
Na to, jaký bude rok 2015 v Příboře, se ne-
odpovídá snadno. Pomohl by  nám schválený 
rozpočet. O něm ale budou zastupitelé jednat po 
uzávěrce tohoto čísla. A tak alespoň předpoklá-
dejme, že akce, s nimiž se započalo v roce 2014, 
budou pokračovat a navíc, že nás čekají akce nové.
Co se  započalo a  mělo by  se  i  dokončit? Re-
konstruuje se  Kulturní dům. Stavební práce 
si  vyžádají přes 37 mil. korun, vybavení inte-
riérů a jejich úprava dalších minimálně 5 mil. Kč. 
Práce mají být hotovy v listopadu 2015.
Pracuje se také v zahradách piaristického klášte-
ra. Jejich úprava do takové podoby, že se zahrady 
stanou nedílnou a věřme i  takzvaně živou, tedy 
využívanou, součástí opraveného kláštera, si vyžá-
dá náklady ve výši 21 mil. korun. Dopadne-li vše, 
jak má, bude městu vyplacena 8milionová dotace.
V novém roce by měla být také dokončena láv-
ka přes obchvat Příbora. Čekají na ni i cyklisté 
a in-line bruslaři. Následně po zprovoznění láv-
ky bude zrušeno současné místo pro přecházení 
a pozemky vráceny zemědělcům.
V Základní škole Npor. Loma a bývalé škole Du-
kelské dojde k výměně oken a k dalším pracím, 
které sníží energetickou náročnost objektu. I na 
tyto akce město získalo dotace.

V návrhu rozpočtu na r. 2015 se též hovoří o zá-
stavbě lokality Za školou. Mělo by se intenzivně 
pracovat na získání územního rozhodnutí a sta-
vebního povolení pro výstavbu inženýrských sítí.
630 tisíc korun je v rozpočtu navrženo na pro-
jekční práce týkající se lávky přes Lubinu - lávky 
pod kostelem. Jak bude vypadat, uvidíme.
V návrhu rozpočtu je  řada ještě dalších zají-
mavých položek. Týkají se všech oblastí života 
ve městě. Mě zaujala položka, která v rozpočtu 
dříve nebyla. Je  to 450 tisíc Kč na zpracování 
rozvojového materiálu, který povede ke zlepšení 
kvality veřejných prostranství, a tím k rozvoji 
společenských aktivit a celkového obrazu města. 
Částka je též určena na analýzu současného sta-
vu – vyhodnocení veřejných prostranství (ulice, 
náměstí, parky, nábřeží) z hlediska dostupnosti, 
bezpečnosti, fungování, využití, problémů, bariér
v  prostoru, vzhledu… atd. Manuál bude řešit 
problematická místa, která vzejdou z provedené 
analýzy, a bude vodítkem pro tvorbu kvalitního 
veřejného prostoru ve městě.  
Jak projednávání rozpočtu dopadlo, už v téhle 
chvíli víte - jednak z LTV,  a jednak z webových 
stránek města www.pribor.eu. Jedno je jisté, čeká 
nás ve městě spoustu práce ...

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2015 bude probíhat ve městě 

Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou 
za zpěvu koledy Tři králové, kteří se Vám prokážou plat-
nou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, 
budou použity k podpoře zdravotních a sociálních pro-
jektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.

Mockrát Vám děkujeme.
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Přeji Vám, ať se v roce 2015 cítíte v Příboře spokojeně, bezpečně, přeji si – a určitě i společně s Vámi, ať je to město 

živé, moderní, přívětivé pro bydlení, vstřícné k podnikání a atraktivní svou aktivitou pro nás i návštěvníky.
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1. schůze RM dne 18. listopadu 2014 projednala jednací 

body, z nichž mj. vybírám:

- Pověřila v souladu s §108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-

cích členy Zastupitelstva města Příbora: Ing. Danu Foriško-

vou Ph.D., Ivanu Žárskou, MUDr. Mořice Jurečku a Ing. Igora 

Vaňka k  užívání závěsného odznaku za  účelem vykonávání 

svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků.

- Schválila termíny oddacích dnů v  Příboře pro rok 2015 dle 

přílohy č.  1 předloženého materiálu včetně 23.05., 06.06., 

11.07., 18.07., 15.08., 22.08., 05.09. a 19.09. * Pozn.: oddací 
dny jsou na www.pribor.eu

- Uložila zveřejnit opakovaně výzvu k podání přihlášky na ná-

jem obecního bytu č. 22, Choráze 1491, Příbor, za podmínky 

přistoupení k dluhu. Minimální nabídka přistoupení k dluhu 

je stanovena ve smyslu Čl. XV odst. 1 Pravidel pro pronájem 

bytů ve vlastnictví města Příbora na 50.000 Kč.

- Zrušila Komisi Rady města Příbora pro výstavbu, dopravu 

a  životní prostředí ke  dni 18. 11. 2014. K  tomuto dni od-

volala předsedu této komise Lubomíra Jurečku a  její členy 

RNDr. Jana Malíka, Ing. Vladimíra Těšlíka, Ing. Jiřího Hyvna-

ra, Ing. arch. Jana Malíka a Ing. Milana Gabzdyla ke dni 18. 11. 

2014.

- Odvolala předsedu Strategické expertní skupiny pro tvorbu 

strategického plánu města do roku 2025 Ing. Milana Strakoše 

ke dni 18. 11. 2014 a ke dni 19. 11. 2014 jmenovala předsedou 

této skupiny do roku 2025 Ing. Bohuslava Majera.

- Zrušila pracovní skupinu pro posouzení žádostí o kácení vol-

ně rostoucích stromů na pozemcích města ke dni 18. 11. 2014 

a odvolala členy této pracovní skupiny Ing. Janu Svobodovou, 

Pavlu Matulovou, RNDr. Jana Malíka a Mgr. Pavla Netušila.

- Zřídila Komisi pro životní prostředí ke dni 19. 11. 2014 a ulo-

žila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navržení 

členů této komise a uložila předložit návrhy radě.

- Zřídila Komisi pro regeneraci městské památkové rezervace 

ke dni 19. 11. 2014 a uložila oslovit předsedy politických stran 

a  sdružení k  navržení členů této komise a  uložila předložit 

návrh těchto členů radě.

- Odvolala předsedu Povodňové komise města Ing. Milana Stra-

koše, místopředsedkyni Ing. Danu Foriškovou a členy Ing. Li-

buši Volnou, Ing.  Ivetu Buskovou, Rudolfa Klimšu, Milana 

Nováka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla Hanzelku, Ing. Jaro-

slava Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Mi-

lana Střelku, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni 18. 11. 2014.

- Doporučila starostovi města jmenovat tyto členy povodňové 

komise: Ing. Danu Foriškovou, Ing. Libuši Volnou, Ing. Ivetu 

Buskovou, Milana Nováka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla 

Hanzelku, Ing. Jaroslava Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Ar-

nošta Vaňka, Ing. Igora Vaňka, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni 

18. 11. 2014.

- Zrušila Bezpečnostní radu města ke dni 18. 11. 2014 a odvo-

lala předsedu této rady města Ing.  Milana Strakoše, místo-

předsedkyni Ing.  Danu Foriškovou a  členy Ing.  Libuši Vol-

nou, Ing.  Ivetu Buskovou, Rudolfa Klimšu, Milana Nováka, 

Ing.  Vladimíra Bajnara, Ing.  Pavla Hanzelku, Ing.  Jaroslava 

Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Milana 

Střelku, Ing. Zuzanu Gřesíkovou  ke dni 18. 11. 2014.

- Doporučila starostovi města zřídit Krizový štáb města a záro-

veň jmenovat členy Krizového štábu města: Ing. Danu Foriš-

kovou, Ing. Libuši Volnou, Ing. Ivetu Buskovou, Milana Nová-

ka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla Hanzelku, Ing. Jaroslava 

Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Igora 

Vaňka, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni 18. 11. 2014.

- Zřídila Komisi kultury a cestovního ruchu ke dni 18. 11. 2014 

a uložila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navrže-

ní členů této komise a předložit radě města návrh těchto členů.

- Uložila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navr-

žení členů Komise pro občanské záležitosti a předložit radě 

města návrh těchto členů.

2. schůze RM dne 25. listopadu 2014 projednala jednací 

body, z nichž mj. vybírám:

- Odvolala RSDr. Mgr. Stanislava Janotu, člena komise jmeno-

vaného dle „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečo-

vatelskou službou ve městě Příboře“ ke dni 25. 11. 2014 a ke 

dni 26. 11. 2014 jmenovala členkou této komise paní Ivanu 

Žárskou. 

- Vzala na  vědomí zprávu o  situaci ve  věci užívání pozemků 

parc. č. 862/3 a 862/6  v k. ú. a obci Příbor a uložila projednat 

s vlastníky garáží podmínky dalšího užívání těchto pozemků, 

připravit a předložit radě města podklady pro smluvní vypo-

řádání jejich užívání formou pronájmu.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní 

smlouvy na pozemky parc. č. 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2197/2, 

2197/3, 2198/5, 2198/6, 2198/7 a 2199/2 v k. ú. a obci Příbor, 

v předloženém znění, za kupní cenu 148.610 Kč, plus náklady 

spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovité věci, mezi 

prodávajícím Českou republikou s  právem hospodaření pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ost-

rava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava a kupujícím městem 

Příborem.

- Schválila Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města dle 

komisionářské smlouvy mezi městem Příborem a SMMP, s.r.o. 

na rok 2015.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh 3. změny roz-

počtu města Příbora na r. 2014 v následujících objemech:

Příjmy 150 817,20 tis. Kč což je zvýšení oproti 

schválené 2. změně 

rozpočtu města 

Příbor na r. 2014 

o 4 317,60 tis. Kč

Výdaje 211 983,20 tis. Kč což je zvýšení oproti 

schválené 2. změně 

rozpočtu města 

Příbor na r. 2014 

o 4 317,60 tis. Kč

Financování   61 166,00 tis. Kč což je beze změny 

oproti schválené 

2. změně rozpočtu 

města Příbor 

na r. 2014

 v  členění a  fi nančních částkách dle předloženého návrhu 

3. změny rozpočtu města Příbora na rok 2014.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře
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- Rozhodla odvolat člena pracovní skupiny prevence kriminali-

ty Ing. Milana Strakoše a rozhodla jmenovat členem této pra-

covní skupiny starostu města Ing. Bohuslava Majera. 

- Schválila změnu v Plánu prevence kriminality na léta 2013–2016

v Příboře v bodě I. Úvodu ve složení pracovní skupiny preven-

ce kriminality od 26. 11. 2014.

- Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2015 uprave-

ný v souladu se závěry ze společné pracovní schůzky členů ZM, 

vedoucích odborů MÚ a ředitelů příspěvkových organizací.

- Po projednání návrhu rozpočtu města Příbora pro rok 2015 

zapracovala do konečného návrhu rozpočtu tyto změny: 

- Do paragrafu 3319 zapracovala částku ve  výši 300,00 tis. 

Kč na stavební úpravy KD Hájov (bourací práce, elektroin-

stalace, vytápění, omítky, podlahy) vinárny v 1. PP objektu 

kulturního domu na Hájově.

- Z paragrafu 2212 převedla do rezervy částku 2 000,00 tis. 

Kč (stavební úpravy ulic pod farním kostelem – II. etapa).

- Do paragrafu 6171 – činnost místní správy, položka mzdy 

zapracovala částku 240,00 tis. Kč plus odvody s tím souvi-

sející (pracovník odboru soc. věcí).

- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Pří-

bora na rok 2015 v následujících objemech:

Příjmy 2015 162 230,00 tis. Kč

Výdaje 2015 206 212,00 tis. Kč

Financování 2015 +43 982,00 tis. Kč

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého a upravené-

ho návrhu rozpočtu města Příbor na rok 2015.

- Schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi městem Příborem 

a společností JVAgro Morava, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 

na akci „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95“ rozši-

řující předmět díla o cenu  25 071,20 Kč s DPH z důvodů in-

stalace okapových svodů, žlabů a řešení tepelné izolace pláště 

budovy. Zároveň tím schválila termín pro předání tohoto díla 

k 29. 11. 2014.

- Nesouhlasila se zřízením užívacího práva k prostorám slouží-

cím k podnikání v 1.NP budovy radnice na náměstí Sigmunda 

Freuda 19, Příbor (obecný souhlas s  podnájmem) mezi ná-

jemcem Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 a pronajímatelem 

městem Příborem. 

- Schválila dodatek č. 11 ke smlouvě o pronájmu kotelny a pro-

vozování kotelny ze dne 22. 6. 1998 o provedení dodatečných 

investic v objektu kotelny ulice Lomené 1520 v Příboře, a to 

výměnu vrat v  rozsahu dle přílohy materiálů rady, kterým 

je  řešena změna účetní terminologie (z termínu „oprava“ 

na „investice“).

- Schválila dodatek č. 12 ke smlouvě o pronájmu kotelny a pro-

vozování kotelny ze dne 22. 6. 1998 o provedení dodatečných 

investic v objektu kotelny ulice Lomená 1520 v Příboře, a to 

přestavbu sociálního zařízení na bezbariérové dle přílohy ma-

teriálů rady.

- Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav zástav-

by lokality „Za školou“.

- Doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o způsobu reali-

zace inženýrských sítí potřebných pro budoucí zástavbu v lo-

kalitě „Za školou“.

- Doporučila zastupitelstvu města vyčlenit v  rámci 1. změny 

rozpočtu města na  rok 2015 potřebné fi nanční prostředky 

na  zpracování dílčích projekčních prací a  úhradu poplatků 

vyplývajících ze zákonných ustanovení souvisejících s přípra-

vou zástavby lokality „Za školou“ (fi nanční prostředky budou 

známy a předloženy při projednávání I. změny rozpočtu měs-

ta Příbora).

- Uložila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského 

úřadu záměr města pronajmout zasedací místnost v budově 

Městského úřadu Příbor na náměstí S. Freuda č. p. 19 v pří-

zemí naproti informačnímu centru o velikosti 25m² Oblast-

nímu stavebnímu bytovému družstvu Kopřivnice za účelem 

provozování pokladny pro své klienty po dobu dvou dnů 

v měsíci, v období do 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, za nájemné

542 Kč/měsíc, včetně energií. 

- Schválila úpravu doby odpisování dlouhodobého nehmot-

ného a hmotného majetku uvedeného v příloze č. 1 pro rok 

2015.

- Rozhodla v souladu s výsledky hodnocení oslovit pro přípra-

vu dalších stupňů projektové dokumentace lávky přes Lubinu 

zpracovatelský tým Ellement zastoupený Ing. arch. Jitkou Re-

ssovou, Zlín. 

- Rozhodla pronajmout byt č. 2, U Tatry 1488, Příbor, o velikos-

ti 2+1, panu <anonymizováno>, za výši nabídky přistoupení 

k dluhu 70.000 Kč.

- Vzala na vědomí na základě ustanovení Volebního řádu škol-

ské rady průběh a  výsledky voleb do  školských rad příbor-

ských základních škol na funkční období tří let od 1. 11. 2014 

do 31. 10. 2017.

- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci 

akce „Pěstební práce v roce 2015 v městských lesích Příbor“ 

fi rmu LDF Rožnov a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí.

- Schválila Smlouvu č.14212444 o poskytnutí podpory ze Stát-

ního fondu životního prostředí ČR na projekt „Příbor – biolo-

gicky rozložitelný odpad“.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozsah kompetencí 

místostarostky města Příbora v těchto oblastech:

- oblast sociálních věcí a záležitostí,

- oblast kultury a cestovního ruchu,

- oblast životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, vod-

ní hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, 

správa lesního hospodářství),

- oblast nakládání s majetkem města (evidence, pasportizace, 

inventarizace, věcná břemena, pronájem majetku, prodej 

majetku, likvidace, pohledávky, aj.),

- dohled nad vyřizováním stížností a petic,

- Technické služby města Příbora,

- zastupování města v Místní akční skupině Lašsko.

- Projednala problematiku personálního posílení odboru soci-

álních věcí dle požadavku zákona.

- Schválila navýšení jednoho pracovníka pro odbor sociálních 

věcí od  1. 1. 2015 vůči stávajícímu stavu počtu pracovníků 

v  celkovém počtu pracovníků Městského úřadu v  Příboře 

ze 48,1 úvazků na nový stav 49,1 úvazků z důvodů nutnosti 

a potřebnosti nové právní úpravy v sociální oblasti.

Zpracováno 8. prosince 2014, usnesení v plném znění 

na www.pribor.eu nebo v kanceláři vedení města MÚ Příbor.
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NÁZORY OBČANŮ

Musím říci, že jsme zažili v Příboře leccos, ovšem ustavující 
zastupitelstvo konané 6. 11. 2014 nejednomu z nás vyrazilo dech. 
To, jaké strany a s jak silným mandátem se do zastupitelstva do-
staly, je důsledkem regulérní demokratické volby, kterou nikdo 
nezpochybňuje. Ovšem to, kdo a  jakým způsobem napomohl 
vzniku nové vlády nad Příborem, vlády, na níž participuje KSČM, 
je opravdu šokují! Lidovci a reprezentant TOP09! 

Co více je pro lidovce a TOP09, za niž Mořic Jurečka kandi-
doval, příznačné, než to, že se zaprvé a především jasně distancují 
od komunistů? Události z 6. 11. jsou projevem zrady, farizejství 
a především ztráty politické identity, které jsme si ovšem u osob-
ností jako je MUDr. Jurečka všimli již v minulosti.

Milí lidovci, jakéže politické kejkle jste to na nás hráli, když jste 
ústy pana Monsporta st. těsně před volbami hovořili, že je pro vás 
spolupráce s komunisty jako jedinými ze všech politických stran 
neakceptovatelná? Byli jsme svědky jedné velké lži a přetvářky, 
když jste byli takto kategoričtí a neústupní ze svých stanovisek, 
pro která jsme si vás mnozí vážili, byť jsme vás třeba nevolili! Pana 
Monsporta, šéfa příborských lidovců jsem si vždy vážil, byl to pro 
mne čestný a zásadový člověk, činorodý starší pán, který mnohé 
dobré pro město odvedl, ovšem tímto se v mých očích stal nedů-
věryhodným, protože on sám divákům LTV tvrdil, že s komunisty 
jedinými NE! Ironickým a pokryteckým se stává také tvrzení paní 
Foriškové, která (abych ji parafrázoval) hovořila krátce po volbě 
vedení města do LTV Příbor cosi o tom, že jsme malé město, kde 
je třeba spolupracovat, kde není čas na velké hádky, jak je tomu 
ve velké („zkažené“) politice v Praze. Toto říká ona, když je sama 
příkladem politického přeběhlictví, konaného ve vlastní prospěch? 
No, nedivme se, místostarostenské křeslo je více než zásadovost 
a dodržení slibů, to už se dnes, jak je vidno, „nenosí“ ani u lidov-
ců, kteří tradičně staví na křesťanské morálce a poctivosti. Bylo 
mi staronové paní místostarostky velmi líto, když jsem ji viděl, jak 
se po volbě rady města celá nesvá snaží krajně nepřesvědčivým 
způsobem omluvit za počínání její partaje. Paní Forišková, snad 

si nemyslíte, že nás odbudete argumentací, že je v radě Příbora 
„jen“ jeden komunista, nebo že je pan Berger „jen“ nestraník a sym-
patizant KSČM?! V tomto případě opravdu raději „mlčeti – zlato“!

Ještě větším zklamáním byl ale postoj Mořice Jurečky – páté 
kolony KSČM uvnitř jiných politických stran, chcete-li politického 
fluktuanta příborských politických stran. Nejprve lidovec, poté 
„topák“, nakonec podporovatel komunistů, nebo snad už dnes ne-
straník – solitér? V tom aby se čert vyznal!

My pamětníci si velmi dobře vzpomínáme, jak se student me-
dicíny Mořic Jurečka v roce 1989 na příborském náměstí pasoval 
do role studentského vůdce sametové revoluce, který k „obyčej-
ným“ Příbořanům plamenně hovořil jako zástupce Prahy a přímý 
svědek Listopadu. Dlouhou dobu pak působil jako lidovec, který 
však nakonec po určitém lavírování přešel v roce 2014 do tábo-
ra zcela jasně pravicové TOP09, jejíž zcela zřetelně deklarovanou 
programovou prioritou byla a je nekomunistická příborská rad-
nice. Ejhle! Jakmile však strana TOP09 vynesla Mořice Jurečku 
do zastupitelstva, tak najednou utrpěl náhlou ztrátu paměti a za-
čal se chovat zcela nezávisle na vůli voličů, stylem „já na bráchu 
(v jeho případě bratrance Bohuslava Majera), brácha na mě“. 
Pane Jurečko, toto se ovšem nedělá! Nechovejte se jako suverén, 
který má pocit, že pro něj dohody neplatí, ale jako člen kandi-
dátky, za niž jste byl zvolen! Ptám se, jakým právem jste zneužil 
hlasy voličů TOP09 k tomu, abyste prosadil radu města s komu-
nistou ve prospěch zájmů vašeho rodinného příbuzného? Kde 
berete tu odvahu takto proti vůli voličů, kteří vám až dosud dů-
věřovali, konat? Myslíte si, že jsme opravdu tak hloupí a že řečmi 
o vašem rozhodnutí „dle vědomí a svědomí“, kterými jste argu-
mentoval v LTV, někoho přesvědčíte? To snad nemyslíte vážně?! 
Byl jste zvolen hlasy všech, kteří si přáli nekomunistickou radnici. 
Máme ji komunistickou. Díky vám! Děkujeme, studentský vůdce 
Listopadu 1989! Připravil jste nám pěkné překvapení k 25. výročí 
sametové revoluce. Věřte, že toto vám mnozí Příborští nezapo-
menou!

Jsem osmatřicetiletá matka dvou dětí, která se cca před 12 lety 
přestěhovala z Ostravy do malého malebného městečka Příbor. 
A téměř okamžitě (podobně jako svého muže) si jej zamilova-
la. Nevěřím v boha, ale v nějakou vyšší spravedlnost ano.  Velmi 
ctím stáří a jeho životní moudra, ctím rodinu a tradiční hodnoty, 
neženu se za mamonem, snažím se žít poklidný život a vycho-
vávat děti k  lásce k přírodě, druhým lidem a především, a  to 
zdůrazňuji, ke slušnosti. Když se můj muž před pár lety rozhodl 
vstoupit do politického dění, tak jsem mu to dosti rozmlouvala, 
a to především proto, že si myslím, že na politiku v naší zemi 
je příliš slušným, důvěřivým a poctivým člověkem. (Nenapadlo 
by mě, že tak brzy dojde na má slova.)  Když jsem však viděla jeho 
odhodlání, snahu a elán, tak jsem ho začala podporovat, i když 
to bylo a je často na úkor rodiny a rodinných financí. Nejsem 
zastáncem petic a také jsem ji nepodepsala. Nemá cenu splynout 
s davem a házet vejce po prezidentovi, či někoho nabádat k od-

chodu a vlastní zodpovědnosti, když oni sami se cítí morálně 
čistí. Každý si musí umět zamést před vlastním prahem, ať může 
každé ráno vstát a s čistým svědomím se na sebe podívat do zr-
cadla. Nikdy by mě nenapadlo, že já budu psát takovýto článek, 
ale zpověď pana Jurečky, který se ve svém článku pasoval téměř 
do role spasitele města, byla tou pomyslnou poslední kapkou, 
která mě již opravdu zvedla ze židle. Vždy jsem obdivovala jeho 
práci pro město v jeho volném čase a svým dětem jsem jej dáva-
la za vzor. O to víc mě mrzí, co se stalo. Ale již nemůžu mlčet. 
Nevím, co a komu pan Jurečka ve svém článku odpouští. Jeho 
slova o nerozvážném mládí mi připadají absurdní, neboť určitě 
nebyl jediným, co se angažoval již v roce 1989. Můj muž byl v tu 
dobu také studentem vysoké školy a např. roznášel po večerech 
v Příboře plakáty či letáky. 

Bohužel někteří lidé brzy zapomínají, a to především, když jde 
o politické funkce a hlasy. Moc jsem nechápala, že pan Jurečka 

MÁTE VŮBEC SVĚDOMÍ, PŘÍBORŠTÍ LIDOVCI A VY,

PANE MOŘICI JUREČKO?

POLITICKÉ PONAUČENÍ A ZTRÁTA ILUZÍ

ANEB POLITIKA NA MALÉM MĚSTĚ OČIMA MANŽELKY

Jan Svoboda, občan města Příbora                                                                                      13. 11. 2014

Ing. Lenka Netušilová

Z důvodu nedostatku místa v minulém čísle Měsíčníku, uveřejňujeme až nyní.
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V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků 
základní školy pro školní rok 2015/2016 bychom Vám rádi podali 
základní informace týkající se povinné školní docházky.

POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná po-
vinná školní docházka.

Standardním počátkem povinné školní docházky je  začátek 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šesté-
ho roku věku. (Pro školní rok 2015/2016 se jedná o děti narozené 
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.)
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v přípa-
dě, že  je dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Také 
je možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka dítěte za-
čne, ovšem následně je její počátek dodatečně odložen v průběhu 
prvního pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se  uplatní 
v případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od po-
čátku školního roku do konce června příslušného školního roku. 
(Pro školní rok 2015/2016 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2009 
do 30. 6. 2010.)
Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce 
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 
(tedy před dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i dušev-
ně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností zákonného 
zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní 
docházky určité doklady, a to

a) v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

b) v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce červ-
na jak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 
tak i doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře 
nebo praktického lékaře pro děti a dorost).

Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této 
věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není 
stanovena povinnost takové žádosti vyhovět.
Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje. 
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše 
však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého 
roku věku a vztahuje se na:
- státní občany České republiky,
- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území 

České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České re-

publiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

má zájem být na kandidátce TOP09, ale protože to byl pro mě 
představitel těch nejvyšších morálních hodnot, tak jsem tomu 
byla ráda. A samozřejmě jsem mu dala i svůj hlas. O to větší vy-
střízlivění teď prožívám a stejně tak nemalá skupinka občanů 
města, která hlasovala podobně jako já. Hlavní podmínkou pro 
jeho přijetí na kandidátku byl jeho slib, že nezvedne ruku pro 
osobu zvolenou za KSČM do vedení města. Jelikož jsme to doma 
opakovaně s manželem probírali, ještě předtím než místní or-
ganizace TOP09 odsouhlasila pana Jurečku na kandidátku, tak 
můžu zodpovědně říct, že  to slíbil (bohužel na  to neexistuje 
písemný doklad, což je určitě chybou mého muže a poučením 
do budoucna, že nelze věřit ani člověku, jakým se do té doby je-
vil pan Jurečka). 
Pan Mořic Jurečka se však po volbách zachoval, jak se zachoval. 
Osobně bych to okomentovala, že se zachoval jako běžný politik 
v naší zemi, a to byť není v žádné politické straně. Co slíbil před 
volbami, po volbách jako by nebylo. S odůvodněním, že v dané 
situaci musel jednat, protože to bylo dle jeho názoru v tu chvíli 
nejlepší pro město. Já si osobně myslím, že pokud by nebylo ve-

dení města zvoleno na prvním zastupitelstvu, tak by se zase nic 
tak mimořádného nestalo, vyjednávání byla obtížná a muselo 
by se v nich prostě pokračovat. A třeba by nakonec byl zvolen 
stejný starosta a stejná místostarostka a bez toho, aby se ubli-
žovalo. Opravdu si nepamatuji za těch 12 let, co jsem po boku 
mého muže, že by byl někdy více zklamaný a smutný (nepočíta-
je rodinné smutné události) než po ustavujícím zastupitelstvu, 
a  to ne proto, že nemá funkci, ale proto, že ho zradil člověk, 
ve  kterého věřil. Stalo se, zklamání a  smutek vystřídalo ob-
rovské ponaučení do budoucna a další životní ztráta iluzí. Pan 
Mořic Jurečka určitě sám nejlépe ví, zda něco slíbil, či neslíbil 
a zda svému slibu dostál. Já osobně bych na jeho místě alespoň 
sklopila oči a již nejitřila ránu, kterou zasadil. On má ale naopak 
potřebu dále přesvědčovat občany města, že je bez poskvrnky 
a že díky jeho neměnným a zásadovým postojům máme vedení 
města. Je mi upřímně líto, že mě svým chováním donutil na-
psat tento článek. Nikoho nesoudím, jen vyjadřuji svůj osobní 
názor a mám potřebu se s ním podělit i s občany tohoto města, 
tak jako to udělal pan Jurečka.  

V souladu se školským zákonem . 561/2004 Sb., §36 a Obecn  
závaznou vyhláškou, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol z ízených m stem P íborem a ást spole ného 
školského obvodu základní školy se uskute ní 

 
 

Z Á P I S 

k povinné školní docházce pro školní rok 2015/2016, 
který se bude konat ve školách: 

 

 Základní škola P íbor, Ji ínská 486, okres Nový Ji ín  
 

 Základní škola Npor. Loma P íbor, Školní 1510, okres 
Nový Ji ín, p ísp vková organizace 

 
 

v pátek 6. února 2015 od 13:00 do 18:00 hod. 
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dít tem 
 

 narozeným od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, 
 s odloženou školní docházkou z r. 2014. 
Na žádost zákonného zástupce m že být      

zapsáno i dít  narozené v termínu od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010  

  
  

 U zápisu p edložte: 

- rodný list dít te, 
- ob anský pr kaz zák. zástupce. 

 
Informaci o školských obvodech základních škol najdete na inf. tabulích 

m stského ú adu, ve školách nebo na adrese www.pribor.eu 

M sto P íbor 

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU



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

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té zá-
kladní školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné 
školní docházce. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel 
školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost 
o  odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem 
způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu za-
čátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě 
dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, 
že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže měl by pro-
vést takové posouzení odborný lékař, který se na tuto konkrétní 
oblast specializuje. 
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky 
projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění 
povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zá-
konného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí 
školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky 
na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docház-
ky a lze předpokládat, že to vyrovná vývoj dítěte, může zákonný 
zástupce dítěte po dobu odkladu školní docházky nechat dítě 
vzdělávat:
- v posledním ročníku mateřské školy nebo
- v přípravné třídě základní školy - pokud je zřízena.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahá-
jení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá obcím 
stanovit školské obvody spádových základních škol na svém úze-
mí. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění 
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného 
ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské 
obvody jednotlivých spádových základních škol, není zároveň 
dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si vyberou 
školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude zařaze-
no, musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem 
pobytu patří.  O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na zá-
kladě správního řízení ředitel školy. 

Školské obvody spádových základních škol jsou obecně závaz-
nou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny takto:
 Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, Škol-

ní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice 
9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Něm-
cové, Březinova, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská 
mimo č. p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Ju-
ráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova, Leoše Janáčka, 
Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská, Mysl-
bekova, Na  Benátkách, Na  Hrázi, Na  Kamenci, Na  Nivách, 
Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvoboze-
ní, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční, Sadová, 
Sládkova, Smetanova, Sušilova, Školní, Štramberská, Švédská, 
Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrch-
lického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka Nejedlého, místní část 
Hájov.

 Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín: ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova, 
Frenštátská č. p. 1366 až 1369, Freudova, Fučíkova, Gagari-
nova, Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, 
Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Komenského, Krátká, Kpt. 
Jaroše, Lidická, Masarykova, Nádražní, náměstí Sigmunda 
Freuda, Npor. Loma, Okružní, Oldřicha Helmy, Ostravská, 
Palackého, Politických vězňů, Remešova, Řehoře Volného, Sto-
janova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, Štefánikova, 
Švermova, Tyršova, U Brány, V Kopci, Zámečnická, Žižkova, 
místní část Prchalov.

 Částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín je rovněž území obce Skotnice. 

Dne 10. 11. 2014 proběhlo kácení jednoho kusu vzrostlé lípy 
stříbrné (Tilia tomentosa) v zahradě mateřské školy v ul. Šver-
mové v Příboře. 
V roce 2012 bylo zajištěno vlastníkem pozemku, městem Příbo-
rem, odborné ošetření dřeviny spočívající v ořezu suchých větví 
a v instalaci bezpečnostních vazeb v koruně stromu. Stav dřevi-
ny byl průběžně sledován. Po ošetření lípy v roce 2012 nedošlo 
v následujících létech k dalšímu výraznému prosýchání koruny. 
Ta byla plně olistěná a bez jmelí. Vazby v koruně stromu byly 
plně funkční. Ale vzhledem k vypozorovanému snižování vitality 
dřeviny – svislé praskliny na kmeni, pravděpodobnost prohní-
vání v úžlabí kmene vytvořené rozdělením kmene (5 kmenů) 
ve výšce cca 170 cm nad zemí - bylo v letošním roce vypracová-
no aktuální dendrologické posouzení s návrhem opatření, která 
směřovala k zachování dřeviny. Vitalita dřeviny byla vyhodnoce-
na jako snížená. Po dendrologickém vyhodnocení stavu dřeviny 
bylo navrženo provést vyčištění úžlabí vzniklého po rozvětvení 
kmene a zabezpečit stříškou proti dalšímu ukládání rostlinného 
materiálu a zatékání vody. Při nezabezpečení úžlabí mohlo dojít 
k rychlému postupu vyhnívání a dalšímu postupu prasklin. Bylo 
by ale i nadále potřeba počítat s nutností pravidelných kontrol 
a opakovaného ošetření.
Po výstupu do koruny firmou, zajišťující odborné dendrologické 
práce, a po vyčištění úžlabí vyšlo najevo, že dochází k vyhnívání 
všech kmenů odspodu úžlabí, a to na tahové straně průřezu. Dle 
odborného zhodnocení bylo možno předpokládat největší posti-

žení severní a západní 
strany (tři kmeny). Dva 
z nich byly v roce 2012 
svázány bezpečnostní-
mi vazbami k protějším 
kmenům, třetí z  nich 
nebylo možno efek-
tivně svázat. Hloubka 
dutiny byla v  tomto 
místě nejrozsáhlejší. 
Zakrytí dutin stříškou 
mohlo vyhnívání zpo-
malit. V případě, že by 
došlo k  jejímu poško-
zení (pohyb kmenů, velké množství sněhu) a k zatékání, mohlo 
by  se  v  důsledku vytváření mikroklimatu naopak vyhnívání 
urychlit. 
Vlastník pozemku musel rozhodnout, zda je  vhodné dřevinu 
v dané lokalitě (uprostřed dětského hřiště) ponechat, či zájem 
ochrany přírody v tomto případě podřídit bezpečnosti pohybu 
osob, zdraví a  ochraně majetku. Případné další náklady, kte-
ré by bylo nutné vynaložit k zjištění stability dřeviny (tahová 
zkouška apod.), by byly v  tomto případě velmi neefektivními. 
Vzhledem k lokalitě a zjištěného stavu poškození dřeviny i na 
základě nezávislých odborných vyhodnocení, rozhodl vlastník 
pozemku o jejím akutním pokácení

SDĚLENÍ KE KÁCENÍ VZROSTLÉ LÍPY

V ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V UL. ŠVERMOVÉ V PŘÍBOŘE

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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Pokud jste si někdy všimli krabice, do které se vhazují, ať už 
na Městském úřadě v Příboře, či na jakémkoliv jiném veřejnosti 
přístupném místě, víčka od PET lahví, nebo pokud jste do ní sami 
nějaké hodili, pak vězte, že nejde jen tak o nějaký „sběr odpadu“. 
Cílem tohoto sběru je získat co nejvíce víček od PET lahví. Jsou 
tím myšleny všechny balené vody, minerálky, mléko v  lahvi 
a víčka od džusů a ledových čajů. Jedná se o balení 0,3l, 
0,5l, 0,7l, 1,5l nebo 2l (bez tzv. pítek). Po získání vět-
šího množství jsou víčka odvezena do výkupu, kde 
jsou dále zpracovávána. Víček je potřeba opravdu 
obrovské množství. Cena za 1 kg se pohybuje v roz-
pětí od 3 do 6 Kč. A k čemu je to dobré, ptáte se…

Veškeré prostředky, které se tímto způsobem 
získají, jsou určeny na  úhradu léčby či  nákup 
zdravotních pomůcek pro děti, které bojují s ně-
jakým handicapem, ať už vrozeným či získaným 
v průběhu života. 

Již po dvakrát se  víčka z  Příbora předala po-
třebným dětem. Nyní, po třetí, bychom rádi předali 

nasbíraná víčka čtyřletému Vojtíškovi, který trpí vzácným ne-
léčitelným metabolickým onemocněním, tzv. Hunterovým 
syndromem. Toto onemocnění postihuje prakticky pouze 
chlapce a v současné době v České republice žije pouze 9 dětí 
s touto diagnózou. Nemocným chybí v těle enzym, který štěpí 

potravu, její zbytky se pak ukládají na jednotlivých orgánech, 
což ovlivňuje jejich funkci. Průměrná délka života 

je  10 let. Vojtíšek prakticky nemluví, špatně slyší, 
má pokřivené prstíky, má problémy s koordinací, 

neovládá vyměšování apod. Zisk z prodeje víček 
se použije na ozdravný rehabilitační pobyt a na 
kompenzační pomůcky. Víčka můžete ode-
vzdávat do krabice v přízemí příborské radnice 
a také v Řeznictví U Busků.

Děkujeme všem, kteří tímto drobným ges-
tem pomáhají nemocným dětem. Ty se výměnou 

za tak „nepotřebnou“ věc jako je víčko od „petky“ 
dostanou zase o krůček blíže, pro zdravého člově-

ka, normálnímu životu.

Vážení občané, vážení jubilanti,
vzhledem k rozporuplné platné legislativě je zveřejnění 

jubilantů v Měsíčníku prozatímní. Nové složení Komise pro 
občanské záležitosti bude známo až po uzávěrce tohoto čísla 
Měsíčníku. Ponechali jsme proto tuto rubriku tak, jak bylo 
zvykem. Po zasedání výše zmíněné komise spolu s vedením 
města Příbora v průběhu měsíce ledna vás budeme informovat 

o případných změnách, které se budou týkat zveřejňování ju-
bilantů v tomto periodiku a které se budou týkat také tradice 
obcházení jubilantů v průběhu roku.   

Děkujeme za pochopení.
Za město Příbor Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města 

a za Komisi pro občanské záležitosti Bc. Ivana Bolomová, matrikářka. 

SBÍRÁTE TAKY VÍČKA OD PET LAHVÍ?

A VÍTE, K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor
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BLAHOPŘÁNÍ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU.

Emilie Kabeláčová
Jaroslav Kadur
Vilma Olšaníková

Jarmila Rajnochová
Pavel Strakoš 
Eva Šprochová

Jaroslava Demlová
Zdeněk Meca
Jindřich Kukulenka 

Jaroslav Tuček
Zdenka Váňová
Božena Vinklerová

Antonín Řeháček

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:

Bohuslava Randulová Ludmila Koblížková Marie Matulová Leonard Odložilík 

Rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání občánků, vyplní po narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matri-
kářce (bolomova@pribor-mesto.cz), nebo přinesou osobně na městský úřad – městské informační centrum nebo přímo na matriku. 
Vždy nejpozději 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání. Při-
hláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení dítěte: ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Datum narození:  ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Trvalé bydliště:   ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů sou-

hlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města Příbora.

Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………..

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  VÝZVA
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, Městský úřad Příbor
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Smrt je právní událost (podobně jako narození), tj. právní skuteč-
nost, která není závislá na vůli a se kterou právo spojuje vznik, změnu 
či zánik právních vztahů. Smrt má za následek samotný zánik existen-
ce fyzické osoby, která již nemůže být nositelem práv a povinností, tj. 
není způsobilá být vlastníkem, věřitelem ani dlužníkem. Věci, práva 
a povinnosti však většinou přežívají svého původního nositele. Je pro-
to nutno řešit otázku vlastnictví k věcem, které náležely zemřelému, 
jeho pohledávek a dluhů, které smrtí nezanikly. Přechod práv (ze-
jména majetkových) ze zemřelého na druhou osobu reguluje dědické 
právo, v současnosti obsažené v ust. § 1475 - § 1720 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Účelem tohoto 
příspěvku není vyložit vyčerpávajícím způsobem kompletní dědické 
právo, nýbrž informovat o jeho základních možnostech.

Předně je nutné si vyjasnit ZÁKLADNÍ POJMY užívané v dědic-
kém právu. 
Zůstavitelem je pouze zemřelá fyzická osoba, jejíž majetek má být 
v okamžiku její smrti předmětem dědického řízení. 
Dědicem je osoba, na niž má po zůstavitelově smrti přejít pozůsta-
lost jako celek, nebo podíl na ní. Může to být nejen fyzická osoba, 
ale i osoba právnická a to i taková, která vznikne do jednoho roku 
od smrti zůstavitele.
Neopomenutelným dědicem jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak 
jsou jimi jejich potomci.
Odkazovníkem je osoba, které přísluší právo z odkazu. 
Pozůstalost je veškeré jmění (aktiva i pasiva) zůstavitele k okamžiku 
jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce. Do pozůs-
talosti tedy nespadají práva a povinnosti vázaná výlučně na osobu 
zůstavitele (např. povinnost něco osobně vykonat). Výjimkou jsou zde 
práva a povinnosti, která jsou sice vázána výlučně na osobu zůsta-
vitele, avšak byla za jeho života uznána jeho dlužníkem či uplatněna 
zejména u soudu. Typicky zůstavitelovo právo na bolestné či satis-
fakci v penězích.
Dědictví je část pozůstalosti vztahující se k jednotlivému dědici.

DĚDICKÉ TITULY
Dědit lze z několika dědických titulů, a to zejména na základě dědické 
smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Možná je i kombinace těchto titulů. 
S majetkem lze naložit tzv. pořízením pro případ smrti, kterým je zá-
věť, dědická smlouva, popř. dovětek. Takovým pořízením však nelze 
zkrátit neopominutelného dědice z jeho práva na zákonem stanovený 
minimální podíl z pozůstalosti. To neplatí, zřekl-li se neopominu-
telný dědic tohoto podílu, popř. došlo-li k jeho vydědění. Nedojde-li 
k takovémuto pořízení, popř. pořídí-li takto zůstavitel pouze s částí 
svého majetku, dědí se ze zákona. Nabýt majetek z pozůstalosti či prá-
vo lze dále na základě odkazu, který ovšem není dědickým titulem. 
Pořadí dědických titulů je právní úpravou stanoven takto: Na prvním 
místě jsou k dědění povolání dědici dědickou smlouvou. V druhém 
pořadí potom dědici ze závěti a na třetím místě dědici ze zákona, 
nedědí-li dědici z předchozích dvou titulů. Nedojde-li ani k dědění 
ze zákona, nabudou pozůstalost odkazovníci podle hodnoty svých 
odkazů. Není-li ani odkazovníků, připadá dědictví státu.

Závěť
Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smr-
ti osobně určuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, 
případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před dědě-
ním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní 
o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Závěť se vykládá 
tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Oproti předcho-
zí právní úpravě nemusí být v závěti uvedeno datum jejího pořízení 
či jiný údaj umožňující zjistit, kdy byla pořízena. Takovýto údaj však 
lze jen doporučit. Pořídí-li totiž zůstavitel více závětí, které si odpo-
rují, přičemž není zřejmé datum pořízení, jsou takové závěti neplatné. 
Závěť lze odvolat jejím zničením, odložením či pořízení nové závěti.
Základní forma závěti je písemná. Může být napsána vlastní rukou 
zůstavitele. Dále sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele, např. 
za pomoci počítače, psacího stroje či jiné osoby. Zde je vyžadován 
vlastnoruční podpis zůstavitele před dvěma součastně přítomnými 

svědky a jeho výslovné prohlášení, že listina obsahuje jeho poslední 
vůli. Svědci jsou povinni zachovat o obsahu zůstavitelovy vůle mlčen-
livost. Poruší-li tuto povinnost, odčiní zůstaviteli újmu, kterou mu tím 
způsobili. Třetí možností je závěť sepsaná formou notářského zápisu. 
Občanský zákoník obsahuje také novou formu závěti, tzv. privilego-
vanou závěť, která je určena pro osoby, které se díky nějaké události 
(např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v  situaci, kdy jsou 
v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení 
závěti. Privilegovanou závětí je ústní závěť před třemi svědky (ome-
zená platnost závěti na dva týdny), závěť zaznamenaná starostou 
obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnost závěti 
na tři měsíce) a závěť pořízená na palubě námořního plavidla, leta-
dla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost 
závěti na tři měsíce).
Zůstavitel může v závěti uvést také podmínku (např. úspěšného ukon-
čení studia), doložení času, nebo příkaz (např. oprava střechy domu 
zůstavitele). Zásadně se nepřihlédne k vedlejší doložce, kterou zů-
stavitel ukládá dědici, aby např. uzavřel nebo neuzavřel manželství.

Dovětek
Dovětek je  jakýmsi dodatkem či doplňkem závěti, kterým zůsta-
vitel nařídí odkazy, splnění podmínek, doložení času nebo příkaz. 
Dovětkem nelze ustanovit dědice, přesto je svým obsahem důležitý 
s přihlédnutím k tomu, co vše do něj může zůstavitel uvést. Zůsta-
vitel, chce-li nařídit odkaz, stanovit podmínku, doložit čas anebo 
uložit dědici příkaz, může tak učinit přímo v závěti a dovětek se stá-
vá přímo součástí závěti. Dovětek však může existovat vedle závěti 
a může také být samostatný. To znamená, že zůstavitel nepovolá 
dědice, spokojí se s tím, že jeho pozůstalost bude projednána podle 
zákonné dědické posloupnosti, pouze dovětkem zaváže své zákonné 
dědice, aby splnili odkazy, případně jim stanoví jiné povinnosti, jež 
mohou být dle zákona uvedeny v dovětku. Nemusí jít vždy o uložení 
povinností, zůstavitel může v dovětku vyslovit svá přání, přičemž je-
jich splnění ponechá na vůli dědiců. Dovětek se pořizuje ve stejných 
formách jako závěť.

Dědická smlouva
Dědická smlouva je dvoustranné právní jednání, kterým zůstavitel 
povolává (bezúplatně, či za úplatu) druhou smluvní stranu nebo tře-
tí osobu za dědice nebo odkazovníka své pozůstalosti nebo její části 
a tato druhá strana toto povolání přijímá. Jedná se z hlediska právní 
síly o nejsilnější dědický titul. Jelikož se jedná o dvoustranné práv-
ní jednání, je jeho důsledkem ztížená možnost změny této smlouvy. 
Tak jako u každé jiné smlouvy, tak i ke změně dědické smlouvy 
je nutný souhlas obou smluvních stran, což dává předpokláda-
ným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky 
pozůstalosti. Nicméně dědická smlouva nijak neomezuje zůstavite-
le v nakládání s majetkem za jeho života. Dědická smlouva musí být 
uzavřena ve formě veřejné listiny. Nebude-li sepsána ve formě veřej-
né listiny, nahlíží se na ni jako na závěť. 
Zákon nepřipouští, aby smluvní strany uzavřely dědickou smlou-
vu o celé pozůstalosti. Dědicům ze závěti, resp. zákonným dědicům 
či odkazovníkům musí zůstat alespoň jedna čtvrtina zůstavitelem 
zanechané pozůstalosti nedotčena dědickou smlouvou, aby moh-
li být k tomuto majetku povoláni mimosmluvně. Chce-li zůstavitel 
zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí. 
Právní úprava umožňuje, aby zůstavitel dědickou smlouvou povolal 
smluvního dědice také za situace, že má zákonné, nebo dokonce i ne-
pominutelné dědice. Může totiž se zákonnými dědici uzavřít smlouvu, 
kterou se ti dědictví zřeknou ve prospěch povolaného dědice, a pře-
dejít tak případným sporům dědiců po své smrti.

Odkaz
V dědickém právu se obecně uplatňuje princip univerzálního dě-
dického nástupnictví, což znamená, že  dědic nastupuje nejen 
do zůstavitelových práv, ale i do povinností. Odkaz je výjimkou z to-
hoto pravidla. Odkaz může zůstavitel zřídit tak, že v dědické smlouvě, 
závěti nebo dodatku nařídí určité osobě (zpravidla dědici), aby odka-
zovníku vydala předmět odkazu. Dalším způsobem zřízení odkazu 

DĚDICKÉ PRÁVO V SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
JUDr. Rostislav Michálek, právník Městského úřadu Příbor
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je  darováním pro případ smrti. Což je  darování, které je  závislé 
na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, zároveň za podmínky, 
že se dárce nevzdal práva dar odvolat. Za odkazovníka lze povolat 
i právnickou osobu, která má teprve vzniknout.
Př.: Zůstavitel má sousedku, která se o něj před smrtí stará, a ka-
maráda ze studií, se kterým tráví své poslední dny. Tyto osoby chce 
pro případ své smrti nějakým způsobem odměnit. Ví, že se sousedce 
vždy líbil jeho jídelní servis a kamarádovi se líbí jeho knihy. Pro-
to se rozhodne ustanovit je odkazovníky. Výhodou zřízení odkazu 
je zejména zrychlení dědického řízení, jelikož sousedka a kamarád 
nejsou dědici, a proto nebudou účastníky dědického řízení. Tím 
odpadnou časté průtahy v  dědickém řízení způsobené neshoda-
mi dědiců. Druhou výhodou, tentokrát pro sousedku a kamaráda, 
bude jejich zproštění od povinnosti přispět poměrně k úhradě pří-
padných dluhů zůstavitele.
Předmětem odkazu je zpravidla věc, která patří zůstaviteli, avšak 
zůstavitel může jako odkaz určit i věc, která je ve vlastnictví jiné 
osoby (dědice nebo odkazovníka). 
Př.: Zůstavitel má dva kamarády Karla a Zdeňka. Karel je vlastní-
kem historického automobilu, po kterém touží Zdeněk. Zůstavitel 
se rozhodne povolat jako svého dědice kamaráda Karla. Zároveň 
přikáže Karlovi vydat Zdeňkovi jako odkaz zmíněný historický auto-
mobil. Karel má na výběr, zda dědictví přijmout a vydat automobil, 
či dědictví odmítnout a automobil si ponechat.
Vzhledem k  tomu, že  odkazovník není dědicem, není povinen 
k úhradě zůstavitelových dluhů. V souvislosti se zproštěním odka-
zovníků od povinnosti hradit zůstavitelovy dluhy vyvstává otázka, 
zda nedojde zřízením odkazů k poškození práv věřitelů. Občanský 
zákoník pamatuje i na tyto situace. Každému z dědiců musí zůstat 
z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Zatíží-li 
zůstavitel dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu.

Dědění ze zákona
Doposud dochází nejčastěji k dědění ze zákona. Je tomu tak pro-
to, že se lidé zatím nenaučili pořizovat o svém majetku pro případ 
své smrti závěti. Tomu odpovídala i teze přecházejícího občanské-
ho zákoníku, že dědění ze zákona je dominantní a dědění ze závěti 
je výjimkou z pravidla. Současný občanský zákoník vychází z teze 
zcela opačné. Ta předpokládá, že každý by měl mít sepsánu - co se 
týče jeho majetku - závět, smlouvu či dovětek. Pouze tehdy, kdy 
k takové dispozici nedojde, nastává dědění podle zákonné dědické 
posloupnosti. Zákonná posloupnost směřuje ve  prospěch rodi-
ny zůstavitele, ve prospěch jeho nejbližších osob. Je propracovaně 
upravená a lze z ní usuzovat, kdo zpravidla může mít vůči zůsta-
viteli nejbližší vztahy. Směřuje jednoznačně k podpoře základních 
rodinných vztahů zůstavitele.
Oproti předchozí právní úpravě, kdy existovaly čtyři dědické třídy, 
obsahuje současná úprava tříd šest. Okruh osob, které se mohou stát 
dědici ze zákona, je tak podstatně rozšířen. Nově jsou do okruhu 
zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovy praprarodiče nebo sestře-
nice a bratranci.
Současné dědické právo upravuje pojem nepominutelný dědic, kte-
rým jsou zůstavitelovy děti a nedědí-li, pak jejich potomci. Tyto 
dědí ze zákona v první třídě každé stejným dílem. Tento neopomi-
nutelný dědic má právo na tzv. povinný díl, který činí tři čtvrtiny 
zákonného podílu, jedná-li se o nezletilého dědice a jednu čtvrtinu 
zákonného podílu, jedná-li se o zletilého dědice.
Př.: Zůstavitel má dvě děti a to nezletilého Tomáše a zletilého Pavla. 
Hodnota pozůstalosti je 1 000 000,- Kč. Zákonný podíl obou synů 
je tedy 500 000,- Kč. Povolá-li zůstavitel závětí jako dědice třetí oso-
bu, má Tomáš nárok na povinný díl v hodnotě 375 000,- Kč a Pavel 
v hodnotě 125 000,- Kč. 
Pominutí nepominutelného dědice v závěti nezpůsobuje její neplat-
nost, ale pouze zakládá právo nepominutelného dědice požadovat 
vyplacení svého povinného dílu. Je pouze na nepominutelném dě-
dici, zda svůj nárok uplatní. Významné dále je, že za veškeré dluhy 
dědictví odpovídají pouze dědici – v daném případě ze závěti, ni-
koliv nepominutelní dědici.

Nenabytí dědictví
Dědictví nenabude ten, kdo je  dědicky nezpůsobilý. Je  to osoba, 
která se  dopustila činu povahy úmyslného trestného činu proti 
zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu. Dále proti zůsta-
vitelově poslední vůli (např. kdo zůstavitele k poslední vůli donutil 

nebo lstivě svedl, projev poslední vůle překazil nebo jeho poslední 
pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil). Dědictví 
ovšem nabude ten, komu uvedený čin zůstavitel výslovně prominul.
Občanský zákoník umožňuje dědici, aby se svého dědického práva 
zřekl ve smlouvě se zůstavitelem, tedy ještě za života zůstavitele. Zříci 
se dědického práva lze i za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění. Pro 
smlouvu o zřeknutí se dědického práva je vyžadována forma veřejné 
listiny (typicky notářským zápisem). Zřeknutí se dědictví může být 
praktické v případech, kdy zůstavitel za svého života zvýhodní něja-
kého z případných dědiců. 
Př.: Zůstavitel má tři syny a jednomu z nich za svého života daru-
je pozemek, aby si mohl postavit rodinný dům. Vzhledem k  tomu, 
že ostatním dvěma synům nic za života nedaroval, chce je spravedlivě 
podělit, a také předejít případným sporům po své smrti. Může uzavřít 
s obdarovaným synem dohodu o zřeknutí se dědictví.
Zříci se dědictví je možné i ve prospěch jiné osoby. Takové zřeknutí 
ovšem neplatí, nestane-li se tato osoba dědicem, např. zřekne-li se dě-
dictví. Zříci se dědického práva je možné jako celku, nebo se může 
zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl. 
Př.: Dědického práva se zřekne dědic Adam ve prospěch dědice Bed-
řicha. Jsou ještě dědici Cyril a Metoděj, všichni čtyři dědici by měli 
ze zákona právo na stejný díl dědictví. Zůstavitel nepořídil pro případ 
smrti (závěť), proto připadne dědici Bedřichovi čtvrtina pozůstalosti, 
která by jinak patřila dědici Adamovi, a dědic Bedřich tak získá po-
loviční podíl na pozůstalosti, dědici Cyril a Metoděj získají každý po 
čtvrtině pozůstalosti. Pokud se dědic Adam pouze zřekne dědického 
práva bez toho, že by se tak stalo výslovně v něčí prospěch, budou dě-
dit dědici Bedřich, Cyril, Metoděj, a to každý třetinou.
Dědictví nenabude také ten, kdo jej odmítne. Odmítnutí dědictví 
se od zřeknutí se dědického práva liší tím, že odmítnout dědictví lze 
až po smrti zůstavitele a musí se tak stát výslovným prohlášením vůči 
soudu. Odmítnuvší dědic ztrácí dědické právo, hledí se na něho, jako 
by dědictví nikdy nenabyl. Takový dědic není povinen plnit žádné 
z nařízení zůstavitele, které mu bylo případně pořízením pro případ 
smrti uloženo.
Dědic, který dědictví neodmítl, se  jej může před soudem v řízení 
o dědictví vzdát ve prospěch jiného dědice. Podmínkou ale je, aby 
i druhá strana (tj. ten dědic, v jehož prospěch se dědic dědictví vzdal) 
s nabytím dědického podílu souhlasila.
Posledním případem, kdy nedojde k nabytí dědictví je  vydědění. 
Vydědit lze potomka prohlášením o vydědění pouze ze zákonem 
stanovených důvodů. Takové prohlášení způsobuje vyloučení vy-
děděného z dědění po zůstaviteli. Prohlášení o vydědění lze učinit, 
změnit či zrušit stejným způsobem jako závěť. Vyděděný nenabývá 
práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do  jeho povinností, 
neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. 
Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí, má možnost se žalo-
bou bránit v rámci soudního řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho 
názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod.

Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
Předchozí občanský zákoník stanovoval povinnost dědice hradit 
zůstavitelovy dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Nyní je stano-
veno, že dluhy zůstavitele přechází na dědice v plném rozsahu. Dědic 
tak musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, 
případně ze svého výlučného majetku. Aby se této povinnosti mohl 
dědic vyhnout, je mu proto poskytnuta ochrana spočívající v možnosti 
ohraničení rozsahu úhrady zůstavitelových dluhů prostřednictvím 
soupisu pozůstalosti.
Jestliže si dědic vyhradil soupis pozůstalosti, bude povinen k úhradě 
zůstavitelových dluhů jen do nabytého dědictví, nikoliv v plné výši. 
Zdá se, že se v případě vyhrazení soupisu pozůstalosti pro věřitele 
oproti předchozí úpravě nic nemění, ale není tomu tak. Jestliže dědic 
vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli 
se podaří jejich existenci prokázat, přestane pro dědice platit ochra-
na, kterou mu poskytoval soupis pozůstalosti a bude povinen uhradit 
dluhy v plné výši.

Čerpáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Dvořák, J., Fiala J., Šešina, M., Švestka, J. Wawerka, K.: Občanský zá-
koník – komentář (svazek IV-dědické právo) Praha: Wolters Kluvej, 
a. s., 2014.  ISBN: 978–80-7478-579-5
http://obcanskyzakonik.justice.cz/dedicke-pravo/obecne/
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ROK 2014 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘÍBOR

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LEDEN

PODĚKOVÁNÍ

V uplynulém roce 2014 jsme pro naše dospělé i dětské čte-
náře a návštěvníky kulturních akcí uspořádali celkem 24 akcí 
a také dva kurzy – Kurz trénování paměti v počtu 4 lekcí s lek-
torkou Silvií Bahnerovou a Fotokurz o osmi lekcích s panem 
Milanem Víchou. 
Žáci základních škol se zúčastnili celkem 30 knihovnických 
lekcí na různá témata, např. s pohádkou kolem světa, vznik 
a vývoj knihy, regionální pověsti, pohádky Václava Čtvrtka 
a H. Ch. Andersena. I v tomto roce jsme pasovali prvňáčky 
na čtenáře. Děti zhlédly loutkovou pohádku herců Studia bez 
kliky a poté proběhl pasovací ceremoniál. 
Na své si přišli i příznivci cestovatelských přednášek. Připravi-
li jsme besedu s promítáním o Bali a Jávě s panem Jaroslavem 
Stohlem, na podzim o cestování plachetnicí kolem Antarktidy 
s Karlem Wolfem, na americký středozápad do národních parků 
jsme se podívali se Stanislavem Hořínkem a poslední cestopis 
v prosinci s Jitkou Bortlovou bylo povídání o tajuplné Persii.

Jako každý rok i letos jsme pořádali Den dětí v knihovně.
V Týdnu knihoven, který celostátně proběhl v  termínu 
od 6. do 10. října, bylo zaregistrováno na rok zdarma do naší 
knihovny 65 dospělých a 26 dětských čtenářů. 31. října 2014 jsme 
pro studenty Masarykova gymnázia a žáky Základní školy Npor. 
Loma zajistili vystoupení scénického čtení LiStOVáNí. Herci 
Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Petra Bučková představili studen-
tům knihu Mariusze Szcygiela Gottland a žákům základní školy 
knihu francouzského autora Mikaela Olliviera Život k sežrání. 
Rodičům a prarodičům s dětmi jsme nabídli výtvarná odpo-
ledne a čtení z nových knih pro nejmenší - Hodinku s knihou. 
V roce 2014 byla nejvíce půjčovaná kniha Padesát odstínů šedi 
spisovatelky E. L. Jamesové a v dětském oddělení Deníky malé-
ho poseroutky Jeffa Kinneyho. 
V novém roce 2015 přejeme všem návštěvníkům a čtenářům 
městské knihovny pevné zdraví a příjemné chvíle strávené 
s dobrou knihou.

Náš oblíbený autor Vlastimil Vondruška přichází s novin-
kou Ďáblův sluha, která vypráví příběh o jihočeském velmoži 
Oldřichovi z Hradce, na jehož panství se začaly dít věci, které 
jsou nejen proti lidskému rozumu, ale i proti křesťanské víře. 
Došlo zde také k nevysvětlitelné vraždě, jejíž obětí se stal Mi-
kuláš z Hardeka, příbuzný mocného Vítkovce. Zdá se, že nitky 
zla sahají až za hranice Českého království…

Nevěra, to  je nová kniha brazilského spisovatele Paola 
Coelha. Představuje nám v ní Lindu, která vede na první pohled 
zdánlivě dokonalý život. Znenadání však přijde okamžik pravdy 
a Linda si během jednoho interview uvědomí, že její zajištěný, 
snadno předvídatelný život je jen nudný stereotyp a ona sama 
že místo štěstí už dlouho cítí apatii a nudu. A právě tehdy se po 
letech setkává se svou studentskou láskou, nyní úspěšným poli-
tikem, a ten v ní dokáže znovu probudit ztracenou spontánnost 
a poté i vášeň. Tento nový požitek rázem staví její život do zce-
la nového světla…

Česká spisovatelka Klára Janečková ve své knize Deník Gre-
ty Kaiserové vypráví příběh dvojčat Agáty a Gréty, která jsou 
povahově rozdílná jako den a noc. Gréta je lehkomyslná a im-
pulzivní. Agáta kultivovaná a zodpovědná. Vyrůstají s  rodiči 
ve Vídni, ale jejich matka Johana pochází z Čech. Autohavárie, 
při níž Johana zemře a Agáta zůstane navždy postižená, změní 
oběma dívkám život. Gréta se s matčinou ztrátou nedokáže smí-
řit, a když si posléze otec najde novou partnerku, utíká k matčině 
sestře do Čech, kde jak doufá, najde nový domov. Záhy však zjis-
tí, jak moc se mýlila… 

Německá autorka Sabine Ebertová popisuje ve svém díle Krev 
a stříbro obranu hradu ve městě Freibergu, který jeho obránci 
drží jako poslední baštu. Po jedenadvaceti dnech jim však nezbý-
vá než se vzdát přesile. Velitel hradu Ulrich z Maltic a Markus, 
mladý kapitán hradní stráže, musí zděšeně a bezmocně přihlí-
žet, jaká krvavá lázeň je ve městě uspořádána těm, kdo hrdinně 
hájili hrad. Oba následně prchnou a o osudu jejich, Freibergu, 
Míšeňské marky i království se rozhodne ve velké bitvě u města 
Lucka nedaleko Lipska.

Jo Nesbø přichází s dalším detektivním románem – Přízrak, 
jenž popisuje další osudy kriminalisty Harryho Hola, který se po 
třech letech strávených v Hongkongu vrací domů do Norska. Po 
příletu okamžitě míří na policejní ředitelství, kde žádá svého ně-
kdejšího nadřízeného, aby se mohl ujmout již takřka uzavřeného 
a objasněného případu vraždy na drogové scéně. V ulicích se však 
objevuje nová droga jménem violin, opiát mnohonásobně silněj-
ší než heroin… Zpočátku vražda typická pro drogové prostředí 
se rozroste do rozměrů, o jakých se Harrymu ani nesnilo. Sám 
se okamžitě ocitá ve značném nebezpečí, neboť se kvůli svým 
aktivitám stává velmi nepohodlným…

Utěšitelky, tak zní název knihy od autorky Ruth Hallo. Hlavní 
hrdinka románu Mej-an sdílí osud statisíců čínských dívek, které 
Japonci po roce 1937, po okupaci Číny, zavřeli do bordelů a do-
nutili je poskytovat sexuální služby japonským vojákům. Mej-an
se nakonec podaří utéct, ale nemá se kam vrátit. Její vlastní rodina 
ji zavrhne. Po válce zažaluje spolu s ostatními ženami japonskou 
vládu, aby se konečně všechny domohly spravedlnosti.   

Novou pěknou tradicí se pro Domov Příbor, p. o., a jeho uživatele stalo vánoční zpívání studentů z Komorního sboru Masa-
rykova gymnázia. Letos si pro uživatele připravili opravdu bohatý program, který zahrnoval vánoční písničky z různých koutů 
světa, které byly prokládané povídáním. Uživatelé si poslechli krásné koledy a to nejen české, ale i latinské, francouzské, maďarské. 
Uživatelé byli také potěšeni krásnou hudbou, protože studenti hráli na basu, klávesy a flétny. Uživatelé byli hlavně ohromeni ba-
sou, některým se totiž ještě nepoštěstilo ji vidět. Tímto chceme paním profesorkám a studentům poděkovat za jejich ochotu dojít 
do Domova Příbor a za krásnou přípravu kulturního vystoupení pro naše uživatele.  Za zařízení Mgr. Kamila Demlová - ředitelka
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Dne 26. 11. 2014 proběhla poslední etapa projektu „Větší 
bezpečí pro seniory“. Jednalo se o sebeobranu pro seniory, které 
se zúčastnilo okolo 25 seniorů, kteří si za doprovodu zkušených 
lektorů sebeobrany vyzkoušeli základní techniky sebeobrany při-
měřené jejich věku a fyzické kondici. V průběhu výcviku senioři 
mohli zhlédnout i ukázky pokročilejší sebeobrany, byli poučeni 
o možnostech použití různých pomůcek v případě ohrožení, jako 
např. berlí, hůlky, deštníku a pepřového spreje. Ten nakonec, po 

předchozím poučení o způsobu jeho použití, každý ze seniorů 
dostal jako dárek. 

Projekt „Větší bezpečí pro seniory“ byl podpořen finanční-
mi prostředky z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR 
„Programu prevence kriminality na  rok 2014“. Celkový roz-
počet projektu činil 33.000 Kč, Ministerstvo vnitra ČR na něj 
přispělo částkou 29.000 Kč, zbývající část hradilo město Příbor 
ze svého rozpočtu.

Ve spolupráci Svazu PRO-BIO, regionálního centra 
Moravská brána, se sídlem v Příboře a města Příbora se usku-
teční setkání k tématu zvýšení biodiverzity, které proběhne 
dne 19. února 2015 v zasedací místnosti piaristického kláš-
tera v Příboře od 15:00 hodin.

Odbornými lektory k danému tématu budou:

Ing. Radim Jarošek, Správa CHKO Poodří a  Krajské středisko 
Ostrava (téma přednášky: „Jak mohou myslivci spolupra-
covat s  přírodou?“) a  Mgr.  Stanislav Mudra, poradce pro 
ochranu přírody a krajiny (téma přednášky: „Myslivci pří-
rodě v praxi.“)

Na setkání s Vámi se těší organizátoři akce.

ČASY VYSÍLÁNÍ, denně 

od 4.30 hod.    10.30 hod.    16.30 hod.      22.30 hod. 

PREMIÉRA  ZPRÁV - KAŽDOU NEDĚLI
          30 MINUT INFORMACÍ Z PŘÍBORA

AKTUÁLNĚ VYSÍLÁNÍ 24. 12. 2014 - 10. 1. 2015
Vzhledem k svátečnímu času přizpůsobujeme premiéry vysílání zpráv takto: 

2014 neděle - úterý  21. 12. - 23. 12.  ZPRÁVY Z PŘÍBORA  
 středa - středa 24. 12. - 31. 12. VÁNOČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PREMIÉRA NA ŠTĚDRÝ DEN

2015 čtvrtek - pátek   1.  1. -   9.  1. NOVOROČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PREMIÉRA NA NOVÝ ROK
 sobota  10.  1.  POŘAD Z ARCHIVU PŘÍBORA 

Po odvysílání jsou pořady uváděny www.televize-pribor.cz a na http://www.ltv-plus.cz/index.php/pri

Milí čtenáři Měsíčníku, milí diváci,
děkujeme za vaši přízeň. Děkujeme také za vaše dotazy, které jste nám po celý rok a zejména v období před besedami 
s politiky posílali. Většinu z nich jsme zodpověděli a už teď se těšíme na další. Máme radost z toho, že se na základě 

vašich připomínek podařilo některé věci vyřešit, nebo vylepšit. Proto i v novém roce 2015 volejte, pište.

Přejeme Vám, abyste rok 2015 přivítali zdraví a s optimismem. Nechť je to pro vás rok, během něhož převáží 
dobré zprávy nad špatnými, nechť je to rok, během něhož si mnohokrát řeknete, že jste na světě rádi,

 a nechť je to rok, během něhož si budete moci mnohokrát říci: „Není jak mně, není jak nám!“
Hodně štěstí v roce 2015 přejí   Irena a Pavel Nedomovi, LTV Příbor 

ZÁVĚR PROJEKTU „VĚTŠÍ BEZPEČÍ PRO SENIORY“

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ: TÉMA ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY

Eva Durčeková DiS., strážnice Městské policie Příbor

59. kanál, 
vysílač Klimkovice

tel. 776 725 909, 

e-mail: 

televize-pribor@seznam.cz
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ZE ŠKOL

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

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

„MOJE TRDLOVÁNÍ MOJÍ ŠKOLKY“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ŠKOLA NANEČISTO

Opět po roce roztančilo 150 dětí ze sedmi mateřských škol 
a jedné základní na II. ročníku taneční přehlídky dětí předškol-
ního a mladšího školního věku „Moje trdlování“ Kulturní dům 
v Kopřivnici.

Děti rozesmáté, chtivé 
tance i veřejného před-
vádění, ve vkusných, 
na  míru a  tematic-
ky k  hudbě ušitých 
kost ýmů, potěši ly 
své rodiče, pedagogy 
a ostatní návštěvníky 
sálu. Bylo plno. Za-
plnily se  tentokrát 
i balkóny. 
A kdo přišel, nepro-
hloupil.
Celý program byl 
sestaven ta k,  aby 
si dvouhodinové od-
poledne užili úplně 
všichni, děti i dospělí. 
Všechna doprovod-
ná vystoupení tvořily 
opět děti. Natálka 
se Zuzkou – desetile-

té slečny nám předvedly akrobatický tanec na tyči  - poledance 
(nezapomenutelný zážitek), Markétka s Ondrou – jedenáctiletí 
tanečníci americko–latinských a standardních tanců polaskali 
naše srdce romantickým waltzem a hravou cha–chou.
A „Moje školka“ byla právem pyšná na svoji absolventku, nyní os-
miletou Žanetku, která se taktéž a již profesionálně, věnuje tanci 
pod vedením mistrů světa v salse. To, co nám se svým partne-
rem předvedla … pastva pro oči , mrazení v těle.
Odměnou všem byl obrovský aplaus, originální, ručně kované 
zvonky, drátované kytky od odbornice – drátenice, masážní ro-
hože pro zdravé zpestření intenzivního cvičení.

A proč to všechno???
Říká se, že  předškolní věk je  nejdůležitějším obdobím pro 
utváření osobnosti dítěte, jeho návyků, chování. A  všech-
no to nejpotřebnější do života dostávají naši svěřenci právě 
v mateřské škole od nás, pedagogů. Tam vzniká první kon-
takt s estetičnem jak výtvarným, tak hudebním, či tanečním, 
tam si mnozí uvědomí, kterým směrem se bude jejich další 
životní cesta ubírat.
Děkuji touto cestou všem. Pedagogům, kterým záleží na tom 
udělat pro své děti víc, než jim nařizuje jejich pracovní náplň, 
sponzorům – rodičům, celému kolektivu MŠ Hájov, s.r.o. (včet-
ně našeho Václava – pana zřizovatele).

Krásný roztančený nový rok 2015 vám všem.

V sobotu 29. 11. 2014 proběhl u nás v Základní škole Npor. 
Loma Příbor již tradiční Den otevřených dveří. Ty se otevřely 
v 10.00 hod a chodby se hned zaplnily spoustou dospělých, kte-
ří doprovázeli nejen naše současné, ale i budoucí žáčky. Přišla 
si zavzpomínat na „stará léta“ i řada našich absolventů. 
Zaměstnanci školy připravili pro návštěvníky řadu tradičních 
i nových činností, které se pojí nejen s Vánocemi. V odborných 
učebnách si mohli prohlédnout vybavení a vyzkoušet na vlastní 
kůži řadu pokusů a činností.
Další tvoření bylo už zcela vánoční.  Ve cvičné kuchyni se pekly 
a zdobily perníčky.
Ve třídách jste si mohli vyzkoušet, jak jste zruční: například 
vytvořit svícny z různých materiálů, adventní kalendář, utočit 
svíčku ze včelího vosku, vyrobit vánoční ozdoby splétané z no-
vinového papíru či  jiných materiálů, vánoční přáníčka a řadu 
dalších zajímavých výrobků.
A jak je vidět, do práce se opravdu zapojili i rodiče, aby ukázali 
svým ratolestem, jak jsou šikovní.
Součástí tohoto dne byla i Škola nanečisto.

Budoucí prvňáčci si přišli spolu s rodiči prohlédnout, kam v září 
nastoupí. Vyrobili si sněhuláka Špachtlíka a vyzkoušeli si práci 
s interaktivní tabulí, na které byly připraveny různé úkoly.
Nezapomněli jsme ani na žaludky návštěvníků. Ve školní jídelně se o ně 
postaraly paní učitelky spolu s žáky 9. B. Pekla se pizza, prodávaly 
se koláčky, věnečky, trubičky. Kdo měl chuť, dostal párek v rohlí-
ku nebo sladkou palačinku. K pití se podával čaj, káva i minerálka.
Ke Dni otevřených dveří patří již neodmyslitelně „Vánoční jar-
mark“. Děti společně s pedagogy vyrobí spoustu vánočních, 
adventních i mikulášských drobností, které udělají radost všem 
– dětem při jejich výrobě a kupujícím při prohlížení a nákupu.  
S velkým úspěchem se vždy setkají čertovské metličky s čokolá-
dovými penízky, vánoční ozdoby z hlíny, příze, papíru či vosku, 
postavičky čertů a andělů.
Školu navštívilo přes 360 návštěvníků a podle jejich slov i e-mai-
lových zpráv se jim ve škole moc a moc líbilo a děkují za krásně 
připravenou akci.
Ředitel školy děkuje všem pedagogům, zaměstnancům, žákům 
i rodičům, kteří se na sobotní akci podíleli.
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Je začátek prosince a  to znamená, 
že prvňáčkům skončilo předslabikářové 
období. Už zvládnou přečíst některá pís-
mena, slabiky a jednoduchá slova. 

Proto mezi žáky prvních tříd po-
stupně zavítal pan král se svými panoši, 
aby se podíval, jak vše zvládají. Pod jeho 
dohledem žáci ukázali, co se již od září 
naučili. Přednesli básničky, zazpívali pís-

ničky, zatancovali, přečetli, a tím ukázali, že mohou být pasováni na čtenáře. 
Odměnou jim nebyl jen potlesk rodičů, ale i Slabikář, medaile a pamětní list od pana krále. Na závěr všem čtenářům po-

přál, aby je čtení bavilo a mohli si přečíst spoustu krásných knih.

Časopis Připí-
náček vychází v naší 
škole už od  roku 
2011. Letos popr-
vé jsme se přihlásili 
do  soutěže Školní 
časopis roku 2014 
pořádané Asocia-
cí středoškolských 
klubů ČR a Národ-

ním informačním centrem pro mládež. Nejprve jsme se museli 
v květnu probojovat krajským kolem do celorepublikového fi-
nále. To se konalo 1. prosince v Brně. Náš časopis získal Cenu 
poroty. Dík za tento úspěch patří především bývalým redaktor-
kám, které už v letošním roce studují na střední škole: Melánii 
Klvaňové, Michaele Šumberové, Báře Pařenicové a Agátě Kaňá-
kové. Jejich místo zaujaly další nadšené a pracovité redaktorky 
a také dva redaktoři. To, že časopis vychází i v tomto školním 
roce, je především zásluhou Marie Jurečkové, Dominiky Lan-
čové, Anny Huvarové, Sabiny Hokynářové a dalších redaktorů 
z nižších ročníků: Ireny Smolíkové, Ludmily Jurečkové, Vero-
niky Dordové a dalších. Jmenované redaktorky věnují tvorbě 
časopisu mnoho svého volného času po vyučování. Naší snahou 
je časopis dále vylepšovat, zvyšovat jeho čtenost a uspět v dal-
ším ročníku Školní časopis roku 2015.

V týdnu od 24. 11. do 28. 11. 
proběhl v šestých ročnících pro-
jektový týden s názvem Starověké 
civilizace. Žáci pracovali celý 
týden ve skupinkách a každý před-
mět byl zaměřen na dané téma 
a uzpůsoben tak, aby děti pracova-
ly samostatně, získaly co nejvíce 
potřebných informací zábavnou 
formou. V českém jazyce se žáci 
zabývali mytologií starověkých 
civilizací, pracovali s mýty, které 

vysvětlují vznik světa. V matematice se učili napsat své datum 
narození pomocí římských číslic, v pracovní výchově děti vy-
ráběly pyramidy z papíru. Celý týden byl zakončen závěrečnou 
hrou, která probíhala v pátek, kdy žáci ve skupinkách prochá-
zeli devíti stanovišti, plnili úkoly na zopakování všeho, čím 
se celý týden zabývali. Vyvrcholením hry bylo nalezení truh-
ličky se sladkou odměnou.

Mgr. Ivana Říčková, Mgr. Alena Mičkalová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Daniela Grohmannová, Mgr. Miriam Reichertová, 

ZŠ Příbor, Jičínská 486

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V ZŠ NPOR. LOMA

DALŠÍ ÚSPĚCH ŠKOLNÍHO ČASOPISU

PROJEKT

STAROVĚKÉ CIVILIZACE
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Novoroční koncert, sobota 10. ledna od 17:00 hod. 
Tak jako každý rok, i ten letošní přivítáme tradičním Novoroč-
ním koncertem. 
Na koncertě se Vám představí Velký symfonický orchestr Sdružení 
hudebníků Příbor pod vedením pana Zdeňka Pukovce a sólisté. 
Můžete se těšit na vystoupení Kateřiny Juřenové, Aleny Juřenové, 
Lenky Krompolcové, Ondřeje Šimíčka a dalších. Koncertem nás 
provede Pavel Handl. Vzhledem k rekonstrukci Kulturního domu 
se koncert uskuteční v tělocvičně Masarykova gymnázia Příbor. 
Vstupné: dospělí 100,-Kč, dětí: 50,- Kč. Vstupenky zakoupíte 
od pondělí 4. ledna 2015 v městském informačním centru. 

Připravujeme: 
Valentýnský ples, sobota 7. února 2015 
Již po dvanácté pro Vás připravujeme oblíbený Valentýnský ples 
města Příbora. I  v letošním roce se můžete těšit na vynikající 
hudební skupinu Rivieras show Band pod vedením kapelníka 
a skvělého muzikanta Mariana Fusky, bohatý doprovodný pro-
gram a spoustu zábavy. 

Ples se uskuteční ve školní jídelně na ulici Komenského. Vzhle-
dem k omezené kapacitě školní jídelny doporučujeme zakoupit 
si vstupenky v časovém předstihu. Vstupenky zakoupíte od středy 
14. ledna 2015 rovněž v městském informačním centru.

Veselení a mše o pouti sv. Valentina, neděle 15. února
První pouť v roce, probíhající venku je ta valentinská a v Příbo-
ře se uskuteční v neděli 15. února v areálu kostela sv. Valentina 
a  Sokolovny Příbor. Na  pouti ochutnáte zabijačkové dobro-
ty, tradiční medové pečivo - příborské šifle, oříšky, frgály, punč 
a vařonku, medovinu a spoustu dalších pochutin. V dobových 
stáncích zakoupíte tradiční řemeslné výrobky, dřevěné hračky, 
košíky, šperky... Celý den zpestří bohatý doprovodný program 
a tradiční losování o valentinské štěstí. 
Bližší informace o těchto akcích získáte na samostatných plaká-
tech a na www.pribor.eu

Na všechny akce jste srdečně zváni. 

Získejte regionální návštěvnickou 
kartu, díky které můžete čerpat řadu vý-
hod od partnerů nabízejících své služby 
turistům a návštěvníkům Beskyd. Je plat-
ná 12 měsíců, takže ji můžete využívat při 
vašich cestách po turistické oblasti Bes-

kydy - Valašsko v každém ročním období. Máte možnost vybírat 
z nepřeberného množství výhod jak při poznávání turistických 
atraktivit, tak při odpočinku, sportu, či při ubytování a stravo-
vání. Návštěvnickou kartu vám od 1. prosince vystaví na vaše 

jméno ve  vybraných informačních centrech turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko, mezi které patří také naše informační cen-
trum v Příboře. Základní cena je 99,- Kč a děti do 15 let ji mají 
za sníženou cenu 69,- Kč. Ke každé zakoupené kartě dostane-
te tištěnou brožuru s aktuální nabídkou zvýhodněných služeb. 

Karta se  dá zakoupit také z  pohodlí domova přes e-shop 
na webových stránkách www.beskydycard.cz.

Počet výhod s návštěvnickou kartou se stále rozšiřuje.
Aktuální informace o nich najdete na www.beskydycard.cz.

KULTURNÍ OKÉNKO LEDEN 2015

NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA BESKYDY CARD

Nikol Horňáková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Barbora Štůsková, referent odboru veřejné správy, Městský úřad Příbor

MM SSTTOO PP ÍÍBBOORR VVááss zzvvee
nnaa

SSoobboottaa 1100.. lleeddnnaa 22001155
oodd 1177::0000 hhoodd..

TT llooccvvii nnaa MMaassaarryykkoovvaa ggyymmnnáázziiaa PP ííbboorr

VV pprrooggrraammuu zzaazznníí sskkllaaddbbyy ppooppuulláárrnníícchh aa mmuuzziikkáálloovvýýcchh mmeellooddiiíí..

PP eeddssttaavvíí ssee VVáámm::

VVEELLKKÝÝ SSYYMMFFOONNIICCKKÝÝ OORRCCHHEESSTTRR
SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ HHUUDDEEBBNNÍÍKK PP ÍÍBBOORR

SSóólliissttéé::
AAlleennaa JJuu eennoovváá zzpp vv
KKaattee iinnaa JJuu eennoovváá zzpp vv
LLeennkkaa KKrroommppoollccoovváá zzpp vv
OOnndd eejj ŠŠiimmíí eekk kkllaarriinneett

aa ddaallššíí……

DDiirriiggeenntt:: ZZddeenn kk PPuukkoovveecc,, mmooddeerruujjee:: PPaavveell HHaannddll

VVssttuuppnnéé:: ddoosspp llíí 110000,, KK ,, dd ttii 5500,, KK ..
PP eeddpprrooddeejj vvssttuuppeenneekk vv MMIICC PP ííbboorr oodd ppoonndd llíí 55.. 11.. 22001155..

ZZmm nnaa pprrooggrraammuu vvyyhhrraazzeennaa..

BAV klub P íbor - st edisko volného asu, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, P íbor 742 58        Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 

 

Zahájení 

KURZU TANCE
 

pro dosp lé páry 
 

 v pátek   9. 1. 2015 v 18:00h 
v Zrcadlovém sále BAV klubu v ul. Dukelské v P íbo e 

 

Kurzovné: 1.450,- K /os. 
 

V cen : 9 lekcí á 3 vyu . h = 27h 
 

Záv re ný ve írek 
__________________________________________________________________ 

 

Nem že-li se n které lekce zú astnit Váš stálý partner-ka, 
 m žete si p ivést jiného. Pokud máte o kurz zájem, 

 ozv te se, prosím, co nejd íve. 
 Pozv te i své známé! 

 

P ihlášky v BAV klubu nebo ke stažení na: 
 

www.bavklubpribor.cz 
info@bavklubpribor.cz 
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podle systému Jóga v denním život  

KDY? tvrtek 10:00–11:30 hodin 
leden – erven 2015 

KDE? LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, 
Dukelská 1346, P íbor, 2. patro 

PRO ? Cílem je dosažení dobrého fyzického  
a duševního zdraví do pozdního v ku. 

CO OBSAHUJE? Relaxaci, jednoduchá fyzická a dechová 
cvi ení, meditace 

ZA KOLIK? 600 K  

LEKTOR: Jayalakšmi Buchlovská (Legerská) 

KONTAKT: 776 877 170, e-mail: jayalaksmi@seznam.cz 

Za ínáme 8. ledna 2015. 

M O KDU- SL P íbor vás srde n  zve na 
 

SSPOLE ENSKÝ PLES, 
který se koná v sobotu  

7. února 2015  
v Katolickém dom  v Kop ivnici. 

Za átek v 19:00 hod. 
Vstupné 80,- K . 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina YPSILON.  

V p edtan ení vystoupí tane ní pár Jan Tyllich   

se svou tane ní partnerkou.  

Bude zajišt no ob erstvení z domácí kuchyn ,  

ve e e a slosovatelná hra o ceny. 

P edprodej vstupenek od 26. 1. do 6. 2. 2015 vždy od 15:00 hod.  

do 18:00 hod. u paní Št skové na ul. Tyršova 243, P íbor,  

tel: 736 764 744, 556 725 182. 

P edprodej vstupenek do 6. 2. a p edprodej ve e í pouze do 4. 2. 2015. 

Odvoz návšt vník  je zajišt n autobusy: 

tam: 18:45 od škol, 19:00 vl. nádraží, 19:30 od škol, 19:35 vl. nádraží 

zp t: 2:00 hod., 3:00 hod. 

Srde n  zvou po adatelé!!! 

KDY: ve st edu 28. ledna 2015

AS: od 17:30 hodin

KDE: v zasedací místnosti piaristického kláštera, P íbor

VSTUPNÉ: dobrovolné

Do jaké míry m že v domí ovlivnit zdraví lov ka? Co víme
o placebu a placebo efektu? M že sám léka p sobit jako
placebo? Pro fungují ínské horoskopy v USA pouze na ínskou
menšinu? Lze pomocí ryby vytvo it lidské zombie? Lze se otrávit

neškodným lékem i dokonce
zdravým ovocem?
Toto téma nelze zodpov dn
vy erpat, protože mnohé ješt
nevíme a mnohé je nám nejasné,
avšak i p esto lze na toto téma
sd lit mnoho zajímavého.

P EDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Pavel Netušil
st edoškolský u itel
Masarykovo gymnázium

Ve spolupráci s m stem P íborem.

Cyklus přednášek „O nás“ 
V podání erudované kinezioložky a speciální pedagožky 
s 18 lety poradenské a lektorské praxe v oblasti osobnostního 
rozvoje, mezilidských vztahů a práce s dětmi se specifickými 
poruchami učení a chování Mgr. Ivany Mutinové. 

Co o nás prozradí naše 

tvář 
Kdy: ve středu 21. ledna 2015 

Kde: salónek piaristického kláštera, Příbor 

Čas: v 17:30 hodin 

Vstupné: 50 Kč 

Naše tvář o nás odhaluje spoustu zajímavostí. Tvar našeho 
obličeje, očí, úst, nosu dokáže o nás říct, jací vlastně jsme. 
V naší tváři je vepsáno naše spontánní chování. Pokud známe 
tyto informace, můžeme lépe porozumět sobě i druhým lidem. 

 

Ve spolupráci s městem Příborem. 



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

KULTURNÍ PROGRAM  LEDEN

tvrtek 1. ledna od 13:00 hod. 
NOVORO NÍ POCHOD „ TY LÍSTEK“ 
Sraz ú astník  P íbor, nám stí p ed radnicí. Trasa 
8 km Hon ova h rka. V. Bilský tel.: 737 375 203. 

Klub eských turist  P íbor 
Sobota 3. ledna od 7:30 hod. 
ZIMNÍ VÝSTUP NA OND EJNÍK 
Odjezd autobusu P íbor u škol 7:46 hod. 
Info Vladimír Bilský tel.: 737 375 203. 

Klub eských turist  P íbor 
Úterý 6. ledna od 17:30 hod. 
CÍLE - D LEŽITÁ SOU ÁST NAŠEHO ŽIVOTA 
Klášter, p ednáška. Vstupné 50,- K . 

Erika Holubová Petr  
St eda 7. ledna od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na ul. Dukelská. 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
St eda 7. ledna v 17:00 hod. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ LENKY 
FOTOKLUBU P ÍBOR ALENY PON OVÉ                    

Galerie v radnici P íbor  
Sobota 10. ledna od 17:00 hod.  
NOVORO NÍ KONCERT  
Vstupné: dosp lí 100,- K , d tí: 50,- K . 
Vstupenky zakoupíte od pond lí 5. ledna v MIC.  

M sto P íbor  556 455 427 
St eda 14. ledna od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na ul. Dukelská. 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Pátek 16. ledna od 11:00 hod. 
ZABIJA KOVÉ HODY 

Hostinec U ech  
Sobota 17. ledna od 8:00 hod.  
NEREGISTROVANÁ LIGA MLÁDEŽE  
VE FLORBALU 
10. ro ník turnaje pro starší kategorii žák . 
T locvi na Masarykova gymnázia P íbor.  
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Sobota 17. ledna od 14:30 hod.  
KORÁLKOVÁNÍ - KETLOVÁNÍ 
Kurz pod vedením Jany Zemánkové – nutno se 
p edem objednat. P edb žná cena: 120,- K . 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
St eda 21. ledna od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na ul. Dukelská. 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
St eda 21. ledna od 17:30 hod. 
CO O NÁS PROZRADÍ NAŠE TVÁ  

Mgr. Ivana Mutinová ve spolupráci s m stem 
tvrtek 22. ledna  

MUZIKÁL FUNNY GIRL JULE STYNE 
Zájezd do divadla J. Myrona v OSTRAV . 
BAV klub P íbor, st . volného asu, s.r.o., 556 723 778 
Pátek 23. ledna 17:00 hod. 
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY IV 
Hodinový po ad, ve kterém zazní tené ukázky 
z vybraných historických knih z piaristické 
knihovny v P íbo e. Vstupné: 15,- K . 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 

Pátek 23. ledna – ned le 25. ledna 
SOUST ED NÍ DESKOVÝCH HER 
Pro leny kroužku deskových her. 
Informace: J. Bohumínský, tel: 607 985 585,     
e-mail: josef.bohuminsky@seznam.cz 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Sobota 24. ledna od 8:00 hod. 
NEREGISTROVANÁ LIGA MLÁDEŽE  
VE FLORBALU 
10. ro ník turnaje pro mladší kategorii žák . 
T locvi na ZŠ Npor. Loma.  
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Úterý 27. ledna od 9:00 a od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ  
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, 
kravata). Po et míst omezen, na akci je nutné 
se p ihlásit. Cena: 100,- K . 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Úterý 27. ledna od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky 
paní V ry Slívové. Výrobek bude up esn n na 
kurzu, na který se mohou p ihlásit za áte níci 
i pokro ilí. Po et míst omezen, na akci je nutno 
se p ihlásit. Kurzovné: 200,- K . 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Úterý 27. ledna od 16:30 hod. 
PANENKA Z KUKU I NÉHO ŠUSTÍ 
Cena 100,- K . 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Úterý 27. ledna od 18:00 hod. 
ŽIVÁ SÍLA MRTVÉHO MO E 
P ednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová, 
RHom. Seznámení s p ínosem, pozitivními 
ú inky a možnostmi využití lé ivých  
vlastností Mrtvého mo e. Vstupné dobrovolné. 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
St eda 28. ledna od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na ul. Dukelská. 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
St eda 28. ledna od 17:30 hod. 
PSYCHOSOMATIKA 

Mgr. Pavel Netušil ve spolupráci s m stem 
Pátek 30. ledna od 9:00 hod. 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
Herna TJ Sokol. Startovné 20,- K . 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
Probíhající výstava do 31. ledna  
P ÍBORŠTÍ BETLÉMÁ I 
Výstava betlém  sou asných p íborských 
ezbá . Malý výstavní sál. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Probíhající výstava do 31. ledna 
DO JESLI EK PANNA CHUDI KÁ DALA 
SYNÁ KA SVÉHO 
Výstava betlém , betlémových scén a figur     
na základ  barokních text  ve spolupráci 
s Valašským muzeem v p írod  v Rožnov  pod 
Radhošt m. Velký výstavní sál. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
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Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý a tvrtek: 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod.  
Ned le:   9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY v P íbo e 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Odd lení pro dosp lé: 
Pond lí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 

tvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež:  
Pond lí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý: 13:00 – 17:00 hod. 

tvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 
M stská knihovna P íbor  556 725 037 

Rodný d m Sigmunda Freuda v P íbo e 
Záme nická, . 117 

íjen - b ezen: út – ne: 9:00 – 16:00 hod.  
Rodný d m S. Freuda  556 722 200 

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 
PEJSEK A KO I KA 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod. 

ZUMBA - TRAMPOLÍNKY v P íbo e 
Každé pond lí s Renatou. 
Zumba od 18:30 – 19.30 hod./40,- K . 
Trampolínky od 19:30 – 20:30 hod./70,- K . 
 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská 
ODDÍL AEROBIKU TJ P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. d tský aerobik (Draha) 
 20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T) 
Út: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza-fit) 
St:   9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 18:30 – 19:30 hod. body form (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. body ball+over ball (D) 

t: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Tereza-fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. body ball+over ball (D) 
 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská  724 963 164 
SAUNA P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Pond lí: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Úterý: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St eda:  15:00 - 21:00 hod. spole ná 

tvrtek: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Pátek: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
Sobota  15:00 - 21:00 hod. spole ná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Pond lí - pátek:     9:00 – 21:00 hod.  
Úterý, tvrtek: od 16:30 do 17:30 hod. FIT centrum 
je vyhrazeno pro port de bras.             556 725 528 

ZUMBA S PAVLOU 
Každou st edu od 19:00 hod. Cena 70,- K . 

Základní škola Npor. Loma v P íbo e 
JÓGA PRO SENIORY 

tvrtek 10:00 – 11:30 hod.  
Cena 600,- K . Leden – erven 2015. 

Lektor: Jayalakšmi Buchlovská (Legerská). 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  
4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.     /30 minut !! 

 776 725 909, 608 738 793 
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 

 

STROLLERING  
Út, t: 10:00 – 11:00 hod. 

Helena Šime ková – tel. 732 834 584. 
ST EDA S POHÁDKOU 

Spole ný program pro maminky s d tmi. 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- K . 

  7.1. ÍKADLA, BÁSNI KY, CVI ENÍ  
14.1. POVÍDÁNÍ O „VÍLE VITAMÍNCE“ 
21.1. ÍKADLA, BÁSNI KY, CVI ENÍ  
28.1. POVÍDÁNÍ „O SN HULÁKOVI A TU ÁKOVI“ 

 

TVRTEK S VERONIKOU 
ANGLI TINA PRO MAMINKY 

10:00 - 11:00 hod. Cena: 1.500,- K  
Výuka anglického jazyka pro mírn  pokro ilé. 

 

PÁTEK S PAVLOU - ŠMUDLÍCI 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- K . 

  9.1. SN HOVÉ VLO KY – T STOVINY, PAPÍR 
16.1. ZIMNÍ KREACE - PRSTOVÁ TECHNIKA 
23.1. KERAMICKÉ TVO ENÍ  
30.1. ZIMNÍ KRAJINA - OBRÁZEK Z KRUPICE  

 

PÁTEK S RADKOU - MÍ KOVÁNÍ 
10:00 - 11:00 hod. Cena 60,- K . 

Reflexní metoda s molitanovým mí kem. 
Radka Rojí ková 724 329 473 

 
 

STOLNÍ TENIS 
Po, pá: 15:00 - 17:00 hod. Vstupné 10,- K . 

POWER JÓGA 
Út: 17:00 – 18:00 hod.       Vstupné: 60,- K . 

JÓGA I., II. 
Út: 18:00 - 19:30 hod. St. 18:30 – 20:00 hod. 

ZUMBA 
Po:18:30 - 19:30 hod. t: 19:00 - 20:00 hod 

TRAMPOLÍNKY I., II., III. 
Po: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- K .  

Fialová R., kontakt: 607 953 300. 
Út: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- K . 

P ibylová T., kontakt: 775 611 670. 
t: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- K .  

Krausová L., kontakt: 728 018 733. 
LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 

P IPRAVUJEME 
St eda 4. února    MINIKARNEVAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pond lí 9. b ezna – pátek 13. b ezna 
P ÍM STSKÝ JARNÍ TÁBOR  

LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p.o., 556 725 029 
 

P IPRAVUJEME 
ZIMNÍ POBYT – Bav klub, st . volného asu 
pro d ti, mládež, rodiny i s výukou lyžování 

pátek 30. 1. - ned le 1. 2. 2015. 
 

Veškeré podrobné informace akcí budou 
uve ejn ny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
 

ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 
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K r m
stavební a obchodní èinnost

e

www.mojedrevo.cz    tel.: 733 725 111
centrála:

poboèka:  
  ul. Štramberská 1541    742 58 Pøíbor    areál Schrom farms    E-mail:dk.dremax@email.cz

ul. Beskydská 130    741 01 Nový Jièín - Žilina

PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 
S 25 LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 
ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 
ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2015!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

INZERCE



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  19

Petr Škrobánek 
Poh ební služba st. AGNES 

se sídlem v P íbo e, Freudova 118 
pod nám stím, naproti rodnému domu S. Freuda  

nabízí ob an m tyto služby: 
 

 komplexní zajišt ní poh bu  
zajistíme smute ního e níka, kn ze, smute ní ob ad v kostele, smute ní síni, domu smutku a krematoriu, 
hudbu a zp v, dechovou hudbu, varhaníka a zp va ky v kostele, zhotovení smute ního oznámení na po kání, 
v nce a kytice k poh bu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, pr vod poh ebním vozidlem, obléknutí zem elého, 
nosi e rakve a kv tin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, p evoz zem elého 
do zahrani í, vy ízení úmrtního listu, paragraf pro zam stnavatele, sjednání poh bu ve vašem byt  

 zhotovení fotoporcelánu 
ernobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho p ání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky 

 zprost edkování kamenosocha ských prací 
 prodej náhrobních dopl k  

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment) 
 prodej k estních svící a k estních roušek 

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové lou ce M stského h bitova v P íbo e 
  

Provozní doba v kancelá i 
Pond lí – pátek    8 - 12    13 - 16    

      Tel. 556 722 608, 737 629 969           Hana Londinová  
Pohotovostní služba 24 hodin denn  

Bezplatná linka   800 111 202               
www.pohrebnisluzba-agnes.cz 

  

HLEDÁME 100 Ú ASTNÍK  

 
 

 

V pr m ru o 8,3 cm menší obvod b icha jen za 4 týdny!  

Pro  je tak t žké zbavit se tuku na b iše?  Lidé, kte í mají problémy s postavou, dokážou sv j obvod pasu zmenšit jen málo, a to i p esto,       
že zm ní své stravovací návyky a cílen  provozují vytrvalostní trénink. D vodem je špatné prokrvení b išní oblasti. 

Otestujte se! Pohybujte se 20 až 30 minut st ední intenzitou. Uvidíte, že se celé Vaše t lo rozeh eje, jen problémová místa (b icho, stehna) 
z stanou studená. D sledek? Na t chto problémových místech se podkožní tuk spaluje jen minimáln . 

ešení? Slim Belly® ! Slim Belly® stimuluje prokrvení b išní oblasti b hem tréninku, a tím zvyšuje spalování tuku. Dochází k viditelnému 
zmenšení obvodu b icha, pokožce na b iše se vrací pevnost a pružnost. 

Airpressure-Bodyforming-Concept (ABC-one) 

 Dv  tlakové komory p sobí st ídav  na tká . 
 Díky tomu se zvyšuje prokrvení v b išní oblasti.  
 Obvod pasu se zmenší výrazn ji než p i tréninku bez pásu Slim Belly®  

Ú inek SLIM BELLY®   Revolu ní koncept Airpressure-Bodyforming-Concept (ABC-one) zvyšuje pomocí dvou komor se st ídavým tlakem 
prokrvení problémových zón. P sobení tlakových komor na tká , p i kterém se st ídá tlak a uvoln ní spolu se soub žným 
vytrvalostním tréninkem vhání krev do kožní a tukové vrstvy problémových zón.Takovým zp sobem se p irozen  ídí dispozice 
lov ka: Tuk se odbourává jen tam, kde je organismus dob e prokrvený. Slim Belly® podporuje prokrvení v b išní oblasti a spalování 

tuk  p esn  tam, kde si to mnoho lidí p eje. Jako exklusivní partner firmy „ABC-one“ se ú astní naše fitness studie, v níž velmi 
d kladn  otestujeme ú inky Slim Belly®. 

DÁLE NABÍZÍME: 

 CVI ENÍ NA VIBRA NÍCH PLOŠINÁCH 
 VACUSTEPPER 
 BODYSHAPING 
 CRAZY FIT MASAGE 
 SAUNA PÁS A KALHOTY        Vstup pekárna U Rohlí ka 1. p. 
 PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÍ      Otevírací doba po-pá 8.30-19.00, sobota dle objednání 
 PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY       739 657 301 
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TRADIČNÍ "MIKULÁŠSKÁ JÍZDA"

I. ADVENTNÍ KONCERT

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

II. ADVENTNÍ KONCERT

POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

III. ADVENTNÍ KONCERT

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY BETLÉMŮ

Foto: Stanislava Slováková

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2014
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