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Program Dnů evropského kulturního dědictví v Příboře:



Sobota 15. září 2012

8.00 – 9.00 hod., Druhé příborské muzejní ráno  vystoupení
citeristky Kateřiny Novákové / Muzeum a pamětní síň S. Freuda
 9.00 – 17.00 hod., bezplatně otevřeny příborské památky
 budova piaristického kláštera  Muzeum a pamětní síň S. Freuda
v Příboře – výstavy ke 100 letům příborského muzejnictví
 Rodný dům S. Freuda – venkovní šansonové vystoupení Céline
Bossu  kostel sv. Kříže – Za kostelní bránou, výstava fotografií
Stanislavy Slovákové  farní kostel Narození Panny Marie
 kostel sv. Valentina  kostel sv. Františka – výstava církevních
ornátů  Galerie v radnici – Příbor včera a dnes, výstava fotografií
 10.00 hod., slavnostní otevření zrekonstruovaného piaristického
kláštera  vystoupení cimbálové muziky Pramínky /
piaristický klášter
 10.30 – 16.30 hod., okružní jízdy v historických automobilech /
před budovou piaristického kláštera
 11.00 a 14.00 hod., procházky městskou památkovou rezervací
s průvodcem / piaristický klášter – hlavní vchod
 13.00 hod., vystoupení cimbálové muziky Pramínky /
piaristický klášter
 14.00 – 16.00 hod., sraz veteránů na náměstí
 14.00 – 15.30 hod., koncert kapely Stanley’s Dixie Street Band /
náměstí
 16.30 hod., závěrečné vystoupení cimbálové muziky Pramínky /
piaristický klášter
 18.00 hod., koncert Swingového orchestru Bedřicha Pukovce /
náměstí


Neděle 16. září 2012



14.–16. září 2012
European Heritage Days

19.00 – 21.30 hod., koncert houslisty Jaroslava Svěceného
a folkové kapely Jablkoň  vystoupení žáků ZUŠ Příbor /
Kulturní dům

9.30 hod., mše v kostele sv. Valentina
10.30 hod., vystoupení Komorního orchestru Kopřivnice /
kostel sv. Valentina
Úterý 18. září 2012, 17.00 – 19.00 hod., prohlídka celé
budovy piaristického kláštera s komentářem odborníků
Národního památkového ústavu v Ostravě
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informace Z městského úřadu

Z jednání rady města

43. schůze RM v mimořádném termínu dne 13. srpna 2012 projednala 27 jednacích bodů, z nichž vybírám:
- Vzala na vědomí plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku
2012.
- Vzala na vědomí zápis č. 22 ze schůze Osadního výboru Hájov ze
dne 16. 7. 2012.
- Zrušila usnesení č. 42/10/1 ze dne 17. 7. 2012 ve věci pronájmu
bytu č. 14 s dluhem původního nájemce, na ulici U Tatry č.p. 1483
v Příboře paní <anonymizováno> na základě oznámení jmenované o odstoupení od pronájmu bytu s dluhem za výši nabídky
(úhrady dluhu) 140.568 Kč.
- Rozhodla v souladu s dodatkem č. 1 k „Pravidlům pro přidělování
obecních bytů do nájmu občanům“ v platném znění, pronajmout
byt č. 14 s dluhem původního nájemce, na ulici U Tatry č.p. 1483
v Příboře paní <anonymizováno>, za výši nabídky (úhrady dluhu)
50.100 Kč.
- Zrušila usnesení RM pod body č. 35/20/1 a 35/20/2 ze dne
24. 4. 2012.
- Rozhodla změnit nájemní smlouvu, uzavřenou dne 31. 5. 2011
mezi Olgou Strnadovou a městem Příborem, zastoupeném
Správou majetku města Příbora, s.r.o. na pronájem nebytových
prostor o celkové výměře 172,5 m2, v budově č.p. 9, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda, nacházející se na pozemku parc.č. 95/1,
k.ú. Příbor, a to úpravou výše nájmu za jeden rok trvání nájmu
na 76.762 Kč, s platností od 15. 8. 2012 za podmínky, že k tomuto datu budou uhrazeny ze strany nájemce veškeré závazky vůči
městu a jeho organizacím. Ostatní ujednání nájemní smlouvy
včetně jejich dodatků zůstávají v platnosti.
- Uložila uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě za podmínek stanovených bodem 43/10/2.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nákup křídla značky
YAMAHA C2“, kterou podal uchazeč: Machart PIANA, s. r. o.,
Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 10, IČ 24818372.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o uzavření kupní smlouvy na nákup křídla značky YAMAHA C2 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností Machart
PIANA, s. r. o., Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 10, IČ 24818372
za cenu 408.000 Kč včetně DPH.
- Vzala na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbora za měsíc červen 2012.
- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 30. 6. 2012 za příspěvkovou organizaci Technické služby města Příbora.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma“, kterou podal
uchazeč: Jindřich Lukeš, Sládkova 1531, 742 58 Příbor.
- Uložila uzavřít smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor v budově

-

-

-

-

-

-

piaristického kláštera, na ulici Lidická č.p. 50 se Základní uměleckou školou, Příbor, Lidická 50, p.o., 742 58 Příbor za těchto
podmínek:
- za účelem skladovací činnosti,
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Vzala na vědomí žádost manželů <anonymizováno>, o směnu
části pozemků parc. č. 3279/117 a 2922/222 za pozemek parc.
č. 3279/115 v souvislosti s plánovaným záměrem realizace stavby
„Rozšíření firmy EKOTERMA Příbor“.
Schválila návrh řešení vjezdu k čerpací stanici PHM z ulice
Štramberské na pozemek parc.č. 2922/22, k.ú. Příbor přes pozemek parc.č. 3279/15, k.ú. Příbor, za určeného předpokladu.
Neschválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 186/2012/
SoD/ISM/10 mezi městem Příborem a společností MH-STAVBY,
s.r.o., Úlehlova 18/298, 700 30 Ostrava, IČ 277 76 506 na akci
„Revitalizace bytového domu č.p. 1489-1491 na ulici Choráze
v Příboře“ týkající se změny rozsahu předmětu díla a ceny díla
z původní ceny 7.857.525 Kč bez DPH na cenu 8.415.541 Kč bez
DPH dle předloženého návrhu.
Schválila smlouvu o dílo č. 279/2012/SoD/ISM/28 mezi městem
Příborem a firmou Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953, 739 44 Brušperk
na stavební akci „Oprava a rekonstrukce ulic na Benátkách – ulice
Nová“, dle přílohy tohoto materiálu.
Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách“, kterou podal uchazeč:
PLASTMONT inženýrské sítě, s.r.o., Příměstská 776, Polanka
nad Odrou.
Doporučila ZM převést z rezervy rozpočtu města Příbora potřebnou částku na dofinancování stavby „Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách“.
Uložila připravit ve smyslu usnesení 43/25/2 návrh rozpočtového
opatření.
Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Veřejné osvětlení –
ul. Horova, Máchova, Remešova a Žižkova“, kterou podal uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, Krásno nad Bečvou
Valašské Meziříčí.
Pověřila v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4, odst. 1 zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů a nálezu
Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. tyto členy zastupitelstva města
k přijímání prohlášení o uzavření manželství:
• RSDr. Mgr. Stanislava Janotu,
• PhDr. Miladu Podolskou,
• Ing. Janu Svobodovou.
Dne: 20. srpna 2012. Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK.

Velkoobjemové kontejnery na odpad ze zeleně

Město Příbor připravilo pro občany další alternativu nakládání s odpadem ze zahrádek. Vytipovalo 6 stanovišť v Příboře, na která budou přistavovány velkoobjemové kontejnery na odpad ze zeleně. Jsou to tato stanoviště:
Šafaříkova ulice u separačních nádob,
Štefánikova ulice - zahradkářská osada,
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD čp. 1022,
dále
křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova,
Větřkovská ulice u separačních nádob,
ulice 9. května u transformátoru.

TS přistaví každý víkend vždy 3 kontejnery na 3 z těchto stanovišť

a o dalším víkendu se kontejnery přistaví na zbývající 3 stanoviště. Takto se
budou přistavení střídat až do konce vegetační doby.
Žádáme občany, aby tyto kontejnery, které budou příslušně označeny,
využívali skutečně pouze pro odpad ze zeleně. V případě, že poskytovatel
služby TS Příbor zjistí, že kontejnery obsahují i jiné příměsi, budou přistavení zrušena. Služba vstoupila v platnost o víkendu od 17. do 19. srpna 2012.
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Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města.

informace Z městského úřadu

Město Příbor
Vážení spoluobčané,

město Příbor Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit
dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a z následujících kategorií?
1. Plánované odstávky - T1

Volný čas - T5

vody, elektřiny a plynu

konání kulturních, společenských a sportovních akcí

2. Informace z dopravy - T2

5. Termíny konání zastupitelstva města - T6
6. Informace ze školských zařízení - T7

dopravní uzávěry, změny, apod.
3. Mimořádné svozy odpadů - T3

informace z MÚ týkající se všech rodičů nezávisle na typu či místa školy
7. Kompletní servis - T8

termíny, změny, apod.
4. Meteorologické výstrahy - T4

Toto téma je určeno v případě zájmu o všechny předešlé kategorie!!

varování Českého hydrometeorologického ústavu

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, nebo se zaregistrujte na webových
stránkách města pomocí webového formuláře. Provoz systému je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište ve tvaru níže, dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPRIBORmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHAJOVmezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPRCHALOVmezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS ODEŠLETE NA ČÍSLO: 556 455 411
Příklad registrační SMS
Jmenujete se František Novák a bydlíte na adrese U Tatry 1501 a chcete odebírat informace o svozech odpadů a informace o dopravě:
SMS zašlete ve tvaru:

REGISTRUJmezeraFRANTISEKmezeraNOVAKmezeraPRIBORmezeraUmezeraTATRYmezera1501mezeraT3mezeraT2

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je slovo REGISTRUJ a dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Jak se odregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 556 455 411
SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 556 455 411
Příklady SMS zpráv

Zprávy z úřadu:
IK PRIBOR Z důvodu poruchy na sběrném vozu, bude svoz komunálního odpadu u těch sběrných nádob, které nebyly
vyvezeny v dnešním řádném termínu, proveden zítra tj. ve středu 20.06.2012. Děkujeme za pochopení.
IK PRIBOR V současné době se mohou občané setkat se zvýšenou koncentrací stavebních prací, které probíhají především
na ulici Frenštátské a v některých navazujících ulicích.

Poznámka: IK = InfoKanál

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu
IK PRIBOR CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi silne bourky pro okres NJ od 28. 3. 2010 15:30 do 28. 3. 2010 18:30 do 1700 m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)

IK PRIBOR CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Velmi silne bourky pro kraj Moravskoslezsky od 3. 2. 2010 13:00 do 3. 2. 2010 3:00 do 1700 m.n.m
(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí)

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného
čísla prosím volejte: 556 455 411 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou
vyžadovány v registračních SMS.
Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu
pro ochranu osobních údajů! S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na MÚ Příbor – Kancelář vedení města.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.pribor.eu
Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem městě. Věříme, že budete se službou spokojeni.
Kontaktní informace:

Ing. Milan Strakoš, starosta města

Městský úřad Příbor
Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
tel.: 556 455 411
e-mail: info@pribor-mesto.cz
web: www.pribor.eu

SMS InfoKanál
info@infokanal.cz
www.infokanal.cz
www.facebook/smsinfokanal
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OZNÁMENÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ
8. října 2012

15.oo-18.oo

Jiráskova x Šafaříkova

pondělí

15.oo-18.oo

Švermova x Dukelská

15.oo-18.oo

Šmeralova x Gagarinova

9. října 2012

15.oo-18.oo

Okružní u separ. nádob

úterý

15.oo-18.oo

kpt. Jaroše x Fučíkova

15.oo-18.oo

Jičínská x sídliště

10. října 2012

15.oo-18.oo

Lidická - u Kulturního domu

středa

15.oo-18.oo

Masarykova x Hřbitovní

15.oo-18.oo

B. Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím)

11. října 2012

15.oo-18.oo

Stojanova x Smetanova

čtvrtek

15.oo-18.oo

Smetanova x K. H. Máchy

15.oo-18.oo

O. Helmy

12. října 2012

15.oo-18.oo

Na Valše u kurtů

pátek

15.oo-18.oo

Na Hrázi

15.oo-18.oo

Štramberská x Bezručova

8.oo-11.oo

kopřivnické Paseky - u paní Kolářové

13. října 2012

8.oo-11.oo

Hájov u restaurace

sobota

8.oo-11.oo

Prchalov u obchodu

8.oo-11.oo

Štramberská x Bezručova

15. října 2012

15.oo-18.oo

Pod Haškovcem

pondělí

15.oo-18.oo

Větřkovská x Sušilova

15.oo-18.oo

Vrchlického x Za Vodou

16. října 2012

15.oo-18.oo

Wolkerova x U Trati

úterý

15.oo-18.oo

Komenského pod letadlem

15.oo-18.oo

J. V. Choráze za obchodem

17. října 2012

15.oo-18.oo

Vrchlického u hřiště

středa

15.oo-18.oo

Plynová sonda u kotelny na Myslbekove ulici

15.oo-18.oo

Myslbekova x U Čecha

18. října 2012

15.oo-18.oo

9. května x brána býv. TATRY

čtvrtek

15.oo-18.oo

9. května x Osvobození

15.oo-18.oo

B. Němcové x Hluboká

Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 8. října 2012 do 18. října 2012 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu
svozu VOK.
Vany jsou určeny pro:
−

velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady
Do van je zakázáno odkládat:
− nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry a jiné),
− běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic,
− zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve),
− pneumatiky,
− stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad
obsahující nebezpečné látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi),
− elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora - Štramberská ulice 483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberská mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově
a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
− nebezpečné odpady,
− elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné
zdroje, chladicí zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC,
malé a velké spotřebiče), bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na
kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně
kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené
elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto
elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2012.
− objemný odpad (200307),
− vytříděné složky komunálního odpadu – sklo(200102), papír (200101),
kovy (200140).
Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2012:
− 170904 - jiný stavební a demoliční odpad,
− 170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť),
− 170903 -jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky
(eternit, lepenka, asfaltové směsi),
− 170201 - dřevo 1, dřevo 2 (trámy),
− 170506 – vytěžená hlušina.
I nadále platí, že za uložení pneumatik občan zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2012. Občané
mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU V AREÁLU TS MĚSTA
PŘÍBORA JE V ROCE 2012 STANOVENA V TĚCHTO DNECH:
PONDĚLÍ	
od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o
STŘEDA	
od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o
SOBOTA	
od 8.oo do 12.oo
V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno a oznámen
náhradní termín pro uložení odpadu v TS města. V případě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte na telefonní číslo: 556 725 046 – kancelář TS města
Příbora nebo mobil 737 245 986 - Zárubová Irena.

Muzeum Novojičínska, p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda ve spolupráci s městem Příborem

srdečně zve na Muzejní školu (nejen) pro seniory II
Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na potřeby a požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí
a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem
muzejní školy, která navazuje na loňský úspěšný ročník. V jejím průběhu budou moci zájemci každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová
témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují
a zkoumají lidský životní prostor. Oborů, které se zabývají rozmanitými podobami lidských projevů i činností, jež přetvářejí a formují životní prostředí.
A to je rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí,
univerzit a specializovaných institucí.
Podzimní soubor přednášek bude probíhat každé pondělí od 9.00 do 10.30. hod.
Začátek Muzejní školy 24. září, potrvá do 26. listopadu 2012.
Závazné přihlášky v příborském muzeu přijímáme
od 10. 9. do 14. 9. 2012 od 8.00 do 16.00 hod. (cena 200,- Kč).
Omezená kapacita: 50 osob.
Přihláška je platná po zaplacení kurzovného.
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městská knihovna informuje

Knižní novinky na měsíc září

Eva Urbaníková a Denisa Ogino napsaly příběh nazvaný Suši
v duši. Denisa měla ráda tanec, a tak když jí agentura nabídla, aby
jela tancovat do Japonska, přijala. Netušila, že bude tancovat leda
tak u tyče v hostesingovém baru, kde Japonci hledají zábavu a příjemnou společnost. Japonsko si ale záhy oblíbila, naučila se japonsky
a nakonec se seznámila s Japoncem, do kterého se zamilovala. Vdala
se a toužila se stát „opravdovou“ Japonkou. Ukázalo se však, že to
vůbec nebude jednoduché.
Agatha Raisinová a otrávený koláč je první případ z nové řady
anglických detektivek M.C. Beaton. Úspěšná londýnská podnikatelka se ze dne na den rozhodne skoncovat se svým dosavadním životem a odstěhuje se do poklidné anglické vesničky Carsely, kde si
chce užívat předčasný důchod. Protože se jí nedaří navázat vztahy
s místními lidmi, rozhodne se zúčastnit soutěže o nejlepší koláč.
Aby měla šanci vyhrát, vydává zakoupený koláč za svůj výtvor. Jenže
po jeho ochutnání zůstane mrtvý člověk a Agatha je najednou podezřelá z vraždy.
V psychologickém románu s prvky detektivky a thrilleru Sestra
zkoumá Rosamund Luptonová hloubku sesterského pouta i lidské
duše. Beatrice zjistí, že její sestra Tess byla nalezena s podřezaným
zápěstím a policie případ uzavře jako sebevraždu. Beatrice to ale odmítá. Tak začíná její cesta za poznáním, kdo byla její sestra a kým
je doopravdy ona sama.
Román Aphra spisovatelky Hany Whitton zachycuje životní

osudy pravděpodobně první anglické profesionální spisovatelky
Aphry Behnové. Aphra, dcera nemajetných rodičů, si záhy uvědomí, že ji jedině její krása a nevšední nadání pomohou z bídy, v níž
dosud žila. S pomocí bohatého holandského obchodníka se dostane až k anglickému dvoru krále Charlese II. Aphra se do panovníka
hluboce zamiluje, takže je kvůli němu ochotná působit jako špionka v Holandsku. Královská láska ale nemá dlouhého trvání a Aphra
nakonec skončí ve vězení pro dlužníky. Nakonec vsadí vše na svůj
talent a začne psát…
Oblíbená autorka Nora Robertsová napsala další román nazvaný Nebezpečné útočiště. Lil se podařilo uskutečnit svůj dlouholetý
sen – zřídit záchrannou stanici pro divoká zvířata. Když najde brutálně ubitou pumu, bojovně naladěná Lil by útočníkovi nejraději vyškrábala oči. Nakonec zdráhavě přijme pomoc přítele z dětství. Ani
jeden si nedokáže představit, co všechno bude v sázce.
V detektivní novele Blanche na útěku spisovatelky Barbary
Neelyové se objevuje nový typ „detektiva“ – chudá černošská žena
s paradoxním jménem Blance Whiteová, nadaná svéráznou filozofií, bystrým rozumem a jadrným jazykem, která se sama skrývá před
policií. Utíká před vězením, do něhož byla odsouzena za banální
přestupek – vystavení nekrytého šeku. Úkryt nachází jako služebná
v letním sídle zámožné rodiny. Na scéně se objeví místní šerif, který
se příliš vyptává. Když je pak nalezen mrtev, je si Blanche jistá, že
nešlo o sebevraždu …

Soutěž „Kouzelné sluchátko“

Na 30. září 2012 připadne desáté výročí úmrtí známého scenáristy a režiséra Miloše Macourka. Díky jeho spolupráci s režiséry Břetislavem Pojarem,
Václavem Vorlíčkem a Oldřichem Lipským se můžeme stále dobře bavit
u sledování moderních pohádek Dívka na koštěti, Arabela a filmů Kdo chce
zabít Jesii, Pane, vy jste vdova, Což takhle dát si špenát a mnoha dalších. Jeho
poslední a nedokončenou prací se stala spolupráce na filmové pohádce Čert
ví proč.

Pro základní školy připravujeme knihovnické lekce na téma život a tvorba

Miloše Macourka. Budeme si povídat o Machovi a Šebestové a o tom, co prožili díky kouzelnému sluchátku. A kdyby se nám takové sluchátko dostalo do
rukou, věděli bychom, co si přát? Věříme, že děti z příborských mateřských
školek a základních škol vědět budou a se svými nápady se s námi podělí.
Vyhlašujeme soutěž „Kouzelné sluchátko“ pro děti z MŠ a děti z I. stupně
ZŠ a naše dětské čtenáře. Nakreslete nebo napište svá přání pro kouzelné
sluchátko! Své kresby a nápady doneste do městské knihovny do 10. prosince
2012, budou vystaveny a oceněny!
Elen Fialová, Městská knihovna Příbor.

Sherlock Holmes opět v akci

fotoklub informuje

Kdo z našeho kraje by neznal lišku Bystroušku z Hukvaldské obory? Jistě také
patříte mezi ty, kteří se rádi projdou pod korunami majestátných stromů, aby zde
„dobili své vnitřní baterky“ . Sochu Lišky Bystroušky zde prakticky nelze minout,
ať už se rozhodnete šlapat vzhůru na hrad, nebo zvolíte relaxační trasu směrem
k hájovně…. A víte, že Bystrouška vždy neseděla elegantně na svém žulovém balvanu tak, jako ji známe dnes, ale že byla zachycena téměř v úprku s vlajícím ohonem, který prý připomínal spíše bochník chleba než elegantní liščí oháňku? Viz
doprovodný snímek, který se podařilo vypátrat dlouholeté hukvaldské kronikářce
pani Karle Klečkové. Zkuste prosím pomoci Sherlocku Holmesovi a popátrat ve
svých rodinných fotoalbech, zda tam Váš tatínek či dědeček nestojí u Bystroušky v
její první podobě. Vyhlášení
tohoto celostátního pátrání bylo také jedním
z důvodů prodloužení
data uzávěrky fotosoutěže
„O nejzajímavější snímek
Lišky Bystroušky“. Nový
termín uzávěrky, stanovený
na 31. října 2012 umožní
milovníkům fotografie využít pro své snímky i nádherné barvy podzimu.
Přejeme Vám DOBRÉ
SVĚTLO.
Fotoklub Příbor. Marie Šupová
– autorka projektu.

  

  

Měsíčník města příbor a 5

NAPSALI O NÁS

Příborská básnířka navštívila Českou Třebovou
Z Českotřebovského zpravodaje
Příbor je nejstarším městem okresu Nový Jičín. Rozkládá se na obou březích
řeky Lubiny, je lemován předhůřím Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou
Trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Tam žije a tvoří básnířka
a spisovatelka Mgr. Irena Kopecká. Dosud vydala čtrnáct básnických sbírek,
knihu pohádek a humorně laděnou knížku inspirovanou zážitky ze své učitelské praxe. Tvorba paní Kopecké je podmanivá. Jistě proto, že se v ní nesoustřeďuje sama na sebe. Oslavuje život kolem sebe, krásu přírody, běžné věci, které
nás obklopují. Kdo miluje poezii a přečte si třeba jen jednu báseň paní Ireny
Kopecké, chtě nechtě se pozastaví, zamyslí a uvědomí si jakousi energii, která
se z veršů přenáší na čtenáře. Kromě vlastní tvorby je paní Kopecká šéfredaktorkou časopisu Lašský dostavník, který vychází podle potřeby kulturně-vlastivědného občanského sdružení Království Lašského.
V pondělí 6. srpna se paní Irena Kopecká na cestě do Krkonoš a Českého ráje
zastavila v České Třebové. Doprovázela ji paní Ludmila Hanáková, přítelkyně
a spolupracovnice při sestavování Lašského dostavníku, při hledání sponzorů
na vydávání knih, zkrátka taková dobrá duše, kterou by potřeboval asi každý
z nás. Setkání s paní Kopeckou a Hanákovou to byl nezapomenutelný zážitek. Z obou žen vyzařoval klid, vyrovnanost, z člověka hned spadla jakákoliv
tréma. Skromnost, schopnost odpouštět, vnímat problémy ostatních, umět
rozdávat a ne brát – to je krédo básnířky Kopecké a jejích blízkých. Zní to jako
z pohádky, ale je to tak. A jaký dojem měly paní Kopecká a Hanáková z našeho
města? Za necelé dvě hodiny stihly prohlédnout Staré i Nové náměstí, obejít
kostel sv. Jakuba, navštívit románskou rotundu sv. Kateřiny, projít uličkou Na
Splavě, zajít ke kapli P. Marie Na Horách, postát u rybníčku v Javorce. Naše
město na ně zapůsobilo velice dobře, především po stránce podpory kultury
a údržby památek. Paní Kopecká zašla do knihkupectví Paseka a dohodla
se s paní vedoucí na dodání několika výtisků své další básnické sbírky, která
vyjde na podzim tohoto roku. Čtenáři poezie tak budou mít možnost zakoupit si verše příborské básnířky přímo v místním knihkupectví.

Na závěr ukázka tvorby paní Ireny Kopecké – báseň Vrásky ze sbírky
Cesta za nadějí:
VRÁSKY
Větvičky vrásek
naděluje čas,
jsou šperkem tváří,
moudrostí v nás.
Nosme je s hrdostí,
vždyť pořád platí,
že všechny starosti
v lásce se ztratí.
Do Českotřebovského zpravodaje napsali: Polákovi, Česká Třebová

Krása kolem nás, výstava Stanislavy Slovákové z Příbora v Čeladné
Z Čeladenské fontány

Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě Galerie Lara Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, která je otevřena denně od 9.00 do 21.00 hod.
Od 17. srpna do 5. října 2012 zde probíhá prodejní výstava fotografií
Stanislavy Slovákové „Krása kolem nás“.
Vernisáž je přístupná veřejnosti a koná se v pátek 17. srpna 2012 od čtyř
hodin odpoledne v kavárně Lara.

Stanislava Slováková vyniká především schopností všímat si zdánlivě všedních věcí a smyslem pro detail, který z jejích fotografií vytváří zajímavá výtvarná díla. Přijďte se i Vy potěšit krásnými záběry,
nejen beskydské přírody. Autorka je zároveň bývalá pacientka lázní. V loňském roce se umístila se svými snímky na předních místech
ve fotosoutěži BRC „Lázeňská stopa 2011“. Tyto fotografie nyní ve
velkých formátech dotvářejí nový interiér budovy Lázní.

Mgr. Andrea Adamová, BRH Čeladná.
Foto z vernisáže: Petr Andrle.
Poznámka: Vernisáž je za námi, ale budete-li mít cestu přes Čeladnou, zastavte se
v galerii. Z fotografií na vás dýchne krása, kterou mnozí vnímáme, ale míjíme.

Blahopřejeme jubilantům narozeným v září
Rudolf Tic
Ludmila Kloudová
Věra Krušinová
Ludmila Pustějovská
Ludmila Polášková
Jiřina Šrámková
Jiří Pinkas

Oldřich Šajtar
Věra Simperová
Zdeněk Svoboda
Marie Kratinová
Milan Mohapl
Jarmila Friedlová
Ilona Pukovcová
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Stanislav Kotrc
Ludmila Rašková
Jiří Nenutil
Josef Janča
Ludmila Monsportová
Helena Kološová

Z DĚNÍ VE MĚSTĚ

Jak bylo na vlnách letního dobrodružství… …no přece báječně!
V neděli 19. 8. 2012 se vodní hrátky na příborském koupališti opravdu vydařily. Sluníčko hřálo od ranních hodin, kolem poledne koupalištěm zavoněl nefalšovaný kotlíkový guláš
a v jednu hodinu po poledni vypukla zábavná show nejen pro
děti.
Vystoupení klauna Hopsalína byla prokládaná pestrými
soutěžemi pod taktovkou vodníků a mořských pan z místního
koupaliště.
Děti si až do večerních hodin mohly najít poklad v písku,
zatančit na minidiskotéce, sledovat kouzelnické představení či
odnést si domů balónkové zvířátko.
A zatímco dospělí v bazénu s cvičitelkou Pavlou zumbili,
děti se na nás v pomalovaných obličejíčcích spokojeně zubily!

Vše vyvrcholilo konfetovým ohňostrojem, který byl atraktivním zakončením hlavního programu.
V obležení, kromě spousty zorbingových atrakcí, byly
díky své štědrosti také všechny pohádkové postavy, které odměňovaly po celý den děti všeličnými laskominami.
Všem spřáteleným vodníkům a vílám z místního koupaliště děkují za vzornou spolupráci mořské panny z městského
úřadu.
Jedno letní dobrodružství už bohužel odnesl čas, ale
nebojte, příští rok se sejdeme zas!
Věra Váňová, odbor rozvoje MÚ Příbor. Foto V. Váňová a N. Horňáková.
Jak to na koupališti 19. 8. vypadalo, uvidíte také
v programu Local TV Příbor, www.televize-pribor.cz

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

Zahajovací schůzka

Vedoucí

Cena

pátek 21.9. v 17:00, LUNA

T. Kotrc

500 Kč/rok

CHOVATELÉ

středa 3.10. v 16:00, LUNA

D. Kíčurová

500 Kč/rok

RYBÁŘI I

pondělí 1.10. v 16:00, LUNA

Z. Pařízek

400 Kč/rok

RYBÁŘI II

pondělí 1.10. v 16:00, LUNA

L. Lupík

200 Kč/rok

TECHNIKA
KPM TORA
PŘÍRODOVĚDA

SPORT, CVIČENÍ, TANEC
BASKETBAL U12 - starší minižáci (2000 - 2001)

pondělí 3.9. v 17:30, N. Loma

M. Slaný

BASKETBAL - přípravka žačky (2002 - 2004)

pondělí 3.9. v 16:00, N. Loma

I. Nedoma

BASKETBAL - žačky (1999 - 2000)

úterý 4.9. v 17:15, sport. hala

P. Hejtmánek

BASKETBAL U14 - přípravka(2005 - 2006)

středa 5.9. v 16:00, N. Loma

R. Bukovjan

BASKETBAL - přípravka žáci (2002 - 2004)

úterý 4.9. v 16:00, N. Loma

M. Slovák

FLORBAL I (1.-5.třída)

středa 3.10. v 16:00, LUNA

D. Kováč

500 Kč/rok

FLORBAL II (6.-9.třída)

středa 3.10. v 16:00, LUNA

D. Kováč

500 Kč/rok

FLORBAL pro veřejnost

středa v 20:00, LUNA

M. Pargáč

20 Kč/hod

MÍČOVÉ HRY

úterý 2.10. v 15:00, LUNA

J. Lupíková

500 Kč/rok

STOLNÍ TENIS

čtvrtek 4.10. v 16:00, TJ Sokol

K. Erle

500 Kč/rok

úterý 2.10. v 17:00, LUNA

P. Busková

500 Kč/rok

pondělí v 19:00, LUNA

P. Rzepka

20 Kč/hod

AIKIDÓ I

pondělí 1.10. v 16:00, LUNA

R. Stopka

děti 700 Kč/rok, dos. 1000 Kč/rok

AIKIDÓ II

pondělí 10.9. v 17:00, LUNA

R. Stopka

děti 700 Kč/rok, dos. 1000 Kč/rok

CAPOEIRA

středa 3.10. v 18:00, LUNA

L. Chodura

500 Kč/rok

AEROBIC

pátek 5.10. v 16:00, LUNA

R. Fialová

500 Kč/rok

pondělí 1.10. v 18:30, LUNA

J. Grýmová

40 Kč/hod

bude upřesněno

M. Švekušová

500 Kč/rok

VOLEJBAL
VOLEJBAL pro veřejnost

KALANETIKA pro veřejnost
TANEČKY S MÍŠOU
TANEČKY S JARKOU (Penízky, Třepulky, Isis)

středa 3.10. v 16:00, LUNA

J. Urbánková

bude upřesněna

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC pro začáteč. a pokročilé

středa 3.10. v 17:00, LUNA

J. Urbánková

bude upřesněna

ZUMBIČKA pro děti

pátek 5.10. v 16:00, LUNA

R. Fialová

800 Kč/rok

ZUMBA I, II
QI GONG (či kung) I pro začátečníky
JÓGA
POWER JÓGA

čtvrtek, LUNA

V. Kovaříková

40 Kč/hod

B. Hrubá

bude upřesněna

úterý 11.9. v 18:00, LUNA

V. Šťastná

1000 Kč/rok

úterý, LUNA

P. Jeníková

bude upřesněna

ESTETIKA
KERAMIKA I

úterý 9.10. v 16:00, LUNA

K. Bukovjanová

KERAMIKA II

středa 3.10. v 17:00, LUNA

K. Fojtíková

KERAMIKA III

pátek 5.10. v 17:00, LUNA

L. Filipová

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

KREATIV

pátek 5.10. v 15:00, LUNA

K. Bukovjanová

dospělí
Kč/rok
+ vstup
40 Kč
150 300
Kč/rok
+ vstup
20 Kč

ŠIKULKY - tvoříme pro radost
VÝTVARKA pro děti a dospělé

čtvrtek 27.9. v 15:30, LUNA
středa 3.10. v 17:00, LUNA

I. Petrášová

150 Kč/rok + vstup 20 Kč

K. Večeřová

děti 700 Kč/rok, do. 1500 Kč/rok

JAZYKY
ANGLIČTINA - zač., pokr., Business English

pondělí 17.9. v 18:00, LUNA

Z. Dřevojánková

děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč

ANGLIČTINA pro děti I

pátek 5.10. v 16:00, LUNA

L. Holaňová

předškoláci 500 Kč/rok

ANGLIČTINA pro děti II

pátek 5.10.v 16:00, LUNA

L. Holaňová

1.-2. třída 1000 Kč/rok

FRANCOUZŠTINA pro začátečníky a pokročilé

středa 3.10. v 16:00, LUNA

Z. Bučková

děti 1000 Kč, dospělí 2000 Kč

středa 3.10. v 16:00, LUNA

J. Bohumínský

500 Kč/rok

středa 19.9. v 10:00, LUNA

J. Lupíková

30 Kč/vstup

OSTATNÍ
DESKOVÉ HRY
MATEŘSKÉ CENTRUM
CVIČENÍ, POHÁDKY, ŘÍKADLA, ŠMUDLÍCI

první ročník ve hře ringo

V sobotu 11. srpna 2012 pořádalo sdružení ODS
Příbor první ročník ve hře RINGO. I my, občanské sdružení Klokočov jsme byli pozváni. V sestavě Karel Till ml., Ondřej Filip a Zdeněk Pustějovský
jsme se v rychlosti seznámili s pravidly a pustili se
do hry. Vzhledem k tomu, že se měl turnaj uskutečnit na příborském koupališti a pršelo, odehrál se
v sokolské tělocvičně. První zápas pro tým Klokočova
dopadl pravda bídně, ale my jsme se nevzdali a po
dlouhém a upoceném souboji šesti družstev jsme
vybojovali celkové nádherné 2. místo. Po vyhodnocení a rozdání cen jsme ostatní hráče pozvali
na druhý ročník v klokočovském volejbale, který
bude příští rok.
Pozváni přijali a my se těšíme na přátelské, sportovní utkání. Jsem rád, že se dokáží příměstské části
Příbora takto stmelit, bavit a hlavně sportovat.
Tímto děkuji sdružení ODS za možnost si zahrát do
tohoto času pro nás zcela neznámou hru RINGO
a reprezentovat tak Klokočov.
Více informací a fotky z turnaje máte možnost
zhlédnout na stránkách WWW.KLOKOCOV.COM.
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Za Občanské sdružení Klokočov Karel Till ml.

z historie
Dokončení

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

Saský Freiberg byl tedy neúspěšně dobýván Švédy, dokonce
třikrát. V minulém díle jsme se seznámili s Englundovým líčením
útoku, kterým vyvrcholilo první, sedmnáctidenní obléhání města
(13. - 30. března 1639). Tehdy v krvavém zápase pod městskými
hradbami padlo několik švédských vyšších důstojníků a 900 členů
mužstva. Baner musel posléze ustoupit, aby se nedostal do kleští císařských pluků pod Hatzfeldovým a Montecuccoliho velením. Ale
svéhlavý a neústupný generál se za měsíc pokoušel dobýt Freiberg
ještě jednou, bezprostředně před svým vpádem do Čech, mezi 20.
a 30. dubnem 1639. Avšak ani tím to ještě pro obránce města neskončilo. O tři roky později, po obsazení Lipska Torstenssonem, doufal
švédský vojevůdce, že touto akcí přiměje saského kurfiřta, aby opustil
císařskou koalici. Když se tak nestalo, pustil se Torstensson v půli prosince 1642 do dvouměsíčního obléhání Freibergu, jehož obranu měl
na starosti Georg Hermann von Schweinitz. Po ztrátě 2000 vojáků
a 5339 kulí byl nucen Freiberg – tu „odpornou krysí díru“ - opustit
i Torstensson.
Je zajímavé, že dnešní obyvatelé saského Freibergu jsou daleko
více hrdi na chrabrost svých předků během Torstenssonova prosincového obléhání města roku 1642 než Banerova dobývání odporné
krysí díry v březnu a dubnu 1639. Možná je to způsobeno vědomím,
že obléhání bylo Banerovou slabší stránkou, i když mistrovsky ovládal
obtížné umění vojenských manévrů.

„Rukopis kroměřížský“ čili „odporná krysí díra“ v jiném světle
Rčení „Brieg, Freiberg und Brünn machen die Schweden dünn“
(Břeh, Freiberg a Brno - Švédové mají nahnáno) nám nyní zní úplně
jinak, víme-li, že hrdinnými obránci nebyli měšťané moravského
Freibergu-Příbora, nýbrž Freibergu saského. Navíc, v případě
saského města se jedná o historickou realitu, nikoli o nějakou pověst.
Nyní je nám jasné, že na pozadí historie třicetileté války zní částečně zkomolené rčení „Břeh, Příbor a Brno oslabují Švédy“ stejně absurdně, jako kdybychom na základě obdobné pověsti vyslovili výrok
„Břeh, Stará Ves a Brno oslabují Švédy“, přičemž občané Příbora stejně jako Staré Vsi - měli patrně stejnou zásluhu na oslabení švédské
moci na severní Moravě: zanedbatelnou, ne-li nulovou. Navíc Brno,
saský Freiberg a Břeh Švédové nikdy nedobyli, zatímco obsazení „našeho Freibergu“ jim problémy rozhodně nedělalo.
Ve vlastivědném sborníku Moravské Kravařsko (1898) se tedy
autoři-učitelé škol měšťanských mýlí, když spojují výše uvedené rčení
s Příborem. Jistou omluvou pro takovou chybu by mohla být skutečnost, že podobné sborníky vznikaly z vlastivědného nadšení a zapálení pro národní historii. V Rakousko-Uhersku bylo totiž povoleno
vyučovat českou historii ve školách teprve na základě tzv. vídeňských
punktací v roce 1890; pedagogové tak byli kovaní především v historii
rakouské, v historii české sice nadšenci, ale tak trochu amatéři. Přesto
je vcelku zarážející, že minimálně ve spojitosti s oním rčením saský
Freiberg neznali. Vždyť historie třicetileté války se pouze částečně
prolíná s historií českou a Josef von Hormayr, Řehoř Volný, Christian
d´Elvert i Beda Dudík byli - až na Němce Hormayra - rakouští historikové, kteří se vojenskými dějinami zabývali, včetně švédského období války třicetileté. Jejich práce byly v knihovnách monarchie jistě
dostupné.
Jestliže nám tedy jsou historická fakta známa, ve vztahu k anonymnímu autoru pověsti existují dvě možnosti:
1) Autorovi, jenž napsal pověst o Švédech v Příboře-Freibergu, nebyly známy skutečnosti o saském Freibergu a pověst pouze
„napasoval“ na rčení „Brieg, Freiberg und Brünn …“ nebo rčení ani nemusel znát. Dejme tomu, že jak se domnívá profesor
Havlíček, pověst sepsal ve vší upřímnosti anonymní piarista ve

2. polovině 18. století. V textu pověsti je cítit jak patriotismus
baroka, tak katolická zbožnost (Když byly tyto přípravy skončeny,
pospíšili příborští otcové s rychtářem v čele do zasedací síně radniční, kde strávili celou noc v bdění a modlitbách), a dokonce
i jakýsi preromantismus.
2) I když je následující alternativa v pozadí, nemůžeme zcela
vyloučit, že pověst byla sepsána účelově a s patřičnou dobovou patinou jako falzum, tedy podvrh. Například během
1. poloviny 19. století nebo i dříve. Nález pověsti byl pak přirozeně ve století hojném na různé národně-emancipační snahy
náležitě využit, alespoň v rámci historie Příbora. A pak - když
už nic, také Morava chtěla mít „svůj hrdinný Freiberg“. Zde by
ale byla jistá odlišnost účelu vytvoření německy psané pověsti
coby falza, na rozdíl od účelu vypracování proslulých Rukopisů
v Čechách, psaných staročesky. S těmi ji nelze dost dobře srovnávat. (Vycházím z posledních přezkumů Rukopisů, iniciovaných
spisovatelem PhDr. Miroslavem Ivanovem a prováděných v letech 1967 – 1970, kdy bylo na základě kriminalistických metod
nesporně dokázáno, že RZH i RKD jsou padělky. Nadále však
existují jisté pochybnosti o jejich nepravosti, například co se
týče jazykového rozboru, prováděného rakouským Slovincem
Martinem Žunkovičem před 1. světovou válkou /1912/.)
Když porovnáme pověst o Švédech v Příboře např. s již vzpomenutou pověstí o Tatarech ve Štramberku, hodně je spojuje. Navíc
obě pověsti obsahují závažné historické nepřesnosti: hrdinní obránci města před Švédy nebyli měšťané moravského Freibergu v roce
1642, nýbrž Freibergu saského v roce 1639, a Moravu plenící jezdci
nebyli Tataři v roce 1241, ale Kumáni v roce 1253. Je dokázáno, že
pověsti vyprávějící o zhoubě Moravy od Tatarů „živil“ na Moravě
Antonín Boček (1802 – 1847), zemský archivář v Brně, který se snažil
po Moravě rozšiřovat padělky o vítězství nad Tatary pod Kotoučem,
na Hostýně a u Olomouce. Archiváře Bočka, přestože měl velmi dobré vztahy s Řehořem Volným, bychom snad mohli s trochou nadsázky
nazvat „moravským Hankou“. Až zemský historik Bertold Bretholz
(1862 – 1936), příborský rodák, odhalil mnoho Bočkových padělků.
Pověsti, „báchorky“ a falešné legendy
Avšak pověsti se nesepisují pouze za nějakým účelem, nýbrž často jen pro pouhé pobavení lidu. Kupříkladu „typicky pražská“ pověst
o Golémovi a jeho tvůrci nemá historicky s Prahou nic společného:
tato pověst je součástí židovských legend a jako taková byla importována do Prahy v době romantismu odněkud z Polska.
Báchorky glorifikující válečné události vznikaly ještě v docela nedávné době, a to i v Příboře. Dobře si vzpomínám, že když jsem chodil
do čtvrté třídy počátkem 70. let, tak nám paní učitelka vyprávěla ve
vlastivědě (nebo možná musela vyprávět) příběh o tom, jak nacisté vyhodili klokočovský most na samém konci války do povětří, aby
Rudá armáda nemohla Příbor osvobodit. Ale jeden nebojácný velitel
sovětského tanku odhodlaně přebrodil Lubinu na vesecké straně nábřeží, a dostal se tak do města… (Je to celkem málo nápadité: doplnil
bych, že Němci měli navíc zaminovat nábřeží na kamenci a pak měl
z kostelní věže fanatický odstřelovač vraždit děvčata vítající s květinami v rukou své osvoboditele.) I když jsme tehdy soudružce učitelce naslouchali s otevřenou pusou, moc hrdinná nám tato povídačka
nepřipadala a později mi bylo jasné, že taková „bohatýrská skazka
z ruských bylin“ má s pravdou společné jen to, že Rusové přitáhli od
Místku a že když nebylo možno použít přechod přes most, zřídili
vojáci přes Lubinu dva brody, jeden právě v místě dnešního nábřeží
Rudoarmějců (viz známé foto pořízené panem Vítou). Podobné fantasmagorie ale nebyly zcela výplodem příborských komunistů, mívaly
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často svůj konkrétní vzor. Tím byla v tomto případě slavná povídka
pro děti z padesátých let, od autorů Zdeňka a Věry Adlových, pojednávající o heroickém tanku číslo 23, který jako první vjel do Prahy.
Skutečnost je však trochu jiná: jako první se dostal zrána 9. května
1945 na smíchovské nábřeží tank T-34/85 velitele Gončarenka s věžovým číslem 24. Na malostranském Klárově však řádily pohyblivé
německé stíhače tanků typu Hetzer, které se dostaly do boje se třemi
sovětskými T-34 (s věž. čísly 23, 24, 25). Gončarenkův tank byl přitom
zasažen a jeho velitel padl. Koncem května pak kdosi vyfotografoval
jakýsi sovětský tank s věžovým číslem 23, projíždějící Václavákem kolem Muzea. Tak se zrodila legenda oslavující číslo 23 jako tank, který
měl jako první vjet na Staroměstské náměstí. Korunu všemu nasadil
velitel 4. tankové armády generálplukovník Dmitrij D. Leljušenko,
který prohlásil, že Sověti nebudou v Praze vystavovat železo do šrotu
(… пиломатериалы отображать), a tak na podstavec smíchovského Štefánikova náměstí (dnes Kinských) putoval koncem července
1945 zbrusu nový tank z továrny. Dokonce nikoli T-34/85, ale těžký tank IS-II. To by všechno byly jen detaily, avšak celá tato legenda je falešná. Skutečnost je taková, že úplně první tanky, které právě
na Štefánikovo náměstí již 6. května 1945 vjely, nebyly sovětské, nýbrž ruské. Jednalo se o T-34/76 divizní průzkumné čety mjr. Kostěnka
z 1. divize Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála Vlasova!

Epilog: kdo byl „příborským Hankou“?
Profesor Havlíček v časopise Kravařsko (roč. I, č. 3, str. 38, Nový
Jičín 1932) píše: Otázka, kdo byl asi spisovatelem letáku, je ještě obtížnější. Jistě, že tehdy takové napínavé čtení nebylo určeno jen pro čtenáře z Příborska či severovýchodní Moravy a přilehlých krajů Slezska,
ač ty přirozeně mohlo zajímati nejvíce. Už proto, že autor neuznává
za potřebné při tehdejších průměrně malých znalostech zeměpisu
označiti blíže, kde leží „Freiberg, das anmuthige Städtchen…“, jinak
ovšem proslulé poutní místo, známé z široka daleka četným zástupům
zbožného lidu, které asi v první řadě měly býti dobrým rozšiřovatelem
poutavého spisku z poutnického střediska Příbora. Je proto podivno,
že za obtížných dopravních poměrů druhé polovice XVIII. století tisklo se ve Znojmě, když přece například do Olomouce nebo do Opavy
bylo nepoměrně blíže. Nebylo by příliš odvážné dohadovati se, že anonymním autorem byl některý piarista, jenž do Příbora přišel nebo ješ-

tě spíše odtud odešel do řádové koleje v Mikulově, odkud do Znojma
nebylo tak daleko? Takřka určitě možno předpokládati, že spisovatel
znal Příbor z vlastního názoru, píše-li o rozestavení švédského vojska
jeho velitelem.
Jak píše prof. Havlíček, tento člověk důvěrně znal příborské lokality, území města, z toho vyplývá, že měl k Příboru bližší vztah – buď
se ve městě narodil, nebo tady delší dobu pobýval či vyučoval. Byl
tedy autorem pověsti anonymní piarista? Je to velmi pravděpodobné.
Možná by stálo za námahu porovnat pověsti – myslím autenticky zapsané pověsti, které existují v jedenácti dalších městech s piaristickou
kolejí. Třeba tam mají něco podobného. Anebo je pověst o Švédech
výsledkem práce pečlivého fabulátora či falzátora typu Antonína
Bočka? Neznáme bohužel postoj například Řehoře Volného, Bedy
Dudíka, Ferdinanda Pokorného či Mořice Remeše k této otázce –
tedy lidí, jež se zabývali na jedné straně švédským vpádem, na straně
druhé popularizací dějin našeho města.

Dodatek: raritní vražda vinařskými noži
Abychom se ještě na závěr vrátili k příborské pověsti - ať už byl
jejím autorem kdokoli, jedno se mu skutečně povedlo: o nožích ve
znaku města jako „památce na statečný čin radních“. Vinařskými
noži, jež měl ve svém rodovém erbu Dietrichštein, byli ubodáni
nenávidění Švédové! – To byla na svou dobu drzá recese vůči katolickému Dietrichšteinovi. Jak víme, kardinál těmito noži vylepšoval městské erby biskupských měst – kromě Příbora i Hranicím,
Kroměříži, Mikulovu, Žďáru nad Sázavou, Polné, Novému Městu na
Moravě a dalším. Dělo se tak mezi roky 1599 a 1636, v Příboře roku
1615.
Nejde mi na rozum, že pokud sepsal pověst piarista, tedy vzdělaný člověk vychovaný v katolickém duchu, nevěděl by nic o tom,
odkud se ve skutečnosti vzaly vinařské nože umístěné v příborském
znaku. Jestliže to ale opravdu nevěděl, tento zbožný člověk by měl alespoň znát, že rodový erb pánů z Dietrichštejna se stal již roku 1599
součástí znaku olomouckých biskupů. A do třetice by měl vědět,
že samotný vinařský nůž je jedním ze základních symbolů křesťanství
a v přeneseném slova smyslu vyjadřuje silná pokolení.
Anebo to všechno moc dobře věděl, ale jen sepsal napínavý příběh pro „prostý lid“? Co je pravda, se asi nikdy nedozvíme…

UPLYNULO 100 LET OD NAROZENÍ GENERÁLA F. FAJTLA

Kapitáne Fajtle,
já jsem vaši knihu čet,
jenom že je tomu aspoň
přes padesát let.
Byl jste tenkrát po válce
nás kluků ideál
A kdybych vás tak poznat moh,
co já bych za to dal.
Nad Francií se Spitfirem
sestřelen jste byl,
zpátky do Anglie
jste se dostat umínil.
Nohy byly do krve
po dlouhých pochodech,
nevzdal jste to ale nikdy
v těchto těžkých dnech..

Dneska máte šedý vlas
a je z vás generál,
chci vám jenom vzdáti čest
a nemám co bych dal.
A tak prosím přijměte
těch veršíků pár jen,
od kluka co čet,
vaši knihu Sestřelen

Škoda kapitáne,
že když vrátil jste se sem,
nezachovala se vděčně
vaše rodná zem.
Vás ale nezastrašil
mocných vládců křik,
vydržel jste jako muž
a pravý důstojník.

A ten prostý Francouz,
co se o vás postaral,
že pod teplou duchnou
Dneska máte šedý vlas
jste zase v klidu spal.
a je z vás generál…..
A když zpátky v Anglii
byl u jednotky své,
autor neznámý
na rádiu vzkázal jste:
„Francois c’est de ville.“
Dne 20. srpna uplynulo 100 let od narození legendárního letce – gen. Františka Fajtla. Jeho osobnost je spjata i s Příborem.
F. Fajtl jako pilot úspěšně bojoval ve Francii, ve V. Británii, v SSSR a ve SNP. Byl jedním ze tří Čechoslováků, kteří veleli britským perutím RAF. Jeho letci byli první z čs. zahraniční armády, kteří se ještě v průběhu války vrátili do vlasti. Boje jeho letců
v roce 1944 na Slovensku byly ojedinělou leteckou operací v hlubokém týlu nepřítele, která nemá obdobu v historii 2. světové
války. Bojoval i o Moravskou Bránu.
Dne 11. května 1945 se se svým plukem ubytoval v Příboře. Město mu připravilo velkolepé uvítání s bohatou recepcí
v Učitelském ústavu. Ale již 14. května odlétá v čele svého 1. stíhacího pluku do Prahy. Po roce 1948 se k němu vlast zachovala
stejně macešsky jako k ostatním letcům ze západu. Z armády byl propuštěn, jako podplukovník byl degradovaný na vojína
a 17 měsíců byl internovaný na Mírově. Plně rehabilitovaný byl až v roce 1990. Je autorem 14 knih z nichž nejznámější jsou:
„Sestřelen“, „První doma“ a „Podruhé doma“, ve které píše i o Příboře. Byl nositelem 18 vyznamenání, z něhož 11 bylo československých, 2 – francouzské, 2 – britské, 2 – sovětské a 1 – rumunské. V roce 2004 mu prezident Václav Havel udělil
„Řád Bílého lva“.
Zemřel 4. října 2006 ve věku 94 let.

Plk. B. M. Vlach.
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POZVÁNKY
BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o.
Masarykova 489, 742 58 Příbor, Tel.: 556 723 778, Mobil.:739 080 862, E-mail : bavklub@seznam.cz

Nabídka pro školní rok 2012 - 2013
RODIČE,
jistě Vám záleží na Vašich dětech, poraďte jim proto při výběru vhodné zábavy pro volný čas. Investujte do koníčků svých
dětí, snížíte nebezpečí pozdějších problémů s kouřením, alkoholem, drogami, se sektami a kriminalitou.
INFORMACE
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, probíhají od října,
do konce května. Zápisné do jednotlivých kroužků možno
uhradit ve dvou splátkách. Při ukončení činnosti z vážných
důvodů je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné,
kurzovné nevrací. Přihláška platí na dobu neurčitou, min. na
šk. r. a odevzdejte ji osobně nebo odešlete na naši adresu do
20. 9. 2012
Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo písemně pozváni.
Zápisné možno uhradit hotově na 1. schůzce nebo složenkou.
Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou požádat Odbor
sociálních věcí při MěÚ/OÚ o příspěvek na zájmovou činnost
dítěte.
Dále BAV klub nabízí:
různé kulturní akce, víkendové pobyty, jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyžařské i kulturně poznávací zájezdy,
prázdninové pobyty a tábory (letní, zimní) pro děti, mládež,
rodiny. Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání
třídních pracovních kolektivů, stužkovací a maturitní večírky,
srazy absolventů, oslavy narozenin, atd. K dispozici je ohniště
a venkovní posezení.
PROSTORY pro činnost
- klubovny a zahrada na ul. Masarykova
- taneční sál se zrcadlovou stěnou na ul. Dukelská (bývalá šk.
jídelna) Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, proto rádi
uvítáme Vaše další podněty.
RODINNÝ KLUB-KULIČKY
Pro děti od 3 let s doprovodem a aktivním zapojením rodičů, prarodičů apod. Bude přípraván pestrý program pro
děti a rodiče-říkadla, tanečky, zpívání, malování, tvoření,
modelování,sportování, hry, zábava. Činnost bude probíhat
ve vnitřních prostorách BAV klubu, za příznivého počasí i ve
venkovním areálu. Cena za akcí 25,-Kč/os .
PEL-MEL klub proti nudě
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let. Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí. Hry, soutěže, turnaje,
např. stolní tenis, petanque, kroket, táborové hry (lanová
lávka atd.), zábavné a společenské hry v klubovně i venku.
Tvoření z různých materiálů, vycházky do okolí, výlety, posezení u ohně, stanování, víkendové akce. Za každého počasí
s nudou řádně zatočíme! Zápisné : 1000,- Kč/říjen-květen vč.
ZÁBAVNÉ KLUBY:
BILLIARD (5,-/hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/hod.)
STOLNÍ TENIS (10,-/hod./os.)
Můžete si přijít zahrát a zdokonalovat se v těchto hrách,
v době, kdy máte chuť a čas, v souladu s rozvrhem provozu
kluboven. Pro členy klubů slevy.
Kurz splečenského chování
Pro mládež od 15 let. Počet Lekcí:10 x 3h, Půlkolona, Kolona
- 1. 12. 2012 KD Příbor. Vždy v pátek, zahájení 21. 9. 2012
v 16:30h v Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská.
Kurzovné:1400,- Kč/os.
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Vždy v pátek od 19:00 hod.zahájení 12.10.2012 podmíněno
přihlášením min. 10 párů. Lekce: 8 x 3 vyuč.h, Půlkolona,
Kolona 1.12.2012 Kurzovné: 1400,- Kč/os.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné pro zdraví
ženy. Zrcadlový sál na ul. Dukelská. Kurzovné: 900 ,- Kč/os. –
15lekcí/2hod. nebo jednotlivé lekce: 80,- Kč/os. /2hod.
LATINSKO AMERICKÉ TANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Základní pohybové
návyky, zákl. kroky a variace latinsko-amerických tanců. Při
výuce spolupracují i starší tanečníci z TK Lenka.Tréninky 1x
týdně Zápisné : 1000,- Kč říjen-květen vč.
TANEČNÍ KLUB LENKA - Společenské, standardní
a hlavně latinsko-americké tance, formace.Členové klubu
vystupují na kult. a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. Příprava párů na taneční soutěže.Jen pro páry,tréninky
vždy 2 hod. Tréninky 1x týdně : 1.000,-Kč říjen-květen vč. 2x
týdně: 2.000,-Kč
TANEČNÍ KROUŽEK – AEROBIC
Pro chlapce a dívky od 5 let, u mladších nutná přítomnost
rodiče. Zdravý pohyb dle moderní hudby, zábavnou formou
zlepšování kondice, cítění rytmu. Zápisné: 1000,-Kč/říjen-květen vč.
TANEČNÍ KROUŽEK – mladší žáci
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová a taneční
průprava podle moderní hudby, nácvik skladeb na vystoupení při různých akcích. Zápisné: 1000,- Kč/říjen-květen vč.

TANEČNÍ KROUŽEK – starší žáci
Pro chlapce a dívky cca od 11 let. Příprava, nácvik, choreografie skladeb, nácvik tanců různých žánrů. Veřejná vystoupení
na přehlídkách, plesech, karnevalech, diskotékách. Zápisné:
1000,- Kč/říjen-květen vč.
CVIČENÍ PRO BOUBELKY - pro ženy a st. dívky
- pro děti
Kdo má nějaké to kilo navíc,nerad chodí cvičit mezi štíhlé.
Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu legrace nám
prospěje. Plánujeme i jiné doprovodné akce pro zdraví
a třeba časem ubude i nějaké to kilo. Zápisné: 1000,- Kč/
říjen-květen vč.
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro mládež.
Škola vyšší sebeobrany na principech jap. bojových umění,
vede k soustředění, sebekázni, ovládání agresivity. Zápisné
:1000,- Kč/říjen-květen
HRA NA ETNICKÉ BUBNY – DJEMBE
Pro děti a mládež – začátečníky i pokročilé V době činnosti
kroužku bubny zapůjčujeme. Zápisné: 1000,- Kč/říjen-květen vč.
KURZ-HRA NA BUBNY-DJEMBE
pro začátečníky i pokročilé Ceny pro dospělé: Kurzovné: 800,Kč/os.–10 lekcí/2 vyuč.hod. nebo jednotlivé lekce 100,-Kč/
os. V době činnosti kurzu bubny zapůjčujeme.
KURZ - HRA NA BUBNY-DJEMBE - rodiče+děti
Pro rodiče a předškolní děti cca od 5 let. V době činnosti kurzu
bubny zapůjčujeme. Kurzovné: 200,-Kč/os. – 5 lekcí/1hod.
KYTARA
Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit oblíbené
písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si s kamarády. Akordy
a písničky hrajeme bez not. Příprava i pro hru v kapele.
Zápisné: 1000,- Kč/říjen-květen vč.
ROCKOVÉ KAPELY
Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou schopni
se zapojit do společné hry. PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ
SOUPRAVA, HUDEBNÍ APARUTURA, EL. KYTARY, MIKROFONY,
KLÁVESY. HUDEBNÍ ZKUŠEBNU MOŽNO VYUŽÍVAT I PRO JINÉ
HUDEBNÍ ŽÁNRY. INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA. BICÍ,BASKYTARA
(el.),SOLOVÁ KYTARA (el.) Kurzovné: 900,-Kč/os. - 10lekcí/2hod.vyuč.
ŠIKULOVÉ:
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika, modelování, zhotovení draků, suvenýrů,her,ozdob, malování, práce
s přírodními materiály. Zápisné: 1000,- Kč/říjen-květen vč.
DIVADELNÍ KROUŽEK
Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor má za sebou
první úspěchy při veřejných vystoupeních i na divadelních
přehlídkách. Zahrajte si s námi divadlo, pohádku nebo veselé
scénky. Zápisné: 1000,- Kč/říjen-květen vč.
RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT
Pro chlapce od 8 let. Sestavování modelů, údržba, praktické i
simulační jízdy, soutěže. Pracuje se se stavebnicemi a modely
aut BAV klubu. Zápisné: 1000,- Kč/říjen-květen vč.
KLUB LYŽOVÁNÍ
Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro začátečníky
i pokročilé. Vícedenní pobyt v době jarních prázdnin. Ceny dle
místa výcviku. Pořádáme lyžařské zájezdy. Termín: prosinec
– březen
KLUB ZVÍDAVÝCH CESTOVATELŮ A TURISTŮ
Pro rodiny, děti, mládež, pro všechny,kdo mají rádi přírodu,
hory, rádi cestují na nová, známá i zajímavá místa. Cca 1x
měsíčně 1 denní nebo vícedenní akce. Neplatí se zápisné,
akce jsou kalkulovány jednotlivě.
DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB
Zájezdy do divadel a na kulturní akce Členům sdělujeme informace. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě.
BAV TÝM
Pro mládež od 13 let. Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci klubu i jeho programu. Uvítáme další aktivní mladé
lidi, kteří rádi dělají něco zábavného pro sebe i druhé a chtějí
se podílet na chodu BAV klubu, při organizování akcí a rozšířit
tak tvůrčí veselou partu mladých. Neplatí se zápisné.
KLUB MLADÝCH
Zábavné akce, sporty, různá klubová činnost. Neplatí se zápisné, akce jsou kalkulovány jednotlivě.
STOLNÍ TENIS
Pro všechny věkové kategorie. Činnost bude probíhat v sale
na ul. Dukelská na nových nových stolech. Tréninky, turnaje,
soutěže. Zápisné : 1000,- Kč/říjen-květen vč.
Zimní tábor: v době jarních prázdnin NJ
25.2. – 28.2.2013 Horní Bečva, (hotel Cherry)
Letní tábor: v době letních prázdnin

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58 email: bavklubpribor@iol.czTel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 86

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na muzikál

„BALADA PRO BANDITU“
(Milan Uhde, Miloš Štědroň)

Už čtyři desetiletí se téměř zlidovělý muzikál úspěšně vrací na divadelní
prkna a znovu vypráví baladu z Podkarpatské Rusi, která rozžíhá ohně
lásky na poloninách a oživuje píseň života a smrti.

8. 10. 2012

Kdy: pondělí
Odjezd: v

17:15 hod. od

Sokolovny v Příboře.

Předprodej v BAV klubu.
Více na:

Cena : 250,Kč

www.bavklubpribor.cz

V. BUBENICKÁ PÁRTY
BONGA, DJEMBÉ, PERKUSE, ORIENT. A AFRICKÉ TANCE

Kde: Venkovní areál

BAV klubu ul. Masarykova v Příboře
V případě špatného počasí v budově BAV klubu

Kdy : v sobotu

29.9.2012

od 14

 22 hod.

Program : setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkuse nástroji, bonga,
ethno djembé, tamburíny, tibetské mísy, didžeridu a další.
Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou  zapůjčíme.

MUZIKOTERAPIE, WORKSHOPY BUBNOVÁNÍ a TANCŮ

KONCERT SKUPINY CAMARA
(bubenická smršť z Ostravy hraje k tanci i poslechu)
Vstupné : 130, Kč – dospělí na místě

50,Kč – děti do 15 let
250,Kč – rodinné vstupné (2 dospělí,13 děti)

100, Kč – dospělí v předprodeji

V průběhu prodej občerstvení,opékání buřtů.
Pro zájemce možnost turistického ubytování (150, Kč/os. noc).

BAV klub Příbor  středisko volného času, s.r.o.

Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
IČO: 25 39 05 62
email: bavklubpribor@iol.cz

Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

Přijměte pozvání na

KURZ TANCE

pro dospělé páry

Zahájení :

pátek

12. 10. 2012 v 19:00h

v Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská v Příboře

Kurzovné :
V ceně :

1.400,- Kč/os. - celkem 32 h

8 lekcí 24h - á 3 vyučovacích v Zrcadlovém sále
9. lekce 2h - opakovací – so 1.12.2012 (v DK Příbor)
10. lekce 6h - Závěrečný večírek - so 1.12.2012(v DK)
Změny programu vyhrazeny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý partnerka, můžete si přivést jiného. Pokud máte o kurz zájem,
ozvěte se, prosím, co nejdříve.

Pořádání kurzu je podmíněno účastí 10 párů. Pozvěte i své známé!
Přihlášky ke stažení na:

www.bavklubpribor.cz

BAV klub Příbor  středisko volného času, s.r.o.

Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
IČO: 25 39 05 62
email: bavklubpribor@iol.cz

Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ TANCE a společenského chování
Zahájení : pátek 21.9.2012 v 16:30 h
v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská

Kurzovné :

1.400,- Kč

celkem 42 hod.

V ceně : 10 lekcí á 3 h = 30 hod. – vyučovacích (vždy v pátek)
1 lekce 4 hod. - Půlkolona – pá 2.11.2012
1 lekce 2 hod. - opak. - so 1.12.2012 (dům kultury)
1 lekce 6 hod. - Kolona - so 1.12.2012(dům kulury)
Gastrolekce 24.10.2012 stolování s rautem, spol.výchova
Změny programu vyhrazeny

Další možnosti :

Absolventi mohou dále pokračovat v našem �Tanečním klubu Lenka“ se
zaměřením hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní tanec párů i skupin.

Přihlášky on-line:
Přihlášky ke stažení na:

Měsíčník města příbor a 10

www.kurz-tance.cz

www.bavklubpribor.cz

pozvání za kulturou

Kulturní okénko aneb Co nás čeká v září
Vyvrcholením babího léta bude jako již každoročně druhý zářijový
víkend, kdy v sobotu 8. 9. 2012 proběhne v amfiteátru městského parku v Příboře od 19.00 hodin IX. PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ Petra
Frýdeckého.
Následující den 9. 9. bude již od rána probíhat příborská POUŤ. Jejím
příjemným zpestřením bude pouťový KONCERT Swingového orchestru tentokrát z Kopřivnice pod taktovkou pana Pavla Písteckého. Začne
v 10.30 hod. v areálu městského parku.
Po celý den (od 9.00 do 17.00 hodin) bude otevřeno Muzeum
a pamětní síň S. Freuda a v něm k vidění pouze pro tento pouťový
den výstava Vzácné muzejní památky z časů příborských náboženských poutí a procesí. Také budete mít možnost naposledy zhlédnout
výstavu Tradiční lidová kultura na Příborsku. Tato výstava je velmi
vhodná zejména pro děti. Vystavené exponáty je dozajista upoutají!
Pouťový den vygraduje VYSTOUPENÍM mnoha hudebními cenami ověnčené kapely CHARLIE STRAIGHT! Koncert se uskuteční
v neděli 9. 9. od 16.00 v amfiteátru městského parku v Příboře, za
nepříznivého počasí v Kulturním domě. Důležitá informace na závěr – koncert je pro všechny fanoušky ZDARMA.
V pondělí 10. 9. sdružení Klokočovjanů zve všechny na pravý, nefalšovaný KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ na hřišti v Klokočově.
Již od 12.00 hodin se můžete těšit na kotlíkový guláš, opékání buřtů, lahodné palačinky, čepované pivo…A od 16.00 hodin
započne
KLOKOČOVSKO-VÉSECKÝ
KRMÁŠ
hudebním průvodem z náměstí směrem k restauraci U Čecha
a bude pokračovat… možná i do samotného Klokočova.
A o týden později 14. – 16. 9. 2012 tady opět budeme mít DNY
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ a celý víkend pestrý program pro všechny! Opětovně budou bezplatně zpřístupněny místní kulturně-histo

rické památky a připraven bohatý doprovodný program. Za zmínku
jistě stojí páteční večerní vystoupení věhlasného houslisty Jaroslava
Svěceného společně s folkrockovou skupinou Jablkoň v Kulturním
domě.
Vstupenky v ceně 200,- Kč / dospělý a 100,- Kč / dítě do 15 let dostanete v předprodeji od 28. 8. v Městském informačním centru Příbor,
Informačním centru Kopřivnice, Městském informačním centru
Štramberk a Informačním centru Hukvaldy.
Podrobnější program ke Dnům evropského kulturního dědictví
naleznete na poslední straně tohoto Měsíčníku, taktéž bude volně k
dostání od 3. 9. v Informačním centru Příbor.
V neděli 16. 9. se na závěr Dnů evropského kulturního dědictví
od 10.30 v kostele sv. Valentina uskuteční koncert Komorního orchestru Kopřivnice, jehož nabídku klasické hudby autorů J. S. Bacha,
G. F. Händela, W. A. Mozarta aj. zpestří přednes z básnických sbírek
místní rodačky paní Mgr. Ireny Kopecké.
Poté od 13.00 hodin v areálu městského parku vypukne Den
ve znamení pohybu aneb Pohni kostrou – zábavné odpoledne plné
soutěží pro děti, včetně losování o hodnotné ceny pod záštitou Dětské
misie Příbor.
Kulturní program v měsíci září nám uzavře v sobotu 29. 9.
V. BUBENICKÁ PÁRTY. V areálu BAV klubu od 14 do 22 hod.
proběhne již tradiční setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými
perkuse nástroji, s bongy, etnodjembe, s tamburínami. Den s muzikoterapií, workshopy s bubnováním a tanci vyvrcholí koncertem skupiny
CAMARA – bubenické smrště z Ostravy.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Připravily Nikola Horňáková a Věra Váňová, odbor rozvoje MÚ Příbor.

TRADIČNÍ POUŤOVÝ
VÍKEND V PŘÍBOŘE
Sobota 8. září od 19:00 hod.

IX. PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ
Amfiteátr městského parku

Neděle 9. září

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ
9:00 – 17:00 hod.

„VZÁCNÉ MUZEJNÍ PAMÁTKY Z ČASŮ PŘÍBORSKÝCH
NÁBOŽENSKÝCH POUTÍ A PROCESÍ“
Jednodenní výstava konaná u příležitosti příborské pouti
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

10:30 – 11:30 hod.

TRADIČNÍ POUŤOVÝ KONCERT SWINGOVÉHO
ORCHESTRU PAVLA PÍSTECKÉHO Z KOPŘIVNICE
Městský park Příbor

16:00 – 17:00 hod.

KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY
CHARLIE STRAIGHT





Městský park Příbor

VSTUP ZDARMA!!!
Pondělí 10. září od 16:00 hod.
KLOKOČOVSKÝ VÉSECKÝ KRMÁŠ
Průvod s hudbou z náměstí S. Freuda

9. září 2012 od 16:00 hod.

PŘÍBOR, MĚSTSKÝ PARK
VSTUP ZDARMA!!!

Měsíčník města příbor a 11

pozvání na kulturní akce

program akcí v příboře září

PROGRAM AKCÍ V P�ÍBO�E ZÁ�Í

Sobota 1. září od 5:40 hod.

Sobota 15. září až neděle 23. září

Délka trasy 18 km, možnost zkrátit na 14 km
jízdou vláčkem Podhoráčkem. Sraz na nádraží
ČD v 5:40 hod. Odjezd z Příbora v 5:47 hod.

Exponáty, které stály u založení první etapy
existence muzea v Příboře.

POCHOD „ČELADNÁ – PŘÍBOR“

KČT Příbor  603 726 334

Středa 5. září od 17:00 hod.

“PŘÍBOR VČERA A DNES“

Vernisáž výstavy fotografií.
Výstava fotografií fotoklubu Příbor potrvá
do úterý 6. listopadu 2012. Galerie v radnici.

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 473

Sobota 8. září od 19:00 hod.

VÝSTAVA „POČÁTEK PŘÍBORSKÉHO
MUZEJNICTVÍ“

Sobota 15. září až neděle 25. listopadu
VÝSTAVA „PŘEDMĚTY Z PŘÍBORSKÝCH
MĚŠŤANSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ“
Nahlédnutí do doby, kdy císař vstával a s ním
celá monarchie.

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

Neděle 16. září od 13:00 hod.

IX. PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ

Vystoupí
příborská
Tatroska,
legenda
českého rocku, skupina Citron a skupina Var.
Vstupné: 100,- Kč. Městský park Příbor.

Město Příbor a Petr Frýdecký  608 707 650

Probíhající výstava do 9. září

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA NA PŘÍBORSKU
Expozice je určená především dětem.
Neděle 9. září od 9:00 hod.

VZÁCNÉ MUZEJNÍ PAMÁTKY Z ČASŮ
PŘÍBORSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH POUTÍ
A PROCESÍ
Jednodenní výstava pořádaná v rámci pouti.

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

Neděle 9. září od 09:00 hod.

POHNI KOSTROU

Město Příbor a Dětská misie Příbor

Čtvrtek 20 září až neděle 23. září

POZNÁVACÍ ZÁJEZD „RAKOUSKO ŠTÝRSKO“

S průvodkyní Zorkou Kudělkovou. Orientační
cena: dospělí 4000,- Kč, děti 3500,- Kč.
V ceně ubytování, polopenze a doprava.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 21. září od 16:30 hod.

KURZ TANCE

BAV klub Příbor 739 080 862

Pondělí 24. září až
pondělí 26. listopadu od 9:00 hod.

MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY II
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ

TS Příbor  556 725 046

Čtvrtek 27. září až neděle 30. září

Městský park Příbor. Vstup zdarma.

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD „ŽELEZNÉ HORY“
Odjezd: 5:00 hod. Nový Jičín, 5:15 hod.
Příbor – Sokolovna, 5:30 hod. Kopřivnice KB.
Cena: člen KČT - 1750,- Kč, děti KČT 1650,Kč, nečlenové: 1850,- Kč –, 1750,- Kč /děti.

Neděle 9. září od 16:00 hod.

Sobota 29. září od 14:00 hod.

Městský park Příbor. Vstup zdarma.

Pondělí 1. října až pátek 5. října

Neděle 9. září od 10:30 hod.

TRADIČNÍ POUŤOVÝ KONCERT
SWINGOVÉHO ORCHESTRU PAVLA
PÍSTECKÉHO Z KOPŘIVNICE
Sdružení hudebníků Příbor

KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY CHARLIE
STRAIGHT
Město Příbor  731 130 861

Pondělí 10. září od 12:00 hod.

KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ
Hřiště v Klokočově.

Občanské sdružení Klokočov

Pondělí 10. září od 16:00 hod.

KLOKOČOVSKO VESÉCKÝ KRMÁŠ

Průvod s hudbou z náměstí S. Freuda.
Pátek 14. září až neděle 16. září

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PŘÍBOŘE
Pátek 14. září od 19:00 hod.

KONCERT HOUSLISTY JAROSLAVA SVĚCENÉHO
A FOLKOVÉ KAPELY JABLKOŇ

Vystoupí také žáci ZUŠ Příbor. KD Příbor.
Vstupné: dospělí 200,- Kč, děti 100,- Kč.

Město Příbor 731 130 861 / 862

Sobota 15. září od 6:30 hod.

35. ROČNÍKŮ TURISTICKÉHO POCHODU
„JANÁČKOVY CHODNÍČKY“
Pochod okolím města Příbora a Hukvald.
Trasy: pěší – 10 km – 15 km A – 15 km B –
25 km – 50 km. Cyklo – 30 km – 60 km. Start
všech tras na nádraží ČD Příbor 6:30 - 9:00
hod. Odjezd autobusu na trasu 15 km B do
Chlebovic na rozhlednu a 10 km Hukvaldy
obora je v 9:00 hod. od nádraží ČD. Cíl všech
tras je v restauraci U Čechů.

KČT Příbor

KČT Příbor  608 623 240, vlastule@seznam.cz

V. BUBENICKÁ PÁRTY
BAV klub Příbor 739 080 862
TÝDEN KNIHOVEN

Městská knihovna Příbor

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA

Zámečnická 117, Příbor

Duben až září: Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.

Rodný dům S. Freuda  556 722 200

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ
S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Lidická 59, Příbor
Út, Čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Ne: 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: St, ne.
 776 725 909, 608 738 793

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé:
Po: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Po: 13:00 – 15:00 hod. Út, čt: 13:00 – 17:00 hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR
Na Valše, Příbor

N ab í z í v e ř e jn o s ti mo ž n o s t h r an í n a te n is o v ý c h
k u r te c h . K u r ty js o u o te v ř e n y d e n n ě o d 9 : 0 0
d o 1 9 : 0 0 hod. H r an í je mo ž n o d o ml u v it n a tel.
Tenisové kurty Příbor  739 705 255.

Měsíčník města příbor a 12

POZVÁNKY, INZERCE
CVIČENÍ AEROBICU
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí: 16:45 – 17:45 hod. EASY EROBIC,
BODY WORKOUT
20:00 – 21:00 hod. MIX AEROBIC
Úterý:
16:40 – 17:30 hod. PORT DE BRAS
18:00 – 19:00 hod. STEP AEROBIC
Středa:
8:30 – 9:20 hod. BODY STYLING
9:30 – 10:30 hod BODY BALL
18:45 – 19:45 hod. DANCE AEROBIC
20:00 – 21:00 hod. BODY AND OVER BALL
Čtvrtek: 16:30 – 17:20 hod. PORT DE BRAS – FIT
20:00 – 21:00 hod BODY WORKOUT
Pátek:
17:45 – 18:45 hod. STEP AEROBIC
18:50 – 19:50 hod. BODY BALL
Cena: 1 vstup 45,- Kč, student 35,- Kč, děti do
14 let 25,- Kč. 10 vstupů 400,- Kč, student 350,- Kč.
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

FITCENTRUM
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská

Pondělí - pátek: 9:00 – 21:00 hod.
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská

Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži
Středa: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy
Pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy
 607 714 277

ZUMBA S PAVLOU
Tělocvična ZŠ Npor. Loma

Po: 18:00 – 19:00 hod. PILOXIN St: 19:00 – 20:30 hod.
ZUMBA + POSILOVÁNÍ BŘÍŠKA
Vstupné: 60 min. 70,- Kč, 90 min. 90,- Kč.
Cvičíme od středy 12. září !!!
Pavla Kovalčíková  739 135 127
INFORMACE O AKCÍCH NALEZNETE TAKÉ
NA: www.pribor.eu

LUNA PŘÍBOR, svč

Sdružení Klokočovjanů zve všechny na

pořádá



20. – 23. září 2012
poznávací zájezd

Který se bude konat 10.9.2012 na hřišti v Klokočově. Samozřejmostí je

Kuhyho, kotlíkový . První porce od 12.00h. V případě
velkého hladu se nabízí možnost koupě palačinek, opékané nebo vařené
buřtíky. Samozřejmě čepované Pivečko, a jiné alko či nealko nápoje.
V nepříznivém počasí budou k dispozici stany se 4-zónovou klimatizací.
Individuální zápolení mladých v mini-fotbálku a již tak žádané
přetahování lanem.
Hudba k tanci a poslechu zajištěna.
Na (snad) slunečný den prožitý v klidu i vesele se těší Klokočov
WWW.KLOKOCOV.COM

areál mìstského parku
v pøípadì nepøíznivého poèasí v kulturním domì

soutìní disciplíny
a losování o ceny
pro soutìící dìti

svezení na motorkách
nafukovací atrakce
Extrémní kola
ivotní pøíbìh vozíèkáøe
a køesanských motorkáøù
krátký biblický pøíbìh pro dìti

ANEB DEN VE ZNAMENÍ POHYBU

nedìle 16.9.2012 - 13:00

S průvodkyní Zorkou Kudělkovou.

Orientační cena: Děti 3500,- Kč, dospělí 4 000,- Kč. V ceně ubytování, polopenze, doprava.
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč, Tel: 556 725 029, mobil: 732 902 256
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz
www.lunapribor.cz

Vstupné necháme tradičně na vašem rozhodnutí.

POHNI KOSTROU

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

VECHNO ZDARMA
Církev
Nová nadìje
Tato køesanská akce je podpoøena
mìstem Pøíbor v rámci prevence kriminality.
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RADMILA MAZUROVÁ
Správa a údržba nemovitostí
Šmeralova 420
74258 Příbor
Mobil: +420 603 321 827, 724 476 623
e-mail:mazurovar@seznam.cz

EMONIX ELEKTRIC spol. s r.o.
Provozovna Sokolovská 157, Suchdol nad Odrou

Jak Vám můžeme pomoci s každodenními maličkostmi?

Rádi Vám opravíme nefunkční světlo, rozbitou zásuvku, stále dokola vypadávající jistič….

Stavíte nebo opravujete dům či byt?

Provedeme u Vás profesionální elektroinstalaci včetně revizní zprávy pro kolaudaci….

Máte doma stroje či užitečné pomocníky?

Opravíme Vám bazénové čerpadlo, elektromotory z vodárny, štípačky dřeva, cirkulárky, čističky, soustruhu
a dalších strojů…

Probíhá u Vás elektroinstalace a vy si nejste jisti, zda je vše v pořádku?

Poradíme Vám! Budete mít jistotu profesionálně a bezpečně provedené práce podle platných norem a
zákonů ČR. Dohlédneme na jejich dodržování přímo u Vás na stavbě až do předání revizní zprávy.
Posoudíme, zda projekt který Vám předložil projektant ke schválení a chce za něj nemalé peníze, je
opravdu projekt a ne jen kus papíru…

Bonus pro Vás?

Naši pracovníci s dlouholetými zkušenostmi dokáží v krátké době opravit nefunkční vrtačky, brusky,
bourací kladiva, příklepové vrtačky značek NAREX, PROTOOL, BOSCH, FLEX a dalších …
Využijte toho, že nás máte za rohem …

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků naší společnosti.

Milan Vašíček - jednatel společnosti

Tel: 556 736 352 Mobil: 602 556 709

Email: emonix@emonix.cz

koupím les Tel.: 603 275 476
Měsíčník města příbor a 13

Reklama

Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby :

 komplexní zajištění pohřbu

(zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu, hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka
a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním
vozidlem, obléknutí zemřelého, nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého do zahraničí,
vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě)

 zhotovení fotoporcelánu

(černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky)

 zprostředkování kamenosochařských prací
 prodej náhrobních doplňků

(obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a

další sortiment)

 prodej křestních svící a křestních roušek

Provozní doba v kanceláři
Pondělí – Pátek 8  12 13  16
Tel. 556 722 608, 737 629 969  Londinová Hana
Pohotovostní služba 24 hodin denně Bezplatná linka 800 111 202




Generali Pojišťovna a.s.
Nabízíme zajímavou kariérní příležitost!
Hledáte práci, která by vám přinesla zajímavý příjem, a zároveň byla
vaším koníčkem?
Jste komunikativní, podnikaví a flexibilní?
Pokud ano, staňte se členy našeho obchodního týmu!



Garážová vrata od 9.999 Kč.

Generali Pojišťovna a.s. právě obsazuje pozici

finanční/pojišťovací specialist(k)a

Výklopná, dvoukřídlá, sekční.

pro region PŘÍBOR A OKOLÍ

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.


PLOTY - PLETIVO

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze
svařovaných pletiv, svařovaných panelů,
pletivové branky a brány nebo svařovaná
výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na
naše okrasné dřeviny.

Kontakt:

Ing.Břetislav LUKÁŠ
Mobil : +420 722 775 776
Tel : +420 556 701 913
e-mail:
bretislav.lukas@generali.cz

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.



Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
Měsíčník města příbor a 14

K tomu můžete navíc očekávat:
• garantovaný příjem
• možnost otevřít si vlastní agenturu ve vašem regionu s podporou
společnosti
• příspěvek za reklamní označení motorového vozidla
• práci s portfoliem klientů Generali
• jistotu a zázemí silné společnosti
• bezplatný komplexní systém vzdělávání
• možnost seberealizace a budování kariéry
• práci v dobrém týmu
• motivující finanční ohodnocení v závislosti na Vašem výkonu
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na uvedeném telefonu nebo e-mailu.

Pod křídly lva.

inzerce

KOMÍNOVÝ

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE

SERVIS

Stavby COMPLET s.r.o.
Na Jánské 1869/56, Ostrava
Tel: 596 235 967 / 733 589 825
pletkova@scomplet.cz

!!! 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

V období 3. – 7. září 2012
bude probíhat ve vaší obci



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

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ



NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!

KOMÍNŮ,



PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY



PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY



DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI

kdy

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

kominík bude navštěvovat jednotlivé
rodinné domy.
V případě informací nás prosím kontaktujte.

Veškeré informace na tel:

604 68 68 54

Uhelné sklady Bruzovice
Areál zemědělského družstva

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ
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9-15 hod.

PODROBNÝ PROGRAM
PÁTEK 14. ZÁŘÍ 2012
19:00 hod.
KONCERT houslisty Jaroslava Svěceného
a skupiny Jablkoň,
vystoupení žáků Základní umělecké školy
Příbor.
Kulturní dům Příbor
Unikátním spojení houslí s netradiční tvorbou
populární folkové skupiny Jablkoň. Exotické
nástroje, neobvyklé zvukové a rytmické
kombinace a strhující muzika se dostávají do
konfrontace s klasickou vážnou hudbou.
Spojení klasického houslisty s touto hudební
skupinou představuje zcela nový výjimečný
hudební zážitek. První společné nahrávce byl
odborníky udělen titul DESKA ROKU 1991.
Na koncertě zazní skladby z jejich nového
společného CD „MUMLAVA“.

----------------------------------------SOBOTA 15. ZÁŘÍ 2012

8:00 – 9:00 hod.
Druhé příborské MUZEJNÍ RÁNO
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
- Vystoupení citeristky Kateřiny Novákové.
- Prohlídka nově otevřených výstav:
Předměty z příborských měšťanských
domácností 2. poloviny 19. století,
nahlédnutí do doby, kdy císař vstával
a s ním celá monarchie.
Počátek příborského muzejnictví,
exponáty, které stály u založení a první
etapy existence muzea v Příboře.
- Tradiční malá muzejní snídaně.
10:00 hod.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

rekonstruované části piaristického kláštera
starostou města Příbora
10:30 – 16:30 hod.
Okružní jízdy v historických automobilech
- start od budovy piaristického kláštera.
10:45 hod.
Vystoupení cimbálové muziky Pramínky,
piaristický klášter.
11:00 hod.
Procházka městskou památkovou
rezervací s průvodcem MUDr. Mořicem
Jurečkou, sraz - vchod do piaristické koleje.
13:00 hod.
Vystoupení cimbálové muziky Pramínky,
piaristický klášter.

9:00 – 17:00 hod.
BEZPLATNĚ OTEVŘENY PŘÍBORSKÉ
PAMÁTKY
Piaristický klášter (od 10 hod. i refektář).
Muzeum a pamětní síň S. Freuda – výstavy
ke 100 letům muzea.
Městská knihovna – „Jak šel čas“, plakáty
mapující osmnáct oblastí života v Příboře.
Rodný dům S. Freuda – venkovní
šansonová vystoupení Céline Bossu.
Farní kostel Narození Panny Marie
zpřístupnění kostelní věže veřejnosti:
- od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.
varhanní preludium od 10:30 do 11:30 hod.
Kostel sv. Valentina
varhanní preludium od 10:30 do 11:30 hod.
Kostel sv. Kříže – „Za kostelní bránou“,
výstava fotografií Stanislavy Slovákové.
Kostel sv. Františka – výstava církevních
ornátů.
Radnice - Galerie v radnici - „Příbor včera a
dnes“ výstava fotografií Fotoklubu Příbor.

mediální partner

14:00 hod.
Procházka městskou památkovou
rezervací s průvodcem MUDr. Mořicem
Jurečkou, sraz - vchod do piaristické koleje.
14:00 – 16:30 hod.
Sraz veteránů na náměstí S. Freuda.
14:00 – 15:30 hod.
Koncert kapely Stanley‘s Dixie Street
Band, náměstí S. Freuda.
16:30 hod.
Závěrečné vystoupení cimbálové muziky
Pramínky, piaristický klášter.
18:00 hod.
Koncert Swingového orchestru Bedřicha
Pukovce, náměstí S. Freuda.

----------------------------------------NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012
9:30 hod.
Mše v kostele sv. Valentina.

10:30 hod.
Koncert Komorního orchestru Kopřivnice,
kostel sv. Valentina.
Koncert „Letem světem hudby“, během
kterého budou recitovány básně z básnických
sbírek Mgr. Ireny Kopecké.

V úterý 18. září 2012 od 17:00 do 19:00 hod. proběhne prohlídka piaristického
kláštera s komentářem odborníků Národního památkového ústavu v Ostravě.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
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