou možností je přímý útok. 18. března
o desáté hodině vyrazily švédské útočné kolony v mrazu proti
hradbám poškozeným střelami. Kolem tisíce mužů se rozběhlo pod červenobílými a modrožlutými vlajkami a v předních
řadách nesli patnáct dlouhých žebříků a jiné útočné náčiní.
Nahrnuli se do hradebního příkopu. Rozkymácené žebříky
se jeden po druhém opřely o hradby a byly okamžitě ověšeny hrozny mužů, kteří se drali vzhůru proti podivuhodně
tichým hradbám. Z úkrytů však náhle k předprsním vyrazili mušketýři dosud schovaní před švédskou palbou
a pálili proti šplhajícím mužům salvu za salvou. Zasažení
muži se na žebřících potáceli a padali podle očitých svědků jako „ochrnutí vrabci“. V pádu s sebou strhávali další,
kteří se pod nimi tlačili nahoru. Čím dál větší skupinky mužů
padaly ze žebříků na zmrzlou půdu v příkopu. Jedním z prvních zraněných byl velitel útoku, zkušený plukovník Magnus
Hansson, kterého zasáhla kulka z muškety do hlavy za ucho.
Menší počet útočníků se přesto dostal přes hradby, kde se na
ně ale ihned ze všech stran vrhli horníci. Všichni kromě pěti
Švédů zahynuli pod hustým přívalem ran palicemi a řemdichy nebo ubodáni píkami.
Útok skončil. Byl to krvavý neúspěch. Více než polovina
útočníků padla nebo byla zraněna. Dole v příkopu a před
hradbami ležely neforemné hromady mrtvých a raněných. Ve
vítězném nadšení nejdříve rozmlátili obránci města útočné
žebříky a pak obrali raněné o vše (včetně šatstva) a nechali
je nahé na mraze vykrvácet. Příštího rána byli všichni těžce ranění Švédové nehybní a mrtví, hromady těl se změnily
ve ztuhlou změť končetin a vlasů přimrzlých do blátivé břečky. Několik obránců města se pokoušelo z nějakého důvodu
useknout mrtvým hlavy sekerami, ale mrtvoly byly tak zmrzlé, že to nešlo. Dva dny poté odtáhli Švédové od Freibergu,
z „té odporné krysí díry“, jak rozzuřený švédský generál město
nazval.
Pokud čtenář předchozích řádků neshledal s historií
našeho města, tak jak ji obecně zná, mnoho podobného, je
to v pořádku. Jednu nikoli nedůležitou věc jsem totiž záměrně zamlčel: dobývání se vůbec netýká moravského
Freibergu–Příbora, ale saského hornického města stejného jména. FREIBERG (= svobodné horní město) je totiž ve střední Evropě ještě jeden, a to daleko větší, známější a důležitější. Jeho neúspěšné dobývání, popsané
výše uvedenými řádky, se odehrálo v březnu 1639, kdy
švédským vojevůdcem ještě nebyl generál Torstensson,
ale jeho předchůdce Johan Baner.
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Příště dokončení.

městská knihovna

Knižní novinky na měsíc srpen

Americká spisovatelka Elizabeth Gilbertová napsala čtivý, jiskřivý román Drsní chlapi. Osmnáctiletá Ruth, vtipná a neromantická,
se vrací domů z internátní školy a přidává se k „drsným chlapům“ na
humrářských lodích. Román je plný nezvyklých přátelství a rodinných pout. Zachycuje dokonale americkou povahu skrz nezapomenutelnou, prostořekou Ruth.
Kniha Ireny Obermannové Vznášedlo přináší nové povídky, napsané pro tuto sbírku, doplněné několika dalšími, které vyšly už dříve v časopisech. Povídky jsou o ženách nejen pro ženy.
V románu Scotta Marianiho Faraonův poklad pátrá bývalý
operativec SAS Ben Hope po vrahovi egyptologa Morgana Paxtona.
Když Ben při pátrání po Morganovu vrahovi putuje špinavým káhirským podsvětím, začíná mu docházet, že za Paxtonovou archeologickou prací se skrývá něco víc. Kde je poklad z doby faraona
Achnatona a kdo jde přes mrtvoly, aby ho získal?
Helena Longinová se v knize Kukačky zabývá problémy rozpadlých rodin, vztahy mezi manžely a hlavně tím, jak vše působí na děti.
„Děti jsou jako kukačky, které teprve v dospělosti začnou chápat,
čím je poznamenalo dětství.“ Tři příběhy dospělých vypráví autorka
očima dětí a hledá rozluštění skrytého poselství.

Známá autorka detektivek z prostředí soudní antropologie
Kathy Reichsová v knize Temné kosti otevírá další spletitý případ
sběratelky kostí, soudní antropoložky Brennanové. Do města se na
automobilové závody sjíždí tisíce fanoušků a u charlottského okruhu
se v sudu s asfaltem najde tělo…
Kniha Danky Šárkové Nezlomená osudem naturalisticky popisuje odvrácenou stranu partnerského vztahu. Kniha je autentickou,
otevřenou výpovědí ženy, která se ocitla v manželství s násilnickým
partnerem, snaží se přehodnotit svůj život a změnit další osud.

Kriminální román Nele Neuhausové Sněhurka musí zemřít
je další ze série s vyšetřovateli Oliverem von Bodenstein a Piou
Kirchhofovou. Jednoho ponurého podzimního dne najdou stavební
dělníci na opuštěném letišti lidskou kostru a o něco později někdo
shodí neznámou ženu z mostu na silnici. Vyšetřování obou případů
zavádí Piu a Olivera do minulosti. V malé vesnici zmizely před lety
dvě dívky. Nepřímé důkazy přivedly za mříže domnělého pachatele.
Ten se nyní, po odpykání trestu, do rodné vesnice vrací. Brzy se pohřešuje další dívka…
Elen Fialová, Městská knihovna Příbor.

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Muzejní noc

Festivaly Muzejních nocí jsou známy řadu let po celé
Evropě. Pro česká muzea a galerie byl letošní rok již osmým
ročníkem. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře se tohoto projektu účastnilo již po čtvrté. Témata Muzejních nocí
v Příboře se vždy snaží prezentovat určitý historický či lokálně-kulturní fenomén. První příborská muzejní noc byla
v roce 2009. Rok 2010 proběhl ve znamení zbojníků a portášů,
minulý rok se nesl v duchu Gorolů.
Co vůbec Muzejní noci svým návštěvníkům nabízí? Jedná se o netradiční způsob muzejní prezentace,
kdy možnost prohlédnout si zajímavé výstavy či expozice často s bohatým doprovodným programem láká všechny příchozí, pro něž je přitažlivá i možnost dostat se
do prostor muzea v neobvyklý večerní a noční čas. Začátek
tohoto festivalu každoročně probíhá v jiném městě a je zahajován 18. května, kdy na tento den připadá Den muzeí. Letošní
festival Muzejních nocí byl slavnostně odstartován v Muzeu
Novojičínska v Žerotínském zámku vernisáží výstavy Karel I.,
poslední český král.
Ve stejný den, 18. května, probíhala Muzejní noc i v Muzeu
a pamětní síni S. Freuda v Příboře s podtitulem Tajemství
z příborských fondů – Muzeum představuje piaristickou
knihovnu a filmový archiv. Letošní rok je pro příborské muzeum velice významný. Důvodem je oslava výročí sto let
od založení muzea. Muzejní noc byla součástí těchto oslav,
které budou pokračovat na podzim.
Pro někoho, kdo je vnímavý a má rád historii, je touha
odhrnout roušku tajemství, která zahaluje některé předměty
v depozitáři příborského muzea, zajímavá a fascinující. Řada
předmětů již byla vystavena, některé teprve na své vystavení
čekají, aby mohly předat své poselství z dob dávno minulých.
Prohlídka muzea v noci je úplně jiná než ve dne. V tajemném nočním čase se zdají být prostory piaristického kláštera

jiné, možná trochu záhadné a magické. Právě během těchto
chvil se snad podaří aspoň koutkem oka spatřit prchavý okamžik oživení dávné historie, která čiší ze všech koutů muzea
v budově piaristického kláštera.
Muzejní noc začala prohlídkou výstavy obrazů Staří mistři očima Metoděje Berana a programem pro nejmenší již
v 16.30 hod., kdy své představení odehrály překrásné dřevěné loutky z Loutkového divadélka babky Miládky z Ostravy.
V pohádce O Kašpárkovi a Karkulce se děti mohly seznámit
s tradičními postavičkami českého loutkářství, druhá pohádka O Kašpárkovi a Kostěji Nesmrtelném byla inspirována ruskými pohádkami. Pohádky svým pojetím zaujaly nejen dětské
publikum, ale i všichni dospělí, kteří se přišli podívat na toto
představení, byli vtaženi do milého příběhu a na chvíli se vrátili do dob svého dětství.
Po skončení loutkového představení byla pro děti připravena druhá část programu, ve které vedoucí příborského
muzea Václav Michalička ukázal a předvedl různé historické
předměty a také zajímavě vylíčil, k čemu se v minulosti používaly. Malým návštěvníkům totiž nestačí si jen věci prohlížet,
ale pro jejich vnímání je důležité, aby si na ně mohly sáhnout a
samy si je vyzkoušely. To vše bylo možné a děti si s nadšením
ověřovaly, jak například fungovaly některé staré školní pomůcky. Měly možnost podívat se na staré fotografie pomocí
stereografu (přístroj na prohlížení plochých obrázků, které se
pak zdají být plastické), zatočit si kličkou hrací skříňky a zaposlouchat se do její melodie. Tento program měl pomoci navázat bližší vztah dětí ke starým předmětům, které mají svou
výpovědní hodnotu, prohloubit kolektivní paměť a podpořit
jejich lokální identifikaci.
Lokální identifikaci představuje mimo jiné i vazba na město Příbor, které s muzeem velice úzce spolupracuje. Právě
o vztahu města a muzea v současnosti, ale i o historickém
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zdarma. Podle zápisů do kroniky muzea byli ti, co přišli, s programem letošní Muzejní noci spokojení.

kontextu promluvil při slavnostním zahájení Muzejní noci
starosta města Příbora Ing. Milan Strakoš. Po projevu následoval koncert Komorního pěveckého sboru Opavské univerzity
pod vedením sbormistryně Vladimíry Vašinkové. Nádherný
zpěv, který zněl celým muzeem, byl kulturním zážitkem, který
osvěžil duši, povznesl ducha, otevřel mysl a naladil posluchače
na další program, jež následoval.
Po celou muzejní noc byla zpřístupněna výstava Tajemství
z Piaristické knihovny, která byla zrealizována pouze pro tuto
jednodenní příležitost v rámci muzejní noci. Vystaveny byly
velice vzácné a unikátní knihy, mimo jiné také několik prvotisků, které pro svou cennost a křehkost nebývají běžně vystavovány. Na výstavu tematicky navazovala beseda Mgr. Václava
Michaličky o Piaristické knihovně, která je v muzeu uložena
a o níž veřejnost mnoho neví, neboť tyto knihy v současné
době slouží pouze badatelům a studentům jako zdroj informací z různých oborů. Osud knihovny, kterou založili Otcové
piaristé v 17. století, neprovázelo jen její zvelebování a rozšiřování fondu, ale během staletí přišlo pro knihovnu i těžké
období, kdy část knih byla nenávratně zničena. O knihy, jež
zůstaly, je v muzeu pečlivě postaráno. Na konci besedy bylo
možné prohlédnout si a zalistovat několika svazky knih a svázaných časopisů z 19. století.
Na závěr noci, se přednáškový sál muzea přeměnil na
kino. Při sledování starých autentických filmových dokumentů
z archivu příborského muzea, které byly v loňském roce zdigitalizovány, se návštěvníci přenesli do časů němého filmu
a až do půlnoci sledovali historické filmové dokumenty
z let 1933 - 1937.
Celkem na tuto akci přišlo 200 osob, vstup byl pro všechny

Muzeum by mělo být pro návštěvníky zajímavé, inspirující, přinášející hodnotné a mnohdy až fascinující poznání.
Příborské muzeum se svými výstavami a pořady snaží o navázání komunikace mezi muzeem a návštěvníky, aby měli možnost získat intenzivnější vztah k muzeu a cítit se v něm dobře.
Jestli se tento cíl daří naplnit? Odpovězte sami po návštěvě
příborského muzea. Srdečně Vás zveme do muzea na výstavy
nebo pořady a besedy, které pro Vás celoročně připravujeme.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Monika Chromečková, průvodkyně Muzea a pamětní síně Sigmunda Freuda v Příboře.

Foto: Stanislava Slováková.
Kontakty jsou uvedeny v přehledu akcí.
Muzeum najdete i na facebooku.

Reportáž z Muzejní noci: Local TV Příbor na www.televize-pribor.cz ve 24. zprav. 2012.
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Letní myslivecké odpoledne a svatojánské slavnosti

Letní slunovrat (21. června) jako připomínka starodávného pohanského vítání léta i slavnost Narození svatého Jana Křtitele (24. června) jako starokřesťanský svátek mají v našem městě k sobě velice blízko.
V letošním roce připadly příborské svatojánské slavnosti datově přesně
na svatojánský předvečer a svatojánskou noc.
V sobotu 23. června 2012 jsme měli možnost společně přivítat léto
v areálu klokočovského parku. V tento den se spojily dvě kulturně - společenské akce, letní myslivecké odpoledne a svatojánský večer s ohni a s přehazováním metel přes řeku Lubinu. Hlavními spoluorganizátory bylo město
Příbor a Myslivecké sdružení Příbor - Hájov. První pokus o spojení zájmu
dvou subjektů společnými silami zorganizovat příjemnou společenskou
akci pro příborskou veřejnost všech věkových kategorií se - zdá - vydařil.
Ale to samozřejmě musí objektivně posoudit ti, kteří se akce zúčastnili.
Samotné přírodní prostředí klokočovského parku na nábřeží
Rudoarmějců s romantickými zákoutími na březích řeky Lubiny i s malebným pohledem na kostel Narození Panny Marie a siluetu města nabízí možnosti příjemného posezení při různých kulturních aktivitách. Díky příjemnému letnímu počasí po celý den i večer navštívily tuto lokalitu na stovky

lidí, dětí, mládeže i rodin s dětmi.
O chutné občerstvení (srnčí a kančí guláš), dostatečný pitný režim i nějakou tu sladkost se postaralo Myslivecké sdružení Příbor - Hájov a paní
Marie Rožnovjaková. Hudba k poslechu i k tanci byla zajištěna hudební kapelou Kiwi z Kopřivnice. Neopomněli jsme ani na reprodukovanou hudbu
jako hudební kulisu. Organizací celé akce se ujalo město Příbor, kulturní oddělení odboru rozvoje (Věra Váňová, Nikola Horňáková), technické zázemí
bravurně obstaraly Technické služby města Příbora (úklid a příprava areálu,
zajištění části posezení, postavení vater, elektroinstalace atd.). Instalaci a supervizi osvětlení i ozvučení kontroloval pan Karel Sehnal.
Všem výše jmenovaným i těm, jejichž práce při organizaci a pořádání
kulturně - společenských akcí v našem městě není vždy vidět, patří veliké
poděkování za trpělivost, za píli i ochotu spoluvytvářet příjemná zážitková
setkání .
Děvčatům z kulturního oddělení odboru rozvoje města i všem malým
a velkým pomocníkům při přehazování metel přes řeku patří zvlášť velký
dík za pomoc, obětavost i za zajištění bezpečnosti celé akce.
MUDr. Mořic Jurečka

KULTURNÍ OKÉNKO aneb Co nás o prázdninách ještě čeká.
V první polovině srpna již tradičně zavítá do Příbora
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ. Po setmění bude na příborském
náměstí postupně připraveno promítání čtyř skvělých českých filmů:
14. 8. 2012 – „Fimfárum – Do třetice všeho dobrého“
15. 8. 2012 – „V peřině“
16. 8. 2012 – „Nevinnost“
17. 8. 2012 – „Lidice“
Na sobotu 18. srpna 2012 místní organizace Českého svaz včelařů Příbor srdečně zve všechny za svou klubovnu u nádraží od 13.00 h
na LETNÍ VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE. Guláš, perníky, pivo, medovina,
bohatá tombola a dobrá hudba k tomu slibují natolik dobrou zábavu, že nebudete chtít odejít domů!

MĚSTO PŘÍBOR A KOUPALIŠTĚ RICCO
vás zvou na MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ v Příboře,
které se promění v podmořský svět
plný pestrobarevných vodních příšer.

V neděli 19. srpna odpoledne se projedeme NA VLNÁCH LETNÍHO
DOBRODRUŽSTVÍ na městském koupališti (viz plakát vlevo).

O týden později, v sobotu 25. 8. 2012, se s prázdninami rozloučíme
v pořadí již třetí BENÁTSKOU NOCÍ. Na místě i čase obvyklém, tj. v areálu příborské hasičské zbrojnice od 19.00 hodin vypukne závěrečná taneční
veselice - tentokrát se skupinou L&P.

V září se můžeme těšit mimo jiné na PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ
(8. 9.),TRADIČNÍ PŘÍBORSKOU POUŤ (9. 9.) a také na DNY
EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (14. – 16. 9.) a s tím spojené SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ČÁSTI
PIARISTICKÉ KOLEJE (15. 9.).
Věra Váňová a Nikola Horňáková, odbor rozvoje města MÚ Příbor.

Svaz včelařů Příbor vás srdečně zve na

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE,
které se uskuteční
v sobotu 18. srpna od 13:00 h

za klubovnou u nádraží.
Srdečně zveme všechny vodníky, piráty, raky, námořníky,
rusalky a chobotnice, ať je vás přestrojených co nejvíce!!!
Vodník HOPSALÍN rozvlní všechny dušičky na minidiskotéce,
kouzelné rusalky pomocí malování změní vaši tvář k nepoznání.

Dále se můžete těšit
na kouzelnické vystoupení,
vodní soutěže,
konfetový ohňostroj,
bublinkové dělo
a nakonec vodní zumbou roztančíme
každé tělo.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!
Specialita dne: guláš v chlebovém hrnci

Občerstvení:
guláš, perníky, pivo a medovina

Hudba a tombola zajištěna.
Vstupné dobrovolné.
K hojné účasti zvou pořadatelé.

MASKY VSTUP ZDARMA!!!
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PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
V PŘÍBOŘE SRPEN 2012
Út er ý 1 4 . sr p n a a ž pát e k 1 7. sr p n a

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Ú te rý
1 4. s rp n a  FI MF Á R U M
S tře d a
1 5. s rp n a  V P E ŘI N Ě
Č tv r tek 1 6. s rp n a – NEVI N N OS T
P áte k
1 7. s rp n a – LI DI CE
Promítání proběhne vždy po 21:00 hodině na
náměstí S. Freuda v Příboře.

Kinematograf bratří Čadíků,
Město Příbor  556 455 472 / 473

Sob ot a 1 1 . sr p n a o d 1 6: 0 0 ho d .

HÁJOVSKÁ POUŤ

od 16:00 hod.  MŠE SVATÁ v hájovské kapli
od 19:00 hod.  LETNÍ VEČER – na výletišti
K poslechu a tanci hraje HELIANTHUS. Výletiště
pod KD. Zajištěno občerstvení a kotlíkový guláš.

KDU ČSL a Hostinec Hájov

Sob ot a 1 8 . sr p n a o d 1 3: 0 0 ho d .

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE

Občerstvení: guláš, perníky, pivo, medovina...
H u db a a to m bol a z aj iš tě n a.
Vs tu p n é dob ro vol né. Kl ub ov n a u n ád r až í .

Svaz včelařů Příbor

N e d ěl e 1 9. sr p n a o d 1 3: 0 0 ho d .

NA VLNÁCH LETNÍHO DOBRODRUŽSTVÍ

Zveme všechny děti v maskách na příborské
koupaliště. Program a občerstvení zajištěno.
Město Příbor a Koupaliště RICCO  556 455 473
Sob ot a 2 5 . sr p n a o d 1 4: 0 0 ho d .

VYCHÁZKA KOLEM PŘÍBORA
A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ PŘI KYTAŘE

Sraz u nádraží ČD Příbor. Cíl: Orinoko.
Dobrou náladu a špekáčky s sebou.
Opékání špekáčků při kytaře s Čejkou na
Orinoku. Trasa kolem Příbora přes Haškovec.
KČT Příbor  737 375 203, 724 125 397
Sob ot u 2 5 . sr p n a o d 1 4: 0 0 ho d .

SOBOTNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Program a atrakce pro děti.
Občerstvení zajištěno. Areál hasičské zbrojnice.
Sob ot u 2 5 . sr p n a o d 1 9: 0 0 ho d .

SDH Příbor

III. BENÁTSKÁ NOC

K poslechu a tanci hraje skupina L&P.
Občerstvení zajištěno. Areál hasičské zbrojnice.
N e d ěl e 2 6. sr p n a o d 1 1: 0 0 ho d .

SDH Příbor

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU MUŽŮ A ŽEN

Občerstveni zajištěno. Hřiště na Prchalově.

SDH Prchalov

P át ek 3 1 . sr p n a o d 1 6: 0 0 ho d .

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
U PŘÍLEŽITOSTI UKONČENÍ PRÁZDNIN
Soutěže, hry a program pro děti zajištěn.
Na závěr opékání špekáčků.
Vstup zdarma. Hřistě na Prchalově.

SDH Prchalov

Pr obí h aj í cí vý st av a do 3 0. sr p n a

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA NA PŘÍBORSKU

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Pr obí h aj í cí vý st av a do 4. z ář í

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ANTONÍNA KOSTKY
“MÁ VLÁRA“
Galerie v radnici.

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 473
Pr obí h aj í cí vý st av a do 9. z ář í
"Z HISTORIE SVÍCENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ"
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191
Ro d n ý d ů m Si gm u n d a Fr e u d a
Zámečnická 117

Duben až září:
Březen až říjen:

Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.
Út – ne: 9:00 – 16:00 hod.
Rodný dům S. Freuda  556 722 200
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Lidická 59, Příbor

Úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle: 9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191
Vysílání LTV Příbor
Zpravodajské relace: Po až ne: 4:45, 10:45,
16:45, 22:45 hod. Premiéry: Středa, neděle.
 776 725 909, 608 738 793
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
Oddělení pro dospělé:

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Pátek: 8:00 – 12:00 hod.

Oddělení pro mládež:

Úterý: 13:00 – 15:00 hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

ZUMBA S PAVLOU O PRÁZDNINÁCH

Koupaliště Příbor

Pondělí: 18:00 – 19:00 hod.  AQUA DANCE
19:15 – 20:15 hod.  ZUMBA
Středa: 18:00  19:00 hod.  PILOXING, PORT
DE BRAS 19:15 – 20:15 hod.  ZUMBA,
Pátek: 18:00 – 19:00 hod.  AQUA DANCE
19:15 – 20:15 hod. – ZUMBA.
Cena jedné lekce: 60, Kč, obě lekce 100, Kč.
Pavla Kovalčíková  739 135 127
CVIČENÍ AEROBICU O PRÁZDNINÁCH
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská

Pondělí: 19:00
20:00
Středa: 19:00
20:00

–
–
–
–

19:50 hod. – STEP AEROBIC
20:50 hod. – MIX AEROBIC
19:50 hod. – PORT DE BRAS
20:50 hod. – DANCE AEROBIC
FI T CE N T R U M
Od 1. 7. do 31. 8.  Po, st, pá: 15:00 – 21:00 hod.
23. 7. – 5. 8. 2012 – DOVOLENÁ
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164
TE NI SO VÉ K U R TY P ŘÍ B O R
Na Valše, Příbor

Nabízí veřejnosti možnost hraní na tenisových kurtech.
Kurty jsou otevřeny denně od 9:00 do 19:00 hod.
Hraní je možno domluvit na telefonu.
Tenisový klub Příbor  739 705 255
TAJEMNÉ MĚSTO PŘÍBOR
A N E B C E S T A „ N A VĚ Č N O S T “

Prohlídky starého hřbitova s průvodcem za svitu
loučí, luceren a při vyprávění tajemných historek se
konají na objednávku vždy od 23:30 hod. Sraz
účastníků je pod hřbitovními kamennými schody.
Objednávka na  777 100 007, 774 973 037
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LUNA PŘÍBOR,
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kroužky,kluby, kurzy školní rok 2012 - 2013
Název kroužku

Vedoucí

Cena

TECHNIKA
KPM TORA
PŘÍRODOVĚDA
CHOVATELÉ
RYBÁŘI I
RYBÁŘI II
SPORT, CVIČENÍ, TANEC
BASKETBAL U12 - starší minižáci (2000 - 2001)
BASKETBAL - přípravka žačky (2002 - 2004)
BASKETBAL - žačky (1999 - 2000)
BASKETBAL U14 - přípravka(2005 - 2006)
BASKETBAL - přípravka žáci (2002 - 2004)
FLORBAL I (1.-5.třída)
FLORBAL II (6.-9.třída)
FLORBAL pro veřejnost
MÍČOVÉ HRY
STOLNÍ TENIS
VOLEJBAL
VOLEJBAL pro veřejnost
AIKIDÓ I, II
CAPOEIRA
AEROBIC
KALANETIKA pro veřejnost
TANEČKY S MÍŠOU
TANEČKY S JARKOU (Penízky, Třepulky, Isis)
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC pro začátečníky a pokročilé
ZUMBIČKA pro děti
ZUMBA I, II
QI GONG (či kung) I pro začátečníky
JÓGA
POWER JÓGA
ESTETIKA
KERAMIKA I
KERAMIKA II
KERAMIKA III
KREATIV

Tomáš Kotrc

500 Kč/rok

Dagmar Kíčurová
Zdeněk Pařízek
Ladislav Lupík

500 Kč/rok
400 Kč/rok
200 Kč/rok

Milan Slaný
Ivo Nedoma
Pert Hejtmánek
Robert Bukovjan
Miroslav Slovák
David Kováč
David Kováč
Miroslav Pargáč
Jaroslava Lupíková
Karel Erle
Pavla Busková
Petr Rzepka
Roman Stopka
Lubomír Chodura
Renáta Fialová
Jitka Grýmová
Michaela Švekušová
Jarmila Urbánková
Jarmila Urbánková
Renáta Fialová
Věra Kovaříková
Blanka Hrubá
Věra Šťastná
Pavla Jeníková

500 Kč/rok
500 Kč/rok
20 Kč/hod
500 Kč/rok
500 Kč/rok
500 Kč/rok
20 Kč/hod
děti 700 Kč/rok, dospělí 1000 Kč/rok
500 Kč/rok
500 Kč/rok
40 Kč/hod
300 Kč/rok
bude upřesněna
bude upřesněna
800 Kč/rok
40 Kč/hod
bude upřesněna
1000 Kč/rok
bude upřesněna

CENA za poukaz:

Kateřina Bukovjanová
Kateřina Fojtíková
Lenka Filipová
Kateřina Bukovjanová
Iva Petrášová
Kristýna Večeřová

děti 150 Kč/rok + vstup 20 Kč, dospělí
300
Kč/rok
+ vstup
děti 150
Kč/rok
+ vstup
2040
Kč,Kčdospělí
300
Kč/rok
+ vstup
děti 150
Kč/rok
+ vstup
2040
Kč,Kčdospělí
300 Kč/rok + vstup 20
40 Kč
150

Zuzana Dřevojánková
Lucie Holaňová
Lucie Holaňová
Zdeňka Bučková
Maria Maťátková

děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč
předškoláci 500 Kč/rok
1.-2. třída 1000 Kč/rok
děti 1000 Kč, dospělí 2000 Kč
děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč

DESKOVÉ HRY
MATEŘSKÉ CENTRUM

Josef Bohumínský

500 Kč/rok

CVIČENÍ, POHÁDKY, ŘÍKADLA, ŠMUDLÍCI

Jaroslava Lupíková

30 Kč/vstup

ŠIKULKY - tvoříme pro radost
VÝTVARKA pro děti a dospělé
JAZYKY
ANGLIČTINA - začátečníci, pokročilí, novinka - Business English
ANGLIČTINA pro děti I
ANGLIČTINA pro děti II
FRANCOUZŠTINA pro začátečníky a pokročilé
NĚMČINA
OSTATNÍ

31.8. – 9.9.2012

150 Kč/rok + vstup 20 Kč
děti 700 Kč/rok, dospělí 1500 Kč/rok

děti do 3 let (bez nároku na postel) 2 500 Kč,
děti do 6 let 3 800 Kč, děti do 15 let 4 300 Kč, mládež 4 500 Kč,
dospělí 4 900 Kč
POLOPENZE: děti do 6 let 700 Kč, ostatní 1 200 Kč
V ceně poukazu: doprava, ubytování v penzionu, lázeňská taxa.
k k k k k

20. – 23. září. 2012

poznávací zájezd

Semmering, Bruck a. d. Mur, Leoben, Judenburg, St.
Veit a.d.Glan, Klagenfurt, Velden, Graz, Mariazell

s průvodkyní Zorkou Kudělkovou
CENA ZA POUKAZ (orientační): děti 3 500 Kč, dospělí 4 000 Kč
V ceně ubytování, polopenze, doprava.
Bližší informace a přihlášky získáte v Luna Příbor.

Dukelská 1346, PSČ: 742 58, kontakt: 732 902 256. 556 725 029
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, http:// www.lunapribor.cz

inzerce

držitel certifikátu - ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

NABÍDKA SLUŽEB

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace, plynovody, NN
strojní a ruční výkopové práce: výkop základů, terénní úpravy, odvodnění
výstavba komunikací: živičné povrchy, recyklátové povrchy
pokládka dlažby, zatravňovacích tvárnic, obrubníků
montáže: septiků, čističek odpadních vod, přečerpávacích stanic
autodoprava: TATRA 815 sklapěč, DAF sklápěč, AVIA sklápěč, AVIA kontejner
hydroizolace a odvodnění svislého obvodového zdiva
práce s hutnící technikou
řezání asfaltu a betonu

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, tel/fax:556/808 282, mobil: 608 918 070,608 772 951
e-mail: japstav@japstav.cz , http://www.japstav.cz
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inzerce

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE
!!! NABÍZEJÍ: !!!!
 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka)
 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina)
 KOKS (ořech I, II )



ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ



VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE
S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU



PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q



ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH

DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA!
DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ


NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!



PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY



PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY



DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI
DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Veškeré informace na tel:

Od 1. září 2012 pronajmu byt 3+1 v klidné části Příbora.
Byt se nachází v přízemí čtyřpodlažního cihlového domu.
Informace na tel: 777 346 185.

604 68 68 54

Uhelné sklady Bruzovice
Areál zemědělského družstva

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ
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9-15 hod.

Mini turnaj ve volejbale

V měsíci červnu jsme obdrželi pozvání od občanského sdružení
Klokočov k účasti na prvním ročníku volejbalového turnaje. A protože
na Prchalově volejbal hrajeme, sestavili jsme družstvo ve složení Dan
Kuliha, Honza Vajda, Tomáš Socha, Martina Sochová, Alena Sochová,
Pavla Monsportová, Pavlínka Monsportová, Markéta Tobolová
a 30. 6. 2012 jsme za velkého horka vyrazili do Klokočova. Na místě
jsme se dověděli, že hrát budou jen 4 družstva, protože zaměstnanci městského úřadu nepřijeli. Naše družstvo bylo úspěšné a turnaj
vyhrálo. Tímto chceme poděkovat Klokočovským za pozvání a pěkné
prostředí.
Na oplátku jsme 14. 7. 2012 pozvali Klokočovské na náš turnaj,

který jsme se rozhodli uspořádat. Ale i když při organizování slíbili
přijet i Hájovjané, opět slíbilo město, nikdo z nich se bohužel nepřihlásil. Přijelo pouze družstvo p. O. Seiberta. Je prostě čas dovolených.
Protože jsme si chtěli zahrát, museli jsme družstva sestavit sami.
Za pomoci 4 cizích hráčů Prchalov sestavil 3 družstva. A tak i tentokrát hrály 4 týmy každý s každým. A Prchalov uspěl na celé čáře,
obsadil první 3 místa a hostům zbylo místo 4. Věřím, že se akce všem
líbila, i když místo potu z horka nás ovlažil déšť. Děkuji všem za účast
a doufám, že v podobných akcích budeme pokračovat za většího zájmu ze strany hráčů.
Za osadní výbor Prchalov Alena Sochová.

V příborské amatérské florbalové lize
(SFL) získal titul tým FBC HOLBA BLUES
Letos se do příborské amatérské ligy ve florbalu (SFL) přihlásilo 11 týmů. Liga se jako každoročně hrávala v pondělní podvečery
v hale Masarykova gymnázia. Náš tým složený z hráčů z Prchalova
a z Příbora se po základní části umístil na 4. místě a mohli jsme
se tak těšit na boje v play-off, ve kterém jsme předešlé dva roky vypadli hned ve čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále letošní sezóny 2011/2012 jsme se po úvodní porážce
s týmem THC Lahvators (Trnávka a okolí) ocitli na hraně vyřazení. Ale
následné výhry 4:0 a 2:1 znamenaly otočení série hrané na dvě vítězná utkání a postup do SEMIFINÁLE. V něm jsme narazili na obhájce
titulu a jednoho z hlavních favoritů
na titul – tým z Valašského Meziříčí
Poupátka. Postarali jsme se o velkou
senzaci, když jsme po vítězstvích 4:3
v prodloužení a 7:4 dokázali postoupit do FINÁLE, což nikdo neočekával.
Tam jsme narazili na vítěze základní části, velmi dobře hrající domácí
tým Fbc Sokol. Ten ve čtvrtfinále po
velkém boji porazil další příborský tým, a to nebezpečné J-Elita
2:1 na zápasy. V semifinále Sokol
přehrál rovněž 2:1 na zápasy tým
z Kopřivnice Ibk Durex.
V prvním utkání finále jsme téměř před plnou halou po jednom
z nejlepších zápasů v této lize dokázali zvítězit 6:5 po nájezdech, když
rozhodovala až sedmá série nájezdů.
Druhé utkání, které se hrálo 25. 6.,
bylo dlouho vyrovnané, ale u konce

  

jsme spustili gólovou lavinu a zvítězili 6:1 což znamenalo vítězství
v sérii 2:0 na zápasy a vytoužený TITUL, který jsme ihned i společně
s fanoušky řádně oslavili. Moc se těšíme na ukončení sezony, které se
uskuteční na prchalovském hřišti, kde tento úspěch (první titul v naší
6-ti leté historii) ještě jednou pořádně oslavíme.
Chtěli bychom také poděkovat organizátorům SFL, díky kterým
tato liga skvěle funguje. Velký dík patří rovněž rozhodčím, kteří play-off zvládli bez jakýchkoliv problémů. Už se tak těšíme na další ročník
SFL!!!
Vedoucí týmu FBC HOLBA BLUES Dalibor Tobola.
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