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Město Příbor vyhrálo krajské kolo
19. ročníku soutěže Historické město roku.
V celostátním kole je nyní Příbor mezi
3 nominovanými městy. 18. dubna 2013 na
slavnostním setkání na Pražském hradě se
rozhodne, komu bude titul Historické město roku 2012 udělen.
Letos poprvé se Česká republika připojila k svátku Mezinárodního dne památek
a historických sídel. U této příležitosti město Příbor připravilo na sobotu 20. dubna
pro všechny občany i mimoměstské novou
kulturně společenskou akci.

Program začne v 16.00 hodin vyhlášením výsledků fotograﬁcké soutěže Liška
Bystrouška a zahájením výstavy snímků došlých do této soutěže.
V 18.00 hodin bude následovat koncert
ve farním kostele Narození Panny Marie.
Představí se Pěvecké sdružení Kopřivnice.
Ve stejný čas bude k vidění v příborské pobočce Muzea Novojičínska, p.o. školní kabinet. Prohlédnete si, co všechno v takovém
kabinetě kdysi dávno bývalo. Vstup je zdarma.
V 19.00 hodin bude na náměstí
zahájen ucelený program v historickém duchu. V průběhu večera
uvidíte na různých místech ve městě např. večerní loutkové divadlo,
mincovnu, dílnu s výrobou ručního papíru, tiskařskou dílnu, výrobu
svíček. V různých vstupech bude
připraven program o historických
zbraních s praktickou ukázkou výstřelů. Prohlédnete si i mučírnu
a spatříte ukázky útrpného práva.
U některých zajímavých míst
a památek města uslyšíte známé
i méně známé pověsti, které se
vážou k Příboru.
Zároveň budou zpřístupněny
prostory v piaristickém klášteře,
sklepní a nově i půdní prostory.
Celá akce bude ukončena na náměstí okolo 23. hodiny jezdeckými bojovými dovednosti např. přeskoky
koně přes ohňové překážky.
Podrobné informace k této
nové zajímavé akci získáte
na webových stránkách města
Příbora www.pribor.eu, na plakátech a v podrobných programech, které budou k dostání od
10. dubna v informačním centru.
Akce se koná za každého počasí.
Vstup je volný.
Všichni jste srdečně zváni.
Za odbor rozvoj MÚ Příbor
Elena Jeřábková.
Ilustrační foto:
Barbora Fialová, archiv Studia Bez kliky.

www.pribor.eu

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
59. schůze RM dne 19. února 2013 projednala 37 jednacích bodů, z nichž mj.
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy jednání osadních výborů a komisí.
- Vzala na vědomí materiál o průběhu a současném stavu projednávání ve věci zřízení dětského hřiště v Klokočově.
- Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 267.347,01 Kč
u organizace LUNA Příbor, s. v. č., příspěvkové organizace.
- Rozhodla schválit z příspěvku zřizovatele na provoz roku 2013 Základní školy
Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, příspěvková organizace účelově určenou částku
ve výši 507 tis. Kč, která bude podléhat ﬁnančnímu vypořádání.
- Zrušila veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce střešního pláště budovy městského koupaliště v Příboře“.
- Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodavatel služeb projektu
Optimalizace řízení MÚ Příbor“.
- Rozhodla schválit plán účetních odpisů Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, příspěvkové organizaci, na rok 2013 ve výši 16.128 Kč.
- Rozhodla o použití neinvestičního příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Příbor, Pionýrů 1519 na rok 2013 v celkové výši 788 tis. Kč.
- Rozhodla schválit plán účetních odpisů LUNY Příbor, s.v. č., příspěvkové organizace na rok 2013 ve výši 11.052,50 Kč.
- Rozhodla o použití neinvestičního příspěvku na provoz pro LUNU Příbor,
s.v. č. na rok 2013 v celkové výši 745 tis. Kč.
- Rozhodla schválit plán účetních odpisů Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2013 ve výši 90.144 Kč.
- Rozhodla o použití neinvestičního příspěvku na provoz Mateřské školy Kamarád
na rok 2013 v celkové výši 1.405 tis. Kč.
- Rozhodla schválit plán účetních odpisů příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor na rok 2013 ve výši 190.024 Kč.
- Rozhodla o použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz Školní jídelny
Komenského na rok 2013 v celkové výši 480 tis. Kč
- Rozhodla schválit v doplňkové činnosti příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor pro rok 2013 ziskovou přirážku na jeden oběd ve výši 2 Kč.
- Rozhodla schválit z příspěvku zřizovatele na provoz roku 2013 Základní školy Příbor, Jičínská 486 účelově určenou částku ve výši 180 tis. Kč.
- Rozhodla schválit plán účetních odpisů Technických služeb města Příbora na rok
2013 ve výši 900 tis. Kč.
- Rozhodla o použití neinvestičního příspěvku na provoz Technických služeb města
Příbora na rok 2013 v celkové výši 17.250 tis. Kč.
- Rozhodla schválit z příspěvku zřizovatele na provoz roku 2013 Technických služeb
města Příbora účelově určenou částku ve výši 5.205.722 Kč.
- Zrušila na základě §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu pochybení ve výkazu výměr zadávací
řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Oldřicha Helmy“, která byla vyhlášena usnesením RM 55/15/1 ze dne 18. 12. 2012.
- Uložila připravit vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy ul. Oldřicha Helmy“
na říjen 2013.
- Uložila zveřejnit pronájem obecního bytu č. 21 o velikosti 3+1 na ul. U Tatry 1483
v Příboře za podmínky nejvyšší nabídky smluvního nájemného v souladu s Pravidly
pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora, v platném znění. Minimální výše
měsíčního nájemného za m2 bytu bude stanovena ve výši 40 Kč.
- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Pěstební práce
v roce 2013 v městských lesích Příbor“ ﬁrmu LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.,
Slezská 2766, Frýdek-Místek.
- Schválila základní parametry veřejné zakázky na sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu dle návrhu v bodech 1 až 5 důvodové zprávy.
- Vzala na vědomí dopis jednatelů společnosti SMMP s.r.o. ze dne 18. 2. 2013 ve věci
nevyhovujícího stavebního stavu objektu čp. 247 v Jičínské ul., Příbor.

- Uložila předložit zpracovaný rozbor veškerých příjmů a výdajů, včetně nákladů
na údržbu a opravy do-mu čp. 247 v Jičínské v Příboře za období posledních tří let.
60. schůze RM v mimořádném termínu dne 26. února 2013 projednala 5 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:
- Schválila rozdělení VFP na prevenci kriminality pro rok 2013 následovně:
P.Č.

NÁZEV ORGANIZACE (SUBJEKTU)

SCHVÁLENO Kč

1

ACADEMIA VIA FAMILIA

13 300

2

BAV KLUB PŘÍBOR

23 300

3

Bc. DIANA RYŠÁNKOVÁ

17 100

4

DĚTSKÁ MISIE

15 300

5

RENARKON

17 700

6

SINDICATE ENTERTAINMENT

2 900

7

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRCHALOV

4 700

8

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR

9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBOR

14 700
2 600

- Schválila rozdělení VFP na granty pro rok 2013 následovně:
P.Č.

NÁZEV ORGANIZACE (SUBJEKTU)

1

BAV KLUB PŘÍBOR

2

Bc. DIANA RYŠÁNKOVÁ

3

SK J-ELITA PŘÍBOR

4

PRIME SOUND PŘÍBOR, P. FRÝDECKÝ

5

SKDG PŘÍBOR

6

SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR

7

ING. ZDENĚK KÜBEL

8

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR I.

SCHVÁLENO Kč
14 000
6 100
3 700
43 000
4 300
17 000
7 300
10 400

9

SINDICATE ENTERTAINMENT

10

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA

7 100
9 700

11

MGR. IRENA KOPECKÁ

4 900

12

MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR TORA

6 100

13

PETR MICHÁLEK

4 100

14

Bc. JAN TYLLICH, DiS.

7 300

15

JIŘÍ KÖTT

16

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR

3 200
11 800

- Rozhodla z důvodu odstranění následků požáru ve smyslu § 698 Občanského zákoníku č.40/1964 Sb.:
a) poskytnout slevu z nájemného nájemníkům Domu s pečovatelskou službou
č. p. 238 v Jičínské ul. v Příboře ve výši jednoho měsíčního nájmu,
b) snížit platbu za služby (topení a elektřina společných prostor) nájemníkům
Domu s pečovatelskou službou č. p. 238 v Jičínské ul. v Příboře za měsíc leden
2013 o 50 %.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
20. zasedání ZM dne 7. března 2013 projednalo 9 jednacích témat, z nichž mj.
vybírám:
- Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí kontrolního, ﬁnančního a osadních výborů.
- Rozhodlo přijmout darování nemovitostí – dílu „b“ pozemku parc. č. 137/1 a dílu
„e“ pozemku parc. č. 134/1, vše v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu geometrického plánu
č. 2911-83/2012 ze dne 5. 11. 2012, vyhotoveného Václavem Maťátkem, od Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, do majetku města
Příbora. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva ponese město Příbor.
- Rozhodlo prodat pro město nepotřebnou nemovitost nezatíženou věcnými břemeny -pozemek parc. č. 2589/4 zahrada o výměře 150 m2, k.ú. obec Příbor, za těchto
podmínek: pozemek za kupní cenu 100 Kč/m2, plus cena za dřeviny nacházející se
na pozemku, tj. 7.843 Kč, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu
nemovitostí.
- Rozhodlo vykoupit části pozemku parc. č. 6/5 – zahrada, k. ú. Prchalov, obec Příbor, o výměře cca 34 m2, nezatížené věcným břemenem za kupní cenu 100 Kč m2
plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem, zajištěným na náklady kupujícího.
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- Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a veřejném pořádku na území města Příbora za rok 2012.
- Zařadilo na § 3612 – Bytové hospodářství částku 450 tis. Kč na projekt revitalizace
objektu čp. 247 a čp. 245 v Jičínské ulici přesunem částky 250 tis. Kč z § 2321 – položka: prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Benátkách a částky 200 tis. Kč
z rezervy rozpočtu města Příbora.
- Schválilo 1. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2013 v následujících objemech:
Příjmy

145 943,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbora na rok 2013 o 24 907,00 tis. Kč.

Výdaje

157 321,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbora na rok 2013 o 40 293,00 tis. Kč.

11 378,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbora na rok 2013 o 15 386,00 tis. Kč.

Financování

-

-

v členění a ﬁnančních částkách dle předloženého návrhu 1. změny rozpočtu města
Příbora na rok 2013 a upraveného dříve přijatými usneseními.
Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarád,
Příbor, Frenštátská na rok 2013 ve výši 1 455,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 50,00 tis. Kč.
Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Npor. Loma
Příbor Školní, příspěvková organizace na rok 2013 ve výši 4 019,00 tis. Kč, což je
zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 17,00 tis. Kč.
Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města
Příbor na rok 2013 ve výši 18 174,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému
neinvestičnímu příspěvku o 924,00 tis. Kč.
Schválilo poskytnutí ﬁnančního daru Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 10, Ostrava - Zábřeh ve výši 10,00 tis. Kč za účelem obnovy Bezručovy chaty na Lysé hoře a uzavření darovací smlouvy mezi městem Příborem a Klubem českých turistů, oblast Moravskoslezská, Ostrava – Zábřeh na poskytnutí výše
uvedeného ﬁnančního daru.
Schválilo rozdělení VFP na provoz a činnost organizací pro rok 2013 následovně:
P.Č.

NÁZEV ORGANIZACE (SUBJEKTU)

SCHVÁLENO

1

ACADEMIA VIA FAMILIA

13 300,0

2

BAV KLUB PŘÍBOR

91 300,0

3

BASKETBALOVÝ KLUB

4

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ PŘÍBOR

5

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PŘÍBOR

6

ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ HÁJOV

7

ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ "SÍDLIŠTĚ"

8

FK PRIMUS PŘÍBOR

86 100,0

9

FOTOKLUB PŘÍBOR

7 600,0

10

HOROLEZECKÝ ODDÍL PŘÍBOR

11

JUNÁK PŘÍBOR

12

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR

13

KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR

14

MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR TORA

15

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR-HÁJOV

21 000,0

16

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR I.

16 000,0

17

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV

17 300,0

18

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRCHALOV

10 100,0

19

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR

24 100,0

20

SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR

19 600,0

204 900,0
9 100,0
10 000,0
7 300,0

- Rozhodlo o přidělení ﬁnančních prostředků získaných v roce 2013 z loterií ve výši
1 500 tis. Kč následovně:
* 2/3 ﬁnančních prostředků, tj. 1 000 tis. Kč, přidělit sportovním zařízením na investice a údržbu,
* 1/3 ﬁnančních prostředků, tj. 500 tis. Kč přidělit na provoz a činnost všem žadatelům o VFP.
- Schválilo Pravidla pro přidělování příspěvku vlastníkům domů (fyzickým osobám)
v MPR.
- Schválilo předložení žádosti o Finanční příspěvek v rámci výzvy OP Přeshraniční
spolupráce SR - ČR 2007-13 za účelem realizace projektu s názvem „Poznáváme
a rozvíjíme historické a kulturní památky v obci Staškov a městě Příbor“.
- Schválilo zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o Národní ﬁnanční
příspěvek.
- Schválilo ﬁnancování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných nákladů
na projekt, tj. ve výši 2.389,68 Eur.
- Vzalo na vědomí zprávu o realizaci projektu „Efektivní úřad Příbor“.
Usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva na www.pribor.eu
Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk.

KONKURZY NA MÍSTA
ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ

2 600,0

8 900,0
58 900,0
4 700,0
10 100,0
3 100,0

21

SINDICATE ENTERTAINMENT

22

SPOLEČNOST PŘÁTEL DOM

0,0

23

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA

24

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

14 600,0

25

SVP PŘÍBOR

16 400,0

137 400,0
23 600,0

26

TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR

27

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘÍBOR

442 900,0

23 600,0

28

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR

100 500,0

29

VOLEJBAL PŘÍBOR

30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘÍBOR

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Tato novela školského zákona přinesla řadu změn,
z nichž pro zřizovatele škol a školských zařízení je nejdůležitější
úprava jmenování a odvolávání ředitelů školských příspěvkových organizací, včetně zavedení institutu jejich funkčního období, který spočívá ve jmenování ředitelů na dobu určitou 6 let.
V loňském roce proběhly v souladu se změnou zákona konkurzy
na místa ředitelů obou základních škol a školní jídelny.
Dle přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. končí
v letošním roce ředitelům příspěvkových organizací v oblasti
školství, kteří vykonávali ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
činnost ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení v rozmezí 3-6 let, výkon práce na daném pracovním místě vedoucího
zaměstnance dnem 31. července 2013.
Na základě tohoto ustanovení školského zákona vyhlásila
Rada města Příbora dne 12. 3. 2013 konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád a příspěvkové organizace LUNY PŘÍBOR, střediska volného
času. Konkurzy proběhnou v měsíci květnu a mohou se do nich
přihlásit také stávající ředitelé.
Odbor rozvoje města MÚ Příbor.

5 000,0
110 000,0

OZNÁMENÍ
Vážení čtenáři Měsíčníku města Příbora,
rád bych Vás seznámil s personálními změnami, ke kterým
došlo v měsíci březnu na Městském úřadě v Příboře.
Na odbor veřejné správy byla přijata slečna Mgr. Martina
Filipcová, jejíž pracovní pozice je zaměřena zejména na provozování nově zrekonstruovaných prostor budovy kláštera.
Na kulturním úseku, který je začleněn pod odbor rozvoje
města, ukončila své působení paní Věra Váňová, které za její velmi dobou práci po dobu působení na MÚ v Příboře touto cestou
děkuji. Na její místo nastoupila paní Elena Jeřábková.
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník MÚ Příbor

MĚSTO PŘÍBOR
RADA MĚSTA
oznamuje vyhlášení konkurzních řízení
na vedoucí pracovní místa ředitelů
příspěvkových organizací
tv.BUFǣTLÈÝLPMB,BNBSÈE 1ǣÓCPS
Frenštátská 1370“
tv-6/"1Ƣ¶#03 TUǣFEJTLPWPMOÏIPƿBTV
příspěvková organizace“
Bližší informace o vyhlášení konkurzních řízení naleznete na informačních tabulích města, úřední desce
a internetových stránkách města www.pribor.eu

Přihlášky uchazečů se přijímají do 15. 4. 2013.
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NABÍDKY BYTŮ

F F

Město Příbor v souladu s „Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví
města Příbora“ schválenými 46. schůzí Rady města Příbora dne 25.09.2012

vyzývá zájemce

vyzývá zájemce

k podání přihlášky na nájem obecního bytu 5+1

k podání přihlášky na nájem obecního bytu 2+1

za podmínky nejvyšší nabídky smluvního nájemného.

za podmínky přistoupení k závazku

t0[OBƿFOÓCZUV
Příbor, Fučíkova 1300, byt č. 8, III. podlaží,
velikost bytu 5+1 o započitatelné ploše
93,80 m2 (skutečná plocha bytu 98,10 m2).
t .JOJNÈMOÓWâÝFNǅTÓƿOÓIPOÈKFNOÏIP[BN2 bytu: 40,- Kč.
t 1PQJTCZUV5 pokojů + kuchyň, předsíň, WC, koupelna, komora,
2 sklepy.
t 4UBWCZUV byt je vylíčený, stav odpovídá běžnému opotřebení.
t 7ZCBWFOÓ sporák plynový, kuchyňská linka, vytápění a ohřev
vody lokální, kombinovaný plynový kotel. Dům po celkové revitalizaci v r. 2011 (plastová okna, zateplená fasáda, střecha,
sklepy).
Organizační pokyny:
t ÁƿBTUVDIB[FƿFWOBCÓEDF[BOFKWâÝFOBCÓEOVUÏTNMVWOÓOÈKFNOÏ
je podmíněna:
a) trvalým bydlištěm uchazeče v městě Příboře, a to minimálně
po dobu 2 let nepřetržitě před podáním nabídky,
b) pokud trvale nebydlí ve městě Příboře, je ve městě zaměstnán
po dobu minimálně jednoho roku před podáním nabídky nebo
zde má místo podnikání – bude doloženo potvrzením zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru ne starším 1 měsíce
nebo kopií živnostenského listu,
c) uchazeč není vlastníkem bytu nebo objektu určenému k bydlení či jeho části (rodinný dům, dům s byty apod.) – bude doloženo čestným prohlášením,
d) nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným
právnickým osobám po termínu splatnosti – bude doloženo
čestným prohlášením,
e) v případě, že je uchazeč nájemcem obecního bytu, doložit vyjádření, že v případě vítězné nabídky vrátí stávající byt městu.
t 7QǣÓQBEǅ äFäBEBUFMÏKTPVNBOäFMÏ KFOVUOÏVWÏTUJEFOUJmLÞEBje a podpisy obou manželů.
t 1SPIMÓELBCZUVKFNPäOÈQPEPIPEǅTCZUPWâNUFDIOJLFN4QSÈWZ
majetku města Příbor s.r.o., v úterý, čtvrtek a pátek tel.: 556 723 787, 556 723 788.
t 'PSNVMÈǣ QǣJIMÈÝLZ PCESäÓUF OB .ǅTUTLÏN ÞǣBEǅ W 1ǣÓCPǣF 
nám. Sigmunda Freuda 19, odbor rozvoje města, II. patro, dveře
č. 13a).
t /BCÓELV WƿFUOǅ QPäBEPWBOâDI QǣÓMPI PEFW[EFKUF W [BMFQFOÏ
obálce na podatelně Městského úřadu Příbor (informační centrum v přízemí), nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor v termínu do 12. dubna 2013 do 16,00 hod.. Obálku označte v levém horním rohu adresou a číslem bytu: Příbor, Fučíkova 1300,
byt č. 8.
Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku smluvního nájemného. V případě rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne
rada města o budoucím nájemci losem. Pokud vítězný uchazeč
užívá jiný obecní byt, je jeho povinností vrátit tento městu, a to
do 15 dnů od podpisu nové nájemní smlouvy.
Bližší informace k pronájmu obecního bytu na základě nejvyšší
nabídky smluvního nájemného získáte na www.pribor.eu pod odkazem Bytová problematika (Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora).
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t 0[OBƿFOÓCZUV
Příbor, U Tatry 1484, byt č. 27, VII. podlaží,
velikost bytu 2+1 o celkové ploše 57,70 m2
t .JOJNÈMOÓWâÝFQǣJTUPVQFOÓL[ÈWB[LV ,ƿ
t 1PQJTCZUV2 pokoje + kuchyň, předsíň, WC, koupelna, sklep.
t 7âÝFOÈKFNOÏIPCF[[ÈMPI2.463,- Kč.
t 4UBWCZUVbyt je vylíčený, odpovídá běžnému opotřebení.
t 7ZCBWFOÓCZUV plynový sporák, kuchyňská linka, 2 ks vodoměru, 3 digitální měřiče spotřeby tepla, 3 termoregulační ventily,
plastová okna. Dům je po celkové revitalizaci v roce 2010.
Organizační pokyny:
t ÇBEBUFMNVTÓCâUPCƿBOTUBSÝÓMFU LUFSâOFOÓWMBTUOÓLFNBOJ
nájemcem bytu nebo domu. Upozorňujeme, že žádost mohou
podat v souladu s Čl. 5 odst. 16 platných pravidel i zájemci, kteří
nemají trvalý pobyt na území města Příbora;
t QSPIMÓELBCZUVKFNPäOÈQPEPIPEǅTCZUPWâNUFDIOJLFN4QSÈWZ
majetku města Příbor s.r.o. v úterý, čtvrtek a pátek tel.: 556 723 787, 556 723 788;
t GPSNVMÈǣQǣJIMÈÝLZPCESäÓUFOB.ǅTUTLÏNÞǣBEǅW1ǣÓCPǣF OÈN
Sigmunda Freuda 19, odbor rozvoje města, II. patro, dveře č. 13a);
t WZQMOǅOPVQǣJIMÈÝLVPEFW[EFKUFW[BMFQFOÏPCÈMDFOBQPEBUFMOǅ
Městského úřadu Příbor (informační centrum v přízemí), náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor v termínu do 12. dubna 2013 do 16.00 hod. Obálku označte v levém horním rohu
adresou a číslem bytu: Příbor, U Tatry 1484, byt č. 27.
Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku na přistoupení k závazku. V případě rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne rada města o budoucím nájemci losem. Závazně nabídnutá
částka bude určeným nájemcem bytu jednorázově zaplacena před
uzavřením nájemní smlouvy.
Bližší informace k pronájmu obecního bytu za podmínky přistoupení k závazku získáte na www.pribor.eu pod odkazem Bytová
problematika (Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města
Příbora).
Opakované zveřejnění bytu s dluhem bylo schváleno
na 61. schůzi Rady města Příbora dne 12. 3. 2013 usnesením
č. 61/25/3.
Ing. Milan Strakoš, starosta.

POZOR
NA JARNÍ PRÁCE!
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup
a chat a pouštějí se do plošného vypalování travního porostu, aniž by
si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují
svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí ﬁnančního postihu. Občanovi může být
za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč a ﬁrmám
může být udělena sankce do výše 500.000,- Kč.

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že
ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení
je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno
např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např.
konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný
požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě,
že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět
spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad,
spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844, nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací

tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Fyzické osoby (občané), které hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou
však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany
hasičského záchranného sboru lze nahlášení takového pálení pouze
doporučit i s ohledem na to, že se ušetří ﬁnanční prostředky a čas
za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích
mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by
měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají,
aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru
zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou
až do výše 25 000,- Kč.
nprap. Dagmar Benešová,
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK,
územní odbor Nový Jičín.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ
Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 8. dubna do 18. dubna 2013 jarní 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, azbest),
- elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.
SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA – ŠTRAMBERSKÁ ULICE 483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici
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 2013.
- objemný odpad (200307),
- vytříděné složky komunálního odpadu – sklo (200102), papír
(200101), kovy (200140).
OSTATNÍ ODPADY, KTERÉ OBČAN UHRADÍ DLE PLATNÉHO CENÍKU PRO ROK 2013:
- 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, azbest),
- 170506 – vytěžená hlušina.
I nadále platí, že za uložení pneumatik občan zaplatí. Přijímáme i pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku
pro rok 2013. Občané mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA
JE V ROCE 2013 STANOVENA V TĚCHTO DNECH:
Pondělí:
od 8:00 do 11:00 od 12:00 do 16:30
Středa:
od 8:00 do 11:00 od 12:00 do 16:30
Sobota:
od 8:00 do 12:00
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 - Irena Zárubová.
HARMONOGRAM SVOZU VOK - duben 2013
datum

hodina

 

8. dubna 2013
 

15:00 - 18:00 
 
15:00 - 18:00 Švermova x Dukelská
15:00 - 18:00 Šmeralova x Gagarinova

9. dubna 2013
úterý

15:00 - 18:00     
15:00 - 18:00    
15:00 - 18:00  !

10. dubna 2013
 

15:00 - 18:00 "# $  % &
15:00 - 18:00 '  (
) 
15:00 - 18:00 * *+ '# &!& , + &.

11. dubna 2013


15:00 - 18:00 /2 
15:00 - 18:00 /& 
15:00 - 18:00  )&(

12. dubna 2013


15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00

13. dubna 2013
sobota

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

15. dubna 2013
 

15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00

9 )  #&
4!  /
4#%#7% ; 4

16. dubna 2013
úterý

15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00

<
  
&7% $   &
 4 =%+ + #%&

17. dubna 2013
 

15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00

4#%#7%  %!
9(    (
'(
> ?#%

18. dubna 2013


15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00

@  !
 A  BCBEF
@  !
 +
* 3!&# 7 )

/& 
 ) '#%(

3 4   6
3 )+
 & *+
 #7 9 ( $     7
)2 $  &
9#%  $  #%
9 (    (

'( 7 #

V pondělí 1. dubna 2013 bude sběrný dvůr v areálu Technických služeb města Příbora pro občany uzavřen, a to z důvodu velikonočních svátků. Náhradní termín pro příjem odpadů
od občanů nebyl stanoven. Info také na www.tspribor.cz.
Josef Kisza, TS města Příbora.
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Z HISTORIE

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY ANTICKÝCH
MINCÍ JSOU HISTORIÍ, NEBO JEN FRAGMENTY
NUMISMATICKÉ SBÍRKY PŘÍBORSKÝCH PIARISTŮ?
Během 18. století byl pak Příbor několikrát vojensky obsazen. Jen
Prusové prošli Příborem v době 1. slezské války - roku 1742, 2. slezské války – 1743 a sedmileté války – v letech 1757 a 1762. Nejnebezpečnějším ze
slezských válek byl pro Příbor rok 1762. Pruský generálporučík Werner,
usazený počátkem července ve fulneckém kapucínském klášteře, byl nebezpečný mimo jiné i svou náchylností k alkoholu, čímž připomínal kondotiéry z dob třicetileté války. Ten sice zpupně nařídil Příboru, kromě dalších měst, zaplatit výpalné 150 dukátů a dokonce kontribuci 2 000 zlatých
(bylo nakonec Příborskými posbíráno jen 600 zl.), ale naštěstí 11. července
Werner odtáhl přes Poodří, Sedlnici, Skotnici a Příbor na Místek, sebrav
co kde mohl.
Ale prostor kláštera otevřeného města jako možnosti rozkradení
údajné numismatické sbírky piaristů během obsazení Příbora nemůžeme dost dobře porovnávat se „starojičínským případem“, tedy chováním
žoldáckých kondotiérů v dobytém hradě během třicetileté války. V případě Příbora – vezmeme-li v úvahu 18. století - však již existovaly pravidelné armády a případné vykradení kláštera by se důsledně vyšetřovalo
a přísně postihovalo příslušnými veliteli. Vojákům jednoduše nestálo zato
(např. zrovna v pruském vojsku!) porušovat disciplínu.
Po pár desetiletích relativního klidu přicházejí na samém počátku
nového století napoleonské války. Příbor tak trpěl vojenskými průtahy
ohromných armád. Koncem září 1805 táhl Příborem s 55 000 vojáky ruský maršál Kutuzov a o měsíc později následovala další armáda směrem
na Slavkov, tentokrát v síle 55 000 mužů. Po slavkovské bitvě se z piaristické koleje stal načas ruský vojenský špitál, a tak piaristé se odstěhovali do domu na Etzlově ulici číslo 47. Neměli to daleko, bydleli v blízkosti dnešního domu s pečovatelskou službou (Etzlova ulice byla tehdy
horní částí dnešní ulice Čsl. armády). Piaristé tam zůstali skoro přesně
rok – do 6. prosince 1806 – načež se vrátili do vyklizené a nákladem
ruského cara znovu upravené koleje. Po další rakouské porážce – bitvě
u Wagramu (5. 7. 1809) byla kolej opět asi rok přeměněna na nemocnici
(do 10. 7. 1810). Piaristé a školy musili se opět na tu dobu do soukromých bytů přestěhovati. Ale ještě nebyl všem dnům francouzských válek
konec. V letech 1813–15 táhl Příborem francouzsko-polský sbor, vedený
knížetem Poniatowským a 5. listopadu 1815 se tudy 48 000 ruských vojáků
vracelo po napoleonských válkách domů.
Piaristé tedy bydleli po dobu dočasné přeměny kláštera na lazaret
v soukromých bytech. Kde všude a kde přesně, nevíme. Mohli tam některému dítěti darovat jakousi minci? Třeba ano.
Můj přítel Ing. František Andrle, původně hornický geolog a dnes
znalec technické a jiné literatury, je též bývalým numismatikem. Ten
velice pochybuje o tom, že by v Příboře nalezené římské mince mohly
pocházet z pozdějších piaristických sbírek. Tvrdí, že každý sběratel mincí má ke své sbírce určitý vztah a zásady jejich uchovávání, manipulace
a prezentace se po mnoho staletí (řekněme od doby renesance) vcelku
nezměnily.
Protože samozřejmě neexistuje jednoznačný důkaz, že by piaristé nalezené mince vlastnili, veškeré logické úvahy napomáhají spíše zastáncům
původu mince coby pozůstatku římských dob. Avšak obecně neplatí, že
jestliže například sto lidí něco shodného tvrdí, musí to být pravda. Přijde
jeden a řekne – ne, je to jinak. A později se ukáže, že pravdu má právě on.
Vždyť zatoulané mince nemusí pocházet zrovna od piaristů. Též nemusí
platit, že dejme tomu nejvzdělanější lidé ve městě (kupříkladu pro 18. století) museli být zrovna vlastníci největších vzácností. Občané Příbora,
coby starého katolického města, konali čas od času – přinejmenším
od 16. do 19. století - cesty a poutě do Říma či Palestiny. V roce 1761
tak přinesli příborští zbožní poutníci z Říma ostatky sv. Urbana a ty byly
uloženy v kostele ve skleněné truhle. Podobně se mohli věřící dostat
do Říma roku 1859 či 1860, v době blahořečení Jana Sarkandra.
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dokončení - pokračování z březnového čísla IGOR JALŮVKA
Jisté je jen to, že antické mince z příborského naleziště nemohly zaručeně pocházet z vykopávek v Neapolském království, tedy Pompejí a čtyř
dalších osad, a to ani zprostředkovaně, protože všechny jsou mladšího
data, než byl rok erupce Vesuvu (r. 79).
Původním majitelem mincí mohl být třeba i některý z příborských
farářů. Ti často pocházeli z různých koutů Moravy a jakési numismatické
sbírky mohli rovněž vlastnit. Původní příborská fara stávala v těsném
sousedství farního kostela a měla číslo popisné 362 (nikoli vzdálena
od domu-naleziště mincí s č. p. 359!). Není známo, kdy byla tato fara
postavena. Původně prý byla spojena s kostelem dřevěnou krytou chodbou. Nová větší fara stála na dnešním místě až od roku 1820.
V Příboře se původ mincí dá vysvětlit docela prostým způsobem: skutečnost, že se mince našla na zbořeništi domu č. 359, mohlo souviset
s tím, že jestliže se někdo z tohoto domu vystěhovával (ať už původní
majitel mince, či později ten, kdo o ní neměl ani zdání), anebo byl dům
vystěhován po smrti posledního obyvatele, jedna zatoulaná mince tak
možná nezaujala ničí pozornost (až na Mořice Remeše, který si toho po
demolici domu všiml).
Podívejme se, kdy byly mince nalezeny: u farního kostela r. 1882,
u kostela sv. Kříže r. 1889, tedy v letech od sebe nepříliš vzdálených.
Samozřejmě to souvisí s aktivním stavitelským (nebo demoličním) ruchem. Ale piaristé také odešli z Příbora vcelku nedlouho předtím
– roku 1870 (od roku 1875 již v budově fungoval český učitelský ústav).
Poslední z piaristů, Martin Křechký, tam dožil roku 1877. Piaristé mohli těsně před svým odchodem mince různým lidem věnovat, rozprodat,
nebo tak nějak.
Jak jsem již napsal v úvodu kapitoly o Příboře a „jeho“ mincích, zastánci názoru o příborském nalezišti, coby zdroje jakýchsi zatoulaných mincí, byli Ferdinand Pokorný, Lubomír Loukotka a především svého času
přední kapacita v oblasti numismatiky – PhDr. Innocenc Ladislav
Červinka. Nechme proto promluvit skutečného odborníka. Ten ve zvláštním otisku z Časopisu Vlast. spolku musejního v Olomouci napsal:
„Zájem o nálezy římských mincí byl u nás značný koncem 19. věku,
kdy se počaly intensivněji sbírati pravěké nálezy, a římské památky
jiné byly tak řídké.“ Ve své studii dr. Červinka popisuje 198 moravských nalezišť římských mincí. Připomínám, že se jedná o zprávu z roku
1946. Než však přistoupí k detailnímu popisu mincí nalezených v jednotlivých lokalitách, které jsou seřazené v abecedním pořádku, v jednom – pro
nás velice důležitém - odstavci píše: „Skutečnou cenu archeologickou
jako doklad styků národů mohou míti jenom nálezy římských mincí
na současných germánských sedlištích, v hrobech, v pokladech zrovna
jako v jednotlivých nálezech, pokud lze ověřit jejich pravděpodobnou
současnost. Rozebral jsem proto kriticky soupisy dosavadních nálezů
a vyloučil předně všechny nálezy z hradních zřícenin (např. Cimburk,
Holnštejn, Hukvaldy, Starý Jičín aj.), z měst a míst ležících mimo rozlohu předvěkého osídlení (Teleč, Třebíč, Dačice, Příbor aj.), kde všecky takové mince pocházejí dozajista ze středověkých sbírek kuriosit
a památek na cesty do Říma, Palestiny apod.“
MUDr. Mořic Remeš (1867–1959) byl, mimo jiné, mezinárodně uznávaným paleontologem, specialistou na štramberské zkameněliny. Působil
v Olomouci. S moravským archeologem PhDr. I. L. Červinkou (1869
– 1952) byli téměř stejně staří a rozhodně o sobě věděli. Věřím tomu, že se
mohli znát korespondenčně, dost možná i osobně (z Olomouce do Brna
to není až tak velký kus). To, že dr. Červinka ve své zprávě jako konkrétní
příklad „neautentického naleziště“ Příbor jmenuje z mnoha jiných lokalit,
může napovídat i to, že je mu známa „historie“ nalezení římské mince
z 2. století medikem Remešem.

ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ
OSOBNOSTÍ PŘÍBORA r. 2013
V minulém čísle jsem pro vás připravila přehled zajímavých kulatých a půlkulatých výročí Příbora na tento rok. Vynechala jsem
osobnosti spjaté s naším městem. Ty doplňuji nyní.
PŘED ROK
475 lety
1538
420 lety
1593
225 lety
31. 1. 1788

220 lety

20. 12. 1793

210 lety
190 lety
140 lety

1803
9. 4. 1823
3. 3. 1873
9. 9. 1873
12. 9. 1873
13. 11. 1873

110 lety

15. 1. 1903
23. 2. 1903
10. 5. 1903
27. 12. 1903

100 lety

26. 2. 1913
4. 4. 1913
7. 6. 1913

90 lety

85 lety
70 lety

60 lety

29. 9. 1923

22. 1. 1923
8. 9. 1928
27. 11. 1933
1. 1. 1943
23. 1. 1943
8. 3. 1943
1953
8. 11. 1953
22. 12. 1953
1953

30 lety

6. 1988

T. Ř. Volný (1793–1871)

UDÁLOST
* P. Martin Medek v Mohelnici. Významný příborský farář (cca 1560–74) a desátý pražský arcibiskup (1581–1590).
Jan Sarkander ukončil studia v Příboře a odešel studovat do Olomouce.
* Ignác Alois Buzek v Příboře v č. 102 (už zbouráno), řádovým jménem Bonifác, piarista. Filozof, národní buditel, profesor
četných piaristických gymnázií. 1816–22 vyučoval na Tereziánské akademii ve Vídni, pak působil v Litomyšli, Příboře,
Strážnici a v Mikulově. Zemřel v Brně 1839.
* Tomáš Řehoř Volný v Příboře, zakladatel moravského místopisu, historik. † 1871 (Rajhrad). Před 120 lety byl postaven
příborskému rodákovi pomník (V. R. Smolík z Prahy), nyní stojí u nádraží.
* Ludvík Pokorný v Příboře, příborský lékárník, otec Ferdinanda Pokorného, postavil lékárnu v č. 54, zemřel 1883.
† Adam Antonín Etzel zemřel v Příboře. Primátor 1809–23, lidumil, otec chudých. Jeho náhrobek je za farním kostelem.
* Arnošt Praus ml. (Rychnov n. Kněžnou), hudební skladatel, kapelník městské hudby, profesor na učitelském ústavu.
(1873–12. 11. 1907 v Klokočově.)
* František Vojtěchovský (Vojtěchov na Hané), profesor na učitelském ústavu, okresní školní inspektor, zakladatel
symfonického orchestru a pěveckého sboru v Sokole. † v Brně 1937.
* Antonín Brotan (Ždánice), příborský hudební skladatel, ředitel chlapecké školy v letech 1926–33, sběratel lidových písní,
autor známého pochodu Sokolů - Hoj, vzhůru, pestrý sokole. † 1949 v Brně.
* Stanislav Marák v Příboře, učitel, první jednatel příborského Sokola. Později působil jako okr. školní inspektor na
Znojemsku. Založil zde 34 českých obecných a 11 mateřských škol. 1921 zvolen senátorem za soc. dem. stranu, člen městské
rady ve Znojmě. Jedné tamní městské čtvrti se dosud říká Marákov. † 1937 ve Znojmě.
* Jaroslav Štindl v Trnávce. Dlouholetý učitel v Příboře - do r. 1933, později ředitel Okresního vlastivědného muzea v NJ,
ředitel okresního archivu, organizátor hudebního života. † 1978 Nový Jičín.
* Ludmila Smrčková v Kladně, profesorka učitelského ústavu 1928–33. Malířka, sklářská výtvarnice, v r. 1978 jmenovaná
národní umělkyní. † 1991 v Praze.
* Oldřich Dušek v Hostašovicích, učitel, myslivec, fotbalista, rybář, divadelní ochotník. Vyučoval 39 let na měšťanské škole
chlapecké, 66 let byl členem Myslivecké společnosti. Jeden z prvních příborských fotbalistů (1922—1923). († 1995).
† Václav (Wenzel) Gillar v Příboře, městský lékař, lidumil, radní, zemský poslanec, čestný občan města, dlouholetý člen SDH
- hasičů. (* 1824).
* P. Kamil Jaroš v Klokočově. Kněz, v r. 1938 sloužil primiční mši v kostele Narození Panny Marie v Příboře. 1939 byl zatčen
nacisty, zemřel 3. 5. 1945.
* P. Josef Rybenský v Hlinsku v Čechách, kněz. V letech 1945—46 vedl v Příboře oddíl katolických skautů a byl duchovním
rádcem skautského střediska. Vězněn 1952—55. Příbor navštívil naposled r. 1991 († 1995).
† Bedřich Karlseder, městský stavitel. Stavěl gymnázium, Katolický dům, dům č. 35 (tzv. palác) a mnoho domů v Příboře
a okolí. Zastřešoval též Štramberskou Trúbu (*1856 v Příboře).
† Dr. Antonín Cyril Stojan. *1851 v Beňově (u Přerova). Studoval v Příboře a v letech 1876—87 zde působil jako kaplan.
Zakladatel českého hasičského sboru. Člen Nár. shromáždění, od r. 1920 arcibiskup olomoucký. Lidumil, nazýván „otcem
moravského lidu.“ Čestný občan města Příbora.
† Jaroslav Simonides. Nar. v Třebíči. Ředitel reálky a gymnázia v letech 1907—22. První předseda Národního výboru v roce 1918.
* Lubomír Loukotka v Příboře, učitel, příborský kronikář, všestranný člověk, čestný občan - jmenován v r. 2008 († 2. 6. 2011).
† PhDr. Berthold Bretholz v Brně. Zemský archivář, ředitel Zemského archivu v Brně, historik (1862 v Příboře).
† Rudolf Ludwig, učitel, spoluzakladatel českého hasičského sboru.
† Prof. Dr. Eugen Dostál v Brně. Profesor a docent umění na brněnské universitě (*1889 v Příboře).
† U Sokolova padl npor. Jaroslav Löhrer-Lom, zástupce velitele obrany Sokolova (*1917 v Příboře).
Oto Vaverka jmenován zatímním správcem reálného gymnázia. Zasloužil se o název Masarykova gymnázia.
† Jan Hrnčárek v Příboře, učitel, kronikář města, vlastivědný pracovník, spoluzakladatel městského muzea (1876 v Příboře).
† Oldřich Otáhal v Novém Jičíně, učitel na dívčí škole, starosta města 1927–38, za jeho starostování byla vybudována nová
radnice, poslanec Národního shromáždění (*1884 Polkovice).
† Eugen Stoklas v Litovli, básník, překladatel, spisovatel, autor divadelních her, zasloužil se o rozvoj loutkového divadla,
středoškolský profesor (*1882 v Příboře).
† P. Jan Hošek, katolický kněz, předseda MNV Příbor v letech 1946–48.

Fr. Vojtěchovský, r. 1926
(1873–1937),

B. Karlseder (1856 –1913)

L. Smrčková, r. 1975
(1903-1991)

L. Loukotka, r. 2010
(1928–2011)

Připravila: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.
Zdroje: L. Loukotka: Dějiny Příbora v datech; M. Jurečka: Seznam výročí města Příbora; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv
Local TV Příbor; příborské kroniky; Dějiny města Příbora, kolektiv autorů.
Foto: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Muzeum Novojičínska.
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

PŘIVÍTÁNÍ JARA
V neděli dne 17. 3. 2013 jsme po dlouhé zimě vynesli v Příboře „Morenu“ a přivítali jsme jaro. Všichni věříme, že zima
se již nevrátí a jenom si budeme užívat jarního sluníčka.
Akce se zúčastnilo mnoho občanů města, jak malých dětí, tak i starší generace, jenom škoda, že foukal studený vítr. Všichni
přítomní si mohli spolu s chrámovou scholou zazpívat písničky oslavující příchod jara a v parku u lávky přes řeku Lubinu si malé
děti a jejich rodiče mohli navázat mašličky na jarní břízku, která pak byla slavnostně postavena na břehu řeky Lubiny.
Děkuji všem organizátorům za přípravu a uskutečnění velmi pěkné a lidové tradice.
Ing. Dana Forišková Ph.D., místostarostka města.

HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI
V neděli 17. února 2013 se jako každoročně v tuto dobu sešli
hájovští důchodci na výroční členské schůzi. A bylo to již po patnácté, protože právě tolik let Klub důchodců na Hájově existuje.
Snad by patřilo připomenout, že klub vznikl v roce 1998 z iniciativy a odhodlání několika jedinců a to paní Marie Kociánové,
paní Barbory Zárubové, paní Julii Žabeňské a dalších, a též za přispění a podpory tehdejšího místostarosty pana Jana Monsporta.
Doporučil k činnosti klubu využít místnost v budově školy, která
nebyla v této době celá využívaná, částečně sloužila jen tělocvična
pro mládež.
I když byly začátky dost náročné a skromné, vytápění pomocí
elektropanelů, rozrůstala se členská základna a rozšiřovala zájmová činnost, která seniory spojovala. Původní volební místnost
již nestačila, tak si svépomocí upravili třídu, která do velikosti
vyhovovala. Upravili si podlahu, vymalovali a vybavili základním
nábytkem. Aktivně se do úprav zapojili podle svých zdravotních možností všichni členové. Za všechny vzpomeňme alespoň
pana Jana Kuchaře a též v té době pomoc a přízeň místostarosty
Ing. Bedřicha Turka.

3. listopadu 2006 se důchodci přestěhovali do rekonstruované budovy obecního domu a společenskou místnost užívají
dodnes k plné spokojenosti. V roce 2007 byla v objektu školy
zřízena soukromá mateřská školka, kterou provozuje pan Václav Podstavek.
Senioři se též starají o muškáty v truhlících na oknech
a i v loňském roce získali ﬁnanční odměnu v soutěži MÚ. Jednání výroční členské schůze se zúčastnil předseda osadního výboru pan Radek Jurečka. Ocenil, jak se důchodci starají o společenskou místnost a venkovní výzdobu obecního domu.
Předsedkyně paní Barbora Zárubová poděkovala ve svém
vystoupení osadnímu výboru a městu za přízeň a podporu, které se Klubu důchodců na Hájově dostává, a členům za práci,
kterou pro klub dělají.
Zhodnocení kulturní a společenské činnosti přednesla paní
Alena Kubečková. Ta též nastínila, co bychom měli podniknout
v letošním roce. Po schválení pokladní a revizní zprávy výroční
jednání ukončila řídící schůze paní Ludmila Matulová.
Jan Matula.

JUBILANTI  DUBEN 2013
Blahopřejeme jubilantům narozeným v dubnu.
Miroslav Bukovjan
Břetislav Vavřík
Radomír Celý
Libuše Bačovicová
Marie Tobiczyková
Milan Šoral
Karel Loveček

Edeltrauda Jergušová
Jarolím Solanský
Antonína Svobodová
Ján Cisárik
Jarmila Richterová
Marta Žurková
Jaroslav Strakoš

8 / 0ěVtĀQtNPěVWD3őtERUD

Milan Borovský
Jana Karbanová
Jan Velička
Bohumír Buzek
Božena Kabátová
Vlastimil Lys
Pavla Jalůvková

Jiřina Tymlová
Květuše Rojanová
Zdenka Prekopová

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
IN

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC DUBEN
Vlastimil Vondruška vydal další sbírku povídek Krev
na kapradí. V první části knihy je osm povídek, v nichž vystupuje jako hlavní vyšetřovatel Oldřich z Chlumu, jeho panoš Ota
a velitel Diviš. Druhá část knihy obsahuje deset středověkých
soudniček, inspirovaných skutečnými zločiny. Všechny příběhy
nesou pečeť originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, který se
snaží nejen potrestat zločince, ale současně hledá opravdovou
spravedlnost.
Britská spisovatelka Kathy Letteová napsala skvělý humoristický román O mé rodině a jiných mimozemšťanech. Jde
o legrační a zároveň dojemný román o tom, jak udržet rodinu
pohromadě. Lucy opouští manžel krátce poté, co byl u jejich
syna Merlina diagnostikován autismus. Deset let se věnuje jen
synovi a rezignuje na vztahy s muži, a když se už smiřuje s tím,
že zůstane sama, objeví se u jejích dveří muž jako stvořený pro
ni a jejího syna. A co čert nechce, zrovna v té chvíli se vrací
i Merlinův otec a žadoní o odpuštění a druhou šanci…
Medvídek na klíček je název další detektivky Johna
J. Lamba z originální krimisérie o vysloužilém policejním důstojníkovi ze San Franciska Bradu Lyonovi a jeho ženě Ashleigh.
Tentokrát se manželé stanou svědky krádeže na výstavě medvídků. Když je špičkový mechanický plyšový medvídek později
nalezen na místě závažného zločinu, bývalý parťák Brada požádá, aby se stal v daném případu expertem na „chlupáče“.

Americká autorka hororové a fantasy literatury Anne
Riceová napsala napínavý romány Dar vlka. Mladý reportér
Reuben je pokousán šelmou, ze které ve tmě vidí jen obrysy
a tato událost mu mění celý život. Stává se člověkem i vlkem.
Odolává vlčí divokosti a zároveň získává silný smysl pro dobro.
A jsou tu další takoví jako on – strážci, kteří střeží pradávná
tajemství a znalosti alchymie?
Spisovatelka Jaroslava Černá v románu Sedmého sedmý
hledá příčiny tragických událostí v životě jedné rodiny. Vždy
se dějí sedmého sedmý, v sedmém roce života babičky, matky,
dcery. Hlavní hrdinka knihy Klára zatouží poznat pozadí vlivu
záhadných sedmiček, ze kterého se chce za každou cenu vymanit…
Detektivka Nancy Martinové Jak zabít milionáře rozhodně pobaví. Starý a ctihodný rod Blackbirdů není zas tak bezúhonný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Po posledním večírku, který uspořádali, se rodiče ztratili do daňového ráje a zanechali tři sestry - Noru, Libby a Emmu - svému osudu. Tedy
hlavně Noru, která „zdědila“ dvoumilionový dluh na daních.
Najde si práci jako novinářka a vzápětí někdo zavraždí jejího
zaměstnavatele a rodinného přítele Roryho. Nora se rozhodne,
že vraha vypátrá.
Elen Fialová – pracovnice městské knihovny.

KNIHOVNA SLAVILA
Městská knihovna v únoru oslavila 120 let od svého založení. A protože se taková akce neobejde bez řádné oslavy, celý program se točil kolem
knih a čtení. Naším hlavním hostem byl Lukáš Hejlík, divadelní a ﬁlmový herec. Jeho stálým angažmá je Městské divadlo Brno, ale více ho asi
známe ze seriálu Ošklivka Katka nebo Ordinace v růžové zahradě. Je také
autorem kultovního projektu scénických čtení LiStOVáNí. Spolu se svými
hereckými kolegy Lenkou Janíkovou a Alanem Novotným četli z knihy
Mariusze Szczygiela Gottland. Kniha vypráví o ikonách českého kolektivního vědomí, fenoménech nedávné české historie jako jsou rodina Baťů,
Lída Baarová, Jan Procházka, Marta Kubišová nebo Jaroslava Moserová.
Knihovnu navštívila také spisovatelka Jaroslava Grobcová. Autorka
pochází z Hodslavic, své dětství a mládí prožila v malé vesničce Palačov
u Starého Jičína a nyní žije ve Štramberku. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obory ﬁlosoﬁe a psychologie a nyní se zabývá především dějinami Moravy. Představila nám svou knihu Země Morava – její zamlčená
vznešenost a krása, ve které chce populárnější formou přiblížit moravskému lidu pravdivější obraz života slavné Moravy a našich předků.
Doprovodný program připravil Roman Prokeš ze Studia Bez kliky.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet jednu z nejstarších graﬁckých technik –
tisk z výšky, a to na replice starého tiskařského lisu z doby J. Guttenberga.
Každý si tak mohl odnést vlastnoručně vytištěný upomínkový list s věnováním.
V dopoledních hodinách proběhl program také pro děti ze základní
školy. Všichni žáci si vyzkoušeli tisk, výrobu ručního papíru a také vyslechli zajímavý výklad o starých tiskařských technikách.
V březnu přijela do knihovny autorka knih pro děti Lenka Rožnovská
i se svým plyšovým psem Kuliokem. Prvňáčkům ze Základní školy Jičínské
četla ze svých knížek a děti musely plnit celou řadu úkolů.
Dalším hostem byl spisovatel Jan Opatřil, který vypravoval o svých
dvou knihách Dobrodružství kapříka Metlíka a také o své spisovatelské
profesi.
Silvie Bahnerová – vedoucí městské knihovny.
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ZE ŠKOL

PŘEHLÍDKA TECHNICKÝCH PROFESÍ
S NÁZVEM „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Úřad práce v Kopřivnici a Novém Jičíně ve spolupráci se třemi středními technickými odbornými školami našeho okresu
a dalšími partnery pořádají
ve dnech 24. a 25. dubna 2013 (středa, čtvrtek) od 9:00 do 16:00 hod.
ve sportovní hale „Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice,
příspěvkové organizace“ na ul. Husova v Kopřivnici
PŘEHLÍDKU TECHNICKÝCH PROFESÍ s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.
V přehlídce se Vám představí profese oboru strojírenského, stavebního a elektro, které jsou v našem okrese dlouhodobě
nedostatkové a absolventi těchto oborů nemají problémy s uplatněním na trhu práce.
Akce je určena žákům 8. tříd základních škol, jejich výchovným poradcům, rodičům žáků i široké veřejnosti.
Budou se zde prezentovat také významné strojní, stavební a elektro ﬁrmy našeho okresu, ve kterých mohou v budoucnu
dnešní žáci základních škol najít uplatnění. Mohou si tak udělat představu o pracovních náplních, strojích a nástrojích,
se kterými se v technických oborech mohou setkat.

KDYŽ ŽÁK ROZEBERE MOBILA JEŠTĚ
ZA TO DOSTANE JEDNIČKU Z CHEMIE
CHEMIE V OSMÉM ROČNÍKU
Žáci osmého ročníku využili k plnění nového úkolu předmět
chemie. Jejich náplní je nyní učivo o chemických prvcích a těch
je v mobilu hned celá řada. Vyhledávali a zaznamenávali do periodické soustavy prvků ty, které se používají při výrobě mobilů.
A že to nebyly jen ty známé a běžně používané kovy a polokovy,
ale i řada téměř neznámých. Zjišťovali na internetu, kde se některé potřebné prvky těží, kde v elektronice a konkrétně v mobilu
se využívá zlato a k čemu se používá kobalt. Tím nejzajímavějším pro některé byl však úkol poslední, a to rozebrat mobil až na
základní desku a přesvědčit se, co všechno na jeho výrobu bylo
použito. Sledovali tak, že asi polovina mobilu je z plastů a zbytek
je z kovů - těch známých i těch téměř neznámých.
Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486.

RECYKLOHRANÍ
Do projektu nazvaného RECYKLOHRANÍ se naše škola zapojila již v roce 2008. Od tohoto roku naši žáci nosí do speciálních sběrných boxů vybité nepotřebné baterie. Zároveň sbíráme
i staré nepotřebné elektrospotřebiče - např. hračky, varné konvice, kalkulačky, fény a samozřejmě mobily. Občas se žáci zapojují
i do doprovodných úkolů - vyrobili sběrný box na baterie podle
své představy nebo řešili zadané kvízy. Za všechny aktivity a sběr
dostává škola body a za ně pak nakupujeme odměny. Tak jsme
získali např. stopky pro výuku fyziky, pastelky pro kreslení v přírodopisu, míč do tělocviku nebo barvy do výtvarné výchovy.
VÍTE, CO S MOBILEM ?
Tentokrát se doplňující úkol týkal mobilních telefonů. Jde
dnes již o běžný prostředek k dorozumívání téměř každého člověka, a to i našich žáků. Aby si i menší děti uvědomily, jak nakládat s již nepoužitelným či nepoužívaným mobilem, plnili žáci
páté třídy úkol, kdy zjišťovali, kolik mobilních telefonů se u nich
doma používá a především, co se dělá se starými mobily. Povídali
si o možnostech oprav a hlavně o správné likvidaci.
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POZVÁNÍ NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

„MOJE ŠKOLKA“ HÁJOV
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v sobotu 20. dubna 2013
Školika bude otevena od 13. do 17. hodiny.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ANEB SMÁLI JSME SE
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Ve dnech 25. 2. až 1. 3. 2013 se v Příboře uskutečnil PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro předškolní a školní děti. Sešli se samí zkušení
táborníci. Program byl následující: bruslení, sněhulákování, zimní radovánky, koupání v krásném bazénu ve wellness centru, vířivka, pohádkový maratón, karneval, opékání uzenin v přírodě, hry venku i v místnosti a nikdy nekončící pantomima – předvádění
zvířátek, věcí, povolání. K tomu všemu vynikající mňamky – obědy na přání dětí – v jídelně RICCO. Pro maminky, tatínky, babičky
- pak káva, koláčky, domácí moučníky na posilněnou před večerní cestou s dětmi domů.
Pro dobrou náladu dětí, rodičů a dalších čtenářů uvádím některé
„dětské perličky“:
- Já znám jedno zvíře a to kdybyste viděla, to byste se bála!!!
- Ano? A co to je za zvíře? Jak se jmenuje?
- Jmenuje se ….. ZABÍJAČKA!!! (Byla to STRAŠILKA ).
- Sněženka, když roste, tak není vidět – ještě je V PROCENTNÍKU , (lístečky, které teprve vyrůstají ze země).
- Joooo, tady se mi líbí, mám TĚŽKOU POHODU. Nebudu chodit do školy
a budu tady SEDĚT AŽ DO SMRTI .
- Ta BOMBA furt tiká, ale až to bouchne, tak uvidíte to ČORO MORO ,
(při stolní hře „Bomba“).
- Dneska jsme měli na oběd ŠPANĚLSKÉHO TUČŇÁKA, ale byl fakt dobrej.
- Já nevím, proč se na mě tak díváš, kreslím berušky bez noh – máš s tím nějaký problém? Já nohy neumím! 
- Myslíš, že když budu pořád bubnovat, tak ta kočka uteče? Nebo to jenom
hraje a líbí se jí to? 
- Které zvířátko je pilné a pracovité?
- VŮL! Musí pořád chodit po trávě a dupat a dupat, ať si ty krávy mají kam
lehnout a konečně mu už dají pokoj .
- Na opékání bylo nejlepší to, že jsem zjistil, že kečup hoří  - a bublá.
Krásné jarní dny všem …..

Bc. Diana Ryšánková, profesionální péče o děti.

POZVÁNKA

PŘÍBOR A LIŠKA BYSTROUŠKA
Netrpělivě očekávaná zpráva pro přátele hudby a dobré fotograﬁe - oﬁciální vyhodnocení vítězů fotograﬁcké soutěže „O nejzajímavější fotograﬁi lišky Bystroušky“ proběhne v rámci Mezinárodního
dne památek a historických sídel v Příboře.
Kdy:
Kde:
Co:

Sobota 20. dubna 2013 v 16.00 hod.
Piaristický klášter v Příboře - refektář
Slavnostní vyhlášení vítězů.
t1ǣFEÈOÓDFOBEJQMPNǰ
t%PQSPWPEOâLVMUVSOÓQSPHSBN
t;BIÈKFOÓWâTUBWZoPQFOJOHDFSFNPOZ
t#ZTUSPVÝLBoBDPEÈMFy

Poděkování patří všem, kteří tuto zajímavou soutěž obeslali
a osobně si ověřili, že je to jistě nejpůvabnější socha našeho regionu. O tom Vás bezpochyby přesvědčí doprovodná fotograﬁe,
jejíž autorkou je vynikající dokumentaristka kulturního dění u nás v Příboře paní Stanislava Slováková. Budete-li poslouchat
rozhlasové velikonoční vysílání stanice Vltava, dozvíte se jistě o Bystroušce, její historii i o naší fotograﬁcké soutěži více.
Na setkání s autory fotograﬁí, jejich přáteli i s ostatními fandy dobré fotograﬁe se těší autorka a organizátorka projektu.
Mgr. Marie Šupová, supova.marie@centrum.cz.
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1
SOUTĚŽ
Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

mediální partner

aneb ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?
PRAVIDLA SOUTĚŽE
- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci
i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.
- Od února do května budou každý měsíc v Měsíčníku města Příbora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách
Rodného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny
soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bonusovou otázkou.
- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný
dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor. Otevřeno
je úterý až neděle v době 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdání v rodném domě S. Freuda.
- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude
uveden na soutěžním listu.
- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři zá-



-

-

kladní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařazeny do losování o 3 ceny.
Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.
Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před
kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.
Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů
uvedených v soutěžním listu.
Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách města Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.
Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím
svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losování o ceny v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku,
na webových stránkách a v Local TV.
Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bonusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní
výhru. Losování se uskuteční na akci města ke Dni dětí dne 1. 6. 2013.

Soutěžní list - otázky na měsíc DUBEN 2013

1. Sv. Jan Sarkander, ještě jako školák, strávil tři roky života v Příboře. Na kterém domě na náměstí najdeme jeho reliéf? Napište jeho číslo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Na hranici Vésky a Benátek v Příboře stojí kaplička, u níž se pravidelně konávaly poutě. Komu je tato kaplička zasvěcena?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. V rodném domě Sigmunda Freuda se nachází stálá expozice, která je věnována dílu a osobnosti světoznámého psychoanalytika. Jediný
exponát pochází z osobního vlastnictví Sigmunda Freuda. Věnoval ho muzeu v roce 2006 David Freud, pravnuk příborského rodáka.
Co to je?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Piaristický klášter, největší budova městské památkové rezervace v Příboře, prošel dvacetiletou rekonstrukcí. Ta byla ukončena v roce
2012. Nový kabát dostal i barokní refektář. K čemu piaristům sloužil?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bonusová aprílová otázka:
Maminka je o 21 let starší než její syn. Za 6 let bude maminka pětkrát starší než syn. Kdy se uvidí se synem jeho tatínek?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Termín uzávěrky dubnového kola: 30. 4. 2013
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem
soutěže za účelem losování o ceny.
Jméno a příjmení:…………………………………………………………… Adresa, telefon, e-mail: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sponzorem 1. ceny měsíce dubna: PIZZERIE VERONA - Poukázka v hodnotě 300,- Kč.
(součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL v hodnotě 300,- Kč).
2. cena měsíce dubna: 2 vstupenky na klavírní koncert tónů a barev Jiřího Pazoura, refektář piaristického kláštera 17. 5. 2013.
3. cena měsíce dubna: dárkový balíček věnovaný městem Příborem.
Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!
Stanislava Slováková a Mirek Růžička, muzeum Rodný dům Sigmunda Freuda.
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VÝHERCI 1. KOLA SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
1. cena měsíce února
Poukázka v hodnotě 300,- Kč na občerstvení v restauraci Slávie Příbor - SPONZOR 1. KOLA - Miloslav Šlosar, Trojanovice
2. cena měsíce února
2 vstupenky na koncert Komorního orchestru Kopřivnice, refektář piaristického kláštera 16. 3. - Jan Tylich, Příbor
3. cena měsíce února
2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013 - Tomáš Faltín, Kopřivnice
Ceny lze vyzvednou v Rodném domě S. Freuda.
Odpovědi 1. kola:
1. Zakladatelem města Příbora byl hrabě Frank z Hückeswagenu. První zmínka o založení Příbora (tehdy se uváděl název Vriburch)
je uvedena v listině markraběte moravského Přemysla, pozdějšího českého krále Přemysla Otakara II. Ve kterém roce markrabě
listinu vydal? r. 1251
2. Kardinál František Dietrichštejn navštěvoval Příbor a pobýval zde. V roce 1615 udělil městu četná privilegia a také výrazně polepšil městský znak. Jaké číslo má dům na náměstí, na němž je umístěn znak kardinála Dietrichštejna? č. 6
3. V Příboře jsou celkem čtyři kostely. Oltář jednoho z nich je orientován na jinou světovou stranu než oltáře ostatních kostelů, konkrétně je orientován na západ. Kostel byl postaven v roce 1596, původně jako dřevěný. Dnes je kulturní památkou města Příbora.
O který kostel jde, komu byl zasvěcen? kostel sv. Valentina
4. Kolem kostela sv. Valentina se pohřbívalo. Ještě dnes jsou vidět u kostelní zdi tři náhrobky. Je zde pohřben i poslední příborský
piarista. Uveďte celé jeho jméno. Martin Křechký
Bonusová otázka:
Na ubíhající čas nás pravidelně upozorňuje odbíjení hodin na věži farního kostela Narození Panny Marie. Kolikrát se malá
a velká ručička na hodinách vzájemně překryjí v průběhu jednoho dne, tj. od 0:01 hodin do 24:00 hodin včetně? 22x
Stanislava Slováková a Mirek Růžička, muzeum Rodný dům Sigmunda Freuda.

POZVÁNÍ ZA KULTUROU

JANÁČKŮV PŘÍBOR
Městu Příboru se v letošním roce podařilo navázat spolupráci
s Mezinárodním hudebním festivalem Janáčkův máj a Mezinárodním hudebním festivalem Janáčkovy Hukvaldy. Vyústěním
této velmi zajímavé dohody bude série koncertů v refektáři
piaristického kláštera. Uvádíme jejich přehled.

Janáčkův Máj 10. 6. v 19.00 hod.
KRÁSA ČESKÉHO HUDEBNÍHO BAROKA
Na programu koncertu bude souborné provedení sonát Jana
Dismase Zelenky (1679–1745) v provedení českých a německých
sólistů, kterými jsou:
Dominik Wollenweber a Vilém Veverka – hoboje,
Mor Biron - fagot,
Jakub Černohorský - housle,
Pavel Nejtek - kontrabas,
Barbara Maria Willi – cembalo.
V průběhu měsíce března již byl zahájen předprodej vstupenek
v městském informačním centru. Cena 160,- Kč/dospělý, 80,- Kč/
důchodci, studenti, ZTP.

Zakoupením základní vstupenky v plné ceně zároveň získáte
50% slevu na vstupném do Muzea a pamětní síně Sigmunda
Freuda v Příboře a do muzea Rodný dům Sigmunda Freuda.
V den konání koncertu budou obě památky přístupné návštěvníkům koncertu od 17.00 – 19.00 h.
Informační brožury s podrobným programem mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův Máj naleznete v městském informačním centru nebo na internetových stránkách
www.janackuvmaj.cz.

Janáčkovy Hukvaldy 12. 7. v 18.00 hod.
KONCERT PRO SOPRÁN, CEMBALO A KLAVÍR
Na programu koncertu budou písně Leoše Janáčka (1854 – 1928)
z cyklu V mlhách a Moravská lidová poesie v písních a výběr
z repertoáru Ottorina Respighiho (1879 – 1936) z cyklů 5 Canti
all‘antica, Tre preludi sopra melodie gregoriane a Liriche.
Pavla Čichoňová - soprán,
Alena Hönigová – cemballo, klavír.

Janáčkovy Hukvaldy 19. 7. v 18.00 hod.
KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR
Na programu koncertu věhlasných německých sólistů budou
skladby:
Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827): Sonáta pro housle
a klavír A dur, op. 30 č. 1,
Bély Bartók (1881 – 1945): Sonáta pro housle a klavír,
Leoše Janáčka (1854 – 1928): V mlhách (klavír sólo),
Césara Francka (1822 – 1890): Sonáta pro housle a klavír.
Sophie Jaﬀé - housle,
Bjoern Lehmann - klavír.
Vstupenky na červencové koncerty z mezinárodního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy zakoupíte v městském informačním centru.
I u nich platí, že zakoupením základní vstupenky v plné ceně
zároveň získáte 50% slevu na vstupném do Muzea a pamětní síně Sigmunda Freuda v Příboře a do muzea Rodný dům
Sigmunda Freuda. V den konání koncertu budou obě památky přístupné návštěvníkům koncertu od 16.00 – 18.00 h.
Podrobnější informace o celém festivalu Janáčkovy Hukvaldy naleznete na internetových stránkách www.janackovyhukvaldy.cz.
Všichni jste srdečně zváni!
Věra Váňová, odbor rozvoje města – kultura a cestovní ruch.
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Sobota 13. dubna od 15:00 hod.
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Poádáno pod záštitou msta Píbor

SPOLUOBANÉ
zapojte se do elektronické aukce na nákup elektrické energie
a zemního plynu a ušetete!



Å)$50Éġ6.e75+<´
DWRYWHUPtQHFK


3É7(.'8%1$

Chcete niší ceny elektrické energie a zemního plynu pro Vaši domácnost?
Pojte do spoleného nákupu energií! ím více se nás nyní zapojí,
tím výhodnjší ceny meme získat. Oekávaným pínosem je Vaše
úspora náklad za silovou elektinu a zemní plyn ve výši 10 - 20%.

3É7(..9Ď71$
3É7(.ÿ(591$

Akci organizuje firma MARANDIS s.r.o., Bílovec
Garantujeme Vám:

 edasné závazky
 smlouvu m





=iMHPFLRSURGHMWUDGLĀQtFKYìURENĪD]ERçt
QHFKĨNRQWDNWXMt

7HFKQLFNpVOXçE\PďVWD3ĢtERUD

   ení aukce a stanovení ceny



WHO
HPDLOLQIR#WVSULERUF]

 nemnnou cenu po celou dobu trvání smlouvy
     rné sankce ve smlouv




 vyízení veškeré administrativy
     edkování
 smlouvu na dobu uritou - 24 msíc
A co je zapotebí? PĜinést Vaši SOUASNOU SMLOUVU s dodavatelem
elektrické energie a zemního plynu (vþetnČ všech dokladĤ a obchodních
podmínek) a RONÍ VYÚTOVÁNÍ Vaší spotĜeby elektrické energie a zemního
  

      þtvrtek v dobČ od 13 do 17 hod.

v termínu od 09. 04. 2013 do 25. 4. 2013.
Kontaktní místo:

Mstský úad Píbor
NámČstí Sigmunda Freuda 19
zasedací místnost naproti IC, pĜízemí vpravo
Kontaktní osoba: Bc. Eva Anders
Email: obchod@marandis.cz
Tel. 777 344 341
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PRÁZDNINY „U KONÍ“

VÍTKOV
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LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“  
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POBYTOVÝ ZÁJEZD CHORVATSKO MALI LOŠINJ
 koupání, turistika. 
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SBĚRATELSKÉ SETKÁNÍ A BURZA
Klub ﬁlatelistů Příbor oznamuje všem příznivcům ﬁlatelie a dalších sběratelských oborů, že v neděli 21. dubna
bude pořádat v Kulturním domě v Příboře sběratelské setkání a burzu známek, mincí, pohlednic a odznaků.
Akce se uskuteční od 8:00 – 11:00 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Bližší informace na tel: 604 580 592 nebo email: hoby.sluzby@seznam.cz

POZVÁNKA
MěO - KDU ČSL Příbor
srdečně zve občany
na KONCERT

DUCHOVNÍ HUDBY
do farního kostela – Příbor.
Tento koncert se koná u příležitosti

OSLAVY SVÁTKU MATEK
8. května 2013 v 18:00 hod.
Pořadatelé srdečně zvou k hojné
účasti, abychom důstojně oslavili svátek našich nejdražších,
svátek našich maminek a babiček!
Vstupné dobrovolné.
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MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ
S. FREUDA V PŘÍBOŘE
DVA SYMBOLY VELIKONOC
!*+,)$)-$%/%-,)
a 0#12 - ,1+&#&$,(%4+
9êVWDYDVEtUNRYpKRVRXERUXYHOLNRQRþQtFK
NUDVOLF]SROVWRODSROVWRO
DXQLNiWQtKRVRXERUXãWXUFĤ]DVWRO
]GHSR]LWiĜHSĜtERUVNpKRPX]HD
9êVWDYDSRWUYido 30. dubna 2013
9HONêYêVWDYQtViO


'UXKiYêVWDYDQDNWHURX9iV]YHPHMH
9$ )):(% ):!&,;:%
MHGQRGXãHĜHþHQDMDUQtYêVWDYDSOQi]YtĜiWHN
9êVWDYDPX]HMQtFKSUHSDUiWĤ]HVEtUHN
0X]HD1RYRMLþtQVND
9êVWDYDSRWUYi <=><=?@
0DOêYêVWDYQtViO


KULTURNÍ PROGRAM  DUBEN
Úterý 2. dubna od 18:00 hod.

#)L! ,H+ )& #) ,J/44 5#)+

ORIENTÁLNÍ TANCE

J3HrH#3 #[)cwcwQ~% PRVKY
MUZIKOTERAPIE

         
2 vyu. hod. 900,- K      lekce: 80,- K

 Bav klubu v ul.    
$ %& '!&#

739 080 862

'() *+ )& #) ,-/44 5#)+

$ %& '!&#

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
!" v    

H  *  O MF 6   OFH Pro ty,
$FM 6F G (HM
7 "  =6- E6 ==6- E
739 080 862

Úterý 16. dubna od 18:00 hod.



 '!&#; 

556 725 029

Pátek 5. dubna od 17:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE


 Y

v ulici D  
$ %& '!&#

5HJQWX@Y%[F\)#QIKA

'() ,J+ )& #) ,-/44 5#)+

aneb Jak funguje…

%#)3Q`JqHJQH

#$ %&' . Velm  " 
( %  v oblasti psychotroniky.
Vstup vo )* $   %

!" v    

$=#>#%? @!%(B '!&#

739 324 542

?(% H+ )& #) ,J/*4 5#)+
 * !(+  
/1345116517;<===6<=
Program:
17:30 – 18:00 Prezentace
18:00 – 19:00 Body image
19:15 – 20:15 Dance show
Cena: 120,- E– 2 hodiny, 70,- E– 1 hodina
((K %#B?

724 963 164

Sobota 6. dubna od 10:00 hod.

cqCrQ`\cJHwQ`3[%)cHQ`5HJ
#JQxJH%CycQJA FREUDA
L# '!&#



 '!&#; 

556 455 427/428

Úterý 9. dubna od 18:00 hod.

HCQW#JQ`JHQYW)H@Y%`JHq
556 455 427/428

V(W X*. dubna od 9:00 od 12:00 hod.
a od 16:00 do 20:00 hod.

Yq3WQ`QY\HJ3Ww`
Práce s  F F F Z% 6 % 6 [
#  F F(6    M    $ 
  G   (M%" F . Cena: 100,- E
556 725 029
(barvy a kontury).  '!&#; 
V(W X*+ )& od 16:00 do 20:00 hod.

@c#qH)HQ`HJCyU
Kurz pletení z  ^  F    O
I"O +    P$  se mohou (
     #  F F(6    M  
$ E(  <==6- E

ORIENTÁLNÍ TANCE

 '!&#; 

$ %& '!&#

739 080 862

'() ,4+ )& #) ,-/44 5#)+
556 725 029

         
2 vyu. hodiny 900,- E      _=6- E

B(% ,,+ )& #) ,J/ 44 5#)+

$ %& '!&#

7   $ % FG H I

739 080 862

#&!5Z!@! BWB )# X*+ )&

„QWX%cJ3xYJYyY%@AR“
L%? %5#B '!&#

556 725 029

V(W X*+ )& #) ,Y/44 5#)+

ORIENTÁLNÍ TANCE

%#)3Q`JqHJQH
 '!&#; 

556 725 029

Sobota 20. dubna od 16:00 hod.
L# '!&#

^_Y#Q`J3c\JCQ3@Y AEROBIKU"



739 080 862

.

556 725 037

Sobota 13. dubna od 9:00 do 11:30 hod.
a od 15:00 do 17:30 hod.

%HCQW5YC@CJ{

VLADISLAVA JASIOKA:
w#W@[ #Y3[YrHF\
5  ^* ` na radnici.
L# '!&#  [##%& '!&#

556 455 427

V(W X*+ )& #) ,Y/44 5#)+

S  
F  6   
s F 
     #$
do 11. dubna. 7   
   <J=,- E + 50,- E za

 6 
  FHG
 E <=,- E6
" 

 '!&#; 

556 725 029

Sobota; ()L( ,*+ )& Q ,-+ )&

3Hq@x|JH#YJcQY_%@W%)#HJY
@cWQ`
7 (M(      1.400,- E –
" 6
1.250,- E "6    1.500,- E–
" ,
1.350,- E " I " (M(  M
6
  6 
(6  M%"     ( 
   O #  G    " 
 Q==
do 17:00 hod. v +IRT#$ v ul.    
T '!&#

737 375 203

Sobota 13. dubna od 15:00 hod.

5`w}\[3rHq`F\HJ3`J@~
I  $     O  "F
Vstupné 80,- K #$  M  MIC od 2. dubna.
E  HF#$ 
L# '!&#

556 455 427

ORIENTÁLNÍ TANCE


 Y

ubu v ulici Du  
$ %& '!&#



739 080 862

'() X-+ )& #) ,J/44 5#)+

3H#QC%W3x%)Y3[')y#Y'C`
%)YQC%qY3[%q3W@3|
I 

<.Galerie v radnici.

L# '!&#  [##%& '!&#

556 455 427

B(% XH+ )& #) ,J/,H 5#)+

NOC NY@Y#qX)H_Q}
M( 
    &O   F(  
Cena 260,- E#$  M v Bav klubu.
q M(  +
O#$ 
$ %& '!&#

739 080 862

?(% X\+ )& Q #&# XJ+ )&

@#H%Q`%c)}F\3Y)Hq%@xF\
3}J%)`YJ3HJQ%)`
Akce   O     G H
4* E 6T .
 '!&#; 

556 725 029
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KULTURNÍ PROGRAM  DUBEN
Pátek 26. dubna

'Y#W5%@|)#\[ QYQW}%)`
(@5@%] Q&^

556 725 046

Sobota 27. dubna od 15:00 hod.

@#Wq@3WQ`
# F F(6  M $ 
1   "$M  I ==,- E.
 '!&#; 

556 725 029

#&# XJ+ )&  ()L( XY+ )& #) _/44 5#)+

#JH_Q`3x%)Y3Y@3})CQY%YHQCrH@
T#=>L '!&#

777 100 007

Sobota 27. dubna od 19:00 – 21:30 hod.

@#Wq3Q[QFI - TRAVESTI SHOW
#$  M   J <={  &47 #$  I 
v $  M<=6- E6  =6- E
#&!5Z!@! BWB )# *4+ )&

J3}Jw[3HqC@QF
V   M % - E $G
I * H ( $   
 ($
OF (M     
K(`  =`L! !c + [() B '!&#'(

556 725 191

V(W *4+ )& #) ,Y/44 5#)+

#CHQ)WqQ`)YQFH
$ %& '!&#

739 080 862

'() ,+ %BL #) ,4:00 hod.

#3W_3x@QFH#)J5`w#
 '!&#  L# '!&#

'() Y+ %BL #) ,Y/44 5#)+

@QFH#)c5`qHC)%TI DNE MATEK
L-T  

#&!5Z!@! BWB )# X4+ %BL X4,*

'YcQYJ5`YJwH%@[J`
K(`  =`L! !c + [() B '!&#'( 556 725 191
$ Tg i  jl  Tm
Od 10:00 do 11:00 hod. I {=6- E
'()  Jarkou
+  ^F FF O "F
3. 4. #q}~E1/qEqYTEqI43
10. 4. !1;RE6#+4RE6E1T1
17. 4. /q#;+EqI41EqR4R7;
24. 4. !1;RE6#+4RE6E1T1
Pátek - q`)!@
5. 4. #T'~E #qqEZ  G  sebou)
12. 4. #T;!;#1#)
19. 4. +~)qI~I~4RE1
Z (    [
26. 4. &1TqI~+~)qI}qqY)~E
 '!&#; 
556 725 029
   T  g  $   s  v  Ts
s $ lm A j TwlvTvi m
}M G  == 
Nehrajeme v dubna.
Vchod vedle restaurace Neptun z T   
 v i$  '!&#
(L -/-H; ,4/-H; ,\/-H; XX/-H 5#)+
 M- F O$  " 
# $ O( archivu - sobota.
 & (-pribor.cz
776 725 909, 608 738 793
    l 
  $ T     NY
))L(! =# )#=L]/
#  " 
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
6 6 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
))L(! =# `?)(Q/
#  "
13:00 – 15:00 hod.
6 
13:00 – 17:00 hod.
L%? %5#B '!&#
556 725 037
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  w    z   $ [ RE UD A
l?`(@%?; + ,,J
&( Q K?'!/
  " == 17:00 hod.
!Z( Q &'(K(/   " == 16:00 hod.
www.freudmuseum.cz
556 722 200
#)W )` + [()
l  $ $   S. FREUDA V  
)@%? H_, budova p@%]5# %?>(a
Út vrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
 " 
9:00 – 12:00 hod.
K(`  =`L! !c + [() B '!&#'e 556 725 191
       
l@)#BW ? B %& v ulici Dukelské.
# 
15:45 - 17:15 hod.
Cena: 30,- E
$ %& '!&#
739 080 862
 $    T  ;  

19:30 – 20:30 hod.
@5`#B? +;
775 611 670
R  19:30 – 20:30 hod.
qL=?#B? H.,
732 550 139
I  =,- E #F   H ==,- E
F  OM  M   
 '!&#; 
556 725 029
Z U MB A
L#@B v L  Dukelské ulici.
#  "  18:30 - 19:30 hod. V J=,- E.
permanentka 11 vHJ==,- EZs Lou).
+$  19:00 - 20:00 hod. V =,- E.
permanentka H==,- EZs (?ou).
 '!&#; 
556 725 029
QI GONG
R  17:30 – 18:30 hod.,
Vstup 50,- E.
 '!&#; 
556 725 029
T  l    z 
7tG    F #$ $
775 084 815
q B @ #W
 17:30 – 19:00 hod. 
 '!&#; ;
733 165 317
 18:00 – 19:30 hod.
MA G IC A L & V IT A L S T UD IO
?`L! Sigmunda Freuda, + 20
iB(!  #Z!@5 @ (  &#&##
Po "  #tek:
8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod.
Sobota, ne " :
8:00 - 12:00 hod. ( M [
%] 5#B?
739 657 301
i    $   i 
=##B! 5  '!&#; q`&(%?
Po "  16:45 – 17:45 hod. easyaerobic, body workout
20:00 – 21:00 hod. mix aerobic

16:40 – 17:30 hod. port de bras
18:00 – 19:00 hod. step aerobic
St$ 
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
Rtvrtek: 16:30 – 17:20 hod. port de bras – fit
20:00 – 21:00 hod. body workout
#tek:
17:45 – 18:45 hod. step aerobic
18:50 – 19:50 hod. body ball
1 vstup 45,- E6 student 35, -E6
 J  <6- E6
=HJ==6- E6 {=6- E
FITCENTRUM
=##B! 5  '!&#; q`&(%?
#  " -  
9:00 – 21:00 hod.
))! (#&% '!&#
724 963 164
l
$ $
=##B! 5  '!&#; q`&(%?
#  " 6
15:00 – 21:00 hod.
FG.
6
15:00 – 21:00 hod.
GO.
+$da, sobota
15:00 – 21:00 hod.
FGGO.
607 714 277
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pevná linka 556 709 032, www.tranas.wz.cz, E-mail :kamenictvi@post.cz


•
•
•
•

    Ĥ, rámĤ, krycích desek dle pĜání a pĜedstav zákazníka, betonování základĤ
sekání, barvení, stĜíbĜení a zlacení písma, rytí portrétĤ, Ĝezání, leštČní kamene
prodej náhrobních doplĖkĤ (svítidel, váz, kĜ  Ĥ a pod.)
          Ėské desky, grilovací desky a další práce

NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH DESEK SE NYNÍ POSKYTNE

JARNÍ SLEVA 20%

%
              !         "#   
   ! ! $% "& Č poradíme pĜímo na hĜbitovČ, pĜijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a nedČli,
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Interiér Design

JANA MUTINOVÁ
Návrhy a realizace interiéru
MutinovaJana@seznam.cz
+420/603 173 172 ZA SPORTEM
POZVÁNKA
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RADMILA MAZUROVÁ
Správa a údržba nemovitostí

♦
Šmeralova 420
8
78
$//,,7
9$
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♦.
74258 PĜíbor
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♦6
Mobil: +420 603 321 827, 724 476 623
♦
7
67
26
12
71
e7
5e
.5
6.
',,6
♦'
e-mail:mazurovar@seznam.cz
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ABIVIA s.r.o.3ěË%25
ROMANA KUBÍKOVÁ±FHUWLILNRYDQêVSHFLDOLVWD
0Ë67(&.È3ěË%25
TEL. 733 291 149
ŝŶĨŽΛŬĂƌĞƚĂ͘ŶĞƚ
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Výklopná, dvoukídlá, sekní.
Otevírání runí nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Dodáváme
také vstupní DVEE do úelových prostor.

   


PLOTY - PLETIVO
       
Pletivové ploty, kované, Panely svaĜované
z ocel. prutĤ, lesnická, chovatelská pletiva.
PĜ !'  'sleva 30% na naše
okrasné dĜeviny.

THUJE"#$&'()
od 10 K/kus. *  
Stínicí tkanina: $%*+/0  Ční. RĤ "

ZZZ.$1&/,5F]
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Blá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé R.

DOPRAVA ZDARMA - pĜ

'  2"///#þ.

Chovejte KEPELKY: Líhn, klece, krmivo.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
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KOPØIVNICE

SLEVA 20%

na veškeré kamenické práce
Akce platí do 28.2.2013
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WZK:E1s|^ds<s d/E^E/<
ƐĞƵƐŬƵƚĞēŶş
ŶĂŵĢƐƚƐŬĠŵŬŽƵƉĂůŝƓƚŝ
ǀƐŽďŽƚƵĂǀŶĞĚĢůŝ

Ϯϳ͘ĂϮϴ͘ĚƵďŶĂϮϬϭϯ
ŽĚϵ͗ϬϬĚŽϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘
sƉƎşƉĂĚĢŚĞǌŬĠŚŽƉŽēĂƐşďƵĚĞƉƌŽĚĢƚŝƉƎŝƉƌĂǀĞŶǌĄďĂǀŶǉƉĂƌŬ
ǌǀĞůŬǉĐŚŶĂĨƵŬŽǀĂĐşĐŚĂƚƌĂŬĐşƚǇƉƵͣ,KW^D͕,KWdD͘͞
DƽǎĞƚĞƐĞƚĢƓŝƚŶĂŬŽƚůşŬŽǀĠŐƵůĄƓĞ͕ŬůŽďĄƐǇŶĂŐƌŝůƵĂĐĞůǉ
ƐŽƌƚŝŵĞŶƚĚŽďƌĠŚŽŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͘

ǀşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂ͗ǁǁǁ͘ŬŽƵƉĂůŝƐƚĞ͘Đǌ
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MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTEK A SÍDEL
Sobota 20. dubna 2013
16:00 hod. Vyhl?šen! fotografické soutLQe a zah?jen! výstavy fotografi!
„LIŠKA BYSTROUŠKA“ – Spolenost Sigmunda Freuda,
refekt?' piaristického kl?štera.
18:00 hod. Koncert PLveckého sdruQen! Kop'ivnice,
farn! kostel Narozen! Panny Marie.
19:00 hod. Slavnostn! zah?jen! programu,
n?mLst! Sigmunda Freuda.
19:05 hod. Uk?zky dravých pt?k,
n?mLst! Sigmunda Freuda.
19:30 hod. Loutkové divadélko – veern!ek,
n?mLst! Sigmunda Freuda.
20:45 hod. „Historie zbran!“ s uk?zkami st'elby,
zahrada piaristického kl?štera.
21:30 hod. Prohl!dka „starého h'bitova“,
sraz na n?mLst! Sigmunda Freuda.
22:30 hod. „Voj?k a kc“,
uk?zka jezdeckých bojových dovednost!, p'eskoky p'es ohcové p'ek?Qky,
n?mLst! Sigmunda Freuda.
23:00 hod. Slavnostn! trouben! veerky,
n?mLst! Sigmunda Freuda.
BLhem veera mQete navšt!vit d!lny s výrobou run!ho pap!ru,
tiska'skou d!lnu, výrobu sv!ek, uvid!te pr?ci hrn!'e, 'ezb?'e, mincovnu,
mu!rnu s uk?zkami útrpného pr?va
a v p'!borském muzeu nahlédnete do školn!ho kabinetu.
Pozn?te historické j?dro P'!bora d!ky netradin! non! proch?zce,
kter? poodhal! tajemstv! a z?hady ukryté v nejrznLjš!ch z?kout!ch mLsta.
BliQš! informace naleznete v podrobném programu, který bude k dost?n!
od 10. dubna 2013 v MIC P'!bor a na www.pribor.eu
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