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Fotografie ze soutěže „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU PŘEDZAHRÁDEK A BALKÓNŮ 
DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ“.

Fotografie, které pořídil odbor životního prostředí: Vyhodnocení soutěže čtěte na straně 3-4.

Fotky, které dodali soutěžící:

Poláčková V., Příbor, Schrollová V., Příbor, Londinová H., Hájov.

Nedomová I ., Příbor. Žárská I., Příbor. Slováková S., Příbor,
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Z městského úřadu

Vážení spoluobčané, 
čas letí jako „bláznivý“, jak se zpívá v jedné písni, a tak 

nám znovu začíná nový školní rok. Pro spoustu našich dětí 
bude první září dnem, kdy jim začnou nové povinnosti, po-
znají nové kamarády a skončí doba her a zábavy ve školkách. 
Někteří se do školy těší, někteří možná  půjdou s „trochu 
sevřeným žaludkem“, ale určitě to všechno nové, co je čeká,  
s přehledem zvládnou. Přeji všem našim prvňáčkům, ale 
také všem školákům úspěšný vstup do nového školního roku. 
Pedagogům přeji hodně sil a pevné nervy a rodičům, aby měli 
ze svých dětí jenom a jenom radost. 

Téměř celý minulý měsíc byl ve znamení deště, bouřek  
a na některých místech v naší republice i povodní. Ve sdělo-
vacích prostředcích jsme mohli vidět a číst, jaké škody voda 
znovu způsobila. Příboru se povodně vyhnuly, i když voda  
v Lubině dosahovala také vyšších hodnot. Většina z nás si 
jistě připomněla rok 1997, kdy povodně v Příboře zanechaly 
spoustu velké škody. Od té doby ale došlo k úpravám břehů, 
takže Lubina nápor vody zvládla.

V měsíci srpnu proběhlo v našem městě několik kultur-
ních akcí připravených městem a k největším patřil vydaře-
ný filmový festival Kinematografu bratří Čadíků ve dnech od  
17. 8. 2011 do 20. 8. 2011. V neděli 21. 8. 2011 potom proběhl  
v kostele Narození Panny Marie Moravskoslezský varhan-
ní festival. Na měsíc září chystáme tradiční akce k příborské 
pouti a navíc proběhne v neděli 11. 9. 2011 od 14.00 hodin 
také akce „Putování od šenku k šenku“ v rámci oslav 450 let 
od založení „Příborského šenku“. Dále nás čeká v sobotu 17. 
9. 2011 Den otevřených dveří kulturních památek. Muzeum 
a Pamětní síň Sigmunda Freuda ve spolupráci s městem 

Příborem připravilo na konec září neobvyklou nabídku pro 
seniory, kteří mají chuť se vzdělávat a dovídat se novinky z 
vědy. Muzejní škola pro seniory v Příboře reaguje na potře-
by a požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem 
starších lidí s chutí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se a 
současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe, je zá-
kladním východiskem plánované muzejní školy. Na všechny 
akce jste srdečně zváni a zároveň tímto velmi děkuji všem 
obětavým lidem, kteří se na přípravách akcí podíleli. 

Vážené dámy a pánové, 
cítím jako svou povinnost, abych Vás rovněž informoval, 

že jsem se rozhodl ze zdravotních, rodinných a také osob-
ních důvodů rezignovat na funkci místostarosty a radního 
našeho města. Věřte mi, že rozhodnutí to bylo velmi těžké. 
Za uplynulých deset měsíců se, myslím, podařilo udělat kus 
dobré práce, na kterou bych rád navázal prací v zastupitelstvu 
našeho města, a doufám, že se podaří naplnit cíle a úkoly, se 
kterými jsem do komunální politiky šel. Získal jsem další zku-
šenosti, poznal spoustu nových lidí a navázal nová přátelství. 

Vážení spoluobčané, velmi děkuji za podporu, spolupráci 
a také pochopení. Děkuji radním našeho města, zastupitelům 
za spolupráci při řešení mnohdy složitých úkolů a  hlavně 
pracovníkům městského úřadu, protože bez jejich pomoci, 
spolupráce a pozitivního přístupu ke mně, bych deset měsíců 
práce na úřadě nemohl zvládnout. Velmi si toho vážím a ještě 
jednou všem děkuji.

Přeji Vám do dalších dnů hodně zdraví, štěstí, klidu, po-
hody a našemu krásnému městu, aby pokračovalo ve svém 
rozvoji.   

Martin Monsport

16. schůze RM v mimořádném termínu  
19. července 2011 mj. projednala:
- Uložila zpracovat přehled místních ko-

munikací a chodníků ve vlastnictví města 
Příbora, které jsou situovány na pozem-
cích jiných vlastníků.

- Vzala na vědomí údaje o rozsahu pře-
daných podkladů dle příloh dodatku  
č. 5 zřizovací listiny Technických služeb 
města Příbora (v úplném znění) vydané 
ZM Příbora dne 21. 10. 2009.

- Konstatovala, že řešení problematiky za-
vlhání suterénních prostor domů na ná-
městí S. Freuda v Příboře je plně v kom-
petenci vlastníků těchto domů s tím, 
že mohou požádat o finanční podporu  
z Programu regenerace MPR.

- Doporučila ZM v souladu s „Pravidly pro 
přidělování příspěvků vlastníkům domů 
(fyzickým osobám) v MPR schválených 
Zastupitelstvem města Příbora 26. 6. 2008“ 
přidělit finanční příspěvek na opravu stře-
chy a komínových těles společenství vlast-
níků bytových jednotek domu č. p. 103 za-
stoupené Ing. Václavem Kovalským, M. B. 
A  na ul. Lidická  v k. ú. Příbor na území 
MPR Příbor ve výši 100 tis. Kč.

- Schválila nové organizační schéma MÚ 

Příbor dle přílohy č. 1 tohoto materiálu  
s účinností od 1. 1. 2012, kterým se stano-
vuje struktura MÚ Příbor.

- Uložila zpracovat nový organizační řád 
MÚ Příbor účinný od 1. 1. 2012, ve kte-
rém budou promítnuty veškeré organizač-
ní změny, navrženy počty zaměstnanců  
a stanoveny povinnosti a pravomoci podle 
nově schváleného organizačního schéma-
tu.

- Zrušila k datu 31. 12. 2011 v souladu s § 
102, odst. 2, písm. f) zákona  č. 128/2000 
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 
následující odbory a oddělení MÚ Příbor:

	 •	 odbor	 životního	 prostředí	 a	 lesního	
hospodářství,

	 •	 odbor	organizační	a	vnitřních	věcí,
	 •	 odbor	 majetku,	 školství,	 bytového	 

a místního hospodářství,
	 •	 odbor	kultury	a	cestovního	ruchu,
	 •	 odbor	 územního	 plánu,	 rozvoje	 

a MPR,
	 •	 odbor	finanční,
	 •	 oddělení	přípravy	projektů,
	 •	 oddělení	kontrolní	a	právní.
- Zřídila k datu 1. 1. 2012 v souladu s § 102, 

odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších předpisů násle-

dující odbory a oddělení MÚ Příbor:
	 •	 odbor	veřejné	správy,
	 •	 odbor	rozvoje	města,
	 •	 odbor	investic	a	správy	majetku,
	 •	 odbor	finanční	a	kontrolní.
- Zřídila k datu 1. 1. 2012 Kancelář vedení 

města.
- Konstatovala, že součástí nového organi-

začního schématu MÚ Příbor nadále zů-
stávají tyto odbory:

	 •	 stavební	úřad,
	 •	 odbor	sociálních	věcí.
- Oznámila vedoucím zrušených odborů 

(viz usnesení č. 16/16/3), že jejich jmeno-
vání vedoucím odboru končí z důvodů or-
ganizačních změn zánikem těchto odborů 
ke dni 31. 12. 2011.

- Uložila zpracovat seznam veškerých vnitř-
ních norem a předpisů, kterých se schvá-
lené organizační změny jakýmkoliv způso-
bem dotýkají.

- Uložila vypracovat podmínky a časový 
harmonogram výběrových řízení na ob-
sazení míst vedoucích nově zřizovaných 
odborů MÚ Příbor a tyto předložit Radě 
města Příbora ke schválení.

Dne: 16. srpna 2011, 
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Z jednání Rady Města
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Blahopřejeme jubilantům  
narozeným  v září

Blahopřejeme jubilantům  
narozeným  v srpnu

Naši jubilanti

Zdeňka Balcarová
Rudolf Tic
Maria Majchráková
Ludmila Taichmanová
Věra Krušinová
Ludmila Jalušková
Jindřiška Kotasová
Jana Šátková
Václav Kypr
Ludmila Polášková
Oldřich Šajtar
Vojtěška Holubová
Anna Hanáková

Ludmila Kloudová
Josef Prachař
Božena Michnová
Jan Šupa
Adela Kilnarová
Jiří Pinkas
Marie Zahradníková
Rudolf Gilar
Jitřenka Kocourková
Ludmila Pustějovská
Dagmar Milatová
Anna Volná

Ludmila Chalupová
František Kubeš
Anna Fialová
Vlastislav Tic
Václav Dorda
Josefa Fialová
Miluška Polášková
Dagmar Filipová
František Busek
Jaroslav Frydrych
Vlasta Hajdušková
Marie Šustková
Anežka Raganová
Drahoslava Sauerová

Anděla Pluskalová
Zdeňka Lyčková
Ludmila Jurásková
Hana Dostálová
Ludmila Tvarůžková
Jan Černoch
Arnošt Pavelka
Ludmila Bittnerová
Dagmar Novobílská
Bohuslava Jeřábková
Marie Šimíčková
Antonín Hajda
Libuše Lisová

Jak obyvatelé Příbora, Hájova  
a Prchalova, stejně tak návštěvníci města  
a jeho přilehlých osad si nemohou nepo-
všimnout spousty různých květinových 
záhonků, trvalkových a dřevinných výsa-
deb v předzahrádkách domů či ostatních 
prostranstvích města. Také výsadby, které 
barevně rozjasní balkóny rodinných domů 
a bytů, zvelebují nejen místo bydliště, ale 
podílejí se na zkrášlení Příbora a jeho obou 
osad. I přes nepříliš příznivé počasí prvního 
prázdninového měsíce jsme mohli posoudit 
ty výsadby, které se přihlásily do letošního 
šestého ročníku soutěže. Při obchůzce jsme 
zároveň pořídili jejich fotografie. Některé z 
nich čtenářům přikládáme k článku a nabí-
zíme i výběr z těch, které nám poslali sami 
soutěžící, za což jim tímto velmi děkujeme.

Pravidelně je soutěž vyhlašována v těch-
to kategoriích

1) Květinová výzdoba balkónů či oken 
rodinných domů a bytů.

2) Květinová výsadba zahrádek a před-
zahrádek rodinných domů.

V letošním roce projevilo zájem o sou-
těž celkem 57 účastníků. Z celkového se-
znamu soutěžících se současně do obou ka-
tegorií přihlásilo 31 občanů města Příbora  
a osad Hájova a Prchalova. Zájem o tuto sou-
těž oproti minulému ročníku zase stoupl, 
přihlásilo se o 14 zájemců více. A po dvou 
letech jsme mezi soutěžícími opětovně s ra-
dostí  přivítali soutěžní výsadby z Prchalova.   

Posouzení soutěžních květinových bal-
kónových či zahradních výsadeb bylo pro-
váděno obdobně jako v předcházejících 
ročnících. Jednotlivé výsadby byly po jejich 
zhlédnutí komisí zařazeny do pomyslného 
„zlatého a stříbrného pásma“. 

Komise postupně osobně zhlédla všech-
ny přihlášené květinové zahrádky a balkóny. 
Dle podmínek soutěže stanovených při vy-
hlášení bylo při posuzování výsadeb přihlí-
ženo k tomu, zda lze výsadby  vidět z veřej-
ného prostranství města či osad. 

Město Příbor odmění všechny soutěžící 
cenou - finanční poukázkou. V cenové výši 
obdržené poukázky si mohou soutěžící v za-

hradnictvích a květinářstvích v Příboře za-
koupit zboží dle vlastního výběru.

Vyčleněná částka z rozpočtu města 
Příbora byla mezi soutěžící rozdělena tak, 
že ti,  kdo se umístili v soutěži v tzv. „zlatém 
pásmu“, obdrží poukázku ve výši 550,- Kč. 
Soutěžící, jejichž výsadby byly zařazeny do 
„stříbrného pásma“, pak obdrží poukázku 
na nákup zboží v hodnotě 300,- Kč.  Výše 
odměny na rozdíl od minulých let se ve zla-
tém pásmu snížil v důsledku většího počtu 
zájemců a z důvodu, že bylo více výsadeb 
zařazených do zlatého pásma.

Odboru životního prostředí MÚ Příbor 
byly v hodnocení ochotně nápomoc-
ny - členka Zastupitelstva města Příbora 
Kateřina Neusserová a Jana Rosíková, která 
vykonávala na odboru ŽPLH MÚ Příbor od-
bornou praxi. Tímto oběma velmi děkujeme 
za jejich zájem a čas věnovaný vyhodnocení.

Všem zúčastněným blahopřejeme a dě-
kujeme za aktivní účast v naší soutěži. 

Za hodnotící komisi Ing. Andrea Nováková,
referentka odboru ŽPLH MÚ Příbor

Vyhodnocení 6. ročníku soutěže 
„O nejHeZČí KVětInOVOU VÝsadBU PŘedZaHRádeK  

a BaLKÓnŮ dOMŮ a BytŮ V PŘíBOŘe, HájOVě a PRCHaLOVě“.

Srpnové jubilanty prosíme za prominutí, že nebyli zveřejněni v Měsíčníku města Příbora v měsíci srpnu. 
Jejich jména zveřejňujeme v tomto čísle dodatečně. Člověk je bohužel bytost nedokonalá.
Děkujeme za pochopení.

Komise za občanské záležitosti.
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Bělunková Emílie, ul. Jičínská č.p. 170, Příbor

Bílková Eva, ul. Gagarinova č.p. 207, Příbor

Buzková Milada, ul. Místecká č.p.40, Příbor

Černošková Lenka, ul. Větřkovská 885, Příbor

Drápalová Hana, ul. Na Benátkách č.p. 929, Příbor

Fajárková Gabriela, ul. Vrchlického č.p. 932, Příbor

Halfar Jaroslav, Ing., ul. Šmeralova č.p. 726, Příbor 

Hanáčková Lucie, Prchalov č.p. 45

Jurečka Mořic, MUDr., Myslbekova č.p.1022, Příbor 

Kaplanová Božena, ul. Lomená č.p. 1095, Příbor

Kubečková Martina, Hájov 151

Lisová Libuše, Prchalov č.p. 34

Matulová Marta, Hájov 91

Monsportová Jana, ul. Vrchlického č.p. 983, Příbor

Monsportová Renáta, ul. Na Valše č.p. 373, Příbor

Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor

Nedomová Irena, ul. Palackého č.p. 709, Příbor

Pírková Marie, ul. Palackého č.p.752, Příbor

Poláčková Věra, ul. Gagarinova č.p. 198, Příbor

Pustějovská Jana, 9. května č.p. 1178, Příbor

Schrollová Věra, Prchalov č.p. 54

Šumberová Eva, ul. Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor

Švidrnochová Bohumila, ul. Vrchlického č.p. 960, Příbor

Žárská Ivana, ul. Vrchlického č.p. 1522, Příbor

Žídková Terezie, ul. Úzká č.p. 451, Příbor
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Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor

Bittnerová Marie, ul. Jičínská 55, Příbor

Franek Patrik, ul. Sládkova č.p. 1446, Příbor

Hanzelková Ludmila, ul. Šafaříkova č.p. 1397, Příbor

Krakovská Zdenka, ul. Místecká č.p. 1112, Příbor

Londinová Hana, Hájov č.p. 86

Manželé Slovákovi, ul. Smetanova 377, Příbor

Nechvátalová Marie, ul. Myslbekova č.p. 997, Příbor

Rečková Lenka, ul. Na Valše č.p. 780, Příbor

Sopuchová Barbora , ul. Jičínská č.p. 171, Příbor

Surovcovi Ludmila a František, ul. Vrchlického č.p. 967, Příbor

Tyllichová Marie, nám. Sigmunda Freuda 23, Příbor

Zárubová Barbora, Hájov č.p.85

Zárubová Marie, Hájov 106
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Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor
Bittnerová Marie, ul. Jičínská 55, Příbor
Burešová Pavla, ul. Štramberská č.p. 1353, Příbor
Dlouhá Jana, ul. Štramberská č.p. 1389, Příbor
Galiová Laďka, Na Nivách č.p. 1444, Příbor
Halfar Jaroslav, Ing., ul. Šmeralova č.p. 726, Příbor 
Hanáčková Lucie, Prchalov č.p. 45
Hanzlíková Jarmila, Myslbekova č.p. 1057, Příbor
Hulva Václav, ul. Švédská 88, Příbor
Jurečka Mořic, MUDr., Myslbekova č.p.1022, Příbor 
Kačmářová Šárka, Ing. ul. Nová č.p. 1012, Příbor
Kaplanová Božena, ul. Lomená č.p. 1095, Příbor
Klub seniorů Hájov, Hájov č.p. 87
Kožušková Milena, Bc., ul. Řehoře Volného č.p. 406, Příbor
Kubečková Martina, Hájov 151
Lankočí Zdeňka, ul. Štramberská č.p. 1354, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p. 86
Manželé Slovákovi, ul. Smetanova 377, Příbor
Matulová Marta, Hájov 91
Monsportová Jana, ul. Vrchlického č.p. 983, Příbor
Monsportová Renáta, ul. Na Valše č.p. 373, Příbor
Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor
Nedomová Irena, ul. Palackého č.p. 709, Příbor
Pllešková Alena, ul. Lidická č.p. 480, Příbor
Rusínová Jana, ul. Štramberská č.p. 1354, Příbor
Pustějovská Jana, 9. května č.p. 1178, Příbor
Simper Jan, Prchalov č.p. 11
Sobková Gabriela, Hájov č.p. 106
Surovcovi Ludmila a František, ul. Vrchlického č.p. 967, Příbor
Sýkorová Olga, Hájov č.p. 114, Příbor
Šumberová Eva, ul. Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor
Švidrnochová Bohumila, ul. Vrchlického č.p. 960, Příbor
Teichman Josef, ul. Jičínská č.p.167, Příbor
Zárubová Marie, Hájov 106
Žárská Ivana, ul. Místecká č.p. 37, Příbor
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Buzková Milada, ul. Místecká č.p.40, Příbor
Černošková Lenka, ul. Větřkovská 885, Příbor
Drápalová Hana, ul. Na Benátkách č.p. 929, Příbor
Fajárková Gabriela, ul. Vrchlického č.p. 932, Příbor
Franek Patrik, ul. Sládkova č.p. 1446, Příbor
Kadurová Josefa, ul. Řehoře Volného č.p. 26, Příbor
Nechvátalová Marie, ul. Myslbekova č.p. 997, Příbor
Pírková Marie, ul. Palackého č.p.752, Příbor
Rečková Lenka, ul. Na Valše č.p. 780, Příbor
Svobodová Anna , náměstí Sigmunda Freuda č.p. 21, Příbor
Tyllichová Marie, nám. Sigmunda Freuda 23, Příbor
Ščudlíková Eva, ul. Nádražní č.p. 685, Příbor
Zárubová Barbora, Hájov č.p.85
Žídková Terezie, ul. Úzká č.p. 451, Příbor

Informace pro občany
Vážení občané města Příbora, 
dovolte, abych Vás informoval o dalším průběhu projektu Efektivní úřad Příbor. V současné době se intenzivně pracuje na tvorbě  ča-

sového harmonogramu a podmínek výběrových řízení na obsazení míst vedoucích nově zřizovaných odborů MÚ Příbor. Výběrová řízení 
budou probíhat ve spolupráci se zástupci firmy ACTIVCONZULT s.r.o. 

Rovněž probíhají jednání s vedoucími stávajících odborů k tvorbě nového organizačního řádu. Nový organizační řád MÚ Příbor má být 
účinný od 1. 1. 2012 a budou v něm promítnuty veškeré organizační změny, navrženy počty zaměstnanců a stanoveny povinnosti a pravo-
moci podle nově schváleného organizačního schématu.

I. Busková a A. Vaněk, tajemník MÚ, v Příboře dne 16. srpna 2011
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    DIGItaLIZaCE tELEVIZníHo příJMU – 3. díl, 1. část

Digitalizace televizního příjmu se dotkne nás všech!! V 1. díle jsme vysvětlili výhody a také nevýhody digitálního příjmu, 
ve 2. jsme uvedli harmonogram digitalizace a nyní odpovíme na otázku:  koHo sE přECHoD na DIGItÁLní tV tÝkÁ?    

příJíMÁtE VYsíLÁní přEs antÉnU (zemské vysílání DVb-t) 
     Budete-li přijímat digitální TV přes anténu, zajistíte si příjem Local TV Příbor nasměrováním antény na vysílač v Klimkovicích.

Zemské digitální televizní vysílání, je šířeno pozemními vysílači. Digitální vysílání se přenáší stejně jako analogové ve for-
mě elektromagnetického rádiového signálu. Tento signál se přijímá vhodnou anténou a data, která jsou v signálu obsažena, se 

zpracovávají a mění na obraz, zvuk a doprovodné informace ve vstupní jednotce televizního přijímače v digitálním tuneru. představuje nej-
levnější způsob, jak se dostat k digitální televizi. Jde také o jediný nezpoplatněný příjem televize. V české republice využívá zemský 
příjem televize zatím největší počet domácností, které jsou v dosahu digitálního signálu.

 Co je potřeba pro příjem tohoto DVb-t vysílání, je to jedna z níže uvedených možností.
•	 Set-top-box,	převádí	digitální	signál	z	antény	na	analogový	a	ten	poté	zobrazuje	televizor	na	obrazovce.	Ceny	set-top-boxů	jsou	příznivé,	

dají se pořídit již kolem 1000 korun. 
•	 Televizor	s	DVB-T	tunerem,	nejnákladnější	varianta	pro	vybavení	domácnosti	novým	digitálním	přijímačem.	Nevýhodou	je	mnohoná-

sobně vyšší cena než set-top-box, ale naopak výhodou, že k přijímači divák nemusí připojovat žádné další zařízení pro příjem TV signálu. 
•	 Úprava	osobního	počítače	či	notebooku,	v	nabídce	mnoha	prodejců	jsou	speciální	karty	nebo	USB	moduly,	jejichž	cena	se	pohybuje	od	

1000 korun. V tomto případě je však potřeba počítat s tím, že při použití malé pokojové antény, která je většinou součástí balení, bude 
větší problém zachytit potřebnou intenzitu signálu. Počítačové dig. tunery je proto vhodné používat zejména v místech s vynikajícím po-
krytím. 

•	 Anténa,	svody,	rozvody	a	spoje,	digitální	signál	je	mnohem	náročnější	na	kvalitu	celé	přijímací	soustavy,	každý	nedostatek	např.	v	antén-
ních rozvodech je znatelný. Mnohdy několik desítek let staré anténní rozvody jsou zkorodované. Při přechodu na zemské digitální vysílání 
je tedy vhodné anténní systém od střechy až po televizor prověřit.

Pokojová anténa je pro potřeby digitálního vysílání vhodná pouze v místech s vynikající úrovní digitálního signálu.  
Nejproblematičtější skupinou anténních systémů jsou tzv. společné televizní antény (STA). Ty je potřeba při přechodu na zemské digitální 
vysílání speciálně upravit a zkontrolovat celkovou kvalitu rozvodů do jednotlivých bytových jednotek. Úpravu by měl zajistit vlastník nemo-
vitosti nebo správce objektu u specializované firmy. 

Bezpečí dítěte v dopravě

S přicházejícím podzimem a s tím sou-
visejícím začátkem nového školního roku 
bychom rádi upozornili na nebezpečí, které 
číhá na děti na silnicích. Doprava se stala 
neoddělitelnou a nutnou součástí života 
člověka. Je hlavně na rodičích, jak dovedou 
dopravní problematiku dítěti podat, aby 
získalo potřebné znalosti, dovednosti a ná-
vyky k bezpečnému pohybu v dopravě. Se 
zvyšující se hustotou dopravy se musí zá-
konitě zvyšovat také nutnost větší ochrany 
osob před jejími negativními vlivy. Výchova 
k bezpečnému pohybu v dopravě je nejlepší 
prevencí. Pro lepší orientaci rodičů při pře-
dávání potřebných informací dětem, připo-
mínáme základní pravidla pro bezpečnou 
chůzi a jízdu na kole:

desatero bezpečné chůze: 

•	 Na	 chodníku	 jdi	 vždy	po	pravé	 straně.	
Nechoď po obrubníku.

•	 Nevytvářej	 skupinky,	 nepřekážej	 ostat-
ním chodcům, chodník není určen ke 
hraní.

•	 Tam,	 kde	 není	 chodník,	 jdi	 po	 levém	
okraji silnice, po krajnici.

•	 Na	silnici	choďte	vlevo,	nejvýše	dva	ved-
le sebe. Na nepřehledných místech a při 
hustém provozu vozidel choďte po jed-
nom za sebou.

•	 Je-li	 blíže	 než	 50	 metrů	 přechod	 pro	
chodce, křižovatka s řízeným provo-
zem, nadchod nebo podchod, přecházej 
vždy v těchto místech.  

•	 Před	vstupem	do	vozovky	se	vždy	zastav	
a rozhlédni se na obě strany. Nevstupuj 
na přechod pro chodce nebo na vozov-
ku bezprostředně před blížícím se vozi-
dlem. 

•	 Přecházej	na	přehledných	místech,	kde	
je dobrý rozhled na obě strany.

•	 Jakmile	vstoupíš	na	přechod	pro	chodce	
nebo na vozovku, nesmíš se tam bezdů-
vodně zastavovat nebo zdržovat.

•	 Oblékej	se	do	pestře	zbavených	oděvů,	
nos reflexní nášivky nebo odrazky, řidiči 
tě pak lépe uvidí.

desatero bezpečné jízdy na kole:

•	 Jezdi	co	nejblíže	u	pravého	okraje	silni-
ce a stále pozorně sleduj provoz okolo 
sebe.

•	 Při	každé	změně	směru	jízdy	dej	včas	a	

zřetelně znamení paží. Před vybočením 
doleva se nezapomeň ohlédnout.

•	 Nikdy	nejezděte	dva	vedle	sebe,	ani	dva	
na jednom kole.

•	 Nevoz	na	kole	předměty,	které	by	mohly	
tebe nebo jiné účastníky ohrozit. 

•	 Své	úmysly	dávej	vždy	najevo	včas	a	tak,	
aby je ostatní řidiči i chodci jednoznač-
ně pochopili.

•	 Na	přechodu	pro	chodce	a	při	odbočo-
vání dej přednost přecházejícím chod-
cům. Nesmíš je ohrozit.

•	 Respektuj	 dopravní	 značky,	 světelné	
signály a pokyny policistů.

•	 Při	jízdě	si	chraň	hlavu	cyklistickou	přil-
bou.

•	 Tam,	kde	je	vyznačena,	používej	cyklis-
tickou stezku.

•	 Pravidelně	ošetřuj	své	jízdní	kolo	a	dbej	
na to, abys měl v pořádku všechny sou-
části povinného vybavení. 

Martina Kubošová,
pracovnice prevence kriminality

informace pro občavy

MěstsKá  POLICIe PŘíBOR Radí :
     

  

  

Pokračování přístě.                                                             www.digitalne.tv                                                                                 Informuje: I. Nedomová
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městská knihovna

KnIžní nOVInKy na MěsíC ZáŘí
Psychologický thriller Jiřího Housera 

Dům v temnotách je plný nečekaných zvra-
tů. Na své si v něm přijdou i ctitelé hororu 
a příznivci detektivní literatury. Čtyřicetiletý 
novinář Filip Noska dal právě výpověď z re-
dakce týdeníku. Potřebuje oddechový čas. 
Dá sbohem Praze a pronajme si letní apart-
má. Seznamuje se s půvabnou majitelkou 
cestovní kanceláře. Je přesvědčený, že má 
před sebou příjemné letní lenošení a ani ve 
snu ho nenapadne, že se právě vydal na cestu 
poznamenanou dávným zločinem, nebezpe-
čím a šílenstvím.

román o lásce a smrti na jevišti i ve 
zbytku světa Josefa „Pepsona“ Snětivého 
nese název Piercing na duši. Průměrný he-
rec Pavel Betlach dostane nabídku angažmá 
v proslulém Kamenném divadle. Uznávaný 
režisér Ota Lamač si jej však přivádí nejen 
jako herce, ale také z výrazně temnějších 
pohnutek. To, že se Pavel zamiluje do Otovy 

přítelkyně, herečky Edity, jeho postavení jen 
zhorší. Aby se udržel nablízku své lásce, do-
stává se do vleku bezohledného Oty. Příliš 
pozdě poznává, komu slouží, a další mrtví 
přicházejí …

Skupina studentů, kteří se vydali na ex-
pedici do Tichomoří, je náhle vržena přímo 
do pravěku. Nečekanou katastrofou přišli  
o veškeré výdobytky civilizace a zůstali nazí 
uvězněni na odlehlém ostrově. Po záchraně 
ale mluví nepřesvědčivě, zůstali za nimi i 
mrtví... Co se vlastně na ostrově dělo? Vládla 
tam všeobecná spolupráce, obětavost a čest, 
jak trosečníci tvrdí, nebo znásilňování, ag-
rese a dokonce vraždy? Nad otázkou za jak 
dlouho se z lidí zbavených nánosu civilizace 
stanou šelmy se zamýšlí Robin Baker v knize 
prazákon – přežití v pekelném ráji.

Tomáš Zářecký napsal román návrat na 
Longstray. Dvanáctiletá Ellen Longstrayová 
připlouvá po smrti rodičů do viktoriánské 

Anglie, kde se má setkat se svým posledním 
žijícím příbuzným, baronetem Thomasem 
W. Longstrayem. Podivínský stařec, které-
ho okolí považuje za vtělení ďábla, však už 
půl století neopustil zdi chátrajícího zámku. 
Tam žije obklopen pouze třemi sloužícími - 
majordomem Alfrédem, jeho dcerou Rachel 
a zahradníkem Robbinsem. Pro mladou dív-
ku se ponuré sídlo záhy mění v místo hrůzy.

Leo Kessler ve své knize operace Hess 
znovu prokázal schopnost barvitě, se smys-
lem pro dramatičnost a napětí, přiblížit čte-
nářům kruté roky 2. světové války. 10. května 
1941 přistane Rudolf Hess se svým letadlem 
ve Skotsku. Když se o jeho cestě dozvědí 
nejvyšší představitelé Říše, propadnou pani-
ce, protože by mohl Britům prozradit plány 
tažení do Ruska. Rozhodnou se podniknout 
ozbrojenou akci k jeho "vysvobození ze za-
jetí". Je tu však někdo, kdo si jeho návrat do 
říše nepřeje.

 
     
 
 Vyhlašujeme čtyřměsíční soutěž pro 

naše čtenáře a žáky prvního stupně základ-
ních škol „Bylo, nebylo - pověsti našeho 
okolí“.

Všichni jistě rádi chodíte na výlety 
a o prázdninách jste určitě navštívili hrady 
Hukvaldy, Štramberk, Starý Jičín a mož-
ná někteří výletníci zabrousili i na zbytky 
hradu Šostýn v Kopřivnici. Jak přišel hrad 
Hukvaldy ke svému jménu? A jestlipak 
víte, že ve sklepení je zazděný preclíkář a 
jeho duše dodnes bloudí hradem? Také k 
vápencovému lomu ve Štramberku a pro-
slulé jeskyni Šipce se váže mnoho zkazek 
– o zlém kouzelníku Kotoučovi, pokladech, 
které ukryli Tataři a další. A v blízkém okolí 
Příbora? O Sarkandrově studánce, podzem-
ních chodbách, pověsti o Švédech a o tom, 
jak na ně obyvatelé Příbora vyzráli. 
Podmínky účasti v soutěži jsou následující: 
1. Vyfotografujte alespoň tři různá místa, 

ke kterým se váže nějaká místní pověst. 
Fotografie mohou být vytištěny na oby-
čejném papíru. Můžete je také zaslat na 
adresu: knihovna@pribor-mesto.cz ve 
formátu jpg. Nejzajímavější snímky bu-
dou uveřejněny v Měsíčníku. Nejmenší 
účastníci soutěže mohou nakreslit ob-
rázky.

2. Vyberte si jednu pověst, kterou vlastními 
slovy převyprávíte a doplníte ilustrací.

3. Fotografie a obrázky můžete nosit do 
knihovny každý měsíc, nejpozději však 
do 7. prosince 2011.
Informace o jednotlivých místech i po-

věstech, budou vystaveny v městské knihov-
ně v dětském oddělení, kde si každý může 
vybrat své tři favority, a pak už jen pořídit 
snímek nebo nakreslit obrázek. Žáci a paní 
učitelky, kteří budou mít chuť se do soutěže 
zapojit, dostanou včas složku s informace-
mi k soutěži. Nenechte se však omezit na-
šimi návrhy - v knihovně najdete k tomuto 
tématu řadu knih, které si můžete zapůjčit 
a inspirovat se jimi. Tématem pověstí naše-
ho okolí se budeme zabývat i na výtvarných 
odpoledních, které pořádáme každý měsíc 
pro všechny šikovné děti.

Soutěž bude slavnostně vyhodnocena 
na vánočním odpoledni 13. prosince 2011. 
Výherci, a to jak jednotlivci nebo třídy ZŠ, 
budou oceněni pěknou knihou a dalšími 
věcnými cenami.

Zapojte se do soutěže s městskou kni-
hovnou! Dozvíte se něco nového, podnik-
nete výlety po stopách místních pověstí a 
objevíte místa, o kterých jste doposud ne-
tušili! 

 
    

 
    Půjčovní doba v Městské knihovně 
Příbor:
Oddělení pro dospělé:
Pondělí:  08:00 – 12:00 h 13:00 - 15:00 h 
Úterý:  08:00 – 12:00 h  14:00 – 18:00 h  
Čtvrtek:   08:00 – 12:00 h  14:00 – 18:00 h  
Pátek:      08:00 – 12:00 h  14:00 – 18:00 h  
Oddělení pro mládež:
Pondělí:    13:00 -  15:00 h 
Úterý:       13:00 – 17:00 h 
Čtvrtek:    13:00 -  17:00 h 

UpoZornění 
MěstskÉ knIHoVnY

od 1. 9. 2011 UZaVřEn 
HLaVní VCHoD  
Do knIHoVnY  

z technických důvodů.
Využívejte, prosím,  výtah z boku budovy 
(směrem od Penny marketu). 

Děti do 10 let bez doprovodu starší 
osoby NESMÍ samostatně používat vý-
tah. Musí využívat vchod naproti poště 
přes ZUŠ. Děkujeme za pochopení.

sOUtěž PRO ČtenáŘe MěstsKé KnIHOVny „ByLO, neByLO - POVěstI našeHO OKOLí“.
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BaReVné nádOBy na tŘíděnÝ OdPad dOPLŇUjí na 
nOVOjIČínsKU  ČeRVené KOntejneRy na dROBné eLeKtRO

V Novém Jičíně, Kopřivnici, Bílovci, 
Frenštátě, Příboře a Studénce se v posled-
ních týdnech objevily nové červené kon-
tejnery. Ty mají občanům ulehčit třídění 
elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru 
menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastě-
ji končí v popelnici, odkud se k ekologické 
recyklaci nedostanou. Celkem 20 nových 
kontejnerů obyvatelé Novojičínska najdou  
v 6 větších městech okresu. 

Do červených kontejnerů mohou lidé 
vyhazovat drobná elektrozařízení, na-
příklad klávesnice, kalkulačky, mobilní 
telefony nebo elektrické hračky. Rozměr 
otvoru pro vhození je 30 x 50 cm. Právě 
vyjmenovaná elektrozařízení podle údajů 
kolektivního systému ASEKOL, který kon-
tejnery zdarma instaluje, končí v popelnici 
mnohem častěji než větší druhy elektrood-
padu. Kontejnery mají i samostatný otvor na 
baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje 
společnost ECOBAT. „Z našeho průzku-
mu vyplývá, že lidé považují tradiční sběr-
ná místa, jako jsou například sběrné dvory, 
za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich 
odmítají nosit elektrozařízení, která se bez 
problémů vejdou do popelnice. Takový osud 
má například více než polovina elektrických 
hraček, nebo mobilních telefonů,“ vysvětlu-
je regionální zástupce společnosti ASEKOL 

pro Moravskoslezský kraj Zdeněk Kovářík.  
Větší elektrozařízení – například te-

levizory nebo monitory – mohou občané  
i nadále bezplatně odevzdávat na sběr-
ných dvorech nebo při koupi nového 
spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. 
Náklady na svoz a zpracování, stejně jako 
náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL. 
Elektrozařízení jsou po odevzdání na sběr-
ných místech nebo dvorech umístěny do 
zabezpečených E-domků. Veškerá sběr-
ná místa najde veřejnost na internetových 
stránkách www.sberne-dvory.cz.

po vytřídění se elektrozařízení od-
vážejí k recyklaci. Ve specializovaných 
dílnách se elektrospotřebiče rozebírají na 
jednotlivé díly, které se dále třídí, zvlášť se 
oddělují plasty, dřevo, kabeláž, železo, ale 
také barevné kovy jako jsou měď, hliník 
nebo zlato. Pouhých 15 % odpadu ze starých 
elektrozařízení není možné dále recyklovat. 
Na Novojičínsku se v minulém roce podaři-
lo zpětně odebrat a předat k recyklaci téměř 
156,5 tun elektrozařízení, což představuje 
více než 12 % objemu elektra odebraného  
v celém Moravskoslezském kraji.

kontejnery na vysloužené elektro  
v příboře:
- Příbor, U Tatry 1489

- Příbor, Dukelská 1346 
Kontakty:

ASEKOL s. r. o.: Československého exilu 2062/8, 
143 00 Praha 4

Zdeněk Kovářík, regionální manažer, kovarik@
asekol.cz, tel.: 725 008 214, www.asekol.cz

MamiArt s.r.o.: Josefa Myslivečka 1880, 738 01 
Frýdek-Místek

Milan Anděl, andel@mamiart.cz,  tel.: 721 071 
235

informace pro občavy

V rámci oslav 140 let založení

sDH příbor
uskutečníme dne 3.9.2011
v sobotu od 14.00 do 17.00

VÝstaVU poŽÁrní tECHnIkY
Jednotky příbor a okolních jednotek. Výstavy 
se zúčastní i jednotky IZs. V rámci výstavy budou 
provedeny i ukázky těchto složek.

Vše se uskuteční v zahradě Hasičské stanice příbor. 
Vstup zdarma.
srdečně zvou příborští hasiči .
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městská knihovna

 
    

 
    program Muzea a pamětní síň s. Freuda v příboře na září 2011

8. září – 22. listopadu 2011 
DÁVní spaLoVačI MrtVoL

příborskÉ poHřEbIŠtě Z DobY bronZoVÉ
Archeologická výstava k nejstarší historii příborského osídlení.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2011 v 17.00 hodin.
Nový sál

15. září – 20. listopadu 
140 LEt oD ZaLoŽEní sborU DobroVoLnÝCH HasIčŮ 

V příbořE
Výstava ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Příbor.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2011 v 17.00 hodin.
Přednáškový sál

sobota 17. září 2011 8.00 – 9.00 hodin
prVní příborskÉ MUZEJní rÁno

Součástí muzejního rána bude hudební vystoupení  
a zpřístupnění všech výstavních prostor.

sobota 17. září 2011 9.00 – 17.00
DnY EVropskÉHo DěDICtVí

Volný vstup

pondělí 26. září 17.00 hodin
HUkVaLDskÉ panstVí V přEDběLoHorskÉM obDobí
Beseda s historikem Muzea Těšínska PhDr. Janem Al Sahebem, Ph.D.

Vstupné: 15,- Kč

Muzeum novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň  
s. Freuda v příboře ve spolupráci s městem příborem

srdečně zve na cyklus přenášek

Muzejní škola (nejen) pro seniory

Muzejní škola pro seniory v Příboře reaguje na potřeby a požadav-
ky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí 
a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky  

z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je zá-
kladním východiskem plánované muzejní školy. V průběhu před-
nášek se budou moci zájemci každý týden dozvědět zajímavosti  
z oborů historie, archeologie, etnografie (národopis), hudební 

věda, botanika a zoologie. Tedy oborů, které jsou výchozími pro 
odbornou činnost Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých 

přednášek garantují odborníci z Muzea Novojičínska, z nichž 
mnozí mají i pedagogické zkušenosti na univerzitách.

Podzimní přednášky budou probíhat každé úterý od 9.00 hod. 
(doba trvání max. do 10.30 hod.)   

v období od 27. 9. 2011 do 22. 11. 2011.
Celková cena za 9 přednášek  je 150,- Kč.

Zápis probíhá v Muzeu v Příboře každý den  
od 28. 7. do 31. 8. 2011 7.30 – 14.00 hodin.

Přihláška je platná po zaplacení .
Telefon : 556 725 191, email: muzeumpribor@seznam.cz

muZeum novojičínska

Otevírací doba: úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00  
neděle 9.00 – 12.00

Středověké divaldo TRAKEN a město Příbor 

vás zve na 

KRÁLOVSKÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ 

pod záštitou starosty města Příbora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úterý 30. srpna a středa 31. srpna 
 

vždy od 18. 00 hodin, 
 

ZELENÁ PLOCHA u vlakového nádraží 
v Příboře. 

 
Vystoupení trvá přibližně 1 hodinu a 20 minut. 

ROZVíjíMe sVŮj taLent
Děti, které ještě nedávno zápasily s hlavonožcem a správným 

držením tužky, opět „bodovaly“. Po absolvování přípravné třídy  
v ZŠ Dukelské v Příboře se staly finalisty mezinárodní výtvarné sou-
těže „Malujeme po síti“. Tuto soutěž organizuje již 16. rokem Český 
rozhlas. Letos bylo zasláno do této soutěže přes 3000 prací  z ČR, 
Bosny a Hercegoviny, Indie, Indonésie, Německa, Běloruska, Keni  
a dalších zemí. Poděkování za tento úspěch patří nejen mladým vý-
tvarníkům, ale i paní ředitelce školy Mgr. Vlastě Gerykové – autorce  
a realizátorce projektu Přípravné třídy pro děti ze znevýhodněného 
sociálního prostředí. Dík si zaslouží i  naše paní hospodářka ško-
ly Radmila Adámková, která přes napjatý finanční rozpočet  našla 
rezervy, aby se děti mohly tentokrát osobně zúčastnit slavnostního 
vyhlašování výsledků v Musaionu v Letohrádku Kinských v Praze. 
Práce finalistů soutěže i vítězů je možné zde zhlédnout do 25 září.  

Přeji vítězům i ostatním dětem mnoho úspěchů ve školní práci 
po jejich zahájení docházky na základní škole a mnoho dalších vý-
tvarných vítězství.

Mgr. Marie Šupová – spec. pedagog, ZŠ Dukelská

Doprovodné foto: 
Rudolf Jarnot

Na snímku talentovaný 
finalista výtvarné soutěže 
Malujeme po síti – Marek 

Žiga
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PROGRAM KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH  
AKCÍ V PŘÍBOŘE 

ZÁŘÍ 2011 
 
 

Sobota 3. září od 5:50 hod.  
SULOVSKÉ SKÁLY 
Autobusový zájezd.  
Cena zájezdu: Členové KČT: 220, dospělí, 
200, Kč děti. Nečlenové KČT: 250, dospělí, 
220, Kč děti. Trasy 4 km – 8 km. 
Odjezd: Příbor „Sokolovna“ v 5:50 hod. 
Návrat kolem 20:00 hod. Členové KČT mají 
v ceně zájezdu cestovní pojištění. 
 
 

KČT Příbor Milan Gajdoš   605 078 929 
Sobota 3. září od 9:00 hod. 
"PŘÍBOR V KOŠI" 
5. ročník turnaje ve streetballu 3+1 o atraktivní 
ceny. Náměstí S. Freuda v Příboře. 
 

Sobota 3. září od 10:00 hod.  
DEN PLNÝ HER A ZÁBAVY 
Mexická párty: hry, soutěže, písničky, příběh. 
Od 15:00 hod. loutkové divadlo „Filipova 
dobrodružství“. Náměstí S. Freuda v Příboře.  
 

Dětská misie Příbor   737 568 554 
Sobota 3. září od 14:00 hod.  
VÝSTAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY 
SDH PŘÍBOR 
V rámci oslav 140 let založení SDH. Výstavy 
se zúčastní i jednotky IZS. V rámci výstavy 
budou provedeny i ukázky těchto složek.  
Čtvrtek 8. září od 16:00 hod.   
LETNÍ  JEZDECKÁ ŠKOLA 
Pro děti od 10 let. 20 hodin teoretické                 
i praktické výuky základního výcviku ježdění 
na koni. Cena kurzu je 3.000, Kč.  
BUBLA RANCH v Kopřivnici.  
 

LUNA Příbor, SVČ   605 184 760 
Čtvrtek 8. září od 17:00 hod. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY DÁVNÍ 
SPALOVAČI MRTVOL „PŘÍBORSKÉ 
POHŘEBIŠTĚ Z DOBY BRONZOVÉ“ 
Výstava potrvá do 22. listopadu 2011. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
 

Pátek 9. září od 19:00 hod. 
POUŤOVÁ DISKOTÉKA U FITKA 
Hraje DJ David. Zve FA „U Pavučinky“. 

Jan Matuška 
Sobota 10. září od 19:00 hod. 
VII I .  PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ  
Městský park. 

Petr Frýdecký a Město Příbor  608 707 650 
Neděle 11. září od 9:00 hod. 
TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ 

TS Příbor   556 725 046 

Sobota 11. září a neděle 12. září 
od 8:00 do 17:00 hod. 
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ,  DRŮBEŽE,  
HOLUBŮ, A OKRASNÉHO PTACTVA 
V chovatelském středisku v Příboře za 
Sokolovnou.  
Vstupné: děti do 15 let 5, Kč, dospělí 20, Kč. 

Český svaz chovatelů Příbor  
Neděle 11. září od 10:30 hod.  
TRADIČNÍ POUŤOVÝ KONCERT 
SWINGOVÉHO ORCHESTRU  
B. PUKOVCE 

Sdružení hudebníků Příbor, Město Příbor 
Neděle 11. září od 14:00 hod. 
PUTOVÁNÍ OD ŠENKU K ŠENKU, 
450 LET PŘÍBORSKÉHO ŠENKU 
Náměstí Sigmunda Freuda.  
 

Město Příbor a zástupci příborských šenkýřů 
  556 455 440 

Pondělí 12. září od 10:00 hod.  
KRMÁŠ V HOSTINCI U ČECHŮ 
Krmášový gulášek. Krmášový průvod 
s hudbou půjde z příborského náměstí 
směrem k hostinci U Čechů.  
Sraz účastníků průvodu v 16:00 hod.              
před radnicí. Krmášová zábava s hudbou 
v hostinci od 17:00 hod.  

Hostinec U Čechů   608 161 031 
Pondělí 12. září od 14:00 hod.  
KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ 
Kotlíkový gulášek zajištěn. Možnost koupě 
palačinek, opékání buřtíků, a jiných 
mňamek, čepované pivečko a jiné alko                  
či nealko nápoje. V nepříznivém počasí 
budou k dispozici stany se 4zónovou 
klimatizací. Program zajištěn. K tanci              
a poslechu reprodukovaná hudba DJ Pavla 
Žáčka. KLOKOCARUSOshow s oceněním  
pro nejlepší výstup. Hřiště v Klokočově. 

Občanské sdružení Klokočov 
Úterý 13. září od 16:30 hod.  
BESEDA O KANADĚ 

Městská knihovna Příbor   556 725 037 
Středa 14. září od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY MIRO ČERNÉHO 
Výstava potrvá do 31. 10. Galerie v radnici.  
 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 556 455 444 
Středa 14. září od 17:15 hod.  
MUZIKÁL NOC NA KARLŠTEJNĚ 
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě.  
 

Bav klub Příbor   739 080 862 
Čtvrtek 15. září od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY 140 LET 
OD ZALOŽENÍ  SDH PŘÍBOR 
Výstava potrvá do 22. listopadu 2011. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 

program kulturních akcí
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Pátek 16. září od 16:30 hod.  
KURZ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská. 

Bav klub Příbor   739 080 862 
 

Sobota 17. září od 6:30 hod. 
35. ROČNÍK TURISTICKÉHO 
POCHODU „JANÁČKOVY 
CHODNÍČKY“ POCHOD OKOLÍM 
MĚSTA PŘÍBORA A HUKVALD 

KČT Příbor 
Sobota 17. září od 8:00 do 9:00 hod. 
PRVNÍ PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Sobota 17. září od 9:00 do 17:00 hod.  
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO  
DĚDICTVÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Římskokatolická farnost Příbor 
Město Příbor   556 455 440 

Úterý 20. září od 15:00 hod.  
BYLO NEBYLO 
„POVĚSTI NAŠEHO OKOLÍ“ 
Čtení, hry a kreslení pro děti i rodiče. 

Městská knihovna Příbor   556 725 037 
Čtvrtek 22. září až neděle 25. září 
POZNÁVACÍ ZÁJEZD  
RAKOUSKO  SALZBURG 

Luna Příbor, SVČ   556 725 029 
Sobota 24. září od 14:00 hod.  
POUŠTĚNÍ DRAKŮ 

Město Příbor, Ranč u Michálků, 
Luna Příbor SVČ   556 455 465 

Sobota 24. září od 14:00 hod. 
IV. BUBENICKÁ PÁRTY 

Bav klub Příbor   739 080 862 
Pondělí 26. září od 17:00 hod. 
HUKVALDSKÉ PANSTVÍ 
V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 27. září až úterý 22. 11. 2011 
od 9:00 do 10:30 hod.  
MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 27. září od 16:30 hod. 
LADAKH  PUTOVÁNÍ MALÝM TIBETEM 
Cestopisná přednáška s promítáním cestovatelů 
D. Jiráska a A. Polákové. 

Městská knihovna Příbor   556 725 037 
Pátek 30. září od 19:00 hod. 
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

Bav klub Příbor   739 080 862 
Vysílání LTV Příbor 

Zpravodajské relace: 
Pondělí  Neděle: 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod. 

  776 725 909, 608 738 793 
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR 

Denně otevřeno od 9:00 – 22:00 hod. 
 

Rudolf Korčák  777 100 007 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí, Úterý: 8:00 – 12:00   13:00 – 15:00 hod. 
Čtvrtek, Pátek: 8:00 – 12:00   14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor   556 725 037 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S.  FREUDA 

Lidická 50, Příbor 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 

FITCENTRUM 
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí  Pátek: 9:00 – 21:00 hod. 
PROVOZNÍ DOBA SAUNY do 18.  září 
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. /muži 
Středa: 15:00 – 21:00 hod. /muži + ženy 
Pátek: 15:00 – 21:00 hod. /ženy 
 

 607 714 277 
CVIČENÍ AEROBICU  

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí: 16:45 – 17:45  ZUMBA /Tereza/ 
 20:00 – 21:00  MIX AEROBIC /Tereza/ 
Úterý: 16:45 – 17:30  PORT DE BRAS /fitt/ /Tereza/ 
 18:00 – 19:00  STEP AEROBIC /Tereza/ 
Středa:   9:30 – 10:30  BODY BALL /Draha/ 
 18:45 – 19:45  DANCE AEROBIC /Tereza/ 
 20:00 – 21:00  Body Ball, Over Ball /Draha/ 
Čtvrtek: 16:30 – 17:15  PORT DE BRAS /fitt/ /Tereza/ 
 20:00 – 21:00  BODY WORKOUT /Tereza/ 
Pátek: 17:45 – 18:45  STREP AEROBIC /Tereza/ 
 19:00 – 20:00  BODY BALL /Draha/ 

 

Oddíl aerobiku Příbor 
  606 932 447, 556 722 092 

ZUMBA S PAVLOU 
 

Tělocvična ZŠ Npor. Loma Příbor 
Pondělí: 17:00 – 18:00 hod.  
Středa: 19:00 – 20:00 hod. Vstupné 60, Kč.  
 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
 
 

ZUMBA S HEIDI  
 

Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelská. 
Úterý: 19:45 – 20:45 hod. (1. hodina 13. září) 
Vstupné 60, Kč.  

Heidi Steckerová  733 180 370 
 

ZUMBA S VĚROU 
 

Tělocvična Luna SVČ., Dukelská 
Pondělí: 18:30 hod. (1. hodina 12. září) 
Pátek: 18:30 hod. Vstupné: 40, Kč.  
 

 Luna Příbor SVČ   556 455 465 
 

SPORTOVNÍ STŘELNICE 
Středa: 16:00 – 19:00 hod. 
Sobota: 15:00 – 19:00 hod. 
Předem nutná telefonická dohoda. 
Pro držitele zbrojních průkazů. 

 

Sportovně střelecký klub Příbor  776 001 105 
 

TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR 
Denně od 9:00 do 19:00 hod. 
Hraní je možno domluvit na tel.: 739 705 255  

program kulturních akcí
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poZvánky

Petr Fr˝deck˝ vás zve na 
 

VIII. p¯íborské rockování 
 

10. zá¯í 2011 
 

19.00 – 01.00 hodin 
 

amfiteátr mÏstského parku v P¯íbo¯e 
 
M˘ûete se tÏöit na: 
 

� skupinu FANY &  FUNNY, 
� Michal PavlíËek se skupinou, 
� a p¯íborskou skupinu VAR. 

 
 
 
 
 
 
ObËerstvení zajiötÏno. 
 

Akce je finanËnÏ podpo¯ena MÏstem P¯íborem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o                                                         

    Kanadě  
 
 

 

 
 příroda, kultura, zvyklosti, aneb jak se žije v Kanadě                                         

 
Městská knihovna Příbor  

úterý13.9. V 16:30  
 
 
 

 

Vstup volný. Překlad zajištěn. 

s rodilými mluvčími 

 

Klub českých turistů Příbor 
pořádá v sobotu 17. září 2011 

35. ročník turistického pochodu 

Janáčkovy chodníčky 
Pochod okolím města Příbora a Hukvald 

Trasy: pěší – 10km – 15km A – 15km B – 25km – 50km 
cyklo – 30km – 60km 

orientační jízda vlastním autem – 30km 
 

Start všech tras na nádraží ČD Příbor v 6:30 – 9:00 hod. 
Odjezd autobusu na trasu 15km B do Chlebovic na 
rozhlednu a 10km Hukvaldy obora je v 9:00 hod.  

od nádraží ČD. 
Cíl všech tras je  v restauraci U Čechů. 

Město Příbor a Sdružení hudebníků Příbor 
 

vás zvou na 
 

TRADIČNÍ POUŤOVÝ  

KONCERT SWINGOVÉHO 

ORCHESTRU B. PUKOVCE 

 
 

11. září  2011 
10.30 – 11.30 hodin 

 
amfiteátr městského parku 

 

Vstupné dobrovolné. 

Galerie v  radnici 

Město Příbor - Fotoklub Příbor  

Vás zvou na výstavu fotografií  
M I R O  ČE R N É H O  

 

 

 

Vernisáž: 14. 9. 2011 v 17:00,  
obřadní síň  MÚ Příbor. 

 

 
Výstava potrvá  do  31.  10.  2011.  

  
www.pr ibor -mesto.cz  

sobota 17. 9. 2011                          8.00 – 17.00 hodin
DnY EVropskÉHo DěDICtVí

Den otevřených dveří kulturních památek v příboře
8.00 – 9.00 hodin - prVní příborskÉ MUZEJní rÁno – Muzeum Příbor
Bude pro vás připravena skromná snídaně  - chléb s pomazánkou a čaj nebo káva.

Vystoupí příborské žesťové kvinteto. Současně budou k vidění dvě unikátní výstavy:
Dávní spalovači mrtvol - příborské pohřebiště z doby bronzové.

Pořádáno v rámci výročí první zmínky o městě Příboře (760 let). 
a

140 let sboru dobrovolných hasičů v příboře
Pořádáno k výročí sboru. Výstava dokumentů, fotografií  

a předmětů z bohatého spolkového života hasičů.
Výstavami vás o muzejním ránu provede vedoucí muzea V. Michalička.

9.00 – 17.00 hodin - bezplatně otevřeny kulturní a církevní památky
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Rodný dům S. Freuda, kaple sv. Kříže, farní 

kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina, kostel sv. Františka 
9.00 a 13.30 hodin - procházky městskou památkovou rezervací s průvodcem

Sraz vždy u zvukového panelu na náměstí S. Freuda, provází A. Janečková.
10.00-11.00 a 14.00-15.00 hodin - Věž farního kostela otevřena

JstE srDEčně ZVÁnI.

Městský úřad příbor společně s „rančem u Michálků“,  střediskem volného času 
„Luna příbor“ p.o.  se svolením vlastníka pozemku 

u příležitosti Evropského dne bez aut
společně pro Vás pořádají

„poUŠtění DrakŮ“
Datum a místo konání:  sobota 24. 9. 2011, na letišti pro lehká bezmotorová letadla  

(kopec u sv.Jana)
program:
•	 14:00	až	15:00	hod	-	pouštění	draků	na	letišti	pro	bezmotorová	letadla,
•	 Od	15:00	hod	-	doprava	z	letiště	na	„Ranč	u	Michálků“	koňským	povozem,
•	 Od	15:30	–	hry	a	soutěže,	zajištěno	občerstvení	na	ranči	další	hry	 (párek,	 limonáda,	

drobné sladkosti). Ti, kdo se zúčastní celého programu dne, včetně drakiády,  mají ob-
čerstvení zdarma! 

•	 Koňský	povoz	lze	využít	i	k	menším	projížďkám	po	okolí	ranče.	
Akce je pořádána v rámci mezinárodní světové kampaně zaměřené k eliminaci automo-
bilové dopravy ve městech. Jedinou podmínkou je, že se účastníci dostaví jakkoli, ale bez 
použití motorového vozidla!

těšíme se na Vás!!

     



Měsíčník Města příbor a 12

poZvánky

MěsíC ZáŘí

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.

  
Název kroužku Zahajovací schůzky Vedoucí Cena

 TECHNIKA       KPM TORA pondělí 26.9. v 15:00, Luna Tomáš Kotrc 500 Kč/rok

př
Ír

o
do

VĚ
da CHOVATELÉ středa 5.10. v 16:00, Luna Dagmar Kíčurová 500 Kč/rok

RYBÁŘI I pondělí 26.9. v 16:00, Luna Zdeněk Pařízek 400 Kč/rok
RYBÁŘI II pondělí 26.9. v 16:00, Luna Ladislav Lupík 200 Kč/rok

RYBÁŘI III pondělí 26.9. v 16:00, Luna Ladislav Lupík 100 Kč/rok

Sp
o

rt
, C

Vi
Če

NÍ
, t

aN
eC

AEROBIC čtvrtek 29.9. v 15:00, Luna Jaroslava Lupíková 500 Kč/rok
AIKIDO úterý 27.9. v 17:30, Luna Roman Stopka děti 700 Kč/rok, dospělí 1000 Kč/rok

BASKETBAL - přípravka žáci 2003-05 úterý 6.9. v 16:00, tělocvična Npor. Loma Miroslav Slovák
BASKETBAL - přípravka žačky 2003-05 pondělí 5.9. v 16:00, tělocvična Npor. Loma Ivo Nedoma

BASKETBAL - žačky 1997-99 pondělí 5.9. v 16:00, sportovní hala Pert Hejtmánek
BASKETBAL U14 - žáci pondělí 5.9. v 17:30, sportovní hala Robert Bukovjan

BASKETBAL - starší minižáci 1998-99 pátek 2.9. v 16:00, tělocvična Npor. Loma Milan Slaný
CAPOEIRA středa 5.10. v 17:30, tělocvična Lubomír Chodura 500 Kč/rok

CVIČENÍ DLE FELDENKRAISE I středa 5.10. v 8:00, Luna Eva Bajerová 350 Kč/10 vstupů, studenti a důchodci 
250 Kč/10 vstupů

PILATES čtvrtek 6.10. v 17:00, Luna Eva Bajerová 350 Kč/10 vstupů, studenti a důchodci 
250 Kč/10 vstupů

CVIČENÍ DLE FELDENKRAISE II čtvrtek 6.10  v 18:00, Luna Eva Bajerová 350 Kč/10 vstupů, studenti a důchodci 
250 Kč/10 vstupů

CVIČENÍ DLE MOJŽÍŠOVÉ čtvrtek 6.10 v 19:00, Luna Marika Bajerová 350 Kč/10 vstupů, studenti, důchodci 
250 Kč/10 vstupů

FLORBAL I (1.-5.třída) středa 5.10. v 16:00, tělocvična David Kováč 500 Kč/rok
FLORBAL II (6.-9.třída) pátek 30.9. v 16:00, tělocvična David Kováč 500 Kč/rok

FLORBAL pro veřejnost středa 14.9. v 20:00, tělocvična Miroslav Pargáč 20 Kč/hod
JÓGA úterý 13.9. v 17:30, Luna Věra Šťastná 1000 Kč/rok

KALANETIKA pro veřejnost pondělí 26.9. v 18:30, Luna Jitka Grýmová 40 Kč/hod
MÍČOVÉ HRY úterý 4.10. v 15:00, tělocvična Jaroslava Lupíková 500 Kč/rok

NETRADIČNÍ SPORTY středa 5.10. v 16:00 Luna Jakub Lebloch 500 Kč/rok
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC I - dívky středa 5.10. v 16:00, Luna Jarmila Urbánková dívky 1000 Kč/rok

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC II - začátečníci středa 5.10. v 17:00, Luna Jarmila Urbánková dívky 1000 Kč/rok, ženy 2000 Kč/rok
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC III - pokročilí středa 5.10. v 18:00, Luna Jarmila Urbánková dívky 1000 Kč/rok, ženy 2000 Kč/rok

QI GONG (či kung) I - začátečníci čtvrtek  6.10. v 18:00, Luna Blanka Hrubá bude upřesněna
QI GONG (či kung) II - pokročilí čtvrtek  6.10. v 19:00, Luna Blanka Hrubá bude upřesněna

STOLNÍ TENIS čtvrtek 6.10. v 16:00, Luna Karel Erle 500 Kč/rok
VOLEJBAL úterý 4.10. v 17:00, tělocvična Pavla Busková 500 Kč/rok

VOLEJBAL pro veřejnost pondělí 12.9. v 19:30, tělocvična Roman Beseda 20 Kč/hod
ZUMBIČKA pro děti úterý 4.10. v 16:15, Luna Tatiana Cahlová 800 Kč/rok

ZUMBA I pondělí 12.9. v 18:30, tělocvična Věra Kovaříková 40 Kč/hod
ZUMBA II pátek 16.9. v 18:30, tělocvična Věra Kovaříková 40 Kč/hod

eS
te

ti
Ka

BUBNOVÁNÍ na africké bubny djembé pátek, 7.10. v 16:00, Luna Naděžda Smazová Pernamentka: 11 vstupů, děti 300 Kč, 
dospělí 500 Kč

KERAMIKA I úterý 4.10. v 16:00, Luna Kateřina Bukovjanová děti 150 Kč/rok + vstup 20 Kč, dospělí 
300 Kč/rok + vstup 40 Kč

KERAMIKA II středa 5.10. v 16:30, Luna Kateřina Fojtíková děti 150 Kč/rok + vstup 20 Kč, dospělí 
300 Kč/rok + vstup 40 Kč

KERAMIKA III pátek 7.10. v 17:00, Luna Lenka Filipová děti 150 Kč/rok + vstup 20 Kč, dospělí 
300 Kč/rok + vstup 40 Kč

KREATIV pátek 7.10. v 16:00, Luna Kateřina Bukovjanová 150 Kč/rok + vstup 20 Kč
VÝTVARNÉ KURZY pro děti a dospělé středa 5.10. v 17:00, Luna Kristýna Večeřová bude určena dle počtu osob v kurzu

Ja
zy

Ky

ANGLIČTINA - začátečníci, pokročilí, 
novinka - Business English pondělí  12.9. v 17:00 - 18:00, Luna - všechny kurzy Zuzana Dřevojánková děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč

ANGLIČTINA pro děti I pátek 30.9. v 16:00, Luna Lucie Holaňová předškoláci 500 Kč/rok
ANGLIČTINA pro děti II pátek 30.9. v 16:00, Luna Lucie Holaňová 1.-2. třída 1000 Kč/rok

FRANCOUZŠTINA - začátečníci, pokročilí středa 5.10. v 16:00, Luna Zdeňka Bučková děti 1000 Kč, dospělí 2000 Kč
NĚMČINA pondělí 3.10. v 18:00, Luna Maria Maťátková děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč

o
St

at
NÍ

BAKUGAN, GORMITI, FAZOLE úterý 4.10. v 16:30, Luna Jana Mrázková 500 Kč/rok
DESKOVÉ HRY středa 5.10. v 16:00, Luna Jakub Lebloch 500 Kč/rok

MATEŘSKÉ CENTRUM
CVIČENÍ úterý 20.9. v 10:00, Luna Jaroslava Lupíková 30 Kč/vstup

POHÁDKY, ŘÍKADLA úterý 21.9. v 10:00, Luna Jaroslava Lupíková 30 Kč/vstup
ŠMUDLÍCI úterý 23.9. v 10:00, Luna Pavla Karbanová 30 Kč/vstup
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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

Nabídka pro školNí rok 2011 - 2012
roDIčE,

jistě Vám záleží na Vašich dětech, poraďte jim proto při výběru 
vhodné zábavy pro volný čas. Investujte do koníčků svých dětí, sníží-
te nebezpečí  pozdějších problémů s kouřením, alkoholem, drogami, 

se sektami a kriminalitou.
InForMaCE

kroužky baV klubu, není-li uvedeno jinak, probíhají od října,  
do konce května. Zápisné do jednotlivých kroužků možno uhradit 

ve dvou splátkách. Při ukončení činnosti z vážných důvodů je nutno 
dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, kurzovné nevrací. Přihláška 
platí na dobu neurčitou, min. na šk.r. a odevzdejte ji osobně nebo 

odešlete na naši adresu do 20. 9. 2011. Na 1. schůzku kroužků bude-
te ústně nebo písemně pozváni. Zápisné možno uhradit hotově  

na 1. schůzce nebo složenkou. Rodiny, které pobírají sociální dávky, 
mohou požádat odbor sociálních věcí při MěÚ/OÚ o příspěvek  

na zájmovou činnost dítěte.
prostorY pro činnost:  klubovny a zahrada na ul. Masarykova, - 
taneční sál se zrcadlovou stěnou na ul. Dukelská (bývalá šk. jídelna).

nabíDka kUrZŮ:
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, proto rádi uvítáme Vaše 

další podněty.
roDInnÝ kLUb – kULIčkY. Pro děti od 3 let s doprovodem  

a aktivním zapojením rodičů, prarodičů apod. Cena za akci 25,-Kč/os.
PEL-MEL klub proti nudě. Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 

let. Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí. 
Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).

ZÁbaVnÉ kLUbY: bILLIarD (5,-/hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/
hod.), stoLní tEnIs (10,-/hod./os.). V době, kdy máte chuť a čas, 

v souladu s rozvrhem provozu kluboven. Pro členy klubů slevy.
kUrZ tanCE a spoLEčEnskÉHo CHoVÁní  

pro mládež od 15 let. Kurzovné 1350,- Kč/os.
kUrZ tanCE pro DospěLÉ pÁrY. Vždy v pátek od 19:00 hod. 

Zahájení 7. 10. 2011. Kurzovné 1100,- Kč/os.
orIEntÁLní břIŠní tanCE. Kurzovné 1000,- Kč/os  

(15lekcí/2hod.) nebo jednotlivé lekce 80,- Kč/os./2hod.  
LatInsko aMErICkÉ tanCE. Pro chlapce a dívky od první 

třídy ZŠ. Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
tanEční kLUb LEnka. Společenské, standardní a hlavně latin-

sko - americké tance. Zápisné 2.000,- Kč (září - červen včetně).
sHoW DanCE - DIsCo DanCE. Pro chlapce a dívky od první 

třídy ZŠ. Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
sHoW DanCE – DIsCo DanCE. Pro chlapce a dívky od 11 let. 

Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
DIsCo DanCE a aErobIC pro DětI. Pro chlapce a dívky  

od 5 let, u mladších nutná  přítomnost rodiče.  
Zápisné 1000,-Kč (říjen - květen včetně).

CVIčEní pro boUbELkY. Pro ženy a st. dívky i pro děti.  
Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).

boJoVÁ UMění – aIkIDo. Základní výcvik pro chlapce a dívky 
od 8 let i pro mládež. Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně). 

Hra na EtnICkÉ bUbnY – DJEMbE pro děti. Zápisné 1000,-  
(říjen – květen včetně).

kUrZ - Hra na bUbnY – DJEMbE pro začátečníky. Pro mládež 
a dospělé.  Kurzovné 1000,-Kč/os. (10 lekcí/2hod.) nebo jednotlivé 

lekce 130,-Kč/os.
kUrZ  -Hra na bUbnY – DJEMbE pro pokročilé. Pro mládež 
a dospělé. Kurzovné 1000,-Kč/os. (10 lekcí/2hod.) nebo jednotlivé 

lekce 130,-Kč/os.
kUrZ - Hra na bUbnY – DJEMbE rodiče + děti. Pro rodiče  

a předškolní děti cca od 5 let. Kurzovné 200,-Kč/os. (5 lekcí/1hod.).
kYtara. Pro děti a mládež od 8 let. Příprava i pro hru v kapele. 

Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
roCkoVÉ kapELY. Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky  

a jsou schopni se zapojit do společné hry.
InDIVIDUÁLní VÝUka: bICí, baskYtara (el.), soLoVÁ 

kYtara (el.) Kurzovné 650,-Kč/os. (10lekcí/1hod.).
ŠIkULoVÉ. Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika, mo-

delování, zhotovení draků, suvenýrů, her, ozdob, malování, práce  
s přírodními materiály. Zápisné 1000,- Kč (říjen-květen včetně).

ZUMba s HEIDI. Vstupné 60,-/hod.
DIVaDELní kroUŽEk. Pro všechny věkové kategorie. Zápisné 

1000,- Kč (říjen - květen včetně).
raDIoMoDELÁř – rC MoDELY aUt. Pro chlapce od 8 let. 

Zápisné 1000,- Kč (říjen - květen včetně).
kLUb LYŽoVÁní: Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola 

pro začátečníky i pokročilé. Vícedenní pobyt  v době jarních prázd-
nin. Pořádáme lyžařské zájezdy. Termín : prosinec – březen.

kLUb ZVíDaVÝCH CEstoVatELŮ a tUrIstŮ: pro rodiny, 
děti, mládež. Akce jsou kalkulovány jednotlivě.

DIVaDELní - kULtUrní kLUb: zájezdy do divadel a na kulturní 
akce. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě 

baV tÝM: pro mládež od 13 let. neplatí se zápisné.

Více informací o kroužcích, klubech, kurzech atd. na letácích 
baV klubu nebo na tel. 556  723 77, 739 080 862.

Dále BAV klub nabízí: různé kulturní akce, víkendové pobyty, jedno-
denní i vícedenní akce, turistické, kulturně poznávací zájezdy, prázd-
ninové pobyty a tábory (letní, zimní) pro děti, mládež, rodiny. Junior 
bar (kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání třídních pracovních 
kolektivů, stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů, oslavy 

narozenin atd. K dispozici je ohniště a venkovní posezení.
Dále nabízíme kopíroVÁní.

     

poZvánky
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LUNA  PŘÍBOR,  SVČ  
pořádá    

22.  –  25.  září.  2011  
poznávací  zájezd  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

s  průvodkyní  Zorkou  Kudělkovou  
  
  
  

Předběžná  cena:  
Děti    3  200  Kč  

Dospělí    3  500  Kč  
  

Informace  a  přihlášky  získáte  v  Luně  Příbor,  svč,    
Telefon:  556  725  029,  mobil:  732  902  256,    

e-‐mail:  nenutilova@lunapribor.cz  

 

ROZVRH HODIN od 1.9.2011 
 

PONDĚLÍ   
16:45  –  17:45     ZUMBA /Tereza/ 
20:00  –  21:00     MIX AEROBIC /Tereza/  

ÚTERÝ     
16:45  –  17:30       PORT DE BRAS /fitt/ /Tereza/  
18:00  –  19:00     STEP AEROBIC /Tereza/  

STŘEDA  
9:30  –  10:30     BODY BALL /Draha/  
18:45  –  19:45     DANCE AEROBIC /Tereza/  
20:00  –  21:00     BODY BALL AND OVER BALL 
/Draha/  

ČTVRTEK   
16:30  –  17:15     PORT DE BRAS /fitt/ /Tereza/  
20:00  –  21:00     BODY WORKOUT /Tereza/  

PÁTEK  
17:45  –  18:45     STREP AEROBIC /Tereza/ 
19:00  –  20:00     BODY BALL /Draha/  

  

  

 

Koordinátor/ka pobočky 
Na novou pobočku v Kopřivnici 

hledáme 1-2 ambiciózní, 
komunikativní spolupracovníky! 

Požadujeme: práci s PC, 
 repr. vystupování, kreativitu.  
Zasílejte své životopisy na: 

inzerceNJ@seznam.cz 

Úterý 13.9. 19:45 -20:45 hod.
ZUMba s HEIDI
Zahajovací hodina v úterý 13.září od 19:45 - 20:45 h, a vždy  
v úterý v tuto dobu v Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská. 
Vstupné: 60,- Kč/hod.
středa14.9. odjezd v 17:15 hod od sokolovny v příboře
Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na muzikál
noC na karLŠtEJně
(K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml.,  
J. Vrchlický). Předprodej v BAV klubu. Cena: 250,-Kč
pondělí 5., 12., 19.9.  17:00 -18:30 hod.
DJEMbE bUbnoVÁní - pokročilí.  
Kde: BAV klub na ul. Masarykova
pátek 16.9. od 16:30 hod.
kUrZ tanCE a společenského chování pro tancechtivou mládež od 
15 let. Zahájení : pátek 16. 9. 2011 v 16:30 h v Zrcadlovém sále 
BAV klubu - ul. Dukelská. Kursovné : 1.350,- Kč / V ceně : 10 lekcí á 3 
h = 30 hod. - vyučovacích
 1 lekce 4 h - půlkolona (vstupné 50,- Kč)
 1 lekce  2 hod. - opakovací 26. 11. 2011
 1 lekce  6 hod. - kolona 26. 11. 2011
 Gastrolekce – stolování s rautem, spol. výchova
Naše zvláštnosti: 1. Absolventi mohou pokračovat v našem TK 
Lenka (vystupování na plesech, přehlídkách,  kult. akcích, zaměře-
ní hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní tanec párů i skupin).  

2. V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.
pátek 30.9. od 19:00 hod.
kUrZ tanCE pro dospělé páry
Zahájení: pátek 30. 9. 2011 od 19:00 - 21:15h a vždy v pá-
tek v tuto dobu v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v Příboře.  
Kurzovné: 1.350,- Kč/os. V ceně: 8 lekcí 24 hod. - á 3 vyuč.h  
v Zrcadlovém sále
1 lekce 4 hod. - půlkolona obou kurzů 28.10.
1 lekce 2 hod. - opak. 26. 11. v DK Příbor
1 lekce 6 hod. - kolona obou kurzů 26. 11. v DK 
Celkem: 36 hod.
Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý partnerka, můžete si 
přivést jiného. Pořádání kurzu je podmíněno účastí 10 párů. Pokud 
jste ještě neodevzdali přihlášku, ozvěte se, prosím, co nejdříve, máte-li 
o kurz zájem. Pozvěte i své známé!
IV. bUbEnICkÁ pÁrtY bonGa, DJEMbÉ, pErkUsE, orIEnt. 
a aFrICkÉ tanCE
Kde: Venkovní areál BAV klubu ul. Masarykova v Příboře. V pří-
padě špatného počasí v budově BAV klubu. Kdy: v sobotu 24. 9. 
2011 od 14 - 22 hod. Program: setkání bubeníků s etnickými bubny  
a jinými perkuse nástroji, bonga,  ethno djembé, tamburíny, tibetské 
mísy, didžeridu a další. Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou - za-
půjčíme.
MUZIkotErapIE, WorksHopY bUbnoVÁní - tanCŮ, 
CapoEIra (ukázky)
konCErt skUpInY CaMara
(bubenická smršť z Ostravy hraje k tanci i poslechu)
Vstupné : 130,- Kč – dospělí na místě 50,-Kč – děti do 15 let 100,- Kč – 
dospělí v předprodeji 250,-Kč – rodinné vstupné (2 dospělí, 1-3 děti). 
V průběhu prodej občerstvení, opékání buřtů.
přIpraVUJEME: 13. 10. 2011 zájezd do divadla J. Myrona  
v Ostravě na muzikál DIVotVornÝ HrnEC

poZvánky

MěsíC ZáŘíbaV klub příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489 tel.: 556 723 778, mobil: 739 080 862
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Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, 
rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 
Provádíme i montáže.

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

 THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.       
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy. 

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 


Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00  
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

inZerce
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