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Výtvarná výchova s úsměvem
S dětmi z 6.ročníku často přemýšlíme nad tím, jak si zpest-

řit výtvarnou výchovu .
Jednou z povedených hodin, která se dětem líbila, byla osla-

va Halloweenu. Žáci si mohli vybrat, jestli využijí malování na 
obličej nebo si zvolí handpaiting. Pokud jim bylo bližší malová-
ní na tvář, vytvořili si dvojice a na papír nakreslili vlastní návrh. 
Potom pomocí barev vhodných na obličej si navzájem tváře 
pomalovali. Jako předloha vítězili upíři a strašidla.

Děti, které si zvolily handpainting, se musely zamyslet nad 
tím, co budou jejich ruce představovat. Pak si ve dvojících svoje 
představy popsaly a snažily se je ztvárnit. Výsledkem byli pěkní 
pavouci a slunéčko sedmitečné.

V druhé části hodiny se děti zamýšlely nad tím, jak vytvořit co 
nejlepší fotografii. Snažily se vybrat místo focení, polohu či barvu 
pozadí tak, aby jejich malba na obličej nebo ruku vynikla co nejlépe. 

Dalším zajímavým tématem v hodinách výtvarné výchovy 
bylo téma „Kam se starou botou?“.Úkolem dětí bylo přinést si 
starou botu a různý materiál, kterým tuto botu budou dotvá-
řet(drátky, ping.míčky, drobné ozdoby, flitry, knoflíky..). Botu 

     

  

     

dotvořily podle své fantazie a zamyslely se nad tím, jak by svou 
botu představily ostatním. Vymýšlely jí jméno, místo, kde se 
vyskytuje a její další úkol na tomto světě.

V poslední části hodiny si žáci vyzkoušeli práci s fotoapará-
tem a své výtvory si sami nafotili.

Zpracovala: Ivana Bačová
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PEXESO - MiStrOvStví Čr - 22. lEdna 2011 vE Frýdku-MíStku
Pexeso? To přece umíme! Tak proč si ne-

zahrát!? ...Jakmile jsme se na podzim dověděli 
o soutěži v pexesu, hned jsme se nadchli a roz-
hodli se, že to zkusíme.

Ve volných chvilkách ve škole jsme tréno-
vali paměť, postřeh a soustředění při jednotli-
vých kolech pexesa. Zapisovali jsme si výsled-
ky, abychom pak do soutěže vybrali ty nejlepší 
hráče ze třídy.

A zdá se, že volba byla správná. Naši třídu 
reprezentovali Patrik Bittner, Jiří Horák, Lucie 
Hudková, Veronika Krčmáriková, Barbora 
Mrázková a Marie Pařilová.

Soutěž pořádalo Středisko volného času 
Klíč ve Frýdku-Místku. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích: do 10 let, 11 – 15 let a nad 16 
let. Jelikož jsme teprve třeťáci, vešli jsme se 
všichni do první kategorie. Ta byla ovšem za-
stoupena největším počtem dětí – celkem 44 
soutěžících.

44 hráčů bylo rozděleno k hracím stolům 
po čtyřech. Hrálo se na pět kol, tedy jednot-
livých partií. V  každém kole obdrželi hráči 
předem stanovený počet bodů, které se v jed-
notlivých kolech sčítaly. Nejlepší čtyři hráči se 

nakonec účastnili finálového kola, kde se roz-
hodlo o umístění.

Všichni jsme se při hrách „pekelně sou-
středili“ a snažili se podat co nejlepší výsled-
ky. A jaké pak bylo milé překvapení, když naše 
Verunka skutečně postoupila do finále a nako-
nec skončila na krásném 4. oceněném místě. 
Domů si odvezla kromě nových zážitků a zku-
šeností i pěknou výhru.

Ostatní soutěžící také nepřišli zkrátka, 
všichni dostali na památku upomínkové před-
měty. A jestli jste právě v onu sobotu sledovali 
večerní zprávy na Nově, mohli jste nás vidět 
v zápalu hry.

Za žáky 3.B třídy Základní školy Příbor, 
Jičínská 486

Mgr. Lada Rejmanová a Lenka Filipová
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ZMĚna diStriBuCE MĚSíČníku - JEŠtĚ JEdnOu Si dOvOluJEME uPOZOrnit OBČanY, ŽE:
od 1.3.2011 nebude „Měsíčník města Příbora“ již dále donášen do domácností (poštou do schránek).

NAMÍSTO TOHO bude rozmístěno na vybraných stanovištích v Příboře - 10 stojanů (odběrných míst), na Hájově – 1 stojan  

a na Prchalově – 1 stojan, kde budou tiskopisy „Měsíčníku“ rozděleny a budou tak k dispozici občanům. 

Tato změna vznikla na základě usnesení Rady města Příbora  č. 3/15 Změna distribuce periodika „Měsíčník města příbora“

Stanoviště se stojany - odběrná místa:
příbor : 
•	 průchod	u	PENNY	MARKETU	
•	 autobusová	zastávka	u	České	pošty	–	pod	zastřešením	COOPU
•	 podloubí	u	radnice	–	před	papírnictvím	pana	Tylicha
•	 zdravotní	středisko	na	Tyršově	ulici
•	 před	budovou	LUNY,	středisko	volného	času
•	 HRUŠKA	–	obchodní	středisko
•	 autobusová	zastávka	u	vlakového	nádraží

•	 obchod	–	večerka	u	paní	Rozmarýnové
•	 KORUNA	–	obchodní	středisko
•	 u	Lonky	–	Klokočov
Hájov :
•	 u	obecního	úřadu
prchalov :
•	 u	obecního	úřadu
k dispozici bude měsíčník také na městském informačním centru.

Sčítání lidu – březen 2011 – důležité termíny pro občany Čr
Milí spoluobčané,
dovolujeme si vám zdůraznit termíny spojené s událostí „sčítání lidu 2011“:
I když mnozí mohou vnímat sčítání lidu jako zásah do soukromí, stát infor-

mace ze sčítání lidu využívá pouze ke statistickým údajům. Sčítání lidu se usku-
tečňuje každých 10 let a v roce 2011 se uskuteční na konci března. 

Rozhodným okamžikem je půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března 
2011, tzn. že do formuláře pro sčítání lidu občané i cizinci vepíšou ty údaje, které 
platí v tomto termínu. Sčítání lidu se týká všech osob, které se v rozhodný oka-
mžik	nacházejí	na	území	České	republiky	či	mají	na	území	republiky	trvalý	nebo	
povolený přechodný pobyt.

Rozhodné termíny:
26. února 2011
Začalo fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku se mohou 

lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek infor-

mační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky 
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. 
Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. 

Každý občan dostane zelený Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou 
navíc žlutý Bytový list a majitelé či správci  domů ještě oranžový Domovní list. 
Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace 

do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný 
okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě neby-
lo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto ra-
dostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 2011
V	tento	den	je	možné	začít	odevzdávat	vyplněné	sčítací	formuláře.	Existují	

tři základní cesty:
•	Internet	
•	Předání	sčítacímu	komisaři	
•	Odeslání	poštou	v	obálce	nebo	odevzdání	na	kterékoliv	poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je 

budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu 
komisaři.

20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro infor-

mace	o	sčítání	lidu	číslo	Českého	statistického	úřadu	274	057	777,	které	je	v	provo-
zu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Další informace:
-	 Sčítací	komisaři	budou	pracovníci	České	pošty.	Při	návštěvě	předloží	průkaz	

sčítacího komisaře společně s dokladem totožnosti. Každý komisař bude mít 
přes	ramenou	modrou	tašku	s	výrazným	žlutým	logem	České	pošty.

- Pravost sčítacího komisaře lze ověřit na bezplatné lince sčítání lidu (bude v 
provozu od 26. února) nebo na úřední desce obecního úřadu.

- Formuláře přinesou komisaři do každé domácnosti osobně, za celou rodinu 
je může převzít jeden člověk, který je starší patnácti let. 

-	 Komisaři	budou	roznášet	formuláře	od	7.	do	26.	března	v	podvečer	pracov-
ních dní a o víkendech. Termín návštěvy ohlásí dopředu lístečkem, který vám 
vhodí po 26. únoru do schránky spolu s informačním letáčkem o sčítání.

- Pokud komisař nikoho doma nezastihne, dá do schránky lísteček s návrhem 
termínu, kdy se komisař dostaví podruhé.

- Pokud se nehodí ani druhý navržený termín, stačí zavolat na bezplatnou lin-
ku sčítání lidu, kde si termín druhé návštěvy změníte. Telefonní číslo bude 
uvedeno na lístečku, který najdete ve schránce.

- Každý člověk vyplní Sčítací list osoby sám za sebe, každá domácnost je-
den žlutý Bytový list dohromady a majitelé či správci domů dostanou ještě 
Domovní list.

- Formuláře přinesou sčítací komisaři na trvalé bydliště. Půjdou ale také na 
všechna místa, kam běžně doručují poštu. Pokud nebydlíte na trvalém byd-
lišti, zastihnou vás jinde.

- Formuláře se vyplňují po tzv. rozhodném okamžiku, kterým je půlnoc z 25. 
na 26. března.

- V případě dotazů bude každý den od 8 do 22 hod v provozu bezplatná infor-
mační linka sčítání lidu (od 26. února), řada informací je také na internetu na 
www.scitani.cz. Pokud budete potřebovat pomoc s vyplněním, stačí požádat 
sčítacího komisaře o asistenci.

-	 Vyplněné	formuláře	se	odevzdávají	do	14.	dubna	2011.	Existují	tři	základní	
cesty:
•	On-line	vyplnění	na	internetu
•	Osobní	odevzdání	komisaři
•	Zdarma	odeslání	poštou	v	obálce,	kterou	dostanete	od	komisaře
Nejrychlejší, nejméně pracné a nejjednodušší bude on-line vyplnění na in-

ternetu.
Před vyplněním sčítacího formuláře si pozorně přečtěte pokyny k vyplnění 

a přiložené vysvětlivky. Ty obdržíte od sčítacího komisaře.
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PŘíBOr MÁ ŠanCi ZíSkat titul „HiStOriCkÉ MĚStO r. 2010“
příbor v soutěži o nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2010 postoupil  

jako vítěz krajského kola do celostátního kola. s postupem byla poprvé v historii soutěže spojena i finanční odměna 100 000 korun.

Soutěž vyhlašuje od r. 1994 Ministerstvo 
kultury.	 Letos	 se	 do	 soutěže	 přihlásilo	 47	měst	
České	republiky,	které	se	věnují	regeneracím	pa-
mátkových rezervací a zón.

Komisaři z Národního památkového ústa-
vu v Ostravě, ze Sdružení historických sídel 
Čech,	 Moravy	 a	 Slezska	 a	 z	 Ministerstva	 pro	
místní rozvoj navštívili Příbor na konci ledna. 
Hodnotitelé měli k dispozici přihlášku, kterou 
zpracovali na odboru územního plánování.

Vedoucí	 odboru	 Jaroslav	 Šimíček	 k	 tomu	
dodává: „Na přihlášce jsme pracovali několik 
týdnů.	Chtěli	 jsme	 v	 ní	 představit	 Příbor	nejen	
jako historické město s fakty a daty, s tím, co 
se kde opravilo, ale také jako město, kde se žije  
a památky jsou přirozenou součástí života oby-
vatel Příbora. Proto velkou část tvoří fotodo-
kumentace z akcí a oslav, které se každoročně 
odehrávají	právě	v	památkách.“	Členové	komise	
diskutovali nad tím, co se dozvěděli z přihlášky, 
a také vyrazili do terénu. Po prohlídce náměstí 
zamířili do piaristického kláštera, největší bu-
dovy památkové rezervace. Budovy, která se 
postupně celá rekonstruuje. V letošním roce ji 
čekají poslední interiérové opravy. Vloni byla 
otevřena nová knihovna.

Helga Kozelská Bencúrová z Národního 
památkového ústavu v Ostravě byla přístu-
pem města k památkám okouzlena: „V Příboře 
to dýchá minulostí, genius loci je cítit na  
každém kroku. Za minulý rok se toho  

v Příboře hodně poda-
řilo. Je tady vidět vel-
ký kus práce. Vidíme, 
že památková péče 
tady funguje dobře!“  
V Moravskoslezském 
kraji Příbor soupeřil 
o postup do celostát-
ního kola s Opavou  
a Bílovcem. Postoupil 
Příbor. Stalo se tak už 
popáté v historii měs-
ta. Poprvé je vítězství  
v krajském kole spoje-
no s finanční odměnou 
100 tisíc korun. „Jsme 
nadšeni. Vítězství  
v kraji nás pohladilo 
po srdíčku. Je to nejen 
ocenění práce těch, 
kteří se problematikou 
památkové rezervace 
zabývají, ale i všech ob-
čanů města, kteří svým 
dílem přispívají ke spo-
lečenskému a kulturní-
mu životu v památkové 

rezervaci,“ neskrývá po-
těšení	Jaroslav	Šimíček.

Příbor má status 
městské památkové re-
zervace od roku 1989  
a plnění Programu re-
generace městské pa-
mátkové rezervace se 
soustavně věnuje od roku 
1992. Trvale patří v tomto 
směru mezi nejlepší měs-
ta v kraji.

Od zmíněného roku 
1992 se do památek  
a objektů v památkové re-
zervaci v Příboře investo-
valo přibližně 68 milionů 
korun. 50 procent z toho 
byly státní a evropské 
dotace. Dotace město zís-
kává díky připravenosti  
v této oblasti.

I v roce 2010 se  
v rámci regenerace památkové rezervace 
udělalo kus práce! Dlouhodobá pozornost 
je věnována rekonstrukci největšího objektu 
památkové rezervace – piaristickému kláš-

teru. Letos se bude v opravě objektu pokra-
čovat a kromě toho se plánuje oprava soch  
a kapliček křížové cesty v areálu farního kostela  
a oprava fasád některých domů na náměstí.

Do celostátního kola soutěže O nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace měst-
ské památkové rezervace v roce 2010, jehož vý-
sledky budou známy 15. března, postoupilo 14 
měst a samá esa mezi historickými sídly: Kutná 
Hora,	Praha	1,	Cheb,	Žatec,	Třebíč,	Prachatice,	
Znojmo a další.

Seznam postupujících měst je uveden na 
http://www.shscms.cz/soutez-o-cenu-progra-
mu-regenerace-za-rok-2010-2012.html

Pokud Příbor v letošní soutěži uspěje, pak 
získá umělecké dílo z českého křišťálu symbo-
lizujícího historická sídla, pamětní grafický list  
a finanční částku 1 milion korun.

Program regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón 
byl ustaven vládním usnesením z března 1992 
jako nástroj záchrany a rozvoje historických ja-
der měst a obcí.

Mgr. Irena Nedomová, LTV Příbor,  
e-mail: televize-pribor@seznam.cz,

Připraveno ve spolupráci s     pracovníky od-
boru rozvoje, ÚP, MPR MÚ Příbor.

FOTO: J. Kavan

Foto: P: Pavlačík, ze Dnů EHD

Foto: P: Pavlačík, ze Dnů EHD
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valEntýnSkÁ POuŤ JE Za nÁMi, lidÉ SE Bavili, JEdli, Pili... „aŽ SE JiM dĚlalY BOulE Za uŠiMa“... 
8. ročník Valentinské pouti je za námi. Do 

Příbora ke kostelu sv. Valentina přišlo zase  
o něco více návštěvníků než vloni. Nepanovalo 
sice typicky zimní – „bílé“ počasí, ale pořádně 
mrzlo a do toho svítilo sluníčko. 

Pouť	zahájil	farář	Jindřich	Švorčík	slavnost-
ní mší v kostele svatého Valentina. A pak už 
se vše odehrávalo venku. Areál kolem kostela  
a u sokolovny upravili pracovníci technických 
služeb! Mimo jiné vysypali cestičky voňavým 
štípaným dřevem. O to byl vstup do areálu  
s	 akcí,	 která	 zahajuje	 poutě	 v	 České	 republice,	
příjemnější. 

Valentinská pouť se tentokrát odehrávala  
v duchu krizových let první republiky. 20. a 30. 
léta 20. století ale připomínali jen četníci dohlí-
žející na pořádek - a v nabídce pochutin – sekyr-
ková polévka. 

„Sekyrková polívka je přesně taková, jak 
mi ji dělávala moje babička - dala na talíř čes-
nek, zalila ho horkým vývarem s kmínem, solí 
a lžičkou sádla, vsypala suchý chleba, který 
zbyl, a chutná polévka je na světě,“ říká Olga 

Skřivánková u jednoho ze stánků s pochutinami. 
Tím návrat do minulého století končil. 
Olga Skřivánková dodává: „Letos máme ješ-

tě brynzové halušky, teplé valentýnské palačinky 
s tvarohem nebo džemem - podle toho, kdo co 
má rád. Taky máme vynikající teplé jitrnice, je-
lítka od kolegů řezníků, podáváme je s kyselím 
zelím	bohatým	na	vitamín	C	a	s	výborným	chle-
bem, no a také zelňačku! Není s bramborama ,, 
ale s hrstkou bílých fazolí!“ 

V dalších stáncích byly k dostání šifle, tra-
diční příborské medové pečivo, perníky, příbor-
ské koláčky, oříšky všech chutí, trdelníky, man-
dlové kartičky, skořicové kroužky, Valentýnské 
doutníky. S sebou domů - jelítka, jitrnice, uzené, 
ovárek, tlačenka, špek, svíčková, klobásky. 

Poutníci se zahřívali vařonkou, svařákem, 
zhřívankou, lahodným horkým čajem, medo-
vinou, teplou čokoládou! A k tomu všemu byli 
svědky kouzlení v doupěti alchymistek. 

„Je to tady moc hezké, jsme z Kopřivnice, 

ještě jsme tu s dcerou a s vnučkou nebyly, ale 
jsme okouzleny atmosférou a nabídkou v histo-
rických stáncích,“ říká paní Marie z Kopřivnice  

a dcera dodává, „žádné tretky, žádný textil, 
opravdu jen tradiční pouťové zboží- kováři, ko-
šíkáři, cukráři, řezbáři, řezníci…!“ 

Každému se líbilo něco. Adélce z Kopřivnice 
dřevěný kolotoč na ruční pohon, Jirkovi  
z Příbora loutky, které ho zavedly do světa po-
hádek, Petrovi z Klokočova střelba z pušek, Sáře  
z Hranic hudba,... 

Po celou pouť vyhrával k dobré náladě 
Stanley Dixi Street Band se Standou Dětským. 

Letos přišlo za dobu pořádání poutě nejvíce 
lidí, kolem 3500. 

Za losy se ve slosovatelné sbírce utržilo  
23 000 korun – o 4 tisíce méně než vloni. 163 
cen darovalo město a místní i mimoměstští 
podnikatelé. Pouť ale není zadarmo. Náklady 
v plném rozsahu, včetně pronájmů 54 stánků, 
programu, elektřiny a všeho dalšího potřebného  
k hladkému průběhu poutě a k prodeji pochutin 
hradí město. Odbor kultury na jednu z nejatrak-
tivnějších akcí roku vyčlenil z rozpočtu Příbora 
75	tisíc	korun.	

Autor fotografií: Rudolf Jarnot  
Mgr. Irena Nedomová, LTV Příbor,   
e-mail: televize-pribor@seznam.cz

Město Příbor děkuje všem sponzorům za jejich hodnotné dary do 
tomboly Valentýnského (obecního) plesu, který se konal 5. 2. 2011:

SHARP CENTRUM Ostrava s. r. o., Ostrava 
Cestovní kancelář KM TRAVEL, Nový Jičín
Výroba pražených oříšků, Tomáš Halamíček, Příbor
Místostarosta města Příbor, Martin Monsport dipl. ek.
AVE CZ odpadové hospodářství Studénka
Pizzerie Verona, Šárka Busková, Příbor
Centrum podnikání a rozvoje s. r. o., Kopřivnice
Správa majetku města Příbor s. r. o., Příbor 
JAAL Fashion, Příbor
V + V Saveko s. r. o., Kopřivnice
AQUAZORBING.CZ s.r.o, Rudolf Korčák, Příbor
FA Jiří Vala, Brušperk
Myslivecké sdružení  Příbor – Hájov
Ing. Václav Gadas, Příbor
Fa LUKY, Jindřich Lukeš, Příbor
Obchodní centrum HOBBY – PROFI, Nový Jičín
Tělovýchovná jednota Příbor
FA WIFCOM, Miličín, obchodní zástupce Radek Krmela, Příbor
Hotel U Freuda, Martin Eichenbaum, Příbor
Ovocná a okrasná školka, Příbor 
Domácí potřeby, pí Koniuchová
PNEUSERVIS Dobeš, Příbor
Obuv Alena Poláčková, Příbor 
domácí potřeby, Pí Koniuchová, Příbor
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MŮJ SEn na CEStĚ Za vElikOu lOuŽí Z PŘíBOra dO nEW YOrku
Sny, tajná přání a touhy na obrázcích dětí  

z	 mezinárodní	 výtvarné	 soutěže	 „MŮJ	 SEN	 –	
MY	 DREAM“	 náš	 Příbor	 tentokrát	 propagova-
ly a zastupovaly na odborné psychoanalytické 
konferenci	„From	Freiberg/Příbor	To	New	York:	
Why Is Psychoanalysis Here To Stay“ v New 
Yorku	 na	 Columbia	 University.	 Paní	 Dr.	 Eva	
Dubská Papiašvili se na mě obrátila s prosbou o 
zaslání některých prací dětí z naší pozoruhodné 
a dlouholeté výtvarné soutěže o dětských snech 
a	přáních.	Živě	se	také	zajímala	o	další	akce,	kte-
ré naše Společnost Sigmunda Freuda pro při-
pomínku Freudova jména pořádá - fotosoutěže, 
přednášky, semináře, Freudův folklorní festival, 
výstavy, ankety, zhotovování viodeodokumentů z 
akcí… cituji: „Vaše ideje jsou kreativní a přitaž-
livé a já bych samozřejmě chtěla přispět k jejich 
uplatnění	 i	 zde.	 Čím	 více	 materiálu	 budu	 mít	
od Vás, tím víc mohu pro spojení Příbor – New 
York	udělat.“

Zaslané obrázky snů, plakáty a propagační 
materiál se moc líbily, a tak diskuse, která se po 
jejich prezentaci rozvinula, inspirovala účastní-
ky této konference k vytvoření studijní skupiny 

„Psychoanalysis-Creativity-Art“.	 Tato	 pracovní	
skupina sdružuje nejen psychoanalytiky, ale i 
odborníky z blízkých humanitních oborů, kteří 
se	budou	po	celý	 akademický	 rok	v	New	Yorku	
scházet k dalšímu pátrání v oblasti diagnostické-
ho a léčebného využití kresby. Paní Dr. Papiašvili 
v závěrečné zprávě konstatuje: „Materiál, který 
jste nám laskavě poslala z Freudových Dnů, ze-
jména kresby snů, se tak stávají inspirací k dal-
šímu pokroku myšlení v rámci psychoanalýzy a 
humanitních oborů s ní spojených. Protože já 
osobně povedu tuhle skupinu za spolupráce se 
členy	 fakulty	našeho	a	 jiných	New	Yorských	 in-
stitutů a univerzit, budu Vám o našich aktivitách 
postupně referovat. Náš institut a psychoana-
lytická společnost se těší na další spolupráci s 
Vámi a Společností Sigmunda Freuda v Příboře.

S hlubokou vděčností Městu Příboru, 
Společnosti Sigmunda Freuda, a Vám osobně Eva 
Dubská Papiašvili, PhD., ABPP“ – konec citace.

Co	 dodat	 na	 závěr?	 Toto	 ocenění	 je	milým	
připomenutím letošního kulatého - 15. výročí 
„MÉHO	SNU“	 a	 je	 také	 současně	mým	upřím-
ným poděkováním všem, kteří se na tomto pro-

jektu podíleli a podporovali ho.
Je současně i pozváním na letošní závěrečné 

vyhodnocení	 MÉHO	 SNU	 a	 slavnostní	 oceňo-
vání vítězů, které proběhne v rámci Freudova 
folklorního festivalu poslední květnovou sobotu 
v našem městském parku. Tentokrát cimbálová 
muzika, písně a tance našeho kraje potěší i naše 
hosty – účastníky připravované česko-francouz-
ské konference.
Mgr. Marie Šupová, Autorka a organizátorka me-
zinárodní výtvarné soutěže k propagaci s. Freuda 

„MŮJ SEN“, předsedkyně Společnosti Sigmunda 
Freuda v Příboře

Zprávy od Ester z kakamega
Ester	Pavelková	z	Příbora	odjela	na	4	měsíční	

misijní cestu do africké Keni začátkem listopadu, 
aby pomáhala v sirotčinci v městě Kakamega jako 
dobrovolnice. Mezi její finanční podporovatele 
patří také několik občanů našeho města. 

Zdravím stále ještě z Keni. Ve dnech, kdy bu-
dete číst tato slova, už to budu mít za pár... 6.3. 
se vracím domů do Příbora! Na jednu stranu se 
těším, na druhou mi bude moc smutno po dětech 
a po všem, co se mi tady stalo blízké.. krajina, jíd-
lo, přátelé...

No, ještě doma nejsem, tak toho musím 
dost stihnout. Zdržela mne trochu malárie č. 2, 
kterou jsem prodělala začátkem února. Naštěstí  
s tím tady mají zkušenosti a po 2 dnou dnech jsem 
opět sháněla a vyřizovala. Díky daru od firmy  
Bolani a.s. (p. Hofer), jsme dětem mohli poří-
dit krásné uniformy a boty. Od pana starosty 
Strakoše děti dostaly dar na batohy, psací potřeby 
a pomůcky a mohly jít vybavené do školy. To bys-
te se divili, jaké tady ve školách vládnou poměry. 

Však vám o tom popovídám, až přijedu... tělesné 
tresty před celou třídou nejsou žádnou výjimkou!

Hned jak jsem přijela, chtěla jsem vymalovat, 
nakoupit dětem nové matrace apod. No, podaři-
lo se to až teď. Tady čas ubíhá trochu jinak... zít-
ra, zítra.... na všechno je čas! Ale nakonec se vše 
podařilo: dětem fungují sprchy, je vymalováno  
a také budeme moci nechat dětem stlouct regály 
z prken, aby si měly kam uložit věci! Paráda! Díky 
daru paní Ing. Svobodové z Klokočova si nejstarší 
kluk z domova Bonifac (20 let) mohl udělat řidič-
ský průkaz, který mu otevírá cestu na pracovní 
trh, a tím pádem může konečně opustit sirotči-
nec a osamostatnit se... Tak to je jen pár drob-
ných radostí, které s dětmi prožívám. Jsou moc 
šikovné, máme se prostě rádi!

Zažila jsem i hodně humorné situace a jedna 
z nich byla, když za mnou jednou ráno přišel je-
den Masaj, oblečený tradičně v červeném hávu,  
s oštěpem v ruce a prosil mne, zda bych mu ne-
dala pár drobných, že prý mu došel kredit na mo-

bilu... Více se o mých dalších zážitcích můžete 
dočíst na blogu: esterpavelkova.blogspot.com

Díky všem za finance, podporu, zájem... moc 
si toho vážím! Jsem ráda, že na to nejsem sama!

Vaše Příboračka Ester
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Úterý 1. března od 09:00 do 12:00 h a od 16:00 do 20:00 h
MalOvÁní na HEdvÁBí
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).  Počet míst 
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění ma-
teriálu (šátek, šála, kravata). V ceně barvy a kontury.  Cena 100 
Kč + materiál. Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ
Úterý 1. března od  18:00 do 19:30 h
OriEntÁlní tanCE
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. 
Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč na polovinu školní-
ho roku. MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE!!!
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyučova-
cí hodiny. Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro zdraví 
ženy. BAV klub Příbor
středa 2. března od 13:30 h 
„O ZlatOu PíŠŤalku“
Tělocvična na ulici Dukelská. Meziškolní přátelský turnaj  
v přehazované pro žáky 6. tříd. Informace: J. Lupíková
Luna Příbor, SVČ
středa 2. března od 17:00 h 
vErniSÁŽ výStavY FOtOGraFií 
KAREL NÁVRAT – HORY A SPORT V HORÁCH
Galerie v radnici. Výstava potrvá do pátku 29. dubna 2011. 
Město Příbor 
čtvrtek 3. března od 17:00 h 
OSlava MEZinÁrOdníHO dnE ŽEn
Sál bývalé školní jídelny na ulici Dukelská. Hudba k tanci i 
poslechu. Kulturní program, pohoštění a občerstvení zajištěno.
Městská organizace KSČM Příbor
pátek 4. března od 15:30 h 
PŘíBOrSký MaSOPuSt 
od 15:30 h 
Masopustní veselení dětí a mládeže na náměstí S. Freuda
od 16:00 h 
Velký karnevalový masopustní průvod (z náměstí přes Vésku, 
Klokočov, Benátky a na Mexiko) ve večerních hodinách pro-
běhne v restauraci Mexiko POCHOVÁNÍ BASY zveme rodiny 
s dětmi a všechny občany, kteří mají chuť a zájem se dobře 
pobavit a vytvořit společně příjemnou atmosféru.Masopustní 
masky a maškary s sebou. Přijďte mezi nás!!! Město Příbor
sobota 5. března 
PlES MaSarYkOva GYMnÁZia PŘíBOr
Masarykovo gymnázium Příbor
pondělí 7. března od 17:00 h
PŘíBOrSkÉ krOnikY
Beseda s kronikářem Lubomírem Loukotkou nad příborskými 
kronikami. Vstupné 15,- Kč.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Úterý 8. března od  18:00 do 19:30 h
OriEntÁlní tanCE
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. BAV klub Příbor
středa 9. března od 17:00 h 
PŘEdnÁŠka „vOda ZÁklad ŽivOta“
Přednáší ekolog OZO Ostrava Vladislav Jureček
Klub zdraví Příbor a ZŠ Npor. Loma Příbor
Úterý 15. března od  18:00 do 19:30 h
OriEntÁlní tanCE
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. BAV klub Příbor
probíhající výstava do čtvrtku do 17. března 
kOuZlO PaliČkOvanÉ kraJkY
Výstava paličkované krajky od současných neprofesionálních 
příborských krajkářek. Muzeum a pamětní síň S. Freuda  
v Příboře 
pátek 18. března od 17:15 h
ZÁJEZd dO divadla  J. MYrOna v OStravĚ na 
kOMEdiÁlní MuZikÁl GEOrGE GErSHWina 
„PardOn, niC vE ZlýM“
odjezd od sokolovny v Příboře. Předprodej v BAV klubu. Cena: 
230,-Kč. BAV klub Příbor
pátek 18. března od 19:00 h 
SPOrtOvní vEČírEk
K příjemné zábavě hraje skupina L&P Galia. Bohatá tombola a 
občerstvení zajištěno. Předprodej místenek ve Fit centru. Cena 
místenky 150,- Kč. Místenka je slosovatelná. 
Srdečně zveme všechny příznivce sportu. 
Sportovní klub vzpírání Příbor. Oddíl aerobiku Příbor
sobota 19. března od 16:00 h 
kOnCErt v rÁMCi PrOJEktu JaBlÚČkO a 
Sakura 3: „JaPOnSkO – ČESkÉ SEtkÁní S 
FOlklOrEM a lidOvOu PíSní“
Účinkuje: Komorní trio Yukiko Sawy a Cimbálová muzika 
Pramínky ze ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici. Aula Masarykova 
gymnázia Příbor. Město Příbor

neděle 20. března od 15:00 h 
vítÁní Jara
Sraz všech účastníků na náměstí S. Freuda. 
Připomenutí původního pohanského zvyku – vynášení smrti 
(zimy) a vítání jara.  Mařeny s sebou. Akce pro děti a veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor SVČ
Úterý 22. března od 17:00 h 
vErniSÁŽ výStavY „PŘíBĚH SOCHY“
Výstava plastik Veroniky Priehodové (SK), Jána Zelinky (SK), 
Terezie Regnerové (CZ) a Veroniky Durové (CZ). Výstava 
potrvá do úterý 24. května. Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
v Příboře. 
Úterý 22. března od  18:00 do 19:30 h
OriEntÁlní tanCE
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. BAV klub Příbor
středa 23. března od 09:00 do 11:00 h 
intErnEt PrO SEniOrY ZaČÁtEČníkY
Zájemci o bezplatné školení se mohou přihlásit v knihovně 
nebo na tel: 556 725 037. Městská knihovna Příbor
středa 23. března od 17:00 h
POdvEČEr v rYtMu BuBnŮ dJEMBÉ
S PrvkY MuZikOtEraPiE
Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 130,-Kč
Kde : BAV klub na ul. Masarykova. BAV klub Příbor
pátek 25. března od 15:00 do 16:30 h 
dEkuPÁŽ (dECOuPaGE) 
Zdobení květináčů a kamenů ubrouskovou technikou. Na akci 
je nutné si donést vlastní keramický květináč. Vstupné: 20 Kč. 
V ceně barvy, lepidlo, ubrousky. Informace: K. Bukovjanová
Luna Příbor, SVČ
sobota 26. března od 07:30 h 
MEZinÁrOdní dEn vOdY „tĚrliCkÁ 
PŘEHrada“
Odjezd od sokolovny Příbor. Exkurze do hráze přehrady. 
Návštěva nejpěknějšího dřevěného kostelíku na Moravě
 v Sedlišti. Pěší túra 8km Sedliště, Řepiště. Informace V. Bilský  
tel: 737 375 203. KČT Příbor
Úterý 29. března od 15:00 h  
výtvarnÉ OdPOlEdnE PrO dĚti a rOdiČE
Budeme vyrábět závěsné papírové dekorace.
Městská knihovna Příbor
Úterý 29. března od  18:00 do 19:30 h
OriEntÁlní tanCE
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. BAV klub Příbor
středa 30. března od 09:00 do 11:00 h 
intErnEt PrO SEniOrY ZaČÁtEČníkY
Zájemci o bezplatné školení se mohou přihlásit v knihovně 
nebo na tel: 556 725 037. Městská knihovna Příbor
čtvrtek 31. března od 16:00 do 20:00 h 
PlEtEní Z PEdiGu 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové. 
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit 
začátečníci i pokročilí.Počet míst omezen, na akci je nutno se 
přihlásit. Kurzovné: 200 Kč. Akce pro veřejnost.Informace: K. 
Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ
pátek 1. až neděle 3. dubna  od 08:00 h 
ZÁJEZd dO PraHY 
Odjez od LUNY. Určeno pro rodiny s dětmi a veřejnost. Pěkné 
ubytování ve vícelůžkových pokojích. Cena: 1 500 Kč. V ceně 
ubytování, doprava, propagační materiály. Počet míst je ome-
zen, přihlásit se můžete již nyní. Cena: 1100,- Kč
Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ 

OtEvíraCí dOBa MuZEa a PaMĚtní SínĚ  
S. FrEuda v PŘíBOŘE
Úterý:    08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h 
Neděle: 09:00 – 12:00
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

PŮJČOvní dOBa v MĚStSkÉ kniHOvnĚ PŘíBOr
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h 
Úterý:    08:00 -12:00 -  14:00 -18:00 h 
Středa:   zavřeno
Čtvrtek: 08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h 
Pátek:     08:00 -12:00 -  14:00 -18:00 h 
 
Oddělení pro děti
Pondělí:  13:00 -15:00 h 
Úterý:     13:00 -17:00 h 
Čtvrtek:  13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

lOutkOvÉ divadÉlkO BErÁnEk „kŮZlÁtka 
draČí ZuB“
Hraje každou středu od 17:00 h 
Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidické. 
Loutkové divadélko Beránek

PravidElnÉ CviČEní Oddílu aErOBiku 
PŘíBOr
Pondělí: 16:45 – 17:45 h – ZUMBA  (Tereza)
      20:00 – 21:00 h – AEROBIC + BODYSTYLING 
(Tereza)
Úterý: 16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
       18:00 – 19:00 h – STEP AEROBIC (Tereza)
Středa:    09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
    18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
   20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL 
(Draha)
Čtvrtek:  16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
     20:00 – 21:00 h – ZUMBA (Tereza)
Pátek:   17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC POWER (Tereza)
   19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL 
(Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

ZuMBa S PavlOu
Po:  17:00 – 18:00 h 
St:   19:00 – 20:00 h 
Pá:   19:00 – 20:00 h 
Tělocvična ZŠ  Npor. Loma. Vstupné 60,- Kč
Bližší informace na tel: 739 135 127
Pavla Kovalčíková

ZuMBa S HEidi
Úterý: 19:45 – 20:45 h 
Pátek: 19:00 – 20:00 h 
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. Vstupné 60,- Kč. 
Bližší informace na tel: 733 180 370, e-mail: heidi.s@seznam.cz
Heidi Steckerová, BAV klub Příbor

ZuMBa S vĚrOu 
Pondělí:  18:30 – 19:30 h.
Pátek:      18:30 – 19:30 hod.
Tělocvična ZŠ Dukelské.  Vstupné: 30,- Kč. 
Bližší informace: tel: 556 725 029, 736 673 01. Luna Příbor 
SVČ. 
 Věra Kovaříková, LUNA Příbor SVČ,  

POWErJÓGa
Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587
Bližší informace na tel: 603 119 174
Pavla Jeníková

JÓGa v dEnníM ŽivOtĚ
Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý od 17:30 
do 19:00 h. 
Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská – cvičitelka Věra Šťastná 
733 165 317
Mateřská škola na ulici Pionýrů – cvičitelka Ludmila Höhnová 
775 084 815
Přihlašujte se na místě před začátkem cvičení u cvičitele. 
S sebou podložku na cvičení a pohodlný oděv. 
Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

CviČEní tai-Či 
Čt: 19:00 – 20:00 h 
Tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Začátečníci - sestava “24 prvků. Cvičení bude probíhat  do 31. 
května 2011. Bližší informace na tel: 776 617 939
Jindřiška Malinovska

CviČEní POdlE  MOJŽíŠOvÉ
Čt: 19:00 – 20:00 h 
Zrcadlový sál na ulici Dukelská.
Cvičení je zaměřené převážně  na svalstvo pánevního dna a na 
svaly zajišťující lepší držení těla. Bližší informace na tel: 728 
959 344, www.rehabilitace – bajerova.cz
Mgr. Marika Bajerová

PŘEHlEd akCí v PŘíBOŘE na MĚSíC BŘEZEn 2011
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Právní rubrika iv.
promlčení, promlčecí lhůty, prekluze
Institut promlčení hraje klíčovou roli při vy-

máhání pohledávky soudní cestou. Jestliže totiž 
dojde k promlčení závazku a dlužník písemně 
namítne jeho promlčení, není dlužník již po-
vinen tento dluh uhradit. Promlčené právo ze 
zákona tedy nezaniká, ale při vznesení námitky 
promlčení se ho nejde domáhat soudní cestou. 
Promlčenou pohledávku však může dlužník sám 
dobrovolně uhradit a nebude se jednat o plnění 
bez právního důvodu. Úhrada bude v souladu se 
zákonem. Dovolá-li se však dlužník promlčení, 
nelze promlčené právo přiznat. Institut promlče-
ní nutí věřitele včas řešit své pohledávky soudní 
cestou. Soudně se můžeme prakticky domáhat 
pouze nepromlčené pohledávky.

Prekluze znamená zánik práva (např. proběh-
nutí záruční lhůty u výrobků), nemůže být uplat-
něno a pokud je z tohoto práva plněno, dochází  
k bezdůvodnému obohacení. 

promlčecí lhůty:
- dle občanského zákoníku je základní promlče-
cí lhůta tříletá. Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy 
právo mohlo být vykonáno poprvé. Občanský zá-
koník upravuje například: kupní smlouvu, smlou-
vu o dílo, nájemní smlouvu nebo smlouvu o půjč-
ce. Smlouvy upravené občanským zákoníkem 
se řídí tříletou promlčecí lhůtou. V občanském 
zákoníku existují výjimky, např. u náhrady škod 
a bezdůvodného obohacení je promlčecí lhůta 
dvouletá.
- dle obchodního zákoníku je promlčecí lhůta 
čtyřletá. Obchodní zákoník upravuje např. kup-
ní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o úvěru, 

smlouvu mandátní, licenční smlouvu. Jestliže se 
tedy uzavírá například kupní smlouva, je dobré 
vědět, zda se řídí občanským či obchodním záko-
níkem. Opět existují výjimky, např. náhrada ško-
dy na dopravovaných věcech nebo škoda vzniklá 
z opožděné zásilky se promlčují už za jeden rok.
- maximální desetiletá délka promlčecí lhůty je  
u soudních rozhodnutí. Dalším příkladem, kdy je 
promlčecí lhůta desetiletá, je když dlužník uzná 
písemně (dohoda o splácení dluhu a splátkový ka-
lendář) svůj závazek co do důvodu a výše. 
- u zdravotního  pojištění je ze zákona promlčecí 
lhůta pětiletá. Promlčecí lhůta však běží zvlášť pro 
předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání po-
jistného. Právo předepsat dlužné pojistné na ve-
řejné zdravotní pojištění se promlčuje za pět let 
ode dne splatnosti. Pokud byl proveden úkon ke 
zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, po-
tom plyne nová lhůta ode dne, kdy se o tom plátce 
pojistného dozvěděl. Dlužné pojistné se předepi-
suje platebními výměry nebo výkazy nedoplatků. 
Právo vymáhat pojistné na veřejné zdravotní po-
jištění platí i pro penále se promlčuje ve lhůtě pěti 
let od právní moci platebního výměru, jímž bylo 
dlužné pojistné vyměřeno. Promlčecí lhůta se sta-
ví po dobu řízení u soudu.
- u sociálního pojištění je ze zákona promlčecí 
lhůta	desetiletá.	U	sociálního	pojištění	 je	situace	
stejná jako u zdravotního pojištění, ale promlčecí 
lhůta je rozdílná.
- pro vymáhání pokut platí ustanovení daňového 
řádu. Když jako řidič obdržím pokutu, kterou na 
místě nezaplatím, má příslušný úřad ze zákona 
šest let pro vymáhání této pokuty soudní cestou. 

Uvedený	dopravní	přestupek	nelze	ze	zákona	pro-
jednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.
- odlišný běh promlčecích lhůt můžeme nalézt ve 
vztazích dětí a jejich zákonných zástupců. Jde-li  
o právo mezi takovými osobami, pak promlčení 
ani nepočíná ani neběží, nejde-li o úroky a opě-
tující plnění. Totéž platí i o právech mezi manžely.

stavení promlčecích lhůt:
promlčecí doba se ze zákona staví například 

v případě, že věřitel uplatnil v promlčecí době 
právo u soudu, právo bylo pravomocně přiznáno 
a u soudu byl navržen návrh na výkon rozhodnu-
tí (např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých 
či nemovitých věcí, přikázáním z účtu apod.) 
Promlčecí doba, která uběhla před překážkou  
a po jejím skončení se sčítá.

Některá práva však promlčení nepodléhají ze 
své podstaty. Promlčují se majetková práva s vý-
jimkou práva vlastnického. Zvláštní pravidlo pla-
tí pro zástavní práva, která se nepromlčují dříve, 
než zajištěná pohledávka. Nepromlčují se rovněž 
práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na 
jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud 
vkladový vztah trvá.

Závěrem uvádím, že uplynutím uvedených 
promlčecích lhůt právo nezaniká, ale má potom 
povahu pouze naturální obligace. Pokud bude 
uplatněno před soudem, pak soud takové právo 
bez dalšího přizná, pokud druhá strana nenamít-
ne promlčení. Soud tedy k promlčení nepřihlíží  
z moci úřední, ale pouze na návrh stran.

Příště na téma dluh, uznání dluhu a závazko-
vý právní vztah.

JUDr. Radomír Velička, právník MÚ

SlOvíČkO Pana MíStOStarOStY 
Vážení spoluobčané,
uplynul další měsíc od chvíle, kdy jsme při-

pravovali předešlé vydání Měsíčníku města. 
Bohužel, čas je neúprosný, ale na druhou stranu 
- spravedlivý pro všechny. Je za námi Valentýnský 
ples a Valentinská pouť a chtěl bych touto cestou 
ještě jednou poděkovat pracovnicím odboru kul-
tury a informačního centra za organizaci a přípra-
vu plesu a Valentinské poutě a také samozřejmě 
všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem po-
mohli se zajištěním a průběhem „valentinského 
veselení a poutě“. Poděkování patří technickým 
službám, Příborskému cechu podnikatelů, příbor-
skému panu faráři, účinkujícím a také všem, kteří 
připravili a vyzdobili kostel svatého Valentina ke 
slavnostní nedělní bohoslužbě. Snad jsem na ně-
koho nezapomněl…….. A pomalu se již budeme 
chystat na masopustní průvod zakončený „po-
chováváním basy“, který v tomto roce budeme 
pořádat v pátek 4.3.2011 a na který Vás všechny 
co nejsrdečněji zveme. 

Krátce	 k	 pracovním	 záležitostem	–	 7.2.2011	
proběhlo mimořádné zasedání rady města, na 
kterém jsme zaujali stanovisko k problémům  
s neplacením nájemného za byt a ukončením ná-
jemní smlouvy. Od čtvrtka 10.2.2011 do soboty 
12.2.2011 jsme se zúčastnili školení členů zastu-

pitelstva města a vedoucích zaměstnanců úřadu. 
Toto školení probíhalo ve velmi dobré náladě  
a hlavně pro nás, pro nové zastupitele, bylo ur-
čitě velmi přínosné. Dozvěděli jsme se například 
základní informace zákona o obcích č. 128/2000 
Sb., co znamená samostatná a přenesená působ-
nost, stížnosti - vyřizování, práva občanů – petice 
a  jak se vyřizují, zákon o úřednících, správní řád, 
informace ohledně financování územních rozpo-
čtů, rozpočtová pravidla, evropské a jiné dotace 
a také třeba informace k problematice územní-
ho plánování. Velmi zajímavá byla také páteční 
podvečerní práce ve skupinách, která se týkala 
otázek dalšího provozování a fungování kultu-
ry a Kulturního domu v Příboře. Bylo vytvořeno 
pět pracovních skupin, které pracovaly odděleně  
a poté byly jednotlivé skupiny pozvány k prezen-
taci svých návrhů. 

Hlavní otázky byly tyto: 1) rekonstrukce 
nebo zbourání KD? 2) požadavky, návrhy, náplň 
a využití KD 3) návrhy pro fungování kultury ve 
městě.  V současné době zpracováváme výsled-
ky této akce a bohužel jsem vyhodnocení nestihl 
připravit do tohoto vydání Měsíčníku. Ale chci 
Vám říct pro informaci alespoň jednu zprávu, 
která nás možná posune dále v rozhodování – 
většina ze zúčastněných hlasovala proti celkové-

mu zbourání budovy KD, ale preferovala rekon-
strukci budovy a doplnění standardních prvků 
(respektování vzhledové provázanosti s okolními 
budovami, bezbariérové přístupy, propojení sálů 
pro lepší využití, zázemí pro umělce, oprava re-
staurace, oprava kuchyňky v banketce a další) Po 
jednání rady města, které je naplánováno na úterý 
22.2.2011, budou pokračovat jednání a proběhne 
schůzka pracovní skupiny pro zmapování mož-
ností externího financování realizace projektu 
Kulturního domu a jeho následného provozu.   
V dalším čísle Vás budeme informovat o výsledku 
těchto jednání. 

K dalšímu programu práce – kromě obvyk-
lých záležitostí se 3.března zúčastníme konfe-
rence k individuálnímu projektu plánování so-
ciálních služeb a 10.března se zúčastním školení 
ohledně převodu nemovitostí a smluv o převodu 
nemovitostí (kupní, darovací aj.) Věřím, že i tato 
školení pomůžou k dalšímu  rozvoji a rozhledu 
pro práci na městském úřadě. 

Vážení spoluobčané, 
přeji Vám hodně úspěchů, pohody a klidu  

v měsíci březnu a v případě, že přijmete pozvání  
k masopustnímu průvodu, přeji hezké masopust-
ní veselení. 

Martin Monsport, místostarosta města
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Z jednání  rady města
5. schůze rM 1. února 2011 mj. projednala:
-	 Uložila	 předložit	 ZM	 závěrečnou	 zprávu	 

o výsledcích šetření dostavby tělocvičny při 
ZŠ	Npor.	Loma

- Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM 
předložené tajemníkem

- Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro 
MPR ze dne 25.1.2011

-	 Uložila	vyvolat	jednání	se	starosty	obcí	spa-
dajících	 pod	 PČR	 Příbor	 ve	 věci	 alikvot-
ní úhrady nájemného policejní služebny  
v Příboře, která zajišťuje bezpečnost a veřej-
ný pořádek v jejich obcích

-	 Uložila	 zadat	 vyhodnocení	 energetických	
odběrů jednotlivých organizačních složek  
a organizací města Příbor

-	 Uložila	 zadat	 audit	 pojistných	 smluv	 u	 jed-
notlivých organizačních složek a organizací 
města Příbor

-	 Uložila	 zpracovat	 rozbor	 využití	 příspěvků	
města Příbor na zajištění pečovatelské služby 
a služeb denního stacionáře za rok 2010

- Odsouhlasila výzvu k předložení cenové na-
bídky veřejné zakázky na služby v rámci pro-
jektu	„Efektivní	úřad	Příbor“

- Jmenovala hodnotící komisi pro hodnocení 
nabídek a otevírání obálek ve složení: Ing. 
Arnošt Vaněk, Ing. Jana Svobodová, PhDr. 
Milada Podolská, Ing. Jiří Hajda, Ing. Iveta 
Busková

- Vydala po úpravách jednací řád RM s účin-
ností od 2.2.2011

-	 Uložila	zveřejnit	„Výroční	zprávu	Městského	
úřadu v Příboře za rok 2010 o poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím“ na Úřední 
desce MÚ

- Schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sběru, 
přepravě, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu

- Odsouhlasila výběrové  řízení na konce-
si malého rozsahu na služby „Provozování 
kanalizace na ul Hukvaldská a Myslbekova  
v Příboře“

- Jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení 
nabídek a otevírání obálek ve složení: Ing. 
Milan	 Střelka,	 Ing.	 Jaroslav	 Šimíček,	 Ing.	
Jiří Hajda, Ing. Jaroslav Venzara, Michaela 
Kusiaková

- Vzala na vědomí informaci o vkladu části 
podniku	společnosti	TEDOM	a.s.	do	společ-
nosti	ČEZ	Energo,	s.r.o.

- Zřídila na návrh starosty města povodňovou 
komisi města s účinností od 01.02.2011

- Zřídila na návrh starosty města bezpečnostní 
radu města s účinností od 01.02.2011

- Jmenovala předsedou povodňové komise 
města starostu města Ing. Milana Strakoše

- Jmenovala předsedou bezpečnostní rady 
města starostu Ing. Milana Strakoše

- Jmenovala místopředsedu a členy povodňo-
vé komise: místopředseda: Martin Monsport 

dipl. ek., členové: Ing. Volná  Libuše, Ing. 
Turková Zuzana, Klimša Rudolf, Ing. Bajnar 
Vladimír, Ing. Kisza Josef, Ing. Hanzelka 
Pavel,	 Ing.	 Šimíček	 Jaroslav,	 Bolom	 Libor,	
Ing. Vaněk Arnošt, Ing. Střelka Milan

- Jmenovala místopředsedu a členy bezpeč-
nostní rady města: místopředseda: Martin 
Monsport dipl. ek., členové: Ing. Volná 
Libuše, Ing. Turková Zuzana, Klimša Rudolf, 
Ing. Bajnar Vladimír, Ing. Kisza Josef, Ing. 
Hanzelka	Pavel,	Ing.	Šimíček	Jaroslav,	Bolom	
Libor, Ing. Vaněk Arnošt, Ing. Střelka Milan

- Jmenovala pana Martina Monsporta, dipl. 
ek., místostarostu města, členem řídící sku-
piny a garantem plnění úkolů a zodpověd-
nosti za proces zpracování a plnění středně-
dobého plánu rozvoje sociálních služeb ve 
městě Příboře

-	 Schválila	 Centru	 pro	 zdravotně	 postiže-
né Moravskoslezského kraje o. s., Bieblova 
3, Ostrava, detašovanému pracovišti Nový 
Jičín, Sokolovská 9, Nový Jičín, z rozpočtu 
města, paragrafu 4329, položka veřejná fi-
nanční podpora, finanční dar na provoz služ-
by osobní asistence ve výši Kč 15 000,-

-	 Ustavila	pracovní	skupinu	pro	posouzení	žá-
dostí o kácení volně rostoucích stromů na 
pozemcích města ve složení: J. Svobodová, 
Pavla Matulová, RNDr. Jan Malík, Mgr. Pavel 
Netušil

- Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu 
pro realizaci akce „Pěstební práce v roce 2011 
v městských lesích Příbor“.

6. schůze rM v mimořádném termínu 7. února 
2011 mj. projednala:
- Nevyhověla žádosti Reginy Kováčové, bytem 

U	Tatry	1483,	Příbor,	o	prodloužení	proná-
jmu obecního bytu v Příboře

Z jednání zastupitelstva města
3. zasedání Zastupitelstva města příbora dne 
27. ledna 2011
- Schválilo po provedené úpravě návrh plánu 

práce ZM na l. pololetí 2011. 
- Vydalo jednací řád Zastupitelstva města 

Příbora s účinností od 28. ledna 2011.
- Schválilo rozpočet města Příbora na rok 

2011 v následujících objemech:
 příjmy  - 139 399,00  tis. kč
 Výdaje - 158 081,00  tis. kč
 Financování - + 18 682,00  tis. kč 
 v členění a finančních částkách dle předlože-

ného a upraveného návrhu rozpočtu města 
Příbora na rok 2011.

-  Schválilo 
-  výši odměny za výkon funkcí neuvolněným 

členům ZM:
-  za výkon člena zastupitelstva 380 Kč/měsíc
-		 příplatek	podle	počtu	obyvatel	247	Kč/měsíc
	celkem			627,-	Kč/měsíc
Termín	výplaty	první	odměny	ve	výši	 627,-	Kč/
měsíc se stanovuje počínaje dnem 1.1.2011.
-  výši odměny neuvolněným členům ZM za 

výkon funkce člena rady města:
- za výkon funkce člena rady města 1 568,- Kč/

měsíc
- za výkon člena zastupitelstva 380,- Kč/měsíc
	-	příplatek	dle	počtu	obyvatel	247,-	Kč/měsíc
   celkem 2 195,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 2 195,- Kč/
měsíc se stanovuje počínaje dnem 1.1.2011.
- výši odměny neuvolněným členům ZM za vý-
kon funkce předsedy finančního a kontrolního 
výboru ZM a předsedy osadních výborů Hájov  
a Prchalov
- za výkon funkce předsedy 1 235,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 380,- Kč/

měsíc
-	příplatek	dle	počtu	obyvatel	247,-	Kč/měsíc
- celkem  1 862,-  Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1 862,- Kč/
měsíc se stanovuje počínaje dnem 1.1.2011.
- výši odměny neuvolněným členům ZM za vý-

kon funkce předsedy komise rady města  
- za výkon funkce předsedy 1 235,- Kč/měsíc
-	příplatek	dle	počtu	obyvatel	247,-	Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 380,- Kč/

měsíc 
 celkem 1 862,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1 862,- Kč/
měsíc se stanovuje dnem ustavení komisí RM na 
schůzi RM.
-  výši odměny za výkon funkce předsedy ko-

mise rady města v případě, že se nejedná  
o člena ZM ve výši 1 235,- Kč/měsíc.

Termín výplaty první odměny ve výši 1 235,- Kč/
měsíc se stanovuje dnem ustavení komisí RM na 
schůzi RM.
-  odměny členům finančního a kontrolní-

ho výboru a členům obou Osadních výborů  
v Hájově a v Prchalově ve výši 350,- Kč/měsíc.

-  odměny členům komisí RM ve výši 350,- Kč/
měsíc. 

-  vytvořit fond odměn ZM ve výši Kč 100,-/
měsíc/člen výboru nebo komise.

-  Souhlasilo s nabídkou Seniorcentra OASA, 
s.	 r.	 o.,	 Petřvald	 2,	 Petřvaldík	 68,	 742	 60		
Petřvald u Nového Jičína, na zajištění soci-
ální služby – domov se zvláštním režimem 
a souhlasilo s poskytnutím dotace ve výši  
24 000 Kč ročně za osobu po dobu pobytu 
příborského klienta v Domově se zvláštním 
režimem v obci Skotnice, který bude umístěn 
na návrh odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor.

Dne: 15. února 2011
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Z JEdnÁní radY a ZaStuPitElStva MĚSta
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baV klub příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489 tel.: 556 723 778, 
E-mail: bavklub@seznam.cz mobil: 739 080 862

BŘEZEn 2011
PŘiJíMÁME PŘiHlÁŠkY dO vŠECH krOuŽkŮ, kluBŮ a kurZŮ

PrOvOZ HudEBní – rOCkOvÉ ZkuŠEBnY - PÁtkY
Úterý 1.,8.,15.,22.,29.3. 18:00-19:30 hod.

OriEntÁlní tanCE
Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč na polovinu šk.roku
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE. Cena při vyu-
žívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h. Orientální břiš-
ní tanec je velmi prospěšný pro zdraví ženy. Kde : V Zrcadlovém 
sále BAV klubu na ul. Dukelská

Úterý 1.3.     19:45 -20:45 hod.
ZuMBa  S HEidi
Uvítací hodina. v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská - Příbor. 
Těšíme se na Vás a domluvíme se na pravidelných termínech 
cvičení: buď v úterky 19:45 - 20:45 hod. nebo v pátky 19:00 – 
20:00 hod. Vstupné : 60,- Kč/hod.

čtvrtek 3.3.     od 17:00 hod.
OSlava MdŽ - POŘÁdÁ kSČM PŘíBOr. 
v Zrcadlovém sále na ulici Dukelská

pondělí 7.,14.,21.,28.3. 17:00 -18:30 hod.
kurZ dJEMBE BuBnOvÁní - POkrOČilí
CENA KURZU -10 lekcí po 2 vyučovací hod. - 800,-Kč
MOŽNO CHODIT  I  NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA  100,-Kč. 
Kde : BAV klub na ul. Masarykova

středa 2.,9.,16.,23.,30.3. 15:15 -16:45 hod.
kurZ dJEMBE BuBnOvÁní - ZaČÁtEČníCi
CENA KURZU-10 LEKCÍ po 1,5hod. - 800,-Kč. MOŽNO 
CHODIT  I  NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA  100,-Kč. PRO DĚTI  
A  MLÁDEŽ VELKÁ SLEVA - 500,-Kč NA POLOVINU ŠK. 
ROKU. Kde : BAV klub na ul. Masarykova

středa 23.3.  od 17:00 hod.
POdvEČEr v rYtMu BuBnŮ dJEMBÉ
S PrvkY MuZikOtEraPiE
Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 130,-Kč. Kde : BAV 
klub na ul. Masarykova

pátek 18.3.   odjezd v 17:15 hod. od sokolovny 
Zveme vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na představení
,,PardOn, niC vE ZlýM“
Komediální muzikál George Gershwina.
Předprodej v BAV klubu.        Cena:230,-Kč

lEtní tÁBOr ŘEka-tĚŠínSkÉ BESkYdY
6 denní pobyt pro děti od 8 let, mládež
termín : pondělí 25.7. - sobota 30.7.2011
Ubytování : ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve zděné budově s her-
nou a jídelnou, hřiště, venkovní pingpong.stůl, ohniště, poblíž 
koupaliště s vyhřívanou vodou slunečními kolektory.
Předběžná cena : 2.350,-Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a 
zpět, stravu  5 x denně, ubytování, táborový program, práce ve-
doucích a personálu, pojištění.
Vážení rodiče, milé děti, letos opět uspořádáme tábor v krásném 
prostředí Těšínských Beskyd a umožníme vám poznat další mís-
ta severní Moravy. Zajistili jsme pobyt ve velmi pěkném areálu s 
domácí kuchyní. Opět vás čeká pestrý program, hodně her,sou-
těží, sportu, koupání, výlety, diskotéky, tvoření,karneval, noční 
stezka odvahy a mnoho další zábavy.Jelikož se na tábor hlásí i 
děti,které hrají na hud. nástroje a chtějí zkusit hru na elektrické 
nástroje, dle zájmu vezmeme na LT i vybavení naší ROCKOVÉ 
zkušebny - el.kytary, bicí soupravy,mix pult atd.,což je příležitost 
si zahrát v kapele. Dalším programovým zpestřením bude hra na 
africké Djembé bubny, kterých vezmeme na tábor 20 ks.
Přihlášky a záloha do 15.5.2011               

Těšíme se na prázdniny s vámi

informace o nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární  
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Jedná se o nové nařízení vlády, které upra-
vuje podrobnosti k zákonu č. 133/1985 Sb.  Je 
v platnosti od 1.1.2011 a nahrazuje vyhlášku  
č. 111/1981 Sb.

Upravuje	mimo	jiné	postup	při	provádění	ně-
kterých úkonů souvisejících s vytápěním rodin-
ných domů, například:
1) čištění spalinových cest,
2) kontrol spalinových cest,
3) revizi spalinových cest.

Lze říci, že většina kotlíků  v rodinných dom-
cích nemá výkon vyšší než 50 kW. 

Čištění	spalinové	cesty	provádí	odborně	způ-
sobilá osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění	v	oboru	kominictví.	Čištění	 spalinové	
cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na 
pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW 
včetně je možné provádět svépomocí. 

Pro kotle do 50 kW se čištění provádí: u kot-
lů na pevná paliva 3x ročně, na kapalná paliva 3x 
ročně, u sezonního provozu 2x ročně, na plynná 
paliva 1x ročně.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně 
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví.

Pro kotle do 50 kW se kontrola provádí  
u všech výše uvedených druhů paliv 1x ročně.

Revize spalinové cesty provádí odborně způ-
sobilá osoba, která je držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví a která má zároveň 
některá další zvláštní oprávnění. Revize se provádí:

a)  před uvedením spalinové cesty do provozu 
nebo po každé stavební úpravě komína,

b)  při změně druhu paliva připojeného spotřebi-
če paliv,

c)  před výměnou nebo novou instalací spotřebi-
če paliv,

d)  po komínovém požáru,
e)  při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož  

i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spa-
linové cestě.
Shrneme-li, co je uvedeno výše, vyplývá pro 

vlastníky rodinných domů povinnost objednat si 
1x ročně kontrolu spalinové  cesty u kominíka. 
V případě nutnosti, tato oprávněná osoba  rov-
něž může provést odborné pročištění spalino-
vé cesty. Tato služba, dle neoficiální informace  
u některých oprávěných osob, může občana vyjít 
přibližně na částku 400,-  až 500,- Kč. Rovněž  při 
uvádění komína do provozu,  případně z dalších 
důvodů uvedených v nařízení, je nutno provést 
revizi komína, kterou je rovněž nutno objednat u 
oprávněných osob.

Zdejší úřad může na základě požadavku ob-
čanů  pomoci při organizaci kontrol. Například 
je může zkoordinovat tak, aby byly provedeny 
v jednotlivých osadách nebo  částech města ve 
stejném termínu, aby občané nemuseli hradit 
individuálně dopravu. To lze zajistit například 
vyhlášením  rozhlasem, na www stránkách nebo 
vyvěšením v informačních skříňkách.

pro informaci ještě uvádíme adresy někte-

rých držitelů živnostenského oprávnění v obo-
ru kominictví.
rybí:
Pavel	 Jurečka,	 Rybí	 344,	 742	 65	 Rybí,	 kontakty:		
556	760	194,	jureckapavel@email.cz
nový Jičín:
Jaroslav	Hes.	Kpt.	Jaroše	3,		Nový	Jičín,	tel.	737952	
807
Rostislav	Petřek,	Žerotínova	63/14,	 	Nový	 Jičím,	
tel.	556	709	878,	732	763	079
Frýdlant n. ostravicí:
Luboš	 Czyž,	 Komíny	 -	 	 krby,	 Janáčkova	 266,	
Frýdlant n. Ostravicí, www.kominy-czyz.com
Frenštát p. radhoštěm:
Vladimír	 Šindler,	 Školská	 čtvrť	 1379,	 Frenštát	 
p.	Radhoštěm,	603	747	872
Ing. Pavel Kříž, Podkopní 463, Frenštát  
p. Radhoštěm, 556 835 385
Petr	 Pavlát,	 Sídl.	 Beskydské	 1877,	 Frenštát	 
p.	Radhoštěm,	777	333	639
stará Ves n. ondřejnicí:
Julius	Tančibok,	Sportovní	213,	558	672	136
Frýdek – Místek:
Ladislav	 Šputa,	 Jiřího	 Trnky	 72,	 Frýdek-	Místek	
558 434 661
Robert	 Welszar,	 8.	 pěšího	 pluku	 1975,	 Frýdek-	
Místek,	721	168	804,	welszarr@seznam.cz

informace pro občany:
Vážení občané města Příbora, 

naposledy jsem vás na tomto místě in-
formoval o tom, že bude společné zasedání 
vedoucích odborů se členy ZM, které z po-
hledu dneška již úspěšně proběhlo a věřím, 
že naplnilo očekávání všech účastníků. Dnes 
mám pro vás o MÚ drobnou informaci s da-
lekosáhlým dopadem a to je datace na akci 
„Efektivní	 úřad	 Příbor“,	 kdy	 jde	 o	 realizaci	
školení k dovednostem a znalostem jak za-
městnanců úřadu, tak členů zastupitelstva 
města. Protože se jedná o částky v úrovni 
několik	 set	 tisíc	 Kč	 a	 jsou	 dotovány	 z	 EU,	
bude celý proces představovat náročné kro-
ky ve věci jak organizace samotného procesu, 
tak jeho sledování a vyhodnocování. Jedna 
z podmínek vyhnutí se rizika vrácení těchto 
peněz je právě dodržení stanoveného scéná-
ře této náročné akce. Výběrové řízení začalo 
dne 15. února 2011 a bude zřejmě ukončeno 
usnesením rady města. O probíhajících akti-
vitách vás budu průběžně informovat. 

A. Vaněk tajemník MÚ,  
v Příboře dne 15. února 2011
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MĚSíC  BŘEZEn

akCE
Výtvarná dílna
MalOvÁní na HEdvÁBí
1.3. / úterý / 9:00 - 12:00, 16:00 - 20:00 / LUna / 100 kč + materiál 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). 
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, šála, krava-
ta). V ceně barvy a kontury. Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

„O ZlatOu PíŠŤalku“
2.3. / středa / 13.30 / tělocvična na Dukelské ul.
Meziškolní přátelský turnaj v přehazované pro žáky 6. tříd.
Informace: J. Lupíková

SOuStŘEdĚní MladýCH rYBÁŘŮ
12.3. / sobota / 9:00 – 12:00 / LUna
Akce pro členy kroužku. Informace: J. Lupíková

SEtkÁní ÚČaStníkŮ lEtníHO tÁBOra „SlunCE“ 
18. - 19.3. / pátek od 17:00 / sobota do 16:00 / LUna / 250 kč
Program: hry, soutěže, noční hra
S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny, obuv, věci na spaní, toaletní a psací potřeby, 
láhev na pití, batůžek, baterku. Akce určena pro táborníky, kamarády a vedoucí.
Na akci se můžete přihlásit do 16. 3. 2011. Informace: L. Nenutilová

vítÁní Jara
20.3. / neděle / 15:00 
Sraz všech účastníků na náměstí S. Freuda. Připomenutí původního pohanského zvyku – vynášení 
smrti (zimy) a vítání jara. Mařeny s sebou. Akce pro děti a veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

SOuStŘEdĚní krOuŽku CaPOEirY
25. - 27.3. / pátek - neděle / sraz v 17:00 / LUna
Akce pro členy kroužku. Cena: 300 Kč. Informace: J. Lupíková

Výtvarná dílna
dEkuPÁŽ (dECOuPaGE) 
25.3. / pátek / 15:00 – 16:30 / LUna 
Zdobení květináčů a kamenů ubrouskovou technikou. Na akci je nutné si donést vlastní keramický 
květináč. Vstupné: 20 Kč. V ceně barvy, lepidlo, ubrousky. Akce pro veřejnost. Informace:  
K. Bukovjanová

Výtvarná dílna
PlEtEní Z PEdiGu 
31.3. / čtvrtek / 16:00 - 20:00 / LUna 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové. Výrobek bude upřesněn na kurzu, 
na který se mohou přihlásit začátečníci i pokročilí. Počet míst omezen, na akci je nutno se přihlá-
sit. Kurzovné: 200 Kč. Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

ZÁJEZd dO PraHY 
1. - 3.4. / pátek – neděle / 8:00 / odjez od LUnY / 1100 kč 
Určeno pro rodiny s dětmi a veřejnost. Pěkné ubytování ve vícelůžkových pokojích.
Cena: 1 500 Kč. V ceně ubytování, doprava, propagační materiály. Počet míst je omezen, přihlásit 
se můžete již nyní. Informace: K. Bukovjanová

PravidElnÉ akCE 
vOlEJBal PrO dOSPĚlÉ
Pondělí / 19:30 - 21:30 / tělocvična / 20 Kč
StOlní tEniS
Pondělí - pátek / 15:00 - 17:00 / LUNA / 5 Kč 

ZuMBa®
Pondělí / 18:30 - 19:30 / tělocvična / 30 Kč 
Pátek / 18:30 - 19:30 / tělocvična / 30 Kč
kOndiČní CviČEní
Pondělí / 18:30 - 19:30 / LUNA / 30 Kč
Středa / 19:00 - 20:00 / tělocvična / 30 Kč 
JÓGa PrOti BOlEStEM Zad 
Úterý / 17:30 - 19:00 / LUNA / kurzovné 1000 Kč 
Harmonie těla, mysli a duše.
OriEntÁlní BŘiŠní tanCE
Středa / 16:15 - 17:00 / LUNA / dívky / 400 Kč
Středa / 17:00 - 18:00 / LUNA / začátečníci / dospělí 700 Kč
Středa / 18:00 - 19:00 / LUNA / pokročilí / dospělí 700 Kč
FlOrBal PrO dOSPĚlÉ
Středa / 20:00 - 21:00 / tělocvična / 20 Kč 
rEHaBilitaČní CviČEní
Středa / 8:00 - 9:00 / LUNA / studenti, důchodci 250 Kč, dospělí 350 Kč/ 5 vstupů
Čtvrtek / 18:00 - 19:00 , 19:00 - 20:00/ LUNA / studenti, důchodci 250 Kč, dospělí 350 Kč/ 5 vstupů

PŘiPravuJEME
ZÁJEZdY 2011
1. - 3.4. PRAHA
25. - 30.5. PAŘÍŽ  
11. - 17.7. KUTNÁ HORA A OKOLÍ
26. - 4.9. CHORVATSKO-MALI LOŠINJ
22. - 25.9 SALZBURG 
lÉtO 2011
10. – 22.7. LETNÍ TÁBOR MALÁ BYSTŘICE 
UPŘESNÍME LETNÍ TÁBOR S KOŇMI V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
22.8. – 26.8. TVOŘIVÝ TÁBOR V LUNĚ

MatEŘSkÉ CEntruM „ZvOnEČEk“
Úterý s Jarkou
kalanEtika
9:45 – 11:00 / LUna / 25 kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

StŘEda S alEnkOu
Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUna / 25 kč
2.3.  PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, CVIČENÍ, TANEČKY
9.3.  POHÁDKA „O SMOLÍČKOVI“
16.3.  POVÍDÁNÍ O ZVÍŘÁTKÁCH, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
23.3.  POHÁDKA „O ČERVENÉ KARKULCE“

PÁtEk S PavlOu - ŠMudlíCi
10:00 – 11:00 / LUna/ 25 kč

4.3.   ZDOBENÉ VAŘEČKY  
11.3.  KVĚTINÁČKY – ubrousková technika
18.3.  KERAMIKA
25.3.  KOLÁŽ – obrázky z krepového papíru 

LUNA	PŘÍBOR,	středisko	volného	času,	
příspěvková organizace
IČ	75088398,		DIČ	CZ75088398
Dukelská	1346,		742	58	Příbor,		telefon:		+420	556	725	029,		+420	736	673	012
e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, svč.

  

PrOGraM MuZEa a PaMĚtní SínĚ S. FrEuda v PŘíBOŘE na BŘEZEn 2011
do 17. března 2011
kOuZlO PaliČkOvanÉ kraJkY
Výstava paličkované krajky od současných neprofesionálních příborských krajkářek
22. března – 24. května 2011 
PŘíBĚH SOCHY
Výstava plastik Veroniky Priehodové (SK), Jána Zelinky (SK), Terezie Regnerové (CZ) a Veroniky 
Durové (CZ). Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 22. března 2011 v 17.00 hodin

pondělí 7. března 2011, 17.00 hodin
PŘíBOrSkÉ krOnikY
Beseda s kronikářem Lubomírem Loukotkou nad příborskými kronikami. Vstupné 15,- Kč

Otevírací doba: úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00  
neděle 9.00 – 12.00
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CYklOSPOrt –SErviS Martin PŘikrYl
Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele
Prodej kol a náhradních dílů-servis zajištěn

Garanční opravy do měsíce zdarma
Servis do 24 hod

výběr ze 150 kol na prodejně.
Stavba kol na zakázku.

novinka - montáž elektropohonu na vaše kolo!
Prodej sportovních potřeb.

Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče,pálky
 na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží

Bazar jízdních kol.
Oblečení a obuv pro cyklisty.

Možná platba kartami.
Pracovní doba:  

Po-Pá 9,30----12,00       14,00----18,00
So  8,30----12,00

Stará ves nad Ondřejnicí. ul. Petřvaldská 709
Martin Přikryl  Mobil: 603 520 428,  

tel. prodejna: 558 435 264
http://Cykloprikryl.wz.cz    cyklosport1@seznam.cz

Přijďte do firmy ASomPo, A. S.  

Pro Sušené StolAřSké řezivo zA zAváděcí ceny:

dub fošny  50 mm - výběr    13.500,- kč/m3 + dPH

dub PrknA  30 mm - výběr        10.700,- kč/m3 + dPH

Sídlo: Životice u novéHo jičínA 194 

kontakt: telefon 556 759 385, www.asompo.cz
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zemní A výkoPové Práce,

veškeré výkoPy 

do Hloubky 3m,

PovrcHové úPrAvy, 

demoliční Práce

HydrAulickým klAdivem.

e-mail:  bosbob@seznam.cz

tel: 605 572 603

Jak  SE HlEdÁ FaraOnŮv POklad
Koncem minulého roku proběhl na Základní škole 
Jičínská v Příboře Projektový týden šestých roční-
ků. Již tradičně se tématem staly Starověké civilizace  
a	zejména	starověký	Egypt.	Motivací	celého	projektu	
bylo získat poznatky o této době a nabyté vědomosti 
pak využít při hledání pokladu – „artefaktů“ z hrobky 
faraona Džósera. Mumie tohoto faraona v úvodu pro-
jektového týdne žáky požádala o pomoc při jejich hle-
dání, artefakty byly totiž faraonovi z hrobky ukradeny. 
Dříve než se však žáci mohli pustit do samotného hle-
dání, museli získat řadu vědomostí, ale i zkušeností. 
Například ve fyzice sestrojovali jednoduché starověké 
stroje a zavlažovací zařízení, v dějepise tvořili nabídku 
fiktivní cestovní kanceláře, která nabízela výlet po sta-
rověkých památkách. V českém jazyce měli žáci mož-
nost	prožít	chvíli	v	kůži	Egypťana	Sinuheta	a	zakusit	
jeho dilema s volbou povolání. V zeměpise se vyráběla 
mapa	starověkého	Egypta.	Barevné	leporelo	s	výjevy	
ze života boha slunce Ra vznikalo v hodinách anglic-
kého jazyka. A protože jsou chvíle, kdy bez šikovných 
rukou se v životě sotva obejdeme, dostali žáci za úkol 
sestavit v pracovních činnostech starověké hračky  
a ve výtvarné výchově tvořit kopie egyptských maleb.
Celý	tento	pestrý	projektový	týden	byl	zakončen	zá-
věrečnou hrou a hledáním pokladu. V této hře žáci 
plnili řadu úkolů – luštili tajenky, přemýšleli nad za-
peklitými kvízy a matematickými úlohami, sestavova-
li pyramidy na čas... Závěr hry patřil dvěma vítězným 
skupinám, které úspěšně prošly všemi úkoly, vyluštily 
tajnou šifru, v jejímž názvu se ukrýval popis místa, 
kde měli artefakty hledat. Projekt Starověké civiliza-
ce byl příjemným listopadovým zpestřením  a možná  
v některých probudil zájem o staré civilizace.

Mgr. Dana Blahetová, ZŠ Příbor Jičínská 

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v březnu

Naši jubilanti
Pavliska Josef
Gawlovská Anastázie
Friedlová Vlasta
Hřeblová Marie
Machková Marie
Malušová Drahomíra
Prachařová Růžena
Kopalová Miluše
Hrnčířová Josefa
Lankočí Ladislav
Valentová Dagmar
Švecová Milada
Kašparová Anežka
Lissová Helena

Liberdová Jaroslava
Petrášová Marie
Bajerová Zdeňka
Jeřábek Ladislav
Vlasáková  Marie
Honč Václav
Küffer Adalbert
Bradáčová Ludmila
Cholevová Jiřina
Pišová Libuše
Sokol Drahomír
Veličková Drahomíra
Kabátová Julie

  

Setkání bývalých členů družstva mladých požárníků z Prchalova
Jak léta ubíhají, samotní svěřenci vedoucí-

ho mladých požárníků pana Hugo Jahna stojí na 
prahu padesátky. Jeho vitalita budí respekt - v 
lednu totiž on sám oslavil osmdesátiny!

Z tohoto důvodu jsme se všichni sešli  
a trochu zavzpomínali. V sedmdesátých letech p. 
Hugo Jahn vedl skupinu mladých prchalovských 
požárníků v soutěži Plamen a měl zásadní podíl 
na vítězstvích v krajských kolech a účasti v celo-
státních setkáních. 

Snažili jsme se co nejsrdečněji poděkovat 
za čas, který nám věnoval a dárky typu: domácí 
bačkory z chlebů, zdravá kytice k snědku, léči-
vé nápoje, medaile pro vlastníka zlatých ručiček  
a pohár pro nejužitečnějšího občana Prchalova 
měly	 hlavně	 pobavit.	 Čerstvý	 osmdesátník	 nás	
všechny ohromil příjezdem na kole, i když bylo 

chladné počasí!
Nezbývá než popřát elán a zdraví do dalších 

let, abychom takových oslav a setkání zažili ještě 
mnoho!

Jana Kaniová

aUtoopraVna
U Lozerta

		Bůžek	Jiří	a	syn	Hukvaldy	97,	739	46

Tel.:	603	117	117,	558	699	311

www.auta-lakovani.cz
lakování automobilů všech značek

lakování motocyklů a veteránů

lakování kovových i plastových dílů

veškerého druhu, karosářské práce

CENOVÁ	AKCE	NÁSTŘIKU	SPODKU	A	
DUTIN

autoopravna.hukvaldy@seznam.cz  

tel.: 777 075 650
pnEUsErVIs a sErVIs vozidel

AKCE	PŘEZOUVÁME	VELMI	LEVNĚ

JEN	350,-	ZA	CELÉ	VOZIDLO
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