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X. VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA
V neděli 17. února se konalo již „10. vese-

lení o pouti a mši sv. Valentina“, které začalo 
ranní mší v kostele sv. Valentina. O bohatý 
celodenní program v pohádkovém duchu se 
postarala skupina Keltik. A tak k nám z lesa 
Řáholce doputovala Rumcajsova rodinka se 
svou střílnou, také se představili Pat a Mat 
s vlastní dílnou a zahlédli jsme i vodníka Če-
sílko, čertisko či ježibabu s dílnou. 

V barevných krámcích bylo k dostání ru-
kodělné zboží všeho druhu, a kdo potřeboval 
vzpruhu, ten šel za vůní, která se linula ze 
všech stran. Klobásníky, jelita či jitrnice, sva-
řené víno, medovina, koláčky, šifl e, domácí 
slivovice. Po celý den vyhrávala kapela Poš-
tár a pouliční fl ašinetář. V nedalekém Muzeu 
a pamětní síni Sigmunda Freuda byla zaháje-
na „Výstava křížů z depozitáře příborského 
muzea“. Zlatým hřebem celého veselení bylo 
losování o vskutku hodnotné ceny.

Věra Váňová, odbor rozvoje MÚ Příbor.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
57. schůze RM dne 29. ledna 2013 projednala 35 jednacích bodů, z nichž mj. 
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy jednání osadních výborů a komisí.
- Vzala na vědomí stav GIS města Příbora a analýzu dodávek služeb systému Ameba 

s prohlížeči se srovnáním s jinými obdobnými systémy.
- Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce KD v Příboře.
- Uložila svolat veřejné setkání ve věci představení studie úprav KD v Příboře.
- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném pod-

limitním řízení na akci „Revitalizace bytových domů č.p. 1304-1308 a 1401 v Pří-
boře“ jako veřejnou zakázku dělenou na dvě části s tím, že dodavatel je oprávněn 
podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky, a stanovila hodnotícím 
kritériem nejnižší nabídkovou cenu pro každý bytový dům zvlášť.

- Schválila neziskové organizaci SALUS o. p. s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, 
z rozpočtu města, z paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 20 000 Kč na provoz Do-
mova pro rodiče a děti v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež „Čtyřlístek“.

- Schválila Seniorcentru OASA, s. r. o, Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 
u Nového Jičína, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, na poskytování sociál-
ních služeb fi nanční dar ve výši 20 000 Kč.

- Schválila obecně prospěšné společnosti MANEMI, o. p. s., Opavice č. 37, 793 95 
Město Albrechtice, z rozpočtu města, z paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 5 000 
Kč na zajištění sociální služby domova se zvláštním režimem.     

- Schválila účast na dotačním programu Ministerstva vnitra s  názvem „Program 
prevence kriminality na rok 2013“ a žádost o dotaci s názvem „Tematické přednáš-
ky pro děti základních škol a seniory“.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce „Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách“, 
kterou podala fi rma INSTALL CZ, s.r.o., Kúty 1723,  739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností INSTALL CZ, s.r.o., 
Kúty 1723,  739 11 Frýdlant nad Ostravicí na akci „Prodloužení vodovodu a kana-
lizace na ul. Na Benátkách“ za cenu 675 638,00 Kč s DPH a podmínila její podpis 
uvolněním prostředků z rozpočtu města.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější na-
bídky   k veřejné zakázce „Rekonstrukce kulturního domu  Hájov č.p. 95 – II. etapa 
– Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP“, kterou podal uchazeč: NOSTA, s.r.o., 
ul. Svatopluka Čecha 13, 741 11 Nový Jičín.

- Vzala na vědomí informaci k alternativnímu řešení rekonstrukce hydroizolačního 
pláště střechy budovy koupaliště v Příboře.

- Uložila v případě schválení fi nančních prostředků v rozpočtu města na rok 2013 
realizovat opravu střešního pláště budovy koupaliště v Příboře formou použití mo-
difi kovaných asfaltových pásů.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města Příbora evidovaných v účetnic-
tví vedeným Správou majetku města Příbora s.r.o. – stav k 31.12.2012.

- Rozhodlo o přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost na spolufi nancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací pro-
jektu „Optimalizace a efektivizace klíčových procesů na Městském úřadu Příbor ve 
vazbě na eliminaci dopadů fi nanční krize“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00049.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu  pohledávek k datu 31.12.2012 za příspěvkovou 
organizaci Technické služby města Příbora.

- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba dříví 
v  roce 2013 v městských lesích Příbor“ fi rmu Jan Stránský, Osvoboditelů 1209, 
742 21 Kopřivnice, IČ 18993583.

- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Pěstební práce 
v roce 2013 v městských lesích Příbor“ fi rmu Jiří Vráblík, 756 22 Hošťálková 71, 
IČ 70322040.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla pro přidělování příspěvku vlast-
níkům domů v MPR s ponecháním odstavce b) bodu 2.

- Schválila změnu Dodatku č. 7  ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, kterým byl stanoven termín ukončení smlouvy. 
Znění schválené usnesením č. 53/40/1 ze dne 27.11.2012 bude dle návrhu společnos-
ti AVE CZ s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  doplněno v čl. II o ustanovení 
vztahující se k poskytování služeb a jejich úhradě v období do zániku smlouvy.

- Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce obřadní síně 
na radnici.

- Vzala na vědomí informace o průběhu přípravy projektu „Stavební úpravy ulice 
Palackého“ v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Sv. Čecha a Dukelskou.

- Rozhodla zachovat v rámci projektu „Stavební úpravy ulice Palackého“ na této ulici 
obousměrný režim dopravy.

- Vzala na vědomí informace o přípravě akcí obnovy a investic pro rok 2013.
- Vzala na vědomí Plán zimní údržby místních komunikací (chodníky a silnice) pro 

rok 2013 – 2014.
- Schválila přijetí fi nančního daru ve výši 5.000 Kč od společnosti ALPINE Bau CZ, 

s.r.o., se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, zastoupené prokuristy 
Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským,  na zakoupení daru do slosova-
telné sbírky na X. Valentýnský ples města Příbora pořádaný městem dne 2. února 
2013.

- Schválila podání žádosti o dotaci společně s Občanským sdružením pro volný 
čas v Ostravě pro projekt s názvem „Poznáváme a rozvíjíme historické a kulturní 
památky v obci Staškov a městě Příbor“ v rámci 5. výzvy Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko. V případě úspěšnosti žádosti 
bude projekt předfi nancován městem a poté budou fi nanční prostředky z dotace ve 
výši 90 % způsobilých výdajů zpětně proplaceny na účet města.

58. schůze RM v mimořádném termínu dne 7. února 2013 projednala 4 jednací 
body, z nichž mj. vybírám:

- Zrušila usnesení RM č. 57/35/1 - Schválila podání žádosti o dotaci společně s Ob-
čanským sdružením pro volný čas v Ostravě pro projekt s názvem „Poznáváme 
a rozvíjíme historické a kulturní památky v obci Staškov a městě Příbor“ v rámci 
5. výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Slo-
vensko. V případě úspěšnosti žádosti bude projekt předfi nancován městem a poté 
budou fi nanční prostředky z dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů zpětně propla-
ceny na účet města.

- Schválila předložení žádosti o Finanční příspěvek v rámci výzvy OP Přeshraniční 
spolupráce SR – ČR 2007- 2013 za účelem realizace projektu s názvem „Poznává-
me a rozvíjíme historické a kulturní památky v obci Staškov a městě Příbor“.

- Schválila zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o Národní fi nanční 
příspěvek.

- Schválila fi nancování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných nákladů na 
projekt, tj. ve výši 2.389,68 Eur.

19. zasedání ZM dne 24. ledna 2012 projednalo 20 jednacích témat, z nichž mj. 
vybírám:

- Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí kontrolního, fi nančního  a osadních výborů.
- Rozhodlo prodat pro město nepotřebnou část nemovitosti nezatížené věcnými 

břemeny - pozemku parc. č. 108/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Klo-
kočov u Příbora, obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku cca 84 m2, za  kupní 
cenu ve výši 200 Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu 
nemovitostí, paní <anonymizováno>.

- Rozhodlo prodat pro město nepotřebnou část nemovitosti nezatížené věcnými 
břemeny - pozemku parc. č. 108/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Klo-
kočov u Příbora, obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku cca 90 m2, za  kupní 
cenu ve výši 201 Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu 
nemovitostí, manželům <anonymizováno>.

- Rozhodlo vykoupit část pozemku parc. č. 1738 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
a obec Příbor, dotčenou stavbou místní komunikace ve vlastnictví města Příbora, 
dle zákresu v situačním snímku na podkladě katastrální mapy, v rozsahu cca 4 m2, 
nezatíženou věcným břemenem od <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2 
plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. Přesná vý-
měra bude stanovena geometrickým plánem zajištěným na náklady kupujícího.

- Schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, jejímž předmětem je da-
rování částí pozemků parc. č. 3279/117 a parc. č. 2922/222, oba v k. ú. a obci Pří-
bor, mezi budoucími dárci manželi <anonymizováno> a budoucím obdarovaným 
městem Příborem, v předloženém znění, za účelem realizace části stavby „Lávka 
pro cyklisty a pěší přes obchvat silnice I/58“. Přesná výměra darovaných částí bude 
stanovena po dokončení stavby geometrickým plánem, který bude vyhotoven na 
náklady investora stavby.

- Schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž před-
mětem je darování pro město nepotřebné části pozemku parc. č. 3279/115 v k. ú. 
a obci Příbor, mezi budoucím dárcem městem Příborem a budoucími obdarova-
nými manželi <anonymizováno>, v předloženém znění, za účelem realizace vjezdu 
z ul. Štramberské k plánované čerpací stanici pohonných hmot na pozemku parc. 
č. 2922/222 v k. ú. Příbor. Přesná výměra darované části bude stanovena po do-
končení stavby geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady investora 
stavby.

- Schválilo bezúplatné nabytí veřejné části plynovodní přípojky na pozemku města 
par. č. 222/1 v k. ú. Příbor-Prchalov pro rodinný dům na pozemku č. 163/3 v k. ú. 
Příbor-Prchalov od majitelky paní <anonymizováno>, Příbor do vlastnictví města 
Příbora.

- Schválilo II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města  
Příbora na období 2013 – 2017.

- Schválilo rozpočtové opatření č. 1 spočívající v přesunu fi nančních prostředků 
z položky rezerva na § 3111 – Mateřské školy, položka realizace infra sauny pro MŠ 
Pionýrů v následujícím rozsahu:

- Schválilo Etický kodex členů Zastupitelstva města Příbora.
- Schválilo návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu Lašská brána Beskyd pro rok 

2013. (členové město Kopřivnice, město Příbor, město Štramberk, obec Hukvaldy).
- Vzalo na vědomí vyhodnocení smlouvy o spolupráci Lašské brány Beskyd za rok 

2012.
- Vzalo na vědomí informace k průběhu a výsledkům průzkumu zájmu o bydlení.
- Schválilo úpravu Pravidel č. 1/2013 pro poskytování veřejné fi nanční podpory 

z rozpočtu města Příbora.
- Stanovilo pro rok 2013 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s  výkonem funkce 

člena ZM ve výši 220 Kč/hod v pracovní dny v době od 8 do 15 hod.

 Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

paragraf text částka

rezerva -270,00 tis. Kč

§ 3111 – Mateřské 

školy

MŠ Pionýrů – realizace infra 
sauny

+270,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč
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NOVÝ PROJEKT NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

PŘÍBOR SE ZAČÍNÁ REALIZOVAT

Město Příbor opět získalo prostředky z Evropského sociál-
ního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost, tentokráte na projekt „Optimalizace a efektivizace 
klíčových procesů na Městském úřadu Příbor ve vazbě na eli-
minaci dopadů fi nanční krize“ reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00049.

Projekt byl zahájen 01.01.2013 a jeho realizace bude dokon-
čena 30.06.2014.

Klíčové aktivity projektu jsou: aktualizace a vyhodnocení 
plnění existujícího strategického plánu rozvoje města, tvorba 
a implementace metodiky pro projektové řízení, nastavení sys-
tému fi nančního řízení organizace a vzdělávání ve strategickém, 
projektovém a fi nančním řízení.

Tato dotace zajisté přispěje ke zvýšení efektivnosti výkonu 
veřejné správy Městského úřadu Příbor.

O jejím průběhu budete pravidelně informováni.

Ing. Iveta Busková, hlavní manažer projektu.

DOTACE Z ROP MORAVSKOSLEZSKO

ŽIVOT SE ZNOVU VRACÍ DO DOMU 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PŘÍBOŘE

Dne 29. 1. 2013 zasedal Výbor Regionální rady regionu sou-
držnosti Moravskoslezsko a rozděloval poslední fi nanční pro-
středky v rámci oblasti podpory rozvoje měst a venkova v tomto 
programovacím období.  Příbor byl se svým projektem „Hřiště 
ZŠ Jičínská v Příboře“ původně zařazen mezi náhradníky, roz-

hodnutím Výboru Regionální rady však byl i tento projekt vy-
brán ke spolufi nancování.

V letních měsících letošního roku tak dojde k úpravám škol-
ního dvora a na jeho místě bude vybudováno víceúčelové spor-
tovní hřiště, které si tato škola zcela jistě zaslouží. Předpokláda-
né stavební náklady projektu jsou dle projektové dokumentace 
stanoveny na 6 mil. Kč, poskytnutá dotace bude ve výši 85% cel-
kových způsobilých výdajů.

Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města.

V minulých dnech se postupně začali stěhovat obyvatelé 
zpět do Domu s pečovatelskou službou v Příboře. Deset dnů 
od vypuknutí požáru byli nuceni strávit svůj čas jednak u svých 
příbuzných, známých a šest občanů města bylo přestěhováno 
do Střediska sociálních služeb města Kopřivnice. Dle vyjádření 
některých občanů se v tomto zařízení odlehčovací služby cíti-
li jako v lázních. Proto chci touto cestou poděkovat ředitelce 
Ing. Evě Mündleinové, sociální pracovnici paní Simoně Han-
zelkové a všem ostatním pracovníkům za obětavou péči o naše 
seniory.

Nevěřila jsem, že za pouhých deset dnů se budou moci oby-
vatelé domu vracet zpět. Všechny fi rmy, které se podílely na ob-
nově a rekonstrukci pracovaly i přes víkend, aby se naši občané 
mohli vrátit do svých domovů co nejdříve. Za to jim patří velké 
poděkování. Rovněž patří poděkování Ing. Vladimíru Bajnaro-
vi, řediteli Správy majetku města Příbor s. r.  o. za rychlé a od-
borné jednání při odstraňování vzniklých škod. 

Poprvé ve svém životě jsem musela řešit krizovou situaci 
tohoto charakteru a věřím, že i naposledy. Všichni lidé, kteří se 
dne 21. 1. 2013 podíleli na řešení této nenadálé situace, praco-
vali velmi profesionálně, ale zároveň velmi lidsky, ať již to byli 
hasiči, státní nebo městská policie, které zajišťovaly i následnou 
bezpečnost majetku odstěhovaných občanů, tak i záchranná 
lékařská služba. Poděkování patří rovněž ošetřujícím lékařům 
z Příbora, především MUDr. Aleně Bohumínské. Dle vyjádření 
obyvatel domu byli přístupem těchto lidí velmi mile překvape-
ni a spokojeni. Proto děkuji všem, nejenom jménem svým, ale 
i jménem nájemníků našeho Domu s pečovatelskou službou.

V kritický den 21. 1. 2013 se projevila obrovská solidari-
ta všech lidí, a to nejenom samotných obyvatel města Příbora, 
ale i širokého okolí, včetně pana starosty z Nového Jičína, paní 
místostarostky z Kopřivnice, pracovníků Domova pro seniory 

Příbor, Charity Ostrava a Nový Jičín, z Třince a dalších insti-
tucí. Pracovnice LUNY Příbor, střediska volného času, v čele 
s paní ředitelkou Lenkou Nenutilovou ihned poskytly náhradní 
ubytování a vzorně se po celou dobu staraly o naše postižené 
obyvatele. Pracovní tým paní Olgy Skřivánkové okamžitě mezi 
sebou sesbíral fi nanční prostředky, které věnoval na uvaření 
obědů pro naše seniory. Proto všem děkuji za jejich přístup. 
Mé poděkování patří i lékařům a zdravotnímu personálu z Ne-
mocnice v Novém Jičíně z oddělení interny II, ve kterém byli 
ošetřeni někteří naši obyvatelé. 

V těchto dnech, kdy se nájemníci již opět zabydlují ve svých 
domovech, jim neúnavně pomáhají nejenom pečovatelky spolu 
s vedoucí paní Šárkou Tótovou, DiS., z Diakonie ČCE – středis-
ka Příbor, ale také pracovnice Městského úřadu Příbor ze sociál-
ního odboru, které se snažily obyvatelům pomoci při vyřizová-
ní různých záležitostí včetně dávek mimořádných fi nančních 
pomocí. Jsem si vědoma, že je to jejich práce, ale je vidět, s ja-
kou obětavostí, lidským přístupem, milým slovem a neustálým 
vysvětlováním pomáhají lidem řešit jejich problémy, to již není 
v popisu jejich práce a za to jim všem děkuji. 

Byla jsem velmi mile potěšena, když jsem v těchto dnech 
navštívila spolu s panem starostou Ing. Milanem Strakošem 
naše obyvatele v Domě s pečovatelskou službou, abychom se 
jich zeptali, co by ještě potřebovali vyřešit. Téměř všichni byli 
již spokojeni, že jsou ve svém. Všichni hovořili o tom, že všude 
dobře a doma nejlépe. Jsem ráda, že byt v pečovatelském domě 
považují za svůj domov, kde se cítí dobře a rádi se sem vracejí.

Ještě jednou všem moc děkuji za jejich přístup a odvedenou 
práci. A našim obyvatelům z Domu s pečovatelskou službou 
přeji mnoho zdraví, pohody a nechť prožívají jen samé radost-
né chvíle.

Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města.
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Rada města Příbora a Zastu-
pitelstvo města Příbora v loňském 
roce poskytly organizacím pečujícím 
o  občany města Příbora nebo půso-
bícím prospěšně v oblasti sociálních 
služeb fi nanční prostředky ve výši 
911 100 Kč. 

Na letošní rok 2013 je rovněž 
v  rozpočtu města Příbora na výdaje 
související se sociální péčí o občany 
města Příbora naplánována obdob-
ná výše fi nančních prostředků, která 
může být použita pro poskytovatele 
sociálních služeb nabízející své služ-
by občanům města Příbora. Z výše 
uvedené tabulky je patrné, že město 
Příbor věnuje svou pozornost i obča-
nům, kteří potřebují odbornou péči 
poskytovatelů sociálních služeb.  

Bc. Lenka Filipcová

vedoucí odboru sociálních věcí.

II. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A OSTATNÍCH AKTIVIT 

MĚSTA PŘÍBORA NA OBDOBÍ 2013  2017
Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 24. 

ledna 2013 schválilo II. Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb a ostatních aktivit ve městě Příboře na období 2013 – 
2017, který byl zpracován formou komunitního plánování. 

Pracovních setkání se zúčastnily pracovní skupiny zastu-
pující seniory, osoby s různým zdravotním postižením, rodiny 
a děti, nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením 
aj. Své náměty, návrhy a připomínky podávali jak odborníci 
pracující v sociální oblasti s různými cílovými skupinami kli-
entů, tak i laická veřejnost. Při stanovení priorit a opatření byly 
rovněž využity názory a požadavky získané z dotazníkového 
šetření, které ve městě Příboře proběhlo v průběhu měsíce 
října 2012 a  kterého se zúčastnilo 170 respondentů různých 
věkových kategorií starších 15 let věku. Dotazníky byly distri-
buovány v Měsíčníku města Příbora a šetření probíhalo rov-
něž osobní i elektronickou formou. Výsledky dotazníkového 
šetření byly prezentovány v minulém vydání Měsíčníku města 
Příbora.  

Ze všech návrhů, podnětů a požadavků vznikly priority 
v oblasti sociálních služeb ve městě a v oblasti jiných aktivit, 
které se jeví všem zúčastněným jako potřebné, dostupné a pro-
spěšné. Z dotazníkového šetření a jednání pracovních skupin 
komunitního plánování vznikly tyto návrhy priorit:

Pro cílovou oblast rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením: 
• R 1 – Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
• R 2 – Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě.
• R 3 – Podpora bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon     

           ústavní výchovy.
• R 4 – Podpora činnosti Mateřského centra Zvoneček.
• R 5 – Podpora sociálního „Šatníku“.
• R 6 – Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové

           aktivity dětí a mládeže.

Pro cílovou oblast senioři a osoby se zdravotním postižením:
• S 1 – Podpora a rozvoj činnosti pečovatelské služby.
• S 2 – Iniciace zřízení domova se zvláštním režimem.
• S 3 – Podpora a rozvoj stávající sociální služby – domov pro 

           seniory.
• S 4 – Podpora a rozvoj činnosti organizací ve městě sdružující 

           seniory a osoby se zdravotním postižením. 
• S 5 – Zřízení tísňové péče ve městě Příboře.

Společné priority obou pracovních skupin:
• č. 1 – Zvýšení úrovně fi nanční gramotnosti občanů.
• č. 2 – Podpora procesu komunitního plánování sociálních

            služeb ve městě.
• č. 3 – Propagace a informovanost o sociálních službách ve městě.

Jednotlivé priority jsou rozpracovány do konkrétních opat-
ření a měly by být postupně splněny v období roku 2013 až 2017.

Bc. Lenka Filipcová vedoucí odboru sociálních věcí.

PŘEHLED FINANČNÍ PODPORY MĚSTA PŘÍBORA 

POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ZA ROK 2012

Poskytovatel sociálních služeb

Výše 

fi nančního 

příspěvku

SALUS o.p.s., Kopřivnice 20 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s., Nový Jičín  18 000 Kč

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti, Praha 8 000 Kč

Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie, Český Těšín 5 000 Kč

Diakonie ČCE - hospic Citadela, Valašské Meziříčí  15 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči o. s., Ostrava 6 000 Kč

Sdružení Linka bezpečí, Praha 2 100 Kč

Terénní program na Novojičínsku, Renarkon o. p. s. 17 000 Kč 

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, s. r. o., Trnávka 10 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko v Příboře, pečovatelská služba a denní stacionář   810 000 Kč 

Celkem 911 100 Kč
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INFORMACE K NÁJMŮM 

HROBOVÝCH MÍST A TLECÍ 

DOBA NA HŘBITOVECH 

V PŘÍBOŘE

PLÁN ČIŠTĚNÍ 

KOMUNIKACÍ S UZAVŘENÍM 

PARKOVACÍCH MÍST

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Vážení občané, 

jako každoročně v měsících březnu a dubnu 2013 budou 
Technické služby města Příbora provádět na území města a obcí 
Hájova a Prchalova strojové čištění komunikací od štěrku po zim-
ních posypech včetně čištění kanalizačních šachtic. V této sou-
vislosti bude na určených komunikacích, či částech komunika-
cí, dopravním značením přechodně omezeno stání motorových 
vozidel. Pro zajištění rychlého a bezproblémového plnění prací 
žádáme občany o pochopení a respektování dopravního značení. 

Vyhneme se tak součinnosti městské policie a zbytečným 
průtahům v rychlém odstranění zbytků posypu, které jsou pak 
při jarních deštích nanášeny do kanalizačních vpustí.  Děkujeme 
za vstřícnost a pochopení.

DATUM ULICE

12. 3. 2013 Politických vězňů

12. 3. 2013 Místecká – pod náměstím ke křižovatce  B. Buska

12. 3. 2013 U Brány

13. 3. 2013 Řehoře Volného

13. 3. 2013 Josefa Rašky

13. 3. 2013 Zámečnická – parkoviště u DPS

14. 3. 2013
Fučíkova po křižovatku Švermova včetně spojky 

Kpt. Jaroše

14. 3. 2013 Tyršova

15. 3. 2013 Masarykova

26. 3. 2013 Komenského spodní část + parkoviště

26. 3. 2013 Npor. Loma -  po křižovatku s Šafaříkovou

27. 3. 2013 Šafaříkova - parkoviště u plynu a dále na konec ulice

27. 3. 2013 Šafaříkova - úsek ke křižovatce s ulicí Palackého

28. 3. 2013 Npor. Loma - horní část ke hřišti

29. 3. 2013
Šafaříkova – od křižovatky Npor. Loma k ulici 

Štramberská

29. 3. 2013 Fučíkova – od křižovatky Švermova po Palackého

2. 4. 2013 Parkoviště u TS

2. 4. 2013 Ulice 28. října

9. 4. 2013 Lomená

9. 4. 2013 Pionýrů + parkoviště

10. 4. 2013 Myslbekova

11. 4. 2013 Dr. Čejky + cyklotrasa

12. 4. 2013 Nová

12. 4. 2013 Choráze

23. 4. 2013 U Tatry – mimo parkoviště

23. 4. 2013 Zd. Nejedlého

24. 4. 2013 U Tatry - parkoviště

25. 4. 2013 Okružní

25. 4. 2013 Nerudova

25. 4. 2013 Šmeralova

 Ing. Josef Kisza – ředitel TS města Příbora.

Technické služby města Příbora sdělují všem nájemcům hro-
bových míst na hřbitovech v Příboře systém platby nájemného 
za hroby a tlecí dobu. Cena za hrobové místo se skládá z ceny za 
pronájem místa na hřbitově a z ceny za služby spojené s nájmem. 
Pronájem se platí dle rozměrů hrobového místa a pro rok 2013 
činí 19,-- Kč/m²/rok. Cena za služby spojené s nájmem je pro 
všechny stejná a pro rok 2013 činí 70,-- Kč/rok. 

Každý nájemce je povinen zaplatit nájemné a služby minimál-
ně na 1 rok dopředu. Placení nájmů za hrobová místa je ošetře-
no smlouvou o pronájmu hrobového místa, která má platnost do 
doby zaplacení tohoto nájmu. Dle zákona o pohřebnictví je kaž-
dému nájemci na adresu uvedenou ve smlouvě minimálně 3 mě-
síce před ukončením platnosti smlouvy zasíláno upozornění na 
konec platnosti smlouvy.

Jedná-li se však o pohřbívání do země, je povinností nájemce 
hrobového místa zaplatit nájemné a služby s tím spojené na celou 
tlecí dobu, která je dána výnosem okresního hygienika:

starý hřbitov – 30 let

nový hřbitov – část A – 30 let, viz mapka

nový hřbitov – část B – 60 let, viz mapka.

Povinnost platit nájemné na tlecí dobu je dána zákonem 
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyplývá z toho, že hrob s lid-
skými ostatky je po celou dobu tlení pro další pochování nepou-
žitelný. Jelikož je na hřbitovech v Příboře tlecí doba oproti jiným 
městům dlouhá, jsou při pochování do hrobu částky za nájemné 
mnohdy vysoké. My, jako správci hřbitovů, s tím bohužel nemů-
žeme nic udělat, protože tlecí dobu stanovuje hygienik na základě 
vyhodnocení přírodního podloží a výšky spodní vody.

Ing. Josef Kisza

ředitel TS města Příbora.
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Z HISTORIE KNIHOVNY

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN

Městská knihovna letos oslavila 120 let od svého za-
ložení. Původ má v knihovně dobrovolného hasičského 
sboru, který schválil stanovy knihovny v prosinci roku 
1892. V lednu 1893 potvrdilo platnost stanov c.k. mís-
todržitelství v Brně.  Zřízená knihovna měla ze začátku 
80 knih a sloužila nejen hasičům, ale i široké veřejnosti. 
Knihy se zde poprvé půjčovaly 12. února 1893.

Roku 1919 uznalo Národní shromáždění veliký vzdě-
lávací a výchovný význam veřejných knihoven tím, že 
vydalo zákon, dle něhož „ každá obec je povinna zříditi 
a vydržovati veřejnou knihovnu“. Roku 1920 se usnesl 
výbor SDH darovat knihovnu městu za úhradu nákladů 
vzniklých při přestavbě a úpravě místnosti určené pro 
knihovnu. Knihovna zůstala i jako městská v  zadním 
traktu hasičské zbrojnice, a to v nynější ul. U Brány. Čí-
tala 2541 svazků a byla největší v širokém okolí. Na Mo-
ravě bylo v té době 2407 knihoven a z nich bylo pouze 
41, které měly více než 2000 svazků.

Po dostavbě radnice v roce 1938 byla knihovna spo-
lu s čítárnou přestěhována do této budovy. Její součástí 
bylo také cenné hudební oddělení. Slavnostní otevření 

v nových prostorách se plánovalo na 1. 9. 1938, ale pro 
napjatou politickou situaci byla tato akce odložena. 

Po obsazení Příbora německým vojskem už k ote-
vření knihovny nedošlo. Za německého dozoru byla 
provedena revize a „závadné“ knihy byly vyřazeny a na 
„Šibeňáku“ spáleny. Zbytek knih se krátkou dobu půj-
čoval v  domě na nynější ulici Československé armády 
225. Pravděpodobně v roce 1941 byla knihovna uzavře-
na. Podobný osud stihl knihovnu v Klokočově, na obecní 
knihovnu v přilehlé Vésce Němci zapomněli. Po osvo-
bození vesecká knihovna zřejmě splynula s příborskou, 
stejně jako obec Véska s Příborem.

Po válce byl proveden sběr knih mezi občany. Měst-
ská knihovna byla opět otevřena v září 1945, a to v pří-
zemí radnice. 

Po odstěhování odborného učiliště Tatra do Kopřiv-
nice v r. 1977 se knihovna přemístila do budovy bývalého 
piaristického kláštera, kde funguje dodnes.  Po rekon-
strukci ukončené v roce 2010 využívá krásně opravené 
prostory.

Silvie Bahnerová, pracovnice městské knihovny.

Román irské spisovatelky Cecelie Ahernové  s ná-
zvem Až se tě život zeptá… vypráví příběh Lucy Sil-
chesterové, která jednoho dne najde na koberci luxusní 
obálku s pozvánkou na schůzku se životem. S vlastním 
životem. Termín si má stanovit sama. Připadne jí to neu-
věřitelné a dlouho se nemůže odhodlat k rozhodujícímu 
kroku. Nevede totiž nijak příkladný život a odmítá si při-
znat problémy. Po setkání s mužem, který se jí představí 
jako její život, se její komplikovaný vztah k okolí začíná 
měnit…

Detektivní román Podzimní vražda švédského 
spisovatele Monse Kallentofta je třetí část jeho řady 
s  kriminální inspektorkou Malin Forsovou. Na zámku 
Skogsa je nalezeno ve vodním příkopu tělo nového ma-
jitele zámku. Bohatý právník Petersson byl zavražděn 
a inspektorka začne podezřívat předchozí majitele zám-
ku, kteří museli prodat rodinný majetek. A kdo byl ve 
skutečnosti Jerry Petersson, muž, který se skrýval za své 
miliony, drahé obleky a sbírkou obrazů?

Tajemství černé orchideje anglické autorky Lucin-
dy Rileyové je jedním ze současných světových bestsel-
lerů. Hlavní hrdinka románu Julia se po tragické havá-
rii, při níž zahynuli její manžel a malý syn, vrací do míst 
svého dětství. Krajina kolem norfolského panství se pro 
ni stává útočištěm před okolním světem a vzpomínky na 
milovaného dědečka, pěstitele orchidejí, jí dodávají sílu. 

Navíc se ve Wharton Parku objevuje nový dědic panství, 
který tají podobné šrámy na duši jako Julia…

Spisovatel a právník John Grisham napsal další čtivý 
román Advokáti. Právnické fi rmě Finley & Figg na chi-
cagském předměstí se nedaří zrovna nejlíp. Má bídnou 
a pochybnou klientelu a její stárnoucí majitelé zoufale 
vyhlížejí ten jeden velký případ, na němž zbohatnou, 
aby mohli odejít do penze. Jednoho dne se jim do života 
doslova vpotácí David Zinc. Mladý a výkonný absolvent 
Harvardu, který jednoho dne ráno dostane cestou do 
velké právní fi rmy, kde dře do úmoru, záchvat úzkosti. 
Uteče a shodou okolností se octne v kanceláři Finleyho 
& Figga právě ve chvíli, kdy se Wally Figg rozhodne za-
žalovat obří farmaceutickou fi rmu za údajné poškození 
zdraví jistým lékem. Společně s Davidem se pouštějí do 
velkého procesu, ač Wally stál před soudcem jen párkrát 
v životě.  Proti nim vyrukuje korporace se zástupy reno-
movaných obhájců.

Dojemný příběh osudové, zakázané lásky Šerin 
a  Amar německé autorky Vered Morganové zobrazu-
je střet prastaré kultury se západními hodnotami. Šerin, 
překrásná Afghánka, přesídlí se svou ortodoxní rodinou 
do Spojených arabských emirátů. Zamiluje se do mladé-
ho Inda Amara a chce s ním žít. V očích rodiny si však 
Šerin za svou lásku k jinověrci nezaslouží nic než smrt.

Elen Fialová, pracovnice městské knihovny.

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYIN



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  7

ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ 

PŘÍBORA R. 2013
Při studiu archivních materiálů a při důsledném vypisování dat jsem zjistila, že by výčet kulatých a půlkulatých výročí, která 

souvisejí s Příborem, vydal minimálně na polovinu Měsíčníku.  I tak jsem v mnoha případech neodolala a zařadila možná pro ně-
koho méně zajímavé události. Jde tedy o souhrn DAT, která mě zaujala. Vycházela jsem z více zdrojů. Uvádím je pod tabulkou. 
Tučně jsem vyznačila výročí, která by určitě neměla zůstat v tomto roce bez povšimnutí.

PŘED ROK UDÁLOST

835 lety 1178 Hypotetické datum na dřevěném trámu farního kostela uvedené ve farní kronice r. 1614 (1600). Objeveno zřejmě při 

zaklenutí lodě r. 1576. 

520 lety 3. 12. 1493 Král Vladislav II. Jagelonský udělil Příboru právo pořádat ročně dva výroční trhy, oba po osmi dnech. První na den 

sv. Filipa a Jakuba 3. 5. a druhý na den sv. Hedviky 16. 10. 

1493 První dochovaná listina, v níž jsou uvedeni purkmistr a rada města Příbora jako svéprávná smluvní strana. Příborští 

podle této listiny získali louku Borovou (Borovec) u lesa Framwald (Frývald) výměnou za jiný pozemek.

430 lety 1583 Datum vytvoření ornátu sv. Jana Sarkandera. Vyšívala jej jeho matka.            

420 lety 1593 Jan Sarkander ukončil studia v Příboře a odešel studovat do Olomouce

410 lety 8. 12. 1603 Z podnětu Vavřince Aff elia založeno při kostele sv. Valentina literátské bratrstvo „Početí blahoslavené Panny Marie“. 

Toto bratrstvo, jak je doložitelné v účetních dokladech, dostalo v r. 1673 (před 340 lety) fi nanční podporu na konání 

poutě u kostela sv. Valentina. 

385 lety 28. 8. 1628 Kardinál František Dietrichštejn potvrdil městu nové výsady: 

1. pálení a šenkování páleného..,

2. volný prodej soli kamenné, rozsekávání balvanů ….,

3. udělení 4 trhů výročních k stávajícím již čtyřem

4. a konečně nařizuje, že každý nový soused, který by se v Příboře usadil, jest povinen se opatřiti dobrou ručnicí nebo 

mušketou, a tu aby vždy při domě měl. Kdyby se při prohlídce nenalezla, má býti soused pokutován….¹

Trhů měl Příbor od té doby osm, nejvíce z moravských měst.  Měly se konat vždy v pondělí: první po neděli Judica - tj. 

smrtná neděle, druhý po sv. Vítu, třetí po Nanebevzetí Panny Marie a poslední po sv. Martinu.

320 lety 30. 11. 1693 Byla sepsána smlouva o převedení kostela sv. Valentina do správy piaristům, smlouvu 10. 12. potvrdil Karel II. 

z Lichtenštejna.

300 lety 1713

12. 10. 1713

Stavba mariánského sousoší Panny Marie s Ježíškem a sochami sv. Rocha a sv. Floriána na náměstí. Odhaleno 8. 9., 

12. 10. vysvěceno. Do r. 1967 byla socha P. Marie pozlacena. Pak bylo sousoší rekonstruováno - už bez pozlacení. Ke 

generální opravě došlo i v letech 1991 -1992. Sochy sv. Rocha a sv. Floriana byly nahrazeny kopiemi.

245 lety 1768 Postavena krytá dřevěná spojovací chodba mezi piaristickou kolejí a kostelem sv. Valentina. Zrušena r. 1875 (založen 

učitelský ústav).  

225 lety 1788 Povinnost školní docházky pro všechny děti (vč. děvčat). Založena dívčí škola v budově bývalé farní školy armanky.

215 lety 1798 VZNIK PRCHALOVA 

165 lety 1848 Zazděno poslední podloubí na severní straně náměstí (dům č. p. 32). Zazdívání začalo v r. 1810. 

1848–1854  Založen první průmyslový podnik v Příboře - cukrovar Vavřince Černockého (Laurencius Czernotzky) v areálu 

pod mlýnem.

140 lety 9. 2. 1873 První hasičský ples. Byl „četně navštíven a při skrovném vstupném vykázal 21 zlatých čistého výtěžku“.²

13. 7. 1873 Prudké krupobití, kroupy až 12 lotů těžké (210 g). Rozbito velké množství okenních tabulek u piaristů.

130 lety 1883 Ignác Fluss založil továrnu na plstěné klobouky. Koupil bývalou soukenickou továrnu na sukno fi rmy Russo a Finzi. 

120 lety 12. 2. 1893 První den půjčování knih v KNIHOVNĚ. Založil ji dobrovolný hasičský sbor v Příboře. Stanovy si schválil už 

20. 12. 1882. C. k. místodržitelství v Brně potvrdilo ZALOŽENÍ KNIHOVNY 18. 1. 1883. Zřízená knihovna 

začala svoji činnost 12. února 1893. Měla 80 knih. 73 z nich lidé darovali. Knihovníkem se stal p. Ferd. Veselka. 

Jednatelem Ant. Ščudlík, pokladníkem Josef Klimíček.

 6. 8. 1893 Ustavující schůze TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL - na Mexiku.

1893 Instalovány varhany v kostele sv. Valentina původem z učit. ústavu.

115 lety duben 1898  Obecní výbor rozhodl zavést do města VODOVOD. 

Místo staré kamenné kašny byla v souvislosti se zavedením vodovodu instalována litinová kašny. 

VODOVOD BYL DOKONČEN v r. 1899.

110 lety 2. 2. 1903 Založena první Richterova tiskárna v Zámečnické ul. č. 114, založil ji Jan Richter (*1875 v Místku), druhá tiskárna byla 

pod železářstvím. 

25. 3. 1903 Položen základní kámen ke stavbě vyšší zemské reálky v Příboře (stavitel B. Karlseder.) 

1903 Postavena socha sv. Jana Nepomuckého na klokočovském mostě.

1903 František Úprka stavěl 4 sochy na průčelí vyšší zemské reálky (stavební a strojní inženýrství, chemie, architektura).

105 lety 1908 Založena Tělovýchovná jednota čsl. Orla (TJ Orel). 

1908 Založeno Družstvo Katolický spolkový dům.

INFORMACE Z HISTORIE
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100 lety 1. 3. 1913 První elektrický proud v Příboře. Nejde ale o elektrifi kaci Příbora. K té došlo později! V r. 1913 - kolaudace dynama 

a vedení elektrického proudu z dílny bednáře Augustina Kupky (Nádražní ul. 190) do Katolického domu. Dynamo 

bylo poháněno parním strojem. Díky tomu byla pořádána v KD první fi lmová představení! Provozovatelem 

kinematografi ckých představení byl Hugo Kummer z Nového Jičína.

2. 3. 1913 Okr. hejtmanství udělilo povolení spolku Katolický dům k používání elektrického zařízení v domě č. 190 a 560.

listopad 1913 Zahájeno vyučování v hospodářské škole (Komenského ulice, dnes Masarykova 1913-1948). Škola tady byla přemístěna 

z Kopřivnice.

95 lety 29. 10. 1918 Příbor slavil první den svobody. K shromážděným lidem na náměstí promluvil ředitel reálného gymnázia Jaroslav 

Simonides z balkonu domu č. 30 (severní strana náměstí).

1. 11. 1918 Založení Národního výboru v Příboře, předsedou zvolen J. Simonides.

90 lety 15. 1. 1923 Začaly práce na regulaci řeky Lubiny u Mexika (1923-1928).   

2. 4. 1923 Založen Spolek přátel myslivosti (62 členů). 

17. 6. 1923 První vystoupení Orelské dechové hudby. Založil ji kapelník Jindřich Pukovec (dirigoval přes 50 let). Od r. 1933 název 

Městská hudba Příbor. 

11. 11. 1923 První promítnutý fi lm v kině Vesmír v budově sokolovny. Fungovalo i kino Edison v Katolickém domě (1923-1939).

85 lety 1928 Dostavěn železobetonový klokočovský most, byl zničen ustupující německou armádou 6. 5. 1945 a nový most otevřen 

v r. 1950. 

80 lety 1933 Valná hromada sportovního klubu v hostinci Na Palárně. Schválena registrace SK Klokočov do SKK Slezské fotbalové 

župy.

75 lety 1938  DOSTAVĚNA RADNICE ve funkcionalistickém stavu. 

7. - 8. 10. 

1938

Učitelský ústav a reálné gymn. evakuovány (Val. Mez., Frenštát p. Radh.).

9. 10. 1938 Poštovní úřad evakuován do Přerova.

10. 10. 1938 Okupace Příbora hitlerovským Německem. Motorizovaný předvoj 8. pěší divize VIII. vratislavského sboru Wehrmachtu 

vjel na příborské náměstí (10. 10.). Zahrnutí Příbora do 5. okupačního pásma. 

11. 10. 1938 Náměstí přejmenováno na Adolf Hitler Platz.

1938 Konec platnosti konání osmi výročních trhů ve městě

70 lety 1943 Všechny zvony, mimo Matku Boží, roztaveny v Německu pro válečné účely.

65 lety 1948 Zrušení příborského Junáka. Skauti museli odevzdat zrekonstruované koupaliště za dnešními kurty. Do r. 1953 se o něj 

nikdo nestaral.

26. 2. 1948 Únor - akční výbor Národní fronty zbavil funkce předsedy MNV pátera Jana Hoška.

1948 Založen první ženský odbor hasičského sboru v Klokočově, jediný v okrese.

31. 3. 1948 Sloučení všech TJ v Příboře pod jednu TJ Sokol Příbor (TJ Orel r. 1908, TJ Sokol r. 1893, DTJ r. 1909, S. K. Příbor r. 1920, 

S. K. Klokočov r. 1921).

14. 5. 1948 Klokočov sloučen s Příborem.

60 lety 1953 ZŘÍZENÍ DOMOVA DŮCHODCŮ, na místě Richterovy tiskárny. Dnes Domov seniorů Příbor.

9. 3. 1953 Vznik Lidové školy umění v Příboře (státní) a zahájení vyučování. Dnes ZUŠ, dříve soukromá hudební škola 

Fr. Bělohoubka.  

10. 5. 1953 Slavnostně otevřena příborská hvězdárna v domě č. 247 v Jičínské ulici.

50 lety 6. 2. 1963 Výška sněhové pokrývky 60 cm, nejvíce za léta 1960–2000. 

1963 Postavena benzínová čerpací stanice na ulici Místecké. 

45 lety 21. 8. 1968 Okupace Příbora - ruské tanky na příborském náměstí. 

1968 Reinstalace pamětní desky Sigmunda Freuda na jeho rodném domku.    

1968 Prvá přestavba Katolického domu (1968–1969). 

40 lety 1. 1. 1973 Poště v Příboře bylo přiděleno směrovací číslo 742 58. 

1. 1. 1973 Otevřen hotel Letka, v té době největší hotel v okrese NJ. V r. 1992 na podzim ho získal v aukci Fedor Klyncypar. Ten 

na jaře v r. 1993 hotel, restauraci, bufet, pivnici i vinárnu uzavřel. Byl zastaven přívod tepla do objektu. Stále ještě v areálu 

fungovaly potravinářská prodejna „Kupectví II“   a učňovské krejčovské středisko. To ale bylo ještě v r. 1973 přestěhováno 

do ul. Stojanovy č. 390. Do samoobsluhy potravin nakonec byly dodávky tepla obnoveny, přesto objekt chátral dál.³

27. 11.1973 Založení Dechového orchestru mladých Příbor při ZUŠ, dirigent a zakladatel Ludvík Demel. Orchestr měl 18 

členů. 

30 lety 29. 1. 1983 Slavnostní otevření Základní školy na ulici Školní, výuka začala 1. 2.  Až 1. 10. 1988 byla škola přejmenovaná 

na ZŠ Npor. Loma. 

1983 Vznik orchestru Tatrovák.

1983 Druhá přestavba Katolického domu (1983–1989).

1983 Začátek stavby městského koupaliště v Hrabičí.

20 lety 10. 1. 1993 Zahájila činnost Komerční banka v domě č. 10. 

15. 2. 1993 Začal vycházet Měsíčník Příbora

8. 5. 1993 Velká slavnost kominíků okr. Nový Jičín. Svěcení cechovního praporu Společenstva kominíků na náměstí. Účastnil 

se i předseda cechu kominického ČR p. Frant. Jiřík. Předsedou okr. Společenstva kominíků byl Pavel Jurečka. 

Slavnost se konala na náměstí v 11.30 hod, proto byla malá účast.⁴

19.–20. 6.1993 II. festival dechových hudeb v Příboře u příležitosti 70. výr. vzniku Orelské dechové hudby, 20. výr. DOM a 10. výr. 

vzniku orchestru Tatrovák. 

1993 Příbor se přihlásil k Programu regenerace městských památkových rezervací. 

1993 Zahájena rekonstrukce areálu piaristického kláštera. Studie využitelnosti kláštera vypracována v r. 1992.

1993 Odchod 8. stíhacího leteckého pluku z mošnovského letiště

1. 5. 1993 První vystoupení druhých příborských mažoretek- Světlana Ivasiva
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15 lety 1998 Belgická fi rma Primus začala provozovat výrobu prádelenské profesionální techniky ve městě. 

1998 Vznikl Klub důchodců v Hájově.

10 lety 27. 8. 2003 Opravený ciferník se zlatými číslicemi a ručičkami se vrátil na věž farního kostela. Restaurátorské práce v Hradci n. M. 

stály 70 tis. Kč. 

17. 4. 2003 Příbor se v soutěži za Nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace měst. památkových rezervací za r. 2002 umístil 

mezi třemi nejlepšími městy ČR (Prachatice, Chrudim, Příbor). Zvítězily Prachatice. Další pořadí nebylo určeno. 

Ocenění bylo Příboru předáno ve Španělském sále Pražského hradu.

11. 5. 2003 Zvony v kostele sv. Valentina zvonily do poč. 70. let. Příčinou jejich utichnutí byl špatný přístup do věže kostela. V r. 2003 

bylo schodiště opraveno a zvony (jeden menší železný, druhý větší ulitý ze zvonoviny) se opět rozezněly. 

2003 Otevřena lezecká stěna v Příboře

28. 8. 2003 Otevření Penny Marketu v Příboře.

5 lety

návrat

k tradicím

1. 2. 2008 Pošta v Příboře se stala pouze poštou podací, dodací poštou je Kopřivnice. 

2008 Mgr. L. Loukotka se rozhodnutím zastupitelstva města stal čestným občanem Příbora. (*1928 +2011) 

5. 2. 2008 První veřejný masopustní průvod v Příboře po 51 letech. 

16. 3. 2008 Obnovena palmová slavnost o Květné neděli. 

21. 6. 2008 Obnovena slavnost Svatojánských ohňů a metání metel přes Lubinu.

7. 11. 2008 Ukončena velká rekonstrukce křižovatky u škol.

¹ Ferdinand Pokorný, Vlastivěda moravská, II. Místopis. Příborský okres, V Brně 1917. Str. 84, ² Archiv SDH Příbor, kniha zá-
bavního odboru, ³ Kronika města Příbora IV. díl, ⁴ Kronika města Příbora V. díl.

Pokud máte pocit nebo jste přišli na to, že v soupisu schází opravdu výjimečné výročí, budu ráda, když se ozvete. Naro-
zení a úmrtí významných osob jsem nezařazovala. Osobnosti by si zasloužily samostatnou tabulku.

Připravila: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.

Zdroje: L. Loukotka: Dějiny Příbora v datech; M. Jurečka: Seznam výročí města Příbora; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; 
archiv Local TV Příbor; příborské kroniky; Dějiny města Příbora, kolektiv autorů.

Foto: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Muzeum Novojičínska.

Stará původní radnice,Stará původní radnice,
1. republika.1. republika.

Nová radnice dostavěná v r. 1938 Nová radnice dostavěná v r. 1938 
a obsazena Němci, okupanty.a obsazena Němci, okupanty.

Stavba nové radniceStavba nové radnice
1937–19381937–1938
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ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY ANTICKÝCH 

MINCÍ JSOU HISTORIÍ, NEBO JEN FRAGMENTY 

NUMISMATICKÉ SBÍRKY PŘÍBORSKÝCH PIARISTŮ?
Igor Jalůvka 

Tento článek je psán pouze v  teoretické nebo spíše 

hypotetické rovině. Jsem nucen upozornit čtenáře, že jsem 

zastáncem revizionismu v historii, a v  tomto duchu je také 

článek koncipován. Pro klid duše proto radím našim přísným 

pozitivistům, nechť můj text raději přeskočí.

***

Dalo by se říci, že jistým důkazem, že na místě dnešní 

historické části města – poblíž kostelů Narození Panny 

Marie a sv. Kříže - stávala nějaká osada či hradiště v dobách 

germánských či římských, jsou nálezy starých mincí. Jak stojí 

v  publikaci Moravské Kravařsko (1898): …roku 1882 nalezl 

dr. Mořic Remeš, tehdy studující, na zbořeništi domu č. 359 pod 

ohradní zdí farního kostela římskou minci dobře zachovalou. 

Jednalo se o minci z  doby panování císaře Antonína Pia 

(128  –  161 n.  l.). Brzy nato, r. 1889, byl při opravě fi liálního 

kostela sv.  Kříže nalezen v  zemi římský bronzový peníz, 

tentokrát z doby císaře Konstantina II. (z roku 340).

V souvislosti s nálezem římských mincí v lokalitách Příbora 

uvedl Ferdinand Pokorný (ve sborníku Příborský okres, str. 56, 

1917) pochybnosti o tom, zda skutečně obě mince pocházejí 

z doby římské a uvedl názor, že tyto římské mince se mohly 

dostat do Příbora teprve spolu s piaristy, tzn. po roce 1694. 

Obdobný názor - že římské mince nejsou archeologickým 

důkazem existence Příbora v  římských dobách, ale pouze 

jakousi „zatoulanou“ mincí, měl např. i  dlouholetý kronikář 

města a vlastivědný pracovník Luboš Loukotka. Pokud by se 

ukázalo, že je to pravda, snížilo by to váhu názorů o zdejším 

osídlení v římské době. 

Co se týče piaristů, ti ve městě působili od založení 

gymnázia roku 1694 s několika přestávkami až do roku 1870. 

Jejich církevní řád nebyl zrušen papežem právě proto, že se 

zabýval vzděláváním a výchovou. Že piaristé byli lidé vzdělaní 

a kulturní, je nesporné. Vždyť mezi  odchovanci gymnázia 

byla řada učenců a slavných osobností 18. a 19. století. 

Rovněž úvaha, že piaristé vlastnili zajímavé sbírky, je více než 

pravděpodobná. Jejich klášterní knihovna vlastní skvostné 

a jedinečné exempláře historických svazků. Teď již ale blíže 

rozeberme podstatu tvrzení zastánců obou názorových skupin:

V Příboře byly římské mince nalezeny na katastru farního 

kostela a kostela sv. Kříže. Tato místa jsou pokládána za historicky 

nejstarší lokalitu města, nejen ve smyslu duchovním, ale 

především obranném. Zvláště v  případě dnešního farního 

kostela jde o důležitý post strážního charakteru (řekněme 

v germánských a římských dobách). Čistě hypoteticky: jestliže 

by byl nějaký obchodní ruch v takové době v lokalitě Příbora, 

bylo by to s velkou mírou určitostí právě na dnešní kostelní hoře.

Podíváme-li se na mírový život feudální doby, resp. 

v Příboře na 13. až 17. století, nic nás nenapadá. Ve válečné 

době si ale měšťané často své cennosti zakopávali. Například 

ostravští měšťané měli na počátku třicetileté války ukryté své 

cennosti pod kostelní dlažbou farního kostela, obyvatelé Zlína 

zase naopak v  pevné kostelní věži. Žoldnéři třicetileté války 

však loupili předměty z drahých kovů, obrazy, mešní roucha 

popřípadě drahé dámské šaty. Dávno neplatná platidla 

vyrobená z  běžných slitin se jistě za nějakou vzácnost 

prostými lidmi ve středověku ani později nepovažovala, aby 

byla coby součást cenností měšťany zakopávána.

Příbor také nebyl po roce 1694 vypleněn, vyrabován, tak 

jako v dobách třicetileté války, a není proto na první pohled 

logicky dost dobře možné, aby se vzácné mince z jakési sbírky 

potutelného piaristy dostaly pod zem na parcele farního 

a fi liálního kostela. 

Ale vraťme se ještě k  onomu zakopávání pokladů 

a  podívejme se blíže na piaristy, resp. na jejich útěky před 

vojsky. V Dějinách města Příbora (2002) se na str. 104 

dovídáme: Nejednou piaristé museli z  města utíkat, např. 

v letech 1704 a 1708, když se rozšířily zprávy o vpádu Kuruců 

na Moravu. Tehdy našli útočiště na Hukvaldech a ve druhém 

případě také ve Fulneku. 

O řádění Kuruců se šířily hrozné zvěsti. Pozlovický farář, 

kloboucký rodák, Jan Josef Šomaník (kolem 1682 – 1750) 

popisuje v tzv. Kráčalíkově kronice, že …město naše Klobouky 

r. 1704 Kuruci vypálili, že až do roku 1736 dokonale vystavěno 

nebylo, 7 let v našich horách na Vyškově jak v létě, tak v zimě 

jsme zůstávali a během toho našeho v horách přebývání lišky, 

zajíce a vlci z hor vyšli a v městě Kloboucích 7 let sami obydlí 

měli.

Příborští piaristé byli jistě varováni o neblahých událostech 

více než dvacet let starých. Mám na mysli akci z 16. června 

1680, kdy na 400 Th ökelyho kuruců, vedených Janem 

Šuhajdou, vyplenilo na svém ničivém postupu přes Karlovice, 

Frýdlant a Čeladnou obec Kunčice i s kostelem a pak vyplenili 

a vypálili blízký Frenštát. Piaristé proto nechtěli zažít během 

dalšího kuruckého povstání Františka II. Rákócziho osud 

Frenštátu. 

Proslýchalo se, že Rákóczi plánuje vpád do Slezska – tedy 

nejprve asi do Těšínska. Patrně proto r. 1708 odjeli piaristé 

až na fulnecký hrad, který byl sice blízko opavského Slezska, 

ale Hukvaldy byly přece jenom nepříliš vzdálené od takového 

Frýdku či opět ohroženého Frenštátu. Piaristé pravděpodobně 

nekráčeli pěšky. Přesto bývalo zvykem, že hradní hejtman–

správce panství určoval, co si může s  sebou vzít dotyčný na 

hrad. Většinou se jednalo o potraviny, jak to pro Hukvaldy 

nařídil v  roce 1639 olomoucký biskup Leopold Vilém (tehdy 

před očekávanou švédskou ofenzívou). Zda se ale jednalo 

v letech 1704 a 1708 o pouhý útěk piaristů, anebo i o jistou 

evakuaci cenností či sbírek kláštera, zůstává pouze na 

planých dohadech. Dost možná, že některé sbírky skutečně 

piaristé uschovali či ukryli na nějakém místě a zmíněné mince 

jsou pak torzem takové skrýše. Je možná hypotéza, že si 

některé sbírky (mince?) před svým odchodem mohli zakopat 

u kostelní hradby. Naštěstí byl počátkem srpna 1708 Rákóczi 

poražen u Trenčína Siegbertem Heisterem a  Pálff ym a po 

této porážce nejenže sešlo z  plánovaného tažení do Slezska, 

ale kurucká vojska se začala stahovat ze žup západního 

Slovenska. V  září již proto byli piaristé nazpět z  fulnecké 

pevnosti, aby mohli pokračovat ve výuce. Ale po svém návratu 

že by nechali na místě skrýše ležet nějaké mince jen tak? Dost 

nepravděpodobné! Rozhodně by je ukryli nebo zakopali 

v bedně a v bedně by je i vykopali. Nenaházeli by je tam jen 

tak! 

Zajímavý je také zápis z  Moravského Kravařska (1898), 

ve kterém se na str. 313 píše o útoku na město, podniknutém 

družinou Ondřeje Fucimana (nesprávně zvaného Šebesta) 
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INFORMACE ZE SPOLKŮ

Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

KLUBU SENIORŮ MĚSTA PŘÍBORA
V polovině ledna  2013 se  konala  Výroční členská schůze 

Klubu seniorů města Příbora, kde výbor klubu  zhodnotil svoji 
práci a informoval členskou základnu o činnosti a celoročním 
dění v klubu seniorů za uplynulý rok 2012.

Schůze se zúčastnilo 96 členek a členů, což představuje 
66,21 % z celkového počtu registrovaných členů. Nižší účast se 
projevila z toho důvodu, že někteří  členové a členky  zasedali 
v komisích při volbě prezidenta republiky a část členek a členů 
se omluvilo z důvodu chřipkového onemocnění.  Ze zastupitelů 
města Příbora přijala naše pozvání p. Ing. Dana Forišková, Ph.D. 
– místostarostka města.

Schůzi zahájil a řídil po celou dobu jednání p. Stanislav
Ulman – člen výboru pro kulturu. Přivítal přítomné, včetně za-
stupitelky města a požádal předsedu Klubu seniorů p. Vojtěcha 
Lysa, aby předložil  členské základně zprávu o činnosti klubu 
seniorů v průběhu roku 2012. Obsahem zprávy bylo informovat 
přítomné o celoročním dění v klubu se zaměřením na konkrétní 
práci výboru.

V klubu seniorů je registrováno 145 členek a členů, z toho 
110 žen a 37 mužů. V průběhu roku 2012 navštívilo klub seni-
orů 7.000 lidí s průměrnou denní návštěvností 30 členek a čle-
nů. Z řad občanů města bylo přijato do klubu celkem 11 členů 
a členek. 

Členskou  základnu  řídí nadále čtyřčlenný  výbor, kterému 
předsedá p. Vojtěch Lys. Každý z členů výboru je pověřen funk-
cí, z které mu vyvstanou úkoly: p. Pavlína Pavlíková pracuje jako  
jednatelka klubu, p. Františka Potůčková pracuje jako pokladní 
a p. Stanislav Ulman jako kulturní referent.

Výbor se pravidelně schází ke svému jednání jednou za mě-
síc. Všichni jmenovaní členové včetně předsedy svědomitě plní 
uložené úkoly, ke spokojenosti všech členek a členů klubu se-
niorů. Za celoroční  práci patří celému výboru upřímné  podě-
kování.

Poděkování rovněž patří všem členům a členkám klubu za 
materiální a fi nanční pomoc při zajišťování akcí v klubu, člen-
kám za celoroční úklid  klubu  formou  týdenních  služeb,  za 
denní  vaření  kávy  a  čaje a obsluhu při akcích.

Zvláštní poděkování patří zastupitelům města: starostovi 
města p. Ing. Milanu Strakoši, zástupkyni starosty p. Ing. Daně 
Foriškové, Ph.D., p. Bc. Lence Filipcové, vedoucí odboru sociál-
ních věcí za příkladnou  spolupráci v řešení  našich  požadavků 
s podílem  na  zajišťování  provozu  klubu. 

Další část zprávy byla věnována podrobnějšímu výčtu akcí, 
které pro své členy zajišťovali členové výboru. V průběhu roku 
se uskutečnily: 4 zájezdy, 6 společenských akcí a 1 přednáška 
Městské policie města Příbora.  

Každým rokem se provádí revize vlastních fi nančních pro-
středků klubu, s jejím výsledkem seznámila členskou základnu 
p. Pavlína Pavlíková - členka revizní komise a o čerpání  vlast-
ních fi nančních prostředků se přítomní členové klubu seniorů 
dověděli ze zprávy, kterou předložila p. Františka Potůčková – 
pokladní klubu.

V diskuzi vystoupila místostarostka města p. Ing. Dana 
Forišková, Ph.D., podrobně informovala přítomné o veškerém 
dění ve městě, co se podařilo ve městě změnit a vybudovat, co 
nás občany města čeká v letošním roce, a odpovídala diskutují-
cím členům na jejich dotazy.   

Po ukončení schůze následovala volná zábava, byla připra-
vená tombola se  45 výhrami a občerstvení. K tanci a poslechu 
hráli a zpívali  p. Tomáš Nikodým s p. Ing. Jiřím  Poláškem.

Připravenost a samotný průběh výroční členské schůze hod-
notila většina přítomných členů a členek klubu seniorů velmi 
kladně. Máme radost, že se uvedená akce podařila a  spokoje-
nost členek a členů klubu seniorů je pro členy výboru poděko-
váním a výzvou k další kvalitní práci v letošním roce. 

Výbor Klubu seniorů města Příbor.

JUBILANTI  BŘEZEN 2013

Marie Hřeblová

Miluška Grossmannová

Josef Taichman

Anna Křupalová

Jaroslava Mechlová

Josef Jaluška

Josef Černý

Erna Šmídová

Ludmila Šebestová

Jozef Štálnik

Josef  Snížek

Anna Döményová

Jaroslav Drholecký

Ladislav Kokles

Božena Vališová

Jiří Kuráň

Zdeňka Žitňanská

Jaromír Tkáč

Ludmila Pojerová

Vladimír Gilar

Zdenka Demlová

Marie Tabachová

Marie Nechvátalová

Adéla Hrnčířová

Josef Ondryáš

Marie Machková

Blahopřejeme jubilantům narozeným v březnu.

z Janovic. Ondrášova loupežná rota tehdy plenila v celém kraji. 

Kronika piaristické koleje zaznamenala, že 3. července 1710 

se loupežná čeládka pokusila přepadnout Příbor: Ostražitosti 

sousedů bylo však děkovati, že útok byl odražen; 4 z loupežníků 

byli polapeni a 7. téhož měsíce pověšeni. Jak ale dopadl klášter 

samotný a zda byly nějaké cennosti piaristického gymnázia 

zbojníky rozkradeny, se ze zápisů nedovídáme. Staré římské 

mince by jim jistě k ničemu nebyly. Ale i v opačném případě 

by je zbojníci po zcizení zcela určitě nezahrabali u kostelů. 

Proč by to dělali? Buď by si jich nevšimli, anebo by je ukradli. 

(Tvrzení, že zbojník Ondráš byl v mládí studentem příborského 

piaristického gymnázia a že byl z ústavu vyloučen za šikanu vůči 

židovskému studentu, není historicky doloženo, je to pouze 

součást pověsti. Je ale pravda, že Ondráš s  oblibou okrádal 

bohatší pocestné, především Židy na jejich cestě z Polska do 

Lipníka.)                                                                   Dokončení příště.
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ZE ŠKOL

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ

CO NOVÉHO V MŠ NA BENÁTKÁCH

Pro 41 dětí z mateřských škol, které přišly se svými ro-
diči k zápisu do ZŠ Jičínská byl 8. únor 2013 úplně jiný než 
běžné dny.

Ve škole je přivítaly paní učitelky 1. stupně. Děti s nimi zpí-
valy, recitovaly, kreslily  a poznávaly obrázky. Některé děti si vy-
zkoušely pohádkový zápis. Po úvodu v tělocvičně  a seznámení 
se s krtkem, plnily děti úkoly na čtyřech stanovištích. Musely 
prokázat dovednosti  v oblasti matematických představ, obkres-
lování tvarů na krtkových kalhotkách, zručnosti v hrubé i jemné 
motorice. Všichni předškoláci se snažili. K příjemné atmosfé-
ře zápisu přispěli žáci naší školy vyhotovenými dárky pro naše 
malé kamarády.

Do budoucích prvních tříd pravděpodobně nastoupí 
33 žáků. O odklad školní docházky požádalo 8 zákonných 
zástupců.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme hezký vstup 
do první třídy.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy.

Všechny Vás srdečně zdravíme. Chtěli bychom se podělit o to, 
co nás čeká a na co se těšíme.

Na závěr zimy chystáme tradiční Maškarní ples v kulturním 
domě. Pohádkové převleky jsou již připravené – tak hurá do maš-
karního veselí!

V měsíci dubnu budeme mít „Veselé zpívání“ všech příbor-
ských mateřských škol. Naši kamarádi se učí zpívat nové písně, 
tancují a hrají na fl étny. To bude príma!  Bude tam spousta dětí, 
maminek, tatínků a hostů.

Na jaře začneme chodit na naši krásnou zahradu, kde usly-
šíme „trylkovat“ ptáčky, bude nás hřát jarní slunce a zažijeme 
spoustu legrace se svými kamarády. Víte, jak se naše zahrada 
jmenuje? Její název je: „Země, voda, vzduch…“ A představte si, že 
si tak opravdu připadáme! Chvíli jsme v pískovišti a v tunelech, 
chvíli u vody či u moře nebo někde v oblacích - na houpačkách či 
lezecké stěně. Až nám bude v létě horko, můžeme se venku ospr-
chovat a přitom si připadat jako na pláži u moře. Modrý, umělý 
povrch totiž představuje pramen řeky, který teče až do „moře“. 
Na zahradě máme také pana správce. V odpoledních hodinách 
a o víkendech dohlíží na děti, které přišly se svými rodiči na za-
hradu. Už aby bylo krásně a my mohli jít ven… Jupí!

Závěrem měsíce dubna proběhne Den otevřených dveří a zá-
roveň zápis do mateřské školy. Přivítáme všechny nové děti, ro-

diče či známé. Budou si moci prohlédnout prostory celé školky 
i školní zahrady. 

Ještě vám prozradíme jednu krásnou novinu. Naše školička 
dostane dárek v podobě nové infrasauny. Ano, čtete dobře! Měst-
ské zastupitelstvo společně s panem starostou tak rozhodlo, aby-
chom vyrostli ve zdravé, veselé a otužilé děti.

To je pro dnešek všechno.
Mějte se hezky, zdraví děti z MŠ Příbor, Pionýrů!
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„VÝPRAVA NA PÓL“ 

ANEB „MOJE ŠKOLKA“ NA HORÁCH III

NEJENOM… „MOJE ŠKOLKA“ NA HORÁCH…

Parta lidí – prof íků + chuť udělat pro „svoje děti“ ze školky 
víc, než jim stanovuje jejich pracovní doba a náplň + fi nanční 
zázemí = pohádkový týden na horách s lyžařským výcvikem. Jak 
jednoduchý vzorec! Ale …

… aby tak malé děti (ale i pár „našich“ prvňáků a druháků) 
zvládly pět dnů bez stýskání, je potřeba silné motivace, je potře-
ba připravit jim plnohodnotný program - „dostat“ je do příběhu, 
kterým budou celý týden žít, se spoustou aktivit, jak pohybo-
vých, relaxačních, tak i tvůrčích, které s ním úzce souvisí…

Tak poslouchejte…
„Kdysi dávno, v době, kdy lidé zvaní Eskymáci začali osídlo-

vat pevninu na Severním pólu, stalo se něco strašně smutného. 
Eskymáci lovili ryby – svoji potravu, ale zanedlouho začali lovit 
jen tak, pro zábavu. A ostatní zvířata, která zde, v ledové pusti-
ně také žila, začala umírat hlady, anebo hledala nový domov na 
druhé straně polokoule, protože ryb v oceánu bylo méně a méně 
a pro všechny nestačily“.
Starý moudrý lední medvěd se už na tu spoušť nemohl dívat, na 
Eskymáky se rozzlobil, zatřepal svým hustým kožichem a pro-
nesl zaklínadlo: Nechť Eskymáci již nikdy více nechytí žádnou 
rybu na své udice!!! V tu chvíli nastaly zlé časy - hlad a bída i v je-
jich osadě, protože oceán jim nevydal jedinou rybku“. 
A příběh pokračoval dál…

…„Začnete–li ctít ostatní život kolem vás, naučíte–li se chá-
pat potřeby jiných živých tvorů, snad to zakletí nad vámi, lidmi, 
zruším a budete mít zase hojnost potravy. Ale i vy pro to musíte 

něco udělat. Na pomoc si můžete vzít i tyto malé děti – Esky-
máky“.

A tak se dopoledne, s plným nasazením (hlavně dospěláků), 
lyžovalo na Synotu, odpoledne se pomocí úkolů pomalu „láma-
lo“ kouzlo právě připravenými činnostmi.

Byla to dřina, ale zvládli jsme to. Všichni. 25 dětí samostatně 
lyžovalo, všech 25 dětí si emotivně prožilo krásu bílých plání, 
romantického i napínavého příběhu a co hlavně – zachránili ce-
lou eskymáckou osadu před hladem a odměnou každému byl 
malý plyšový tučňák, který se proměnil z kusu ledu – to za od-
vahu a také na památku. 

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov s.r.o.

Zpětná vazba:

Milá Ivet,
od příjezdu naší Natálky ze zimní školky v přírodě přemýš-

lím nad tím, jak Vám všem poděkovat.  Od chvíle, kdy se vrátila, 
se jí nezastavila pusa! Oči ji září nadšením při vyprávění všeho, 
co během toho týdne na horách s Vámi zažila. Všem pyšně uka-
zuje medaili a diplom za druhé místo ve slalomu na lyžích, které 
získala. Jak já bych chtěla být dítětem ve Vaší školce a mohla být 
na horách společně s tučňáky, s Eskymáky, s ledním medvědem, 
splnit úkoly a zachránit Terezku. Děkuji Vám všem ve školce za 
přípravu tak báječného týdenního programu pro děti. Jen díky 
Vaší obětavé práci, laskavému přístupu k dětem a nápadům vy-
růstá má dcera šťastně a spokojeně. 

Monika Štegnerová, maminka Natálky.

Tradiční akce naší mateřské školy - lyžařský výcvik s týden-
ním pobytem v zasněžených Beskydech. Už samo prostředí upro-
střed bílých strání bylo pro nás všechny motivující „do pohody“. 
A co teprve, když vidíte ty usměvavé tvářičky našich svěřenců, 
kteří se nemohli dočkat, užuž aby byli na svahu!

Tentokrát vznikl nápad vzít s sebou i ty „naše“ školáky. Ro-
diče souhlasili a co víc, paní ředitelka ZŠ Lubina nám „přibalila“          
         i další prvňáčky, samozřejmě i s pedagogy (víte i takto, mimo 
jiné, může fungovat spolupráce mezi mateřskou a základní ško-
lou).

Většina dětí již lyžařský sport ovládala, takže velká sjezdovka 
na Solisku byla pro ně to pravé a parádně to dolů „válely“ v carvin-
gových obloucích. Těm menším a méně zkušeným sportovcům 
přirostl k srdci kratší vlek se svahem tak akorát. No a komu se 
zrovna lyžovat nechtělo, zařádil si na bobech.

Každé odpoledne, po krátkém odpočinku, anebo jak kdo chtěl 
a potřeboval, jsme se sešli ve velké jídelní místnosti a... A povídali 
si o ohleduplnosti k jiným na sjezdovce, vymýšleli příběhy, proč 

asi se „náš“ svah jmenuje Solisko, malovali nejintenzivnější zážit-
ky na trička, zdobili královské koruny, zpívali a tancovali, dokon-
ce jsme se naučili „recitovat“ Polámaného mravenečka znakovou 
řečí!

Jedno odpoledne za námi na návštěvu přijeli dva krásní ber-
nardýni (však víte, že jsou to lavinoví psi) a ukázali spolu se svými 
páníčky, jak umí zachránit člověka, který je uvězněný pod sně-
hem, a co se s raněným děje dál, to dětem předvedla „záchranná 
služba“.

Sportovní týden jsme ukončili „Olympiádou“, vítězům předali 
medaile a diplomy. Všichni zvítězili!!! Všichni byli naprosto úžas-
ní. Celý tým dospěláků a hlavně děti.

Děkujeme Vaškovi, že nám - už potřetí - umožnil prožít krás-
ný týden v zasněžených horách.

A kdo chce vědět víc, zeptejte se, však vy víte koho a nebojte 
se nic!

SKOL a zase příští rok.    
   Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov s.r.o.
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DALŠÍ VELIKÁ PŘÍLEŽITOST PRO ZVÍDAVÉ, ZVĚDAVÉ 

A TVŮRČÍ OSOBNOSTI NAŠEHO MĚSÍČNÍKU
Pátrejme, jaké souvislosti spojují záhadnou zkratku: 

„WPA – Worlds Psychiatric Association - 
Prague Congress Center, Prague, Czech Republic“

a Sigmunda Freuda?  A Příbor?

Na podzimním světovém kon-
gresu 2012 připomínal odborníkům 
z různých koutů světa našeho vý-
značného rodáka i  jeho rodiště pou-
tač na III. ročník známé fotosoutěže: 
„SIGMUND FREUD - Yesterday, To-
day, Tomorow“. Tedy „po našemu“  
–  „SIGMUND FREUD - včera, dnes, 
zítra“. Čísla hovoří jasně – fotosoutěž 
měla být uzavřena závěrem roku 2012. 
Čas však ubíhá strašně rychle, jako 
voda v  Lubině….  Závěr roku patřil 
Vánocům, fi nančním uzávěrkám, sou-

bojům s otravnými mikroorganismy a hlavně – lišce Bystroušce, 
takže na fi niš Freudovy fotosoutěže již mnoho pozornosti a času 
nevybylo. Ale vše se dá napravit, když je dobrá vůle. A z ohlasů 

fotografů vím, že dobrá vůle tu je, a tak současně s poděková-
ním za dosud došlé fotografi e oznamuji prodloužení termí-
nu tohoto souboje techniky, imaginace a vědomostí o našem 
význačném rodákovi do posledního květnového dne 2013. 
Vítězné a nejzajímavější práce tedy budou moci zhlédnout také 
účastníci připravované konference psychoanalytiků z New Yorku 
a jejich přátelé. PŘEJI VÁM VŠEM DOBRÉ SVĚTLO.

P.S. Milí Příboráci, milovníci Bystroušky a Janáčkovy muziky!
Skvěle jste zabodovali v závěrečném fotosprintu! Všem Vám dě-
kuji za úspěšné završení liščích soubojů!!! O tom si však více po-
povídáme až v rámci Dne památek v sobotu 20. dubna 2013 na 
slavnostním předávání cen a liščích diplomů. 

Na osobní setkání s Vámi se těší

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka obou projektů.

Doprovodná fotografi e je z haly Kongresového centra v Praze.
Propagační panel mezinárodní fotosoutěže „SIGMUND FREUD 
– včera, dnes, zítra“ všem účastníkům konference zřetelně připo-
menul, že ČR jim mimo atrakce v Praze nabízí i návštěvu rodiště 
Sigmunda Freuda v Příboře.
Foto: Marie Šupová, supova.marie@centrum.cz

SOUTĚŽ

POZVÁNKY

PSYCHO 
TRONIKA 
aneb jak funguje

 

 

Vstup volný

5. 4. 2013 Leden:     1.    •  Novoroční čtyřlístek  •  výbor KČT Příbor

 5.    •  Zimní výstup na Helfštýn  •  Ivan Čejka  •  vlak

 19.  •  Výroční schůze  •  výbor KČT Příbor  •  rest. Mexiko

Únor: 9.  •  Lyže s NJ - Soláň  •  Renáta Matušová  •  autobus

Březen: 2.  •  Zimní sraz turistů na Skurečené  •  výbor O KČT TJ NJ  •  autobus

 15.  •  Polsko Velička  •  Vlasta Čejková  •  autobus

 23.  •  Přehrada Bystřička, Rožnov, rozhledna  •  Emil Suchánek  •  autobus

 30.3 - 1.4.  •  Velikonoce Bílé Karpaty Lopeník, Velká Javořina  •  Martina 

 Fiedlerová  •  autobus

Duben: 13. – 14.  •  Velký Meder koupání  •  Vladimír Bilský  •  autobus

 20.  •  Těšínské Beskydy (Javorový nebo Morávka)  •  Martina Fiedlerová  •  autobus                   

Květen:  4. - 11.  •  Český ráj  •  Vlasta Čejková  •  autobus

 24. - 26.  •  Jeseníky (Ostružná, Ramzová)  •  Martina Fiedlerová  •  autobus

Červen: 1.  •  Pochod okolím NJ  •  výbor O KČT TJ NJ  

 5. - 16.  •  Skotsko  •  Emil Suchánek  •  autobus

 22.  •  Súlovské skály    •  Ivan Čejka  •  autobus

Červenec: 3. - 7.  •  Slovenský ráj  •  Vladimír Plandor  •  autobus

 13.  •  Cyklostezka kolem Olešné  •  Emil Suchánek  •  kolo 

Srpen: 24. - 25.  •  Stará Bystrica - Velká  Rača  •  Vladimír Bilský  •  autobus

 31.  •  Procházka okolím Příbora a opékání špekáčků  •  Vladimír Bilský

Září: 7.  •  Vrátná dolina  •  Vlasta Čejková  •  autobus

 21.  •  Janáčkovy chodníčky  •  výbor KČT Příbor

 28.  •  Javorníky Kasárny – Kohútka  •  Milan Gajdoš  •  autobus

Říjen: 5.  •  Vítkovice Dinopark Ostrava  •  Vlasta Čejková  •  autobus

 12. - 13.  •  V.Méder - koupání  •  Vladimír Bilský  •  autobus

 26. - 28.  •  Přechod Beskyd  •  Jiří Pauk

Listopad: 9.  •  Toulky s Čejkou  •  Ivan Čejka

Prosinec: 6.  •  Promítání z akcí 2013  •  výbor

 30.  •  Poslední pochod roku  •  Pavel Bilík
   

Podrobnější informace o plánovaných akcích najdete na internetových stránkách: 
kctpribor.wz.cz

Brigády na tur. chatě Skutečená: 13. duben;    15. červen;    19. říjen

AKCE KČT PŘÍBOR 2013
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KULTURNÍ PROGRAM  BŘEZEN

Probíhající výstava do 5. b ezna  
VÝSTAVA K ÍŽ  Z DEPOZITÁ E P ÍBORSKÉHO MUZEA 
Malý výstavní sál. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Probíhající výstava do 5. b ezna  
„SPIRÁLA PARDUBICE“ 
Fotograf ická výstava v Galerii v radnici.  

M sto P íbor a Fotoklub P íbor  556 455 427/428  
Úterý 5. b ezna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici.  

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 6. b ezna od 16:30 hod.  
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN s hudbou, programem, pohošt ním.  
Sál bývalé školní jídelny ZŠ Dukelská. 

Základní organizace KS M P íbor 
St eda 6. b ezna od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ VLADISLAVA JASIOKA: 
“OBRÁZKY Z MORAVY A ECH“ 
„Fotografie a jiné bláznivé pokusy, jak zastavit as“. 
Galerie v radnici. Výstava potrvá do 23. 4. 2013. 

M sto P íbor a Fotoklub P íbor  556 455 427/428 
St eda 6. b ezna od 17:00 hod. 
MODERNÍ FOLKLOR V R 
Anekdoty, fámy a pov sti,  tedy neof iciální 
informace kolující v ústním podání, fascinují  
l idstvo od nepam ti. P ednáška etnologa PhDr. 
Petra Jane ka, Ph.D. z Národního muzea v Praze 
spojená s obrazovou projekcí. Vstupné 15,- K . 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191  
Sobota 9. b ezna od 18:00 hod.  
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK  
Herecko – psychologický balanc – Martin Zbrožek, 
Pavel Liška, Josef  Polášek. 2 hodiny té nejlepší 
zábavy, smíchu a balanc ne náhodou.  
Vstupenky v p edprodeji v Restauraci Terra Libera a v MIC P íbor. 
Ned le 10. b ezna od 8:20 hod. 
TAM, KDE KON Í KOLEJE… B LOTÍN 
Sraz na nádraží D v P íbo e. Odjezd vlakem v 8:32 hod.  
do B lotína - sm r Studénka. Možnost zakoupení spole né 
jízdenky. Návrat v 16:30 hod. od Ve ovic.  

K T P íbor  605 126 090, pav.bilik@seznam.cz 
Pond lí 11. b ezna od 13:30 hod.  
RECITA NÍ SOUT Ž 
St ediskové kolo recita ní sout že. Informace: J. Lupíková. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pond lí 11. b ezna od 17:00 hod. 
PODVE ER V RYTMU BUBN  S PRVKY MUZIKOTERAPIE 
Hra na africké bubny djembé, výuka rytm .  
Cena: d ti 50,- K , ostatní 100,- K . 

BAV klub P íbor  739 080 862 
Úterý 12. b ezna od 9:00 hod. 
DV  PODOBY VELIKONOC – VAJÍ KA A ŠTURCY 
Výstava artefakt  z p íborského depozitá e symbolizující 
velikono ní období. Výstava potrvá do 10. 4. 2013. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Úterý 12. b ezna od 16:00 hod.  
HODINKA S KNIHOU  

tení z knihy Martiny Drijverové „Domov pro Mar any“.   
Pro d ti od 5 do 8 let. Zveme též rodi e i prarodi e. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 12. b ezna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelská. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 13. b ezna od 9:00 hod.  
INTERNET PRO SENIORY ZA ÁTE NÍKY 
P ihlásit se m žete v knihovn .  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 

tvrtek 14. b ezna od 17:00 hod.  
FAUNA POOD Í A PODBESKYDÍ  
Vernisáž výstavy. Výstava ze zoologických sbírek 
Muzea Novoji ínska zam ená na exponáty 
dokumentující faunu výrazných lokalit Pood í  
a Podbeskydí. Výstava potrvá do 5. 5. 2013.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Pátek 15. b ezna až ned le 17. b ezna 
P ÍBORSKÉ DESKOHRANÍ 
3. ro ník „P íborských deskovek“ - turnaj ve h e 
Bang, kvalif ika ní turnaj na mistrovství R  
v osadnících z  Katanu, kvalif ika ní turnaj 
v Carcassonne.Startovné: neregistrovaní 50,- K , 
registrovaní 40,- K , d ti 30,- K , lenové zdarma. 
P ihlášky do 13.3. 
Info: Josef.Bohuminsky@seznam.cz, mobil: 607 985 585 
nenutilova@lunapribor.cz, mobil: 732 902 256.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 16. b ezna a ned le 17. b ezna 
RYBÍ HODY 

Restaurace Slavie  777 848 717 
Sobota 16. b ezna od 17:00 hod.  
KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU KOP IVNICE 
První koncert z cyklu koncert  „Hudební jaro 
v P íbo e“. Vstupné 80,- K . P edprodej v MIC P íbor 
od 1. 3. 2013. Refektá  piaristického kláštera. 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Ned le 17. b ezna od 15:00 hod.  
VÍTÁNÍ JARA 
Sraz všech ú astník  na nám stí S. Freuda. 
P ipomenutí p vodního pohanského zvyku – 
vynášení smrti (zimy) a vítání jara. Ma eny s sebou.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 19. b ezna 9:00 - 12:00 hod. a 16:00 - 19:00 hod.  
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem. Na akci je nutné  
se p ihlásit a požádat o zajišt ní materiálu (šátek, 
šála, kravata). Cena: 100,- K  (barvy a kontury). 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 19. b ezna od 17:00 hod.  
P EDNÁŠKA „CHIRURGEM V KAZACHSTÁNU“  
P ednáška Martina Ondráška s promítáním. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 19. b ezna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862 
Úterý 19. b ezna od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU „VELIKONO NÍ V NEC“ 
Kurz pletení z  papíru pod vedením lektorky  paní 
V ry Slívové. Po et míst omezen, na akci je nutné se 
p ihlásit. Kurzovné: 100,- K  (materiál, lektorka).  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
tvrtek 21. b ezna od 17:15 hod. 

ZÁJEZD DO DIVADLA A. DVO ÁKA NA OPERETU 
„NOC V BENÁTKÁCH“ 
Opereta krále val ík  Johanna Strausse.  
Cena 260,- K . Odjezd od Sokolovny v P íbo e. 
P edprodej v BAV klubu.  

BAV klub P íbor  739 080 862 
Sobota 23. b ezna od 7:25 hod.   
DEN VODY – BYST I KA A OKOLÍ 
Cena zájezdu: lenové K T  100,- K , d ti – 80,- K  
ne lenové 120,- K , d ti – 100,- K .  
Odjezd: P íbor u Tatry 7:25 hod., P íbor Sokolovna 
7:30 hod., Kop ivnice KB 7:40 hod, Štramberk,  
NJ – Lidl 8:00 hod. Trasy: 8 km, 16 km, 22 km.  
Prohlídka p ehrady Byst i ka, Rožnova - Jurkovi ovy 
rozhledny. P ihlášky do 15. 3. 2013. 

 

K T 737 375 203, 1.kctpribor@email.cz 
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Sobota 23. b ezna od 16:00 hod. 
KELTSKÝ TELEGRAF S BUBNOVÁNÍM 
Setkání bubeník , výuka rytm , spole né bubnování 
u ohn , workshopy. K zap j ení 20 bubn . Víte, co je 
Keltský telegraf? Propojení celé eské zem  
oh ovými a sv telnými signály na významných 
místech. Celá zem  se ve stejný den a ve stejnou 
hodinu spojí sv tlem. V letošním IV. ro níku se do 
oh ového poselství zapojíme my, v P íbo e, a to ve 
20:00 hod., kdy propojíme Severní a Jižní Moravu. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
Sobota 23. b ezna od 18:00 hod.  
KONCERT „STABAT MATER“ 
Duchovní dílo A. Dvo áka. Kostel sv. Valentina. Vstupné 100,- K .  

Sdružení hudebník  P íbor a m sto P íbor 
Ned le 24. b ezna od 8:00 hod.  
8. RO NÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE VE FLORBALU 
II. kolo turnaje pro mladší kategorii žák .  
Akce pro neregistrované florbalové kluby  
Info: J. Lupíková. Sportovní hala ABC Nový Ji ín. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 26. b ezna od 17:00 hod.  
VELIKONO NÍ ODPOLEDNE PRO D TI A RODI E 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 26. b ezna od 17:00 hod. 
CHKO BESKYDY – ÚZEMÍ EVROPSKÉHO VÝZNAMU 
Beseda s Ing. Františkem Šulganem z CHKO Beskydy               
o významu teritoria. Vstupné: 15,- K . 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Úterý 26. b ezna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 27. b ezna od 17:00 hod. 
VELIKONO NÍ DISCO – SHOW 
Diskotéka, recesní hry a sout že, bubnování, ukázka  
 pletení tatar , malování vají ek, velikono ní zvyky. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
tvrtek 28. b ezna od 9:00 hod.  

VELIKONO NÍ TVO ENÍ 
Vstupné: 30,- K  + použitý materiál.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 30. b ezna od 8:00 hod.  
VELIKONO NÍ JARMARK 
Nám stí Sigmunda Freuda P íbor. 

TS P íbor 737 245 983 
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 

Od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30,- K . 
St eda s Jarkou 
Spole ný program pro maminky s d tmi. 

  6. 3. „O ERVENÉ KARKULCE“ 
13. 3. TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA  
20. 3. POHÁDKA „O PEJSKOVI A KO I CE“ 
27. 3. TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA 

tvrtek  
28. 3. VELIKONO NÍ TVO ENÍ  
Pátek - Šmudlíci 
  8. 3. VZKAZOVNÍK – KO I KA 
15. 3. ZDOBENÁ VA E KA - zápich 
22. 3. VELIKONO NÍ MOTIVY 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
RODNÝ D M SIGMUNDA FREUDA 

Záme nická 117, P íbo,  www.freudmuseum.cz 
Duben až zá í: Úterý – ned le:  9:00 – 17:00 hod. 

íjen až b ezen: Úterý – ned le:  9:00 – 16:00 hod. 
Rodný d m S. Freuda  556 722 200  

MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA V P ÍBO E  
Lidická 59, P íbor  

Úterý a tvrtek:    8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Ned le:    9:00 – 12:00  
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

LOUTKOVÉ DIVADLO "BERÁNEK" 
"POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI" 

Hraje se každé úterý od 17:00 hod. 
Vchod vedle restaurace Neptun z Lidické ul. 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Odd lení pro dosp lé tená e: 
Pond lí:     8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek, pátek:  8:00 – 12:00     14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež: 
Pond lí:   13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek:  13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor 

Denn  4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod. 
Zpravodajství - premiéry: st eda a ned le.  
Po ady z archivu - sobota.  
Zasedání ZM na www.televize-pribor.cz 

 776 725 909, 608 738 793 
STOLNÍ TENIS 

Zrcadlový sál Bav klubu na ulici Dukelské. 
Pátek: 15:45 - 17:15 hod.             Cena: 30,- K . 

BAV klub P íbor  739 080 862 
TRAMPOLÍNKY I, II 

Úterý:  19:30 – 20:30 hod. Taichmanová  775 611 670 
tvrtek: 19:30 – 20:30 hod. Št pánová  732 550 139 

Vstupné: 70,- K . Permanentka: 11 vstup  700,- K . 
Luna P íbor, SV   556 725 029 

ZUMBA 
T locvi na v Lun  na Dukelské ulici. 

Pond lí: 18:30 - 19:30 hod. (s V rou).  
Vstupné: 40,- K , permanentka 11 vstup  400,- K . 

St eda: 19:00 - 20:00 hod. (s Renátou). 
Vstupné: 50,- K , permanentka 11 vstup  500,- K .  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
QI GONG  

tvrtek: 17:30 – 18:30 hod.                        Vstupné 50,- K . 
Luna P íbor, SV   556 725 029 

KURZY JÓGY 
Úterý: 17:30 – 19:00 hod.  MŠ Pionýr    775 084 815 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod.  Luna SV       733 165 317 

MAGICAL & VITAL STUDIO 
Nám stí Sigmunda Freuda, . 20 

Cvi ení na strojích Vacu Line a Vibroboost 
Pond lí – pátek:   8:00 - 11:00    12:00 - 19:00 hod. 
Sobota - ned le:   8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání) 

Markéta Puhrová  739 657 301 
CVI ENÍ AEROBICU 

Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská  
Pond lí: 16:45 – 17:45 hod.  easyaerobic, body workout 
  20:00 – 21:00 hod.  mix aerobic 
Úterý:  16:40 – 17:30 hod. port de bras  
  18:00 – 19:00 hod.  step aerobic 
St eda:   8:30  –  9:20 hod.  body styling 
   9:30 – 10:30 hod.  body ball 
 18:45 – 19:45 hod.  dance aerobic 
 20:00 – 21:00 hod.  body and Over ball 

tvrtek: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras – fit 
  20:00 – 21:00 hod.  body workout 
Pátek: 17:45 – 18:45 hod.  step aerobic 
 18:50 – 19:50 hod.  body ball 
1 vstup 45,- K , student 35,- K , do 14 let 25,- K , 
10 vstup  400,- K , student 350,- K . 

FITCENTRUM 
Pond lí - pátek:   9:00 – 21:00 hod.        724 963 164 

PROVOZNÍ DOBA SAUNY 
Pond lí, tvrtek 15:00 – 21:00 hod. muži. 
Úterý, pátek 15:00 – 21:00 hod. ženy. 
St eda, sobota  15:00 – 21:00 hod. muži a ženy. 

 607 714 277 
INFORMACE O AKCÍCH: www.pribor.eu 

KULTURNÍ PROGRAM  BŘEZEN
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VÝROČNÍ SCHŮZE KČT PŘÍBOR

SPORT

REKLAMA

Příborští turisté se sešli v sobotu 19. ledna na své výroční členské 
schůzi, aby zhodnotili svou činnost v roce 2012 a naplánovali akce na 
letošní rok 2013. Kromě tohoto plánu připravíme i oblíbené výlety pod 
názvem „Tam kde končí koleje…“, které jejich autor, pan Bilík, připra-
vuje podle aktuálních nabídek a příležitostí v okolí. Na plánovaných 
akcích uvítáme i nečleny, zájemce o turistiku a zdravý pohyb v přírodě. 

Bližší informace najdete na nástěnce naproti sokolovny, nebo 
na našich webových stránkách: kctpribor.wz.cz. 

Tak ahoj a přijďte mezi nás.                                     Výbor KČT Příbor.

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

RADMILA MAZUROVÁ 
Správa a údržba nemovitostí 
Šmeralova 420 
74258  P íbor 
Mobil: +420 603 321 827, 724 476 623 
e-mail:mazurovar@seznam.cz 

Výklopná vrata od 9.999 K .
Dále dvouk ídlá, sek ní, vstupní dve e.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO : Pletivové, kované, 
branky, brány – prodej, doprava, montáž. 
P stujeme THUJE – sazenice od 10,- K . 
Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost. 

P i nákupu nad 7000,- K  doprava ZDARMA po celé R. 
Ostrava – Nová B lá, Hrabovská 5/39, 724 00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Chovejte k epelky: líhn , klece, krmivo: 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz

PRONAJMEME
NEBYTOVÉ PROSTORY 78m2

v Příboře, náměstí S. Freuda č. p. 46.
(PRODEJNA V PŘÍZEMÍ) Tel.: 731 775 011
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K O P Ø I V N I C E

SLEVA 20%
na veškeré kamenické práce

Akce platí do 28.2.2013

Petr Škrobánek 

Pohotovostní služba 24 hodin denn
Bezplatná linka 800 111 202 

                                     
 
 
 
 
 

spol. s r.o. 
mob. 605 925 932 ML OCH L., H bitovní, Nový Ji ín 
pevná linka 556 709 032, www.tranas.wz.cz, e-mail: kamenictvi@post.cz 

 

BUDE V SOBOTU 16. 3. 2013 V 9:00 HOD  
NA H BITOV  V P ÍBO E POSKYTOVAT 
KONZULTACE A P IJÍMAT OBJEDNÁVKY 

(za každého po así) NA: 
 

 kamenické práce a vše co souvisí s rekonstrukci hrobu        
 na zhotovení pomníku, rám  a krycích desek se poskytne 

 

JARNÍ  SLEVA   20% 
 

Pokud Vám uvedený den nevyhovuje, zavolejte a domluvíme si jiný termín.       
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- nabízím kompletní služby pro fyzické a 
právnické osoby, pro nevýd le né 
organizace a ob anská sdružení. 

Ing. Blažková – 777 891 346 
ina.blazek@post.cz 

13.340,-    

Nabízíme montáž  LPG na splátky s 0% navýšením  
za cenu 26.680,- Kč  s možností zapůjčení  
náhradního vozidla během montáže 

 
 

 
 
 Chcete jezdit za poloviční cenu? 

 Víme jak ušetřit až 

lá k % ýš í

enu? 

až 50%% nákladů! 

 
 

 
  
 
  
   

 13.340,- (zaplatíte 
   v 12-ti měsíčních splátkách) 
  

 
  V ceně je zahrnuto  zařízení LPG - nejpoužívanější 4-válcový 

systém, vč. montáže a následná registrace VIN vozidla v mezinárodní 
databázi OCIS vč. značení skel SBZ kódem tzv. pískováním (ochrana proti 

odcizení vozidla) 
 

)

              + prodloužená záruka 5 let (pouze u nás) 
 

             Suvorovova 577, 742 42  Šenov u Nového Jičína

                        tel. 724 253 073

  LPG 
CYKLOSPORT – PRODEJ - SERVIS

Stará Ves nad Ondřejnicí

PRODEJ ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení!
výhradní prodejce Německých kol FOCUS!-Karbon

Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele!
Garanční opravy do měsíce zdarma. Servis do 24 hod

Výběr z 200 kol na prodejně.
Oblečení a obuv pro cyklisty

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

Termo prádlo-MOIRA
Výprodej rybářských potřeb, sleva 50%

Možná platba kartami.
Pracovní doba:  Po-Pá 9,30----12,00  14,00----18,00

         So-8,30-12,00    
http://Cykloprikryl.wz.cz, cyklosport1@seznam.cz

Stará Ves nad Ondřejnicí. ul. Petřvaldská 709
Martin Přikryl  Mobil: 603520428,

Tel. prodejna: 558435264
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- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci 
i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.

- Od února do května budou každý měsíc v Měsíčníku města Pří-
bora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách 
Rodného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny 
soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bo-
nusovou otázkou.

- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný 
dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor. Otevřeno 
je úterý až neděle v době 9.00 - 12.00  a  13.00 - 16.00 hod.  

- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři zá-
kladní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdá-
ní v rodném domě S. Freuda. 

- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude 
uveden na soutěžním listu.

- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři zá-

kladní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařa-
zeny do losování o 3 ceny.  

- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.
- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před 

kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.
- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů 

uvedených v soutěžním listu. 
- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách měs-

ta Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.
- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím 

svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losová-
ní o  ceny v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, 
na webových stránkách a v Local TV. 

- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bo-
nusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní 
výhru. Losování se uskuteční na akci města ke Dni dětí dne 1. 6. 2013.

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

PRAVIDLA SOUTĚŽE

mediální partner

Soutěžní list - otázky na měsíc BŘEZEN 2013


Sponzorem 1. ceny měsíce března: Penzion JAAL Romantická noc pro 2 v penzionu JAAL 
(součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL v hodnotě 300,- Kč)

2. cena měsíce března:  2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013

3. cena měsíce března: 2 vstupenky na klavírní koncert tónů a barev Jiřího Pazoura, refektář piaristického káštera 17. 5. 2013

Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!                                                   

Stanislava  Slováková a Mirek Růžička, muzeum Rodný dům Sigmunda Freuda. 

1. Na „starém“ hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, jsou zde kněžské hrobky i hrobky starostů. V tamním kostelíku se 
každoročně koná výstava kněžských ornátů. Kolik schodů vede z ulice Křivé na „starý“ hřbitov?

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Před rodným domem Sigmunda Freuda je umístěna měděná kopie jeho vyšetřovací pohovky. Jak zní celý nápis uvedený u pohovky? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dominantou Příbora je farní kostel Narození Panny Marie. Byl přestavován a přistavován v různých podobách. Součástí ohradní zdi 
kolem kostela jsou kapličky Křížové cesty. Kolik jich je celkem? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. V úterý 19. února oslavila městská knihovna 120. výročí svého založení. Na kterých čtyřech místech ve městě příborská knihovna ve své 
historii působila? 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

 Na obrázku vpravo je český autobus, který projíždí městem Příborem. Jede autobus doleva nebo doprava? 

 (Poznámka: výraz „projíždí“ znamená, že autobus necouvá.)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Termín uzávěrky březnového kola: 31. 3. 2013
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem 
soutěže za účelem losování o ceny.

Jméno a příjmení:……………………………………………………………    Adresa, telefon, e-mail: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


