
LÁSKA KVETE V KAŽDÉM VĚKU, 
ř í ká se … a V K A ŽDÉM ROČ NÍ M 
OBDOBÍ, dodávám. SVÁTEK SVATÉHO 
VALENTÝNA je toho důkazem. Jenže 
příborské Veselení o  pouti sv.  Valentina 
s  největší pravděpodobností nesouvisí se 
svátkem zamilovaných (ač bychom si to 
mnozí přáli...). Souvisí zřejmě se jménem 
sv. Valentina - biskupa Valentina z Terni. Žil 
za vlády císaře Aureliana (270–275) a uzdra-
voval nemocné.

Podle mých informací je Veselení o pouti 
sv. Valentina - nebo chcete-li Valentinská pouť 
- první poutí v roce v České republice, první 
spojenou s jarmarkem probíhajícím venku bez 
ohledu na počasí! Pamětníci - ještě dnes žijící 
- si vzpomínají, že se valentinské poutě konaly 
před a  pak ještě pár let po 2. světové válce 
vždy za velmi krutých mrazů a vždy u kostela 
svatého Valentina. O tom, jak taková pouť 
v minulém století vypadala, svědčí dva obrazy. 
Jeden namaloval J. Turek v r. 1916, druhý Josef 
Luňáček ve 30. létech 20. století. Oba malíři 
si vybrali pohled směrem od příborského 
gymnázia. Na obou je vpravo klášter, vlevo 
kostel sv. Valentina. A toho lidu a sněhu! Na 

pouť chodívaly celé rodiny z Příbora i ze vzdále-
nějšího okolí. Ti bohatší přijížděli na saních 
tažených koňmi, ti chudobnější přicházeli 
pěšky. Byla to pouť vyhlášená daleko široko.
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Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

J. Turek, r. 1916

J. Luňáček, 30. léta 20. stol.

Paní Růžena Drdová z Příbora nám před 
léty vyprávěla: „Byla jsem tehdy mladé děvče. 
U kostela stávalo tak do deseti štandů (pozn. 
stanovišť, prodejních míst), na každé straně po 
čtyři a naproti u učitelského ústavu dva. Vždycky 

hlavně přijeli, protože to byla pouť Němců - 
právě Němci, třeba z Bartošovic, Sedlnic. Přijeli 
na krásných bryčkách vyložených kožešinami, 
oni též zabalení v kožešině vystoupili z  vozů 
a nejdříve zamířili do kostela na mši. Začínala 

vždy v 9 a končila v 10 hodin. 
I my jsme měli ze školy volno. 
Nikdy jsme se ten den neučili 
a  též jsme šli na mši. Kostel 
býval plný lidí, ale i plný kvítí. 
Nádherné to bylo! Poutníci 
se po mši zastavili v  každém 
štandě a  pěkně si pohověli. 
A ti s  bryčkami šli ještě do 
Katolického domu. Tam si dali 
dobré jídélko a  teprve pak jeli 
domů. Krásné to bylo.“

Obrazy ze soukromých sbírek, foto 
reprodukce R. Jarnot a P. Nedoma, 

DUYVIS VIDEO.

(pokračování na straně 20)
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3. schůze RM dne 9. prosince 2014 projednala jednací body, 
z nichž vybírám:

- Zrušila usnesení RM č. 2/25/1 tohoto znění „Rozhodla v souladu 
s výsledky hodnocení oslovit pro přípravu dalších stupňů projekto-
vé dokumentace zpracovatelský tým Ellement zastoupený Ing. arch. 
Jitkou Ressovou, Zlín“ a rozhodla postoupit výběr vhodné varianty 
realizace Lávky přes Lubinu k rozhodnutí zastupitelstvu města.

- Uložila uzavřít Smlouvu o nájmu prostor ke klubové činnosti mezi 
městem a Klubem seniorů města Příbora, z. s. 

- Uložila uzavřít Smlouvu o nájmu prostor části budovy č. p. 19, 
nám. S. Freuda mezi městem Příborem a Centrem pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., Ostrava, Detašované 
pracoviště Nový Jičín, za účelem odborného sociálního poraden-
ství.

- Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2015.

- Souhlasila s  přijetím věcného daru „sportovního setu“ od 
dárce Českého olympijského výboru v hodnotě 5.000,00 Kč pro 
ZŠ Jičínskou, p. o. Příbor.

- Schválila zpracování studie využití půdních prostor objektu 
Základní školy Jičínské, Příbor pro umístění učeben a souhlasila 
se záměrem vybudovat vrátnici při vstupu do budovy školy.

- Schválila obnovu fasády domu č. p. 9 v historizující podobě.

- Vzala na vědomí předpokládaný harmonogram realizace umístění 
TIC v domě č. p. 9 na náměstí S. Freuda.

- Schválila členy komisí a jmenovala jejich předsedy.  Více viz s. 3. 

4. schůze RM v  mimořádném termínu dne 22. prosince 2014 
projednala jednací body, z nichž vybírám:

- Vyloučila z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Snížení 
energetické náročnosti budovy č. p. 1346 na ul. Dukelské v Příboře“ 
tři společnosti a  rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky. Tu 
podala firma Tomáš STRAUB, s. r. o., Hlučín.  Zároveň schválila 
smlouvu o dílo mezi městem Příborem a touto společností s cenou 
6.950.635,00 Kč bez DPH.

- Vyloučila z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře“ 
tři společnosti a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Tu podala 
firma MILIMEX, s. r. o. - organizační složka, Ostrava - Mariánské 
Hory. Zároveň schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem 
a touto společností s cenou 8.577.777,00 Kč bez DPH.

5. schůze RM dne 13. ledna 2015 projednala jednací body, 
z nichž vybírám:

- Uložila zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout parc. 
č. 2914 zahrada v k. ú. Příbor o výměře 700 m2, k užívání jako 
zahradu, od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou. 

- Uložila připravit podklady pro směnu pozemků u Boroveckých 
rybníků mezi městem Příborem a Českým rybářským svazem 
MO Příbor, včetně zadání vyhotovení geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku parc. č. 3021/4 v k. ú. a obci Příbor, vč. návrhu 
písemnosti ke zveřejnění záměru na úřední desce a návrhu směnné 
smlouvy.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit záměr nabytí a podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3086/21, 22, 23 a 25 
v k. ú. a obci Příbor z majetku ČR s právem hospodaření pro Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města 
Příbora.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit záměr nabytí a podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3078/3, 4; 3086/16, 
17, 20, 24, 26 a 27 v k. ú. Příbor, z majetku ČR s právem hospodaře-
ní pro Státní pozemkový úřad Praha, do vlastnictví města Příbora.

- Vzala na vědomí žádost o prodej pozemkových částí v  lokalitě 
„Za školou Npor. Loma“ o výměře cca 8.000 m2 pro účely vybudo-
vání tenisové haly a venkovních tenisových kurtů a doporučila 
zastupitelstvu města nejednat o prodeji pozemků do doby vydání 
územního rozhodnutí pro umístění inženýrských sítí v této lokalitě.  

- Vzala na vědomí žádost o prodej pozemků parc. č. 868/2 a 868/3 v k. ú. 
Příbor za kupní cenu ve výši odpovídající dani z nabytí nemovité 
věci vypočtené z částky 76.500 Kč ve výši stanovené zákonem ke 
dni uzavření kupní smlouvy, jak bylo sjednáno ve smlouvě o zřízení 
věcného břemene a předkupního práva věcného z r. 2001, uložila věc 
zveřejnit na úřední desce a doporučila zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy pro prodej těchto pozemků.

- Vzala na vědomí zprávu o dosavadním jednání se spol. SOMBRA, 
a. s., ve věci neoprávněného užívání části pozemku parc. č. 708/1 
v k. ú. Příbor a schválila prodloužení lhůty k předání této části 
pozemku do 30. 4. 2015 s tím, že pokud tento termín nebude společ-
ností dodržen, přistoupí město Příbor k podání žaloby na vyklizení 
pozemku.

- Doporučila zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 9/7/2/2 ze 
dne 15. 12. 2011 - to znělo: Rozhodlo vyhradit si právo schvalovat 
zadání jednotlivých projektů.

- Schválila účast na dotačním programu Ministerstva vnitra 
„Program prevence kriminality na r.  2015“ a  schválila žádost 
o dotaci s názvem „Příbor – Forenzní značení jízdních kol prostřed-
nictvím syntetické DNA“

- Schválila pronájem garáže na ulici Fučíkově  č. p. 1308 o celkové 
ploše 21 m2.

- Zřídila Komisi pro řešení problematiky zástavby lokality 
„Za školou“ a dalších investičních akcí města s účinností od 14. 1. 
2015 - viz s. 3.

- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou 
službou v Příboře od 13. 1. do 30. 6. 2015.

- Rozhodla pronajmout byt 3+1 č. 22, Choráze 1491, Příbor, panu 
<anonymizováno>, za nejvyšší nabídku smluvního nájemného 45,5 
Kč/m2/měsíc.

- Schválila Plán nákladů SMMP, s. r. o., na léta 2015–2018 - údržba 
a opravy DBF města dle komisionářské smlouvy.

- Schválila užití znaku města Příbora pro potřeby bakalářské práce 
Příručka s klíčem tinktur a figur současných městských znaků měst 
ČR.

- Vzala na vědomí informaci odboru ISM o stavu rozpracovanos-
ti investičních akcí města Příbora a  doporučila zastupitelstvu 
při zařazování dalších investičních akcí do rozpočtu města 2015 
vycházet z návrhu odboru investic a správy majetku.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Autobusová zastávka Příbor – Točna 
na silnici III/48012“.

- Vzala na vědomí průběžnou zprávu ve věci návrhů změn Organizač-
ního řádu MÚ a změn vnitřních směrnic MÚ Příbor v návaznosti na 
zohlednění ukončení smluvního vztahu vycházejícího z komisio-
nářské smlouvy z r. 2006 uzavřené mezi městem Příborem a SMMP, 
s. r. o., k 30. 6. 2015.

- Zrušila Usnesení č. 100/59/3 - rozhodla vypovědět komisionář-
skou smlouvu č. 195/06/KM/MŠBMH z 09/2006, uzavřenou mezi 
městem Příborem a SMMP, s. r. o., k termínu 30. 6. 2015 a rozhodla 
vypovědět tuto smlouvu k 31. 12. 2015. Výpověď bude doručena 
v průběhu měsíce září 2015.

Pro potřeby zveřejnění v Měsíčníku kráceno, usnesení v plném 
znění na www.pribor.eu, popř. v kanceláři vedení města Příbora.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

JAKÉ MÁME VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA A KOMISE RADY 
MĚSTA A KDO JSOU JEJICH PŘEDSEDOVÉ A ČLENOVÉ?

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře

Ing. Bohuslav Majer, starosta města Příbora

2. zasedání ZM dne 18. prosince 2014 projednalo jednací body, z nichž 
mj. vybírám:

- Schválilo rozsah kompetencí místostarostky města Příbora v  těchto 
oblastech:
- oblast sociálních věcí a záležitostí,
- oblast kultury a cestovního ruchu,
- oblast životního prostředí,
- oblast nakládání s majetkem města,
- dohled nad vyřizováním stížností a petic,
- Technické služby města Příbora,
- zastupování města v Místní akční skupině Lašsko.

- Schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2180/3, 4, 5; 2197/2, 
3; 2198/5, 6, 2198/7 a 2199/2 v k. ú. a obci Příbor za 148.610 Kč + náklady 
spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovité věci, mezi prodávajícím 
ČR s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, ÚP Ostrava, a kupujícím městem Příborem.

- Schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2178/15, orná půda, 
v k. ú. a obci Příbor, o výměře 169 m2 za cenu 40.000 Kč, mezi prodávajícím 
ČR s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Praha 3 a kupujícím 
městem Příborem. Daň z nabytí nemovité věci uhradí kupující.

- Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 677/5, k. ú. 
Klokočov u Příbora, obec Příbor, a to v plné výměře 1904 m2, z majetku ČR 
s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Praha, do vlastnictví 
města Příbora.

- Schválilo návrh 3. změny rozpočtu města Příbora na rok 2014 v následu-
jících objemech:

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

2. změně rozpočtu města Příbora 
na r. 2014 o 4 317,60 tis. Kč

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

2. změně rozpočtu města Příbora 
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 Příbora na r. 2014

- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 2016–2017. 
- Schválilo zapracovat do návrhu rozpočtu na r. 2015 částku ve výši 70 tis. 

Kč potřebnou na zpracování studie proveditelnosti sanace sesuvu v místní 
části Hájov.

- Schválilo rozpočet města Příbora na r. 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

- Zvolilo členy Kontrolního a členy Finančního výboru Zastupitelstva města 
Příbora viz níže a schválilo statut a jednací řád výborů.

- Schválilo návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu Lašská brána Beskyd 
(členové: Kopřivnice, Příbor, Štramberk, Hukvaldy).

- Schválilo od 1. 1. 2015 roční poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
v  sazbě 468,00  Kč a  vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora 
č. 1/2014 o tomto místním poplatku.

- Schválilo převod části finančního příspěvku, přiděleného vlastníkům 
jednotek v domě č. p. 102, ul. Lidická, Příbor, dle usnesení ZM č. 32/8/4/1 
ze dne 26. 6. 2014, ve výši 58 tis. Kč do rozpočtu města pro rok 2015.

- Vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav zástavby lokality 
„Za školou“ a rozhodlo o způsobu realizace inženýrských sítí potřebných 
pro budoucí zástavbu prostřednictvím města Příbora. Současně vzalo na 
vědomí nutnost vyčlenit v rámci 1. změny rozpočtu města na rok 2015 
potřebné finanční prostředky na zpracování dílčích projekčních prací 
a úhradu poplatků vyplývajících ze zákonných ustanovení souvisejících 
s přípravou zástavby této lokality.

- Stanovilo pro r. 2015 náhradu ušlého výdělku v  souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněného člena ZM ve výši 220 Kč/hod. v  pracovní dny 
od 8 do 16 hodin a stanovilo, že cestovní náhrady se budou v současném 
volebním období členům zastupitelstva poskytovat ve výši a za podmínek 
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance Městského 
úřadu v Příboře v pracovním poměru v souladu s § 78 zákona o obcích.

- Schválilo plán práce zastupitelstva na 1. pololetí roku 2015.

Pro potřeby zveřejnění v Měsíčníku kráceno, usnesení v plném znění na 
www.pribor.eu, popř. v kanceláři vedení města Příbora. 

Zasedání i na www.televize-pribor.cz

Vážení spoluobčané, 
Zastupitelstvo města Příbora (dále jen ZM) na svém 2.  zasedání dne 

18. 1. 2015 zřídilo dle zákona č. 128/2000 Sb., §117 (Zákon o obcích) dva 
výbory ZM jako své iniciativní a kontrolní orgány. Rád bych vás proto seznámil 
s tím, o  jaké výbory se jedná, kdo jsou předsedové a členové jednotlivých 
výborů ZM. 

Jedná se o tyto výbory ZM:

•	 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbora:
 Předseda výboru: Ing. Milan Strakoš,
 členové: Ing. Milan Gabzdyl, Ing. Jan Monsport, Ing. Jana Konečná, 

Bc. Lukáš Kresta, Dušan Krišák, Ing. Zdeněk Pařízek, Mgr. Silvie Piškytlová, 
Vladimíra Sklenovská.

•	 Finanční výbor Zastupitelstva města Příbora:
 Předseda výboru: Ing. Jiří Polášek,
 členové: Ing. Milan Střelka, Ing. Bc. Zuzana Turková, Mgr. Pavel Netušil, 

Ludmila Štůsková, Ing. Kateřina Honešová, Ing.  Milan Dobečka, Věra 
Kovaříková, Jiří Demel.

Kromě těchto dvou výborů zřídilo Zastupitelstvo města Příbora na 
základě zákona č. 128/2000 Sb. §121 (Zákon o obcích) dva osadní výbory, a to:

•	 Osadní výbor Hájov:
 Předseda výboru: Radek Jurečka,
 členové: Pavel Kocourek, Ivana Kmeťková, Ondřej Sýkora, Břetislav 

Matula, Jaroslav Šrámek, Martin Vlček.
•	 Osadní výbor Prchalov:
 Předseda výboru: Ivo Lacný,
 členové: Alena Sochová, PhDr. Marie Monsportová, Jana Kopková, Mgr. Dan 

Kuliha, Jaromír Neussar, Věra Volná.

Rovněž Rada města Příbora (dále jen RM) na základě zákona 
č. 128/2000 Sb. §122 (Zákon o obcích) zřídila jako své iniciativní a poradní 
orgány následující komise RM:
•	 Komise pro občanské záležitosti:
 Předsedkyně komise: PhDr. Marie Monsportová,
 členové: Bc. Ivana Bolomová, Mgr. Martina Filipcová, Eva Rumpíková, 

Miluše Bergrová, Mgr. Martin Feilhauer, Alena Tomečková, Mgr. Olga 
Galiová, Ludmila Sklenovská.

•	 Komise pro regeneraci městské památkové rezervace:
 Předseda komise: Ing. Jan Černoch,
 členové: Ing. arch. Petra Martináková, Ing. Alena Rašková, Mgr. Markéta 

Jurašková, Stanislav Štefek, MUDr. Aleš Polách, Ing. arch. Jan Malík, 
PhDr. Milada Podolská, Mgr. Irena Nedomová.

•	 Komise pro životní prostředí:
 Předseda komise: Bc. Valentin Putala,
 členové: Ing. Bc. Andrea Nováková, RNDr. Vladimíra Krišáková, Josef 

Hanák, Ing. Jana Svobodová, Oldřich Seibert st., Mgr. Pavel Netušil, Martin 
Domitra, Ing. Alice Hambálková.

•	 Komise kultury a cestovního ruchu:
 Předseda komise: Ivo Lacný,
 členové: Elen Jeřábková, Roman Borovička, Martin Monsport, Dipl. ek., 

MUDr. Mořic Jurečka, Lenka Nenutilová, Rudolf Korčák, Bc. Šárka 
Gachová, Mgr. René Brinda.

•	 Komise pro řešení zástavby lokality „Za školou“ a dalších investičních 
akcí města:

 Předseda komise: Ing. Milan Dobečka,
 členové: Ing. Daniel Žárský, Vladimír Hanzlík, Ing. Milan Gabzdyl, 

RSDr.  Mgr. Stanislav Janota, Mgr. Bohdan Knězek, Jan Nedoma, 
Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Bohuslav Majer.

Náplně práce jednotlivých výborů
a komisí uveřejníme v některém následujícím vydání Měsíčníku města.
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Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města

Představenstvo ASOMPO, a. s. 

Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města

Již máme 17 dní nového roku za sebou, což je 408 hodin 
a každý z nás začíná plnit nějaké to předsevzetí, které si dal do 
nového roku. Někteří obyvatelé města začali navštěvovat fittness 
centra, jiní využívají hubnoucí programy, druzí se zdokonalují 
v jazycích.

My, na městském úřadě, jsme rovněž začali s plněním úkolů, 
které jsme si pro letošní rok stanovili. Pokračuje se na rekon-
strukci Kulturního domu, na výstavbě piaristické zahrady a lávce 
přes obchvat. Již se začaly připravovat další investiční akce, které 
by se měly v letošním roce uskutečnit, nebo by měly být zahájeny. 
Na rok 2015 je i  přesto, že není k  dispozici Kulturní dům, 
připraveno mnoho zajímavých kulturních akcí. První kulturní 
akci letošního roku byl tradiční a překrásný novoroční koncert, 
který se uskutečnil pod vedením pana Zdeňka Pukovce. Koncert 
byl uspořádán v netradičním prostředí, a to ve sportovní hale 
Masarykova gymnázia. Určitě mnozí z nás měli obavy z toho, 
jak vyzní koncert v těchto prostorách. Všichni diváci byli mile 
překvapeni výbornou akustikou, která zde byla, a koncert dopadl 

nad očekávání. Samotní hráči podali jako vždy vynikající výkony. 
Patří jim za to mé poděkování.

Další nejbližší kulturní akcí, která se již připravuje, je tradiční 
Valentinská pouť, která se uskuteční dne 15. 2. 2015. 

I v  letošním roce Technické služby města Příbora zkrášlí 
město výsadbou nových keřů a květinových záhonů.

Když jsem se však mezi svátky procházela městem, bylo mně 
velmi smutno. Ptala jsem se sama sebe, proč se mnozí z nás snaží, 
aby bylo město čisté a pěkné, když některým obyvatelům je to 
jedno. Po ulicích byly rozházeny papírky, kelímky, ubrousky a co 
víc, ještě k tomu psí exkrementy.

Ptám se Vás, obyvatelé města, zda si doma rovněž vyhodíte 
papír na podlahu a necháte ho ležet a zda po svém psím miláčkovi 
neuklízíte. Domnívám se, že nikoliv.

Proto Vás s novým rokem prosím o větší ohleduplnost vůči 
všem občanům a o toleranci vůči lidem, kteří provádějí úklid 
města. Věřím, že Vám rovněž záleží na tom, aby město bylo čisté 
a všichni se v něm cítili dobře.

Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou 

společnost ASOMPO, a. s., ve které je i vaše město akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a. s., se sídlem v  Životicích 

u Nového Jičína sahá až do r. 1991, kdy se celkem 56 zakládajících 
obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování 
zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání 
komunálního odpadu z domácností a firem v okrese Nový Jičín. 
Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí 
a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na 
prvotní rozjezd firmy složily, a  to dle počtu obyvatel částkou 
200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál 
důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace 
i výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ 
pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od doby 
vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost 
opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny veškeré 
počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani nedotují 
nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, 
využívají její služby včetně finanční podpory.

V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena 
akciová společnost ASOMPO. Tato společnost poté od 1. 1. 2002 
převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení 
SOMPO.

A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala? Jako první 
se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice 
a  téměř všechny komunální odpady z  Novojičínska se začaly 
ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování 
skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou 
výroby a  následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. 
Odpadním teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie 
firma započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově 
v areálu skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další 
službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozlo-
žitelného odpadu (hnědé kontejnery). 

Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných 
oblastech a aktivitách, které jsou přímo směrovány do daných 
obcí a  měst. Díky dobrému hospodaření, např. každoročně 
je možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů 
v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně 
se v  konečném součtu a  profitu obcím zhodnocují akcie cca 
20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí 
a měst vždy rozdělen.

Děkujeme tímto vedení vašeho města, že nám umožnilo 
krátce představit akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás 
- hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy zastupi-
telstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy 
v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná.

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

INFORMACE FIRMY ASOMPO, a. s.

MĚSTO PŘÍBOR 
NEZVÝŠILO POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Město Příbor na svém 2. zasedání zastupitelstva města 
konaném dne 18. 12. 2014 schválilo pro rok 2015 poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu v sazbě 468,- Kč 
za osobu a rok. Tento poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 
2014.

Osvobození od poplatku jsou poplatníci:
- fyzické osoby, které mají hlášen trvalý pobyt na adrese Příbor, 

Masarykova 542 (Domov Příbor, bývalý Domov seniorů), 
- dále jsou to poplatníci, kteří žijí v zahraničí po dobu delší než 

půl roku, 

- fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a dosud nedovršily 
18 let a žijí v dětských domovech ČR,

- poplatníci, kteří mají v  obci trvalý pobyt a  kteří nedovršili 
1 rok života,

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba a nepožadují k nim přistavení 
popelové nádoby. 

Poplatníci jsou od poplatku osvobozeni v  poměrné výši 
poplatku za jednotlivé měsíce, kdy existovala rozhodná 
skutečnost pro osvobození od poplatku.
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Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města, Městský úřad Příbor

Město Příbor spustilo před vánočními svátky novou podobu 
webových stránek. Novinkou není pouze kompletní grafika webu, 
ale i  obsah a  organizace informací. Návštěvník webu by se měl 
nyní jednoduchou cestou dostat k  cíleným informacím, a  to díky 
čtyřem hlavním sekcím OBČAN, TURISTA/O MĚSTĚ, RODINA 
A DĚTSKÝ WEB.

Pod sekcí OBČAN nalezne návštěvník vše potřebné pro vyřízení 
jakýchkoli záležitostí na úřadě. Nově byly vytvořeny záložky Životní 
situace, Hlášení problémů, přehlednější podobu dostala kategorie 
Kalendář akcí. V aktualitách jsou automaticky zobrazovány nové 
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Mezi novinky patří např. 
hlasový modul, který přehrává jakýkoliv obsah webu, zjednodušená 
verze nejen pro seniory, exporty do RSS, mapový portál obsahující 
firmy a  instituce v Příboře napojený např. na katastr nemovitostí, 
plánovač tras apod.

Sekce TURISTA/O MĚSTĚ obsahuje informace o městě Příboře 
a je tudíž určena nejen pro turisty, ale i pro občany z nejbližšího okolí. 
Díky této sekci webu občané poznají současnost i minulost města, 
naleznou zde památky, tipy na trávení volného času, firmy a služby, 
interaktivní mapu. 

Součástí jsou i  virtuální prohlídky města, které prošly také 
inovací. Kromě nových virtuálních míst prohlídky jistě pozitivně 
překvapí svým jednodušším a přehlednějším orientačním uspořá-
dáním. Mezi nově nafocená místa patří např. zahrady mateřských 
školek, koupaliště a sportoviště, Luna.  

Speciální upoutávku si zaslouží kronikářkou města inovovaná 
záložka „Osobnosti města“, která nyní obsahuje příborské rodáky. 
Postupně bude záložka doplněna o osobnosti působící v Příboře, aniž 
by se zde narodili a o čestné občany města. 

Velmi zajímavá a  jedinečná je záložka Památky – Tajemství 
starého hřbitova. Díky Mgr. Ireně Nedomové (kronikářka města) 
mají návštěvníci webu možnost prohlídky plánu starého hřbitova 
u  kostelíka sv. Františka. Díky zpracované trase A a  B získají 
vědomosti o  mnohých významných osobnostech, které jsou zde 
pochovány. 

Rozhodně stojí za zhlédnutí také Procházka městskou památ-
kovou rezervací – první dvě zastavení detailně zpracovala rovněž 

paní kronikářka. Další zastavení budou během roku opět dopraco-
vávána do podrobnější, historicky zajímavější podoby.

Kategorie RODINA obsahuje důležité informace potřebné 
v různých životních etapách a situacích, např. co vyřídit při svatbě 
a narození miminka, na jaké dávky máte v různých životních situacích 
nárok, jak řešit krize v rodině, co vyřídit při úmrtí blízkého člověka, 
jak si poradit v  nezaměstnanosti, kde je možnost trávit volný čas 
s rodinou atd. 

Rovněž stránky obsahují důležitá telefonní čísla a informace na 
lékaře, poradny, záchranný systém. 

Stránky nabízejí také funkci externího vkládání akcí, kde do 
modulu kalendáře akcí má možnost každý občan či instituce vložit 
upoutávku na zajímavou akci. 

Nechybějí samozřejmě novinky a zajímavosti. Občané si mohou 
navolit automatické zasílání těchto novinek na e-mailové adresy. 

Sekce DĚTSKÝ WEB obsahuje již dříve spuštěný webík. Zde 
naleznou nejen děti informace o  městě, dětském zastupitelstvu, 
aktivitách jednotlivých škol, možnostech trávení volného času. 

Kromě toho webík nabízí i  naučná témata z  oblastí dopravy, 
životního prostředí, zdravého životního stylu, návody na řešení 
problémových situací (alkohol, drogy, šikana…). 

Záložka „Rizika a nebezpečí“ obsahuje bezpečnostní informační 
systém s návody a informacemi v oblastech rizik, se kterými se člověk 
může ve svém životě setkat, např. dopravní nehoda, nebezpečné 
havárie (třeba i  cisterny s  nebezpečnou látkou), požáry v  domác-
nostech, lesní požáry, výbuchy (např. kotlů, bio krbů), blesková 
povodeň atd., ale také běžné úrazy, onemocnění a život ohrožující 
stavy, které nás potkávají v  běžném životě i  při mimořádných 
událostech. Tato a mnoho dalších, jsou rizika a nebezpečí, na která 
musí být každý z nás připraven. Znát tato rizika, vědět, jak se jim 
vyvarovat, a hlavně vědět, jak se zachovat v případě, že nastanou, 
může opravdu zachránit život nebo třeba „jen“ majetek.

Doufáme, že se nové webové stránky budou líbit a přivítáme jakékoliv 
podněty na jejich zlepšení. 
Stránky naleznete na známé adrese www.pribor.eu
Kontakt: e-mail: buskova@pribor-mesto.cz, tel.: 556 455 410

MĚSTO PŘÍBOR MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
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Omluvu posíláme panu Vladislavu Bolomovi, který nebyl minulý měsíc nedopatřením uveden mezi lednovými jubilanty. Tímto mu dodatečně 
blahopřejeme. A panu Jindřichu Mikulenkovi za to, že mu v minulém vydání tiskařský šotek zkomolil příjmení. 

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU.

Jan Fiala
Václav Lys
Anna Matejová
Josef Šustek 

Marta Pustějovská
Mária Horváthová
Ludmila Havranová
František Jalůvka

Hana Kotenová
Jiří Novotný
Jiřina Škorvagová
Vojtěch Viznar

Jaroslav Biolek
Agnesa Černá
Jindřich Medal
Božena Pavelková

Věra Pešková
Josef Žáček 
Žofie Hanáková
Mária Matulová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Drahoslava Höppová Jaroslav Tomčák Vlasta Jurásková Krystyna Sochová Marta Jargusová Kristína Bartošová

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Komise pro občanské záležitosti dosáhla v roce 2014 deseti 
členek. Pro komisi pracovalo nezištně dalších 18 dobrovolníků, 
kteří navštěvovali občany města - jubilanty ve 12 obvodech 
Příbora, včetně jeho místních částí Hájova a Prchalova.

V průběhu roku 2014 se konalo 10 pracovních setkání, jichž se 
aktivně účastnilo všech 10 členek. Čtyřikrát ročně se zúčastnilo 
jednání komise i dalších 18 členů, kteří si vyzvedávali dárky pro 
jubilanty, sdělovali návrhy pro zlepšení kontaktu s  jubilanty, 
případně řešili problémy, které se vyskytovaly v jejich obvodech. 
Na pracovních setkáních, která probíhají dle plánu práce, se 
pravidelně projednávalo plnění rozpočtu, operativně se řešily 
zadané úkoly či iniciativní návrhy členek nebo obyvatel města.

V roce 2014 proběhlo v Příboře 3x vítání občánků, kde bylo 
slavnostně přivítáno 65 nových občánků. Komise zajišťuje zápisy 
do kroniky a dárky a ve spolupráci s paní učitelkou Rejmanovou 
a „jejími“ dětmi ze ZŠ Jičínské kulturní program. V této oblasti 
jsme navázali spolupráci s  MŠ Pionýrů. Pod vedením paní 
ředitelky Jordánkové a paní učitelky Filipové si děti připravily 
milé pásmo písniček a tanečků a doplnily tak úspěšně tým, který 
se podílí na realizaci „vítání“.

V červnu proběhlo jako každým rokem vyhodnocení devíti 
nejúspěšnějších žáků a  studentů příborských škol. Komise  
pomáhá také při organizaci předávání maturitních vysvědčení, 
kdy členky zajišťují zasílání pozvánek rodičům maturantů. Na 
podzim komise organizovala Počítačový kurz pro seniory, který 
vedl Bc. Tyllich. Kurzu se zúčastnilo 6 seniorů, zájem o tento kurz 
loni výrazně poklesl oproti rokům předešlým. Kurz měl 10 lekcí 
a výuka probíhala opět po 2 hodinách týdně v ZŠ Npor. Loma.

V září členky předávaly prvňáčkům praktické dárky 
zakoupené z  rozpočtu komise. V říjnu se konalo slavnostní 
setkání sedmdesátníků. Pozvání přijalo 52 z  98 pozvaných 
sedmdesátníků. Komise pro jubilanty zajišťovala kulturní 
program a zakoupila dárky a květiny pro oslavence. Vzhledem 
k  rekonstrukci Kulturního domu navázala komise spolupráci 
s jídelnou při ZŠ Jičínské, kde se setkání sedmdesátníků konalo 
poprvé a nutno říci, že s kladným ohlasem. Setkání proběhlo již 
tradičně také za účasti představitelů města v čele s paní místosta-
rostkou Ing. Danou Foriškovou, Ph.D.

Komise se dále podílí i na obřadech výročí svateb. V roce 
2014 to bylo jednou, kdy si připomněli své diamantové výročí 
manželé z Příbora. V prosinci byly zakoupeny vánoční dárky pro 
Domov Příbor a předány peníze na dárky pro děti z Dětského 
domova v Příboře. Dárky v Domově Příbor byly předány osobně 
paní místostarostkou za asistence matrikářky. 

Komise projednává také návrhy na Ceny obce a na udělení 
Čestného občanství. V roce 2014 však nebyl navržen nikdo. 
V  průběhu roku členky úzce spolupracují s  kluby seniorů ve 
městě, navštěvují obyvatele domů s  pečovatelskou službou 
a Domov Příbor. Komise jednou ročně odměňuje také Čestné 
dárce krve a  předává jim věcné dary. V loňském roce bylo 
pozváno k předání drobných dárků a poděkování třináct bezpří-
spěvkových dárců krve a plazmy.

Všichni členové komise a jejích subkomisí pracovali nezištně, 
iniciativně, s chutí a pochopením pro potřeby obyvatel našeho 
města. Za tuto činnost patří všem velké PODĚKOVÁNÍ.

Komise pro občanské záležitosti má mimo jiné ve své 
náplni i jednu z příjemných záležitostí, kterou je odměňování 
dárců krve a  plazmy. Jedná se o  občany Příbora, kteří darují 
potřebným vzácnou tekutinu, bez které člověk, kromě vody, 
nemůže existovat. 

V roce 2014 bylo pozváno na předvánoční setkání 13 dárců 
krve. Osm z nich dosáhlo v roce 2014 čtyřiceti odběrů a pět pak 
osmdesáti odběrů. 

Setkání proběhlo 15. prosince v  odpoledních hodinách 
v  piaristickém klášteře v  Příboře. Dostavilo se celkem pět 
z dvanácti pozvaných – paní Jana Tomková, pan René Bajer, pan 
Miroslav Beneš, pan Radek Potůček a pan Alexandr Havrlant. 
Pod záštitou komise pro občanské záležitosti byly přítomným 
předány drobné dárky jako poděkování za jejich příkladnou 
činnost. Pan starosta Ing. Bohuslav Majer a paní místostarostka 
Ing. Dana Forišková, Ph.D. vyjádřili všem velký dík a promluvili 
si pak vzájemně s dárci u malého pohoštění. U této příležitosti 
nechyběla tradičně ani naše městská televize, která vše zazna-
menala pečlivým okem kamery.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří snad budou 
příkladem pro ty, kteří se k  tomuto kroku ještě odhodlávají. 
Darovaná krev či plazma je darovaná šance na život.

ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2014

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DÁRCI KRVE
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Za komisi pro občanské záležitosti Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Vážení senioři, 
jak jsme vám v minulém čísle slíbili, upřesňujeme informace, 

týkající se zveřejňování jubilantů v tomto příborském periodiku 
a  zároveň bychom chtěli aktualizovat informace o  systému 
blahopřání jubilantům. Dne 05.01.2015 členové komise pro 
občanské záležitosti za přítomnosti paní místostarostky 
Ing. Dany Foriškové, Ph.D. rozhodli, že tato tradice zůstane 
zachována. K tomuto rozhodnutí přítomní dospěli na základě 
ohlasů občanů, kterých se tato tradice týká. Našli jsme oporu 
také v  §  35 odst. 2 zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích, podle 
kterého: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 
dále pečuje v  souladu s  místními předpoklady a  s  místními 
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 
potřeby bydlení, ochrany a  rozvoje zdraví, dopravy a  spojů, 
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech je pak údaje o občanech možné využívat za účelem blaho-
přání, avšak za účelem zveřejnění těchto informací je nutné mít 
k tomuto zveřejnění souhlas dotyčné osoby. Z tohoto důvodu 
jsme změnili organizační zajištění blahopřání a  zveřejňování 
výročí narozenin. V průběhu měsíce ledna, případně ještě února 
budou potenciálním jubilantům vhozeny do schránek letáčky 
s  upozorněním na možnou návštěvu gratulantů (je zároveň 
součástí tohoto článku). Po obdržení budou mít senioři možnost 

odmítnout jak zveřejnění, tak osobní gratulaci - buď telefonicky, 
e-mailem, poštou, či osobně na Městském úřadě v  Příboře. 
Pokud nebude jakýmkoliv z uvedených způsobů doručen tento 
„nesouhlas“, pak bude rozhodnutí dotyčného bráno jako souhlas 
ke zveřejnění jubilea v Měsíčníku a zároveň jako souhlas k osobní 
gratulaci. Znamená to, že pokud si návštěvu, či zveřejnění 
v  Měsíčníku přejete, pak není nutné nás kontaktovat. 
Pokud si však nepřejete návštěvu, ani zveřejnění jubilea 
v Měsíčníku, pak nám to, prosíme, oznamte.

Členové komise pro občanské záležitosti budou následně 
navštěvovat jubilanty tak, jak bylo zvykem v minulých letech, 
nyní ve věku 80, 85 let a výše každý ročník. Pro sedmdesátníky 
a sedmdesátipětileté, pro každou skupinu zvlášť, bude organi-
zováno setkání s posezením. Na tato setkání však bude nutno se 
přihlásit samostatně, ze své vůle. Přihlášky a nezbytné informace 
budou zveřejněny s časovým předstihem obvyklým způsobem, 
tzn. na webových stránkách, v Měsíčníku a městské televizi. 

Jubilanti v Měsíčníku budou uveřejňováni od sedmdesáti let, 
vždy kulatá a půlkulatá výročí. 

V souvislosti se zveřejňováním informací prosíme 
o pochopení. Data jsou nyní aktualizována, dle nové metodiky, 
s časovým zpožděním, proto nelze stoprocentně vyloučit chyby. 
Zároveň prosíme o pochopení jubilanty narozené v měsíci lednu 
či únoru, aby omluvili časové zpoždění osobní gratulace, protože 
v celé záležitosti rozhodovala komise pro občanské záležitosti 
v novém složení až v lednu roku 2015.

INFORMACE JUBILANTŮM

Vážená paní, vážený pane.
Pokud budete v letošním roce slavit své 80., 85. nebo vyšší 

jubileum, můžete v období tohoto, pro Vás významného výročí, 
očekávat návštěvu některého ze členů Komise pro občanské 
záležitosti města Příbora s drobným dárkem a blahopřáním.

Pokud si tuto návštěvu NEPŘEJETE, prosíme Vás, abyste 
nám toto oznámili telefonicky na tel. č. 556 455 443, e-mailem 
na adrese: bolomova@pribor-mesto.cz či písemně na adrese: 
Městský úřad, odbor veřejné správy-matrika, náměstí Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor.

Prosíme Vás, abyste nám dali vědět také v případě, že si 
nepřejete v této souvislosti zveřejnit Vaše jméno v pravidelné 
rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města Příbora.

Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše 
rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním v  Měsíčníku 
a zároveň jako souhlas s osobní gratulací.

Děkujeme za pochopení,
členové komise pro občanské záležitosti.

MĚSTO PŘÍBOR • INFORMACE JUBILANTŮM

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

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, Městský úřad Příbor
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 V ČÍSLECH

INFORMACE PRO OBČANY KE KÁCENÍ DŘEVIN

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

S počátkem nového roku bývá zvykem bilancovat, počítat 
a srovnávat. A jak se zpívá v jedné pohádce „…statistika nuda 
je, má však cenné údaje…“. V Příboře jsme v  oblasti pohybu 
obyvatelstva také tak trochu počítali a přinášíme pro představu 
čtenářů pár zajímavých informací.

V prosinci roku 2014 měl Příbor, včetně Hájova a Prchalova 
cca 8530 obyvatel. Kdybychom to chtěli porovnat s rokem 2013, 
kdy bylo na konci roku 8553 trvale žijících obyvatel, lze konsta-
tovat, že tendence vývoje počtu obyvatel je spíše klesající. Musíme 
ovšem počítat s rezervou 
v celkovém počtu v řádu 
d e s í t e k .  I n fo r m a c e , 
které ohlašovna obdrží 
z  centrálního registru, 
mívají až dvouměsíční 
zpoždění. Data se aktua-
lizují vždy ke konci měsíce, 
to  z n a men á ,  ž e  z de 
uvedená čísla odpovídají 
začátku prosince 2014.

Na přirozený nárůst obyvatel mají mimo přistěhovaných 
vliv také nově narození občánci. Těch bylo v loňském roce 83. 
Jde o děti s trvalým bydlištěm ve městě. Všechny tyto děti se 
narodily v porodnicích, na území Příbora byl pouze jeden případ 
narození. Ve srovnání s rokem 2013, kdy se narodilo 79 dětí, je 
tendence mírně vzestupná.

K nejoblíbenějším dívčím jménům se řadí Adéla a Natálie 
- tato jména byla dána shodně potřikrát. Na druhém místě 
je v Příboře jméno Elen a Nikol. Z těch méně obvyklých je to 

u děvčátek např. Anneli, Berenika, Klaudie, Matylda, Nina, Nora 
nebo Rozárie.

U chlapců byl vloni nejoblíbenějším jménem Adam a Matyáš 
(třikrát), na druhém místě jsou pak shodně Alex, Daniel, David, 
Filip, Hynek, Roman, Tomáš a  Vojtěch (dvakrát). A ta méně 
obvyklá byla u  chlapečků např. jména Adolf, Jonáš, Mathew 
Joseph, Sebastian a  Silvestr. Pouze tři děti dostaly do vínku 
křestní jména dvě. Na vítání občánků rodiče přihlásili v loňském 
roce 65 dětí.

S ň a t k ů  b y l o  v e 
s p r á v n í m  o b v o d u 
Příbora, který zahrnuje 
také Skotnici, Kateřinice, 
Tr n áv k u  a   Mo š nov, 
uzavřeno 36. V uvedeném 
grafu si můžete udělat 
představu, jak se vyvíjí 
sňatečnost v  Příboře od 
roku 2000. 

Podíváme-li se blíže 
na úbytek obyvatel, pak ten přirozený – tzn. úmrtí - činil 
69  obyvatel. Odstěhovalo se přibližně 212 obyvatel. Bohužel 
nám technika není prozatím schopna vyfiltrovat počet rozvodů 
a celkový počet přistěhovalých. O tyto dvě informace vás tedy 
připravíme.

Jak již bylo výše zmíněno, data (zejména o pohybech v počtu 
obyvatel) nejsou k  datu vydání tohoto čísla Měsíčníku zcela 
aktualizována. Přesnější budou k  dispozici opět ve Výroční 
zprávě města Příbora za rok 2014.

V současné době dochází ke kácení dřevin rostoucích 
na pozemcích ve vlastnictví města Příbora. Převážně se 
jedná o vzrostlé stromy a keře v lokalitách, jejichž situační 
snímky uvádíme v tomto sdělení. 

Předmětné kácení probíhá na základě oznámení 
o  kácení, které bylo podáno společností FORESTER 
SERVIS, s. r. o., se sídlem Rybí 171, 742 65, IČ: 27789624 
z důvodu výskytu dřevin v trase a v ochranném pásmu 
plynovodního vedení. Společnost v jednání zastupuje na 
základě substituční plné moci společnost RWE Distribuční 
služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.  

Ke kácení dřevin v ochranném pásmu distribuční 
soustavy se z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a  krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“, a vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), vztahuje 
níže citované ustanovení:  

Při kácení dřevin v  tomto případě lze postupovat 
dle §  8  odst. 2 zákona, tj. podáním oznámení kácení 
u příslušného orgánu ochrany přírody – MÚ Kopřivnice, 
odbor životního prostředí. Ovšem dle § 4 odst. 2 písm. b) 
vyhlášky kácení dřevin při údržbě břehových porostů 
prováděné při správě vodních toků a při odstraňování 
dřevin v  ochranném pásmu zařízení elektrizační 
a  plynárenské soustavy prováděném při provozování 
těchto soustav není zapotřebí doložení vlastnického 
práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu 

SITUACE A UMÍSTĚNÍ PŘEDMĚTNÝCH DŘEVIN:
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oznamovatele k  příslušným pozemkům, včetně 
souhlasu vlastníka pozemku s  kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku.

Jak společnost FORESTER SERVIS, s. r.  o., tak 
společnost RWE Distribuční služby, s. r.  o., vyšly vstříc 
požadavku města a  -byť to není zákonná povinnost- se 
zástupcem MÚ Příbor, odboru rozvoje města po vytýčení 
trasy plynovodního potrubí provedli pochůzku přímo 
v  terénu. Na dílčích lokalitách byl taktéž oznamovateli 
zdůvodněn navržený zásah.

Město Příbor požádalo o zachování níže uvedených 
dřevin z uvedených důvodů: 

- na pozemku parc. č.  3206/1 k. ú. i  obec Příbor, 1 ks 
douglasky a 1 ks omoriky;

- na pozemku parc. č.  283/1 k. ú. Klokočov u  Příbora 
obec Příbor, 1 ks okrasného keře – zeravu, rostoucího 
v blízkosti obytného domu č. p. 1503 v Příboře, který by 
město využilo k vánoční výzdobě v roce 2015; 

- na pozemku p. č.  1356 k. ú. i  obec Příbor, zachování 
keřového porostu s převahou svídy krvavé, porost tvoří 
součást městské zeleně a v dané lokalitě plní významnou 
estetickou funkci, domníváme se, že svými kořeny 
nenaruší a nepoškodí funkci plynovodního vedení;

- na pozemku parc. č. 1383/1 k. ú. i obec Příbor (na ulici 
Lidické), zachování 1 ks zeravu.

 
 
 
 

 
 

POZVÁNKA 
Svaz PRO-BIO, regionální centrum Moravská brána, se sídlem 

v Příboře a město Příbor si Vás dovolují společně pozvat na setkání 
s odbornými lektory k tématu 

CESTY A MOŽNOSTI  

ZVYŠOVÁNÍ BIODIVERZITY 
 

        datum konání: 19. února 2015 

        místo konání:  zasedací místnost 
 

   piaristického kláštera v Příboře  

 začátek setkání:  15:00 hodin    

 dílčí témata:  „Jak mohou myslivci spolupracovat 
                                   s přírodou?“  

   (přednášející: Ing. Radim Jarošek,                                  
   Správa CHKO Poodří a  Krajské        
   středisko Ostrava)  

 
   „Myslivci přírodě v praxi.“  
   (přednášející: Mgr. Stanislav Mudra,      
   poradce pro ochranu přírody a krajiny)  
   

Žádáme o rezervaci předem nejpozději do 17.02.2015, 
a to na tel. č.: 605 227 756 či na el. adrese klaster@pribor- mesto.cz 

 
Na setkání s Vámi se těší organizátoři akce. 

V současné době je v  jednání, zda výše uvedeným 
požadavkům společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., 
vyhoví. 

Kácení dřevin podléhalo režimu oznámení. Náhradní 
výsadbu za pokácené dřeviny orgán ochrany přírody 
může uložit pouze v případě, je-li kácení dřevin povoleno 
v režimu  správního rozhodnutí. Z tohoto důvodu nebyla za 
kácené dřeviny uložena náhradní výsadba. Sadové úpravy 
a případné výsadby křovin a stromů v daných lokalitách, 
umožní–li to absence ochranných pásem inženýrských 
sítí či jiných eliminujících prvků, budou projednány 
se správcem městské zeleně TS  Příbor.
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Ing. Jaroslav Šimíček, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor

JAKÉ NOVÉ STAVEBNÍ AKCE MOHOU OBČANÉ MĚSTA
OČEKÁVAT V ROCE 2015?

Při schvalování základního rozpočtu na rok 2015, stejně tak jako 
v jiných letech, byly do rozpočtu města zahrnuty především nejnut-
nější náklady na provoz města s tím, že výběr nových investičních akcí 
stavebního charakteru bude předmětem projednání na březnovém 
zastupitelstvu, kdy bude schvalována první změna rozpočtu a kdy 
již bude zřejmé, jakou finanční částku bude reálné pro rok 2015 na 
stavební akce uvolnit.

Toto se netýká akcí, které přecházejí z rozpočtu roku 2014, které 
jsou rozestavěny a jejichž financování je již zajištěno. Mezi tyto akce 
patří především: Stavební úpravy Kulturního domu, Lávka pro pěší 
a cyklisty přes silnici I/58, Revitalizace zahrady piaristického 
kláštera, Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma, 
Snížení energetické náročnosti objektu bývalé ZŠ Dukelské. 

Z předchozích let je připravena k realizaci celá řada projektů 
a zastupitelé budou mít před sebou zcela jistě velmi těžký oříšek 
rozhodnout, které akce budou ty nejpotřebnější? Níže jsou uvedeny 
pouze ty, které svým rozsahem přesahují 500 tisíc Kč:
• Stavební úpravy hasičské zbrojnice v ulici Sv. Čecha - dokončení
• Stavební úpravy kulturního domu na Hájově - dokončení
• Stavební úpravy obecního domu na Prchalově
• Stavební úpravy objektu technických služeb
• Stavební úpravy uliček pod farním kostelem (Žižkova, Farní, K. H. Máchy)

• Dokončení úprav městského hřbitova (parkoviště)
• Propojení ulice K. Čapka se zahradou piaristického kláštera
• Prodloužení chodníku na Jičínské ulici s napojením na chodník 

podél obchvatu
• Autobusová zastávka Příbor, Točna
• Rekonstrukce chodníků v ulicích Štramberské, Fučíkově a Švermově
• Bezpečnostní nasvětlení přechodů na silnicích II. a  III. třídy 

(Místecká, Frenštátská, ČSA, Štramberská)
• Parkoviště u ZŠ Npor. Loma
• Rekonstrukce části ulice Vrchlického
• Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Npor. Loma
• Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Npor. Loma

Občané se budou moci podrobnější informace o těchto akcích 
dozvědět na veřejném jednání, které se uskuteční i za účasti 
zastupitelů města dne 16. 2. 2015 v 16:30 hodin v budově piari-
stického kláštera.

Na tomto jednání budou mít občané možnost předkládat a konzul-
tovat se zástupci města i své návrhy.

Rozhodnutí zastupitelů, co dalšího se v Příboře bude realizovat 
v roce 2015, se veřejnost dozví bezprostředně po zasedání Zastupi-
telstva města Příbora, které se uskuteční 26. 3. 2015.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Technické služby města Příbora 

nabízejí občanům a návštěvníkům města možnost 
nahlásit závady a připomínky na 
www.tspribor.cz

Na těchto internetových stránkách naleznete rovněž informace a aktuality týkající se práce technických služeb. 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitelka Technických služeb města Příbora vyhlašuje výběrové 
řízení č. 1/2015/TS na obsazení pracovního místa 
AUTOMECHANIK – DĚLNÍK 

Charakteristika vykonávané práce:
a. Provádění středních a generálních oprav osobních, 

užitkových a nákladních automobilů.
b. Opravy traktorů, strojů, nářadí a zařízení.
c. Údržbářské práce, práce na dílně.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno
doručit nejpozději do 13. 2. 2015 na adresu:

Technické služby města Příbora
Štramberská 483
742 58  Příbor

Předpokládaný vznik pracovního poměru 1. 3. 2015.
Více informací na www.tspribor.cz nebo tel. 737 245 980.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZEJÍ: KOLA PRO AFRIKU

HLÁŠENÍ O ODPADECH

 zahradnické práce
 frézování pařezů a štěpkování
 kontejnerovou dopravu 
 výkopové práce
 úklid komunikací
 budování zpevněných ploch a další 

V případě zájmu volejte na  tel.: 737 245 981, nebo pište 
n a  d i s p e c e r @ t s p r i b o r. c z .  D l e  Va š i c h  p o ž a d a v k ů 
zhotovíme cenovou nabídku. Více informací naleznete na 
www.tspribor.cz.

Technické služby města Příbora se v listopadu 2013 staly sběrným
místem společnosti Kola pro Afriku, o. p. s. 

Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo,
přineste jej do technických služeb ve dnech: 

pondělí a středa 8:00 – 11:00     12:00 – 16:30
sobota   8:00 – 12:00 

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz

Technické služby města Příbora nabízejí podnikatelům zpracování ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 v souladu 
se zákonem o odpadech. Upozorňujeme, že každý původce odpadů, který produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů 
za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinen do 15. února následujícího roku odevzdat 
hlášení o této produkci. Více informací na tel.: 737 245 980
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Mgr. David Adamčík, Městská knihovna Příbor

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ÚNOR

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚTEM

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
NA DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PROPAGAČNÍ NÁSTĚNKY

Martina Formanová ve své nové knize Případ Pavlína 
popisuje životní osudy modelky a  herečky Pavlíny Pořízkové. 
Manželé Pořízkovi opouštějí čtyři dny po sovětské okupaci 
Československo a nechávají u prarodičů tří a půlletou Pavlínu. 
Netuší, jak dlouho budou muset čekat a co vše podniknout, než 
opět uvidí svoji dceru, ani co přinese shledání… 

Já, poutník je první román Terryho Hayese. Tento poutavý 
špionážní a  kriminální thriller vypráví příběh Poutníka, 
což je přezdívka muže, který vedl tajné oddělení vyšetřující 
zločiny uvnitř špionážních a  zpravodajských služeb, než se 
stáhl do ústraní. Ještě předtím však napsal knihu o moderních 
vyšetřovacích metodách, která se mu stala osudnou, protože ji 
kdosi použil coby návod, jak někoho zabít, znemožnit určení 
totožnosti oběti a zahladit po sobě jakoukoli stopu. Někdo jiný 
s její pomocí Poutníka našel a přiměl ho zapojit se do vyšetřování 
této vraždy. Pouhý kriminální případ se záhy změní v děsivý 
závod s časem, kde jde o mnohem víc, než o vypátrání pachatele 
zločinu. Poutníkův protivník má totiž cíl, za nímž neúprosně 
kráčí: chce ve jménu svého Boha vykonat masovou pomstu.

Česká spisovatelka Radka Denemarková představuje 
novinku My 2. Děj se odehrává v roce 2014, kdy se v Praze sejdou 
dva lidé. Ema a Tony. Ema je na útěku z nešťastného manželství, 
Tony je oblíbeným kadeřníkem a oba se chtějí líbit mužům… 
Příběh románu je jemná i  drsná miniatura o  dnešku. Přitom 
nadčasová. O lásce mezi lidmi, co vlastně znamená a jak málo 
nebo mnoho znamenat může.

Nový román britské autorky Jojo Moyesové  Stříbrná zátoka 
nám představuje Lisu McCullenovou, která se nikdy nedokázala 
úplně odpoutat od své minulosti, ačkoliv jí nedotčené pláže 

a uzavřená komunita obyvatel australského přímořského města 
nabízí svobodu i bezpečí, po nichž tolik touží. Jenomže přijede 
jakýsi Mike Dorner, který se ubytuje v místním rozpadajícím 
se hotýlku. Tenhle navoněný panák z  Londýna chce totiž 
z  hotelu a  zálivu, jenž skrývá útočiště velrybám a  delfínům, 
udělat prosperující turistické letovisko. A i když je to přesně ten 
typ člověka, kterého by Lisa měla nenávidět, co nevidět začne 
ohrožovat i Lisino rozhodnutí znovu se nezamilovat do někoho, 
kdo si to vůbec nezaslouží…

Platanová alej je román amerického spisovatele Johna 
Grishama. Seth Hubbard, zámožný muž, umírá na rakovinu 
plic. Nikomu nedůvěřuje. Než se oběsí na starém platanu, 
zanechá novou, vlastnoručně psanou závěť. Jeho již dospělé 
děti, hospodyně a advokát Jake Brigance jsou vbrzku zataženi 
do konfliktu plného zvratů. Otázek kolem Hubbarda je víc 
než odpovědí. Proč odkázal skoro celý majetek černošce, která 
se o  něj starala? Ovlivnily chemoterapie a  léky proti bolesti 
jeho úsudek? A jak to všechno souvisí s kusem země zvaným 
Platanová alej? 

Sarah Larková nás ve svém díle Ostrov tisíce pramenů 
zavede do roku 1732, kdy se Nora, dcera obchodníka, po smrti své 
první velké lásky, vdá do manželství z rozumu. Jejím manželem 
se stane ovdovělý pěstitel cukrové třtiny na Jamajce. Život 
v Karibiku ale není takový, jak si mladá žena vysnila. Zacházení 
majitele plantáže s otroky ji hluboce šokuje, rozhodne se proto 
změnit věci k lepšímu. Překvapivě ji v tom podporuje nevlastní 
syn Doug, který přicestuje z  Evropy. Jeho návrat rozvíří ale 
mnohé, zejména Nořiny city. Náhle však Nora v  důsledku 
tragické události ztratí úplně všechno. Zbývá jí jen holý život…

4. dubna 2015 oslaví 100. výročí narození jeden z významných 
českých spisovatelů, scénárista, autor pohádek pro děti. 

K této příležitosti jsme pro děti nachystali soutěžní kvíz, 
který odstartoval 2. ledna na dětském oddělení městské 
knihovny. Je  určen pro děti od 9 let a  bude probíhat do 
konce dubna. Každý měsíc bude vyhlášena jedna otázka, 
jejíž součástí může být i  krátká nápověda. Zadání otázky 
najdete v dětském oddělení městské knihovny, na nástěnkách 
městské knihovny a  na internetových stránkách městské 
knihovny www.pribor.knihovna.info. Odpovědi se vhazují 
do boxu umístěného v  dětském oddělení. Každý měsíc 
bude ze správných odpovědí vylosován jeden výherce, který 
bude odměněn pěknou knížkou. Jméno výherce zveřejníme 
v dětském oddělení městské knihovny.

A co už máme za sebou? Další akcí, která se uskutečnila nejen 
pro děti, ale i pro rodiče či prarodiče s dětmi bylo Odpoledne 
s  krokodýlem Teodorem. Tato akce, již tradiční, proběhla 
20. ledna. Tentokrát jsme vyráběli originální dekorační sněhuláky 
ze sklenice a praktické záložky do knížek, které jsme laminovali 
do folie.

Pravidelnou činností městské knihovny je také pořádání besed 
pro základní školy. V pondělí 26. ledna jsme uspořádali zajímavou 
besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou pro děti 3. tříd 
Základní školy Jičínské. Martina Drijverová je nejen autorkou 
knih pro děti, ale také překladatelkou a  autorkou televizních 
pořadů, rozhlasových her, seriálů či divadelních her. 

Další besedu se spisovatelkou, a to Petrou Dvořákovou připra-
vujeme na duben pro žáky ZŠ Npor. Loma.

Během února bude propagační nástěnka městské knihovny nově umístěna z druhé strany velké informační tabule města Příbora 
u podloubí Komerční banky, a to po dobu rekonstrukce Kulturního domu.
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Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se na naší škole jako každoročně 
uskutečnil Vánoční koncert. Úvodní slovo patřilo panu řediteli, 
který přivítal všechny přítomné, popřál jim krásné prožití Vánoc 
a předal slovo režisérce celého večera – paní učitelce Strnadové, 
která celý program zahájila. 

Na pomyslném jevišti, které se nacházelo oproti minulým létům 
na palubovce velké tělocvičny, vystoupily děti prvního i druhého 
stupně. Mezi představeními nechyběly vánoční písně, dále byly 
k vidění moderní tance, hrané scénky, k poslechu recitace básní.

Koncertu se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy. Někteří 
vystoupili i  vícekrát. Z pěveckých čísel byly ke slyšení písně 
v českém, ruském i anglickém jazyce. 
Tanečními čísly se blýskly třídy 1.B, 2.AB, 3.B, 4.A, 5.AB 
Recitovali Amálie Klokočníková (3.B), Vojtěch Jalůvka (6.B), 
Markéta Hanačíková (8.B) a Daniela Monsportová (9.B).

Koncert zakončili žáci druhého stupně pohádkou O dvanácti 
měsíčkách. Toto 20minutové vystoupení bylo odměněno obrovským 
potleskem. Stejný úspěch sklidili i v sobotu na náměstí, kde vystu-
povali v rámci tradičního vánočního jarmarku. 

Podle ohlasu rodičů a  početných rodinných příslušníků, 
kterých přišlo asi přes 600, se koncert velmi vydařil. Byl ceněn 
především velký prostor v tělocvičně, kvalitní ozvučení a origi-
nalita jednotlivých čísel. To vše nás inspiruje k tomu, abychom 
se již brzy začali těšit na přípravu dalšího Vánočního koncertu.

Koncert a miniopera O dvanácti měsíčkách
v Local TV Příbor - nyní na webu:

http://www.televize-pribor.cz/?clanek=621&kategorie=94 Advent 2014 v Příboře
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=623&kategorie=94 Vánoční koncert ZŠ Npor. Loma

http://www.televize-pribor.cz/?clanek=622&kategorie=94 Jarmark

ZE ŠKOL

Mgr. Ivana Bortlová, Bc. Petra Polášková, ZŠ Npor. Loma Příbor

VÁNOČNÍ KONCERT

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

základních škol zřízených městem Příborem a část společného 
školského obvodu základní školy se uskuteční 

 
 

Z Á P I S 

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

 

 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín  
 

 Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

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

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem 
 

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

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

  
  

 U zápisu předložte: 

- rodný list dítěte, 
- občanský průkaz zák. zástupce. 

 
Informaci o školských obvodech základních škol najdete na inf. tabulích 

městského úřadu, ve školách nebo na adrese www.pribor.eu 





Město Příbor 

„Štěstí do nového roku 2015“ si přejeme navzájem všichni. Ale 
nastartovat jej tancem při skvělé muzice chlapců z „Noční šichty“ 
a Elvise, zábavou, veselím, dobrým jídlem a pitím spolu s rodiči dětí 
(i absolventů) naší mateřské školy, všech přátel „Mojí školky“, to se, 
uznejte sami, často nestává. 

I. ročník této naší tradiční akce s tématem „Svět filmu“ rozproudil 
krev v žilách všem přítomným (a sešlo se nás na 150!), a to nejenom při 
vlastních tanečních kreacích, ale také  při pohledu na profesionální 
vstupy tanečnic pole-dance a tanečníků latinsko - amerických tanců. 

Ten, kdo by akci pouze pozoroval, řekl by: „Pastva pro oči.“  
Ale nikdo takový se nenašel. Všichni byli neustále v  jednom 
kole. Atmosféra byla úžasná, bavili se všichni. Ti, kdo byli v sále 
kulturního domu, vědí, o čem píši. Kdo nedorazil, dozví se od svých 
kamarádů – účastníků párty.

Nevím, co více bych ještě napsala, není co dodat. Povedlo se. 
Tak zase za rok „na tančenou!“ Byli jste skvělí!

TANEČNÍ PÁRTY „MOJÍ ŠKOLKY“ 
ANEB SVĚT FILMU

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov, s. r. o.
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HURÁ NA LYŽE
Mgr. Miriam Reichertová, Mgr. Michaela Eliášová, vyučující ZŠ Jičínské, Příbor

Týden, který byl zcela odlišný od běžného školního 
života, strávili žáci 6. - 9. ročníků Základní školy Jičínské 
od 11. do 16. ledna na lyžařském kurzu ve Velkých Karlovicích. 
Děti si mohly zvolit, zda budou zdokonalovat své dovednosti 
na lyžích nebo na snowboardu. Pilně trénovali ve Ski areálu 
Synot Kyčerka, který jim poskytl sjezdové trati různé obtížnosti. 

Přestože více než polovina účastníků kurzu byli začátečníci, na 
konci výcviku všichni zdolali i tu nejobtížnější sjezdovku. Velkým 
bonusem tohoto lyžařského kurzu bylo krásné slunečné počasí 
a panoramatické výhledy na vrcholky Beskyd. Mnozí z žáků se 
lyžařského kurzu účastní opakovaně a ti, kteří zde byli poprvé, 
plánují, že přijedou zase.

Společnost SCIO zveřejnila výsledky podzimního testování 
žáků škol ČR. V Základní škole  Jičínské nabízíme testování žákům 
9. ročníků. Podzimního testování se zúčastnilo 34 žáků, kteří ve 
dvou dnech řešili úkoly z matematiky, českého jazyka, anglického 
jazyka a obecně studijních předpokladů.

Testování je vynikajícím diagnostickým nástrojem, díky kterému 
jak žáci a rodiče, tak i pedagogové školy vidí podrobné objektivní 
„vnější“ hodnocení dosažených výsledků vzdělávání a porovnání 
s výsledky jiných škol. Testy současně nabízejí porovnání výsledků 
pro přijímací zkoušky na střední školy – z jejich výsledků vyplývají 
doporučení pro další kariéru žáků.

Srovnávání pomocí jednotných testů na celém území státu má 
pochopitelně i svá úskalí – školy mají vlastní vzdělávací programy, 
a tak se může stát, že testové otázky řeší úkoly, které žáci na začátku  
9. ročníku ještě neprobírali, a naopak se test nemusí ptát na některé 
specifické dovednosti, které rozvíjí konkrétní škola.

S vědomím této limitace hodnotíme výsledky našich žáků mezi 
více než 600 zúčastněnými školami pozitivně. Tradičně vysoké byly 
výsledky testování jazykových kompetencí - jak v mateřském 
jazyce, kde naši žáci dosáhli percentilu 80 (to znamená, že byli 
lepší, než 80 % zúčastněných žáků), tak v anglickém jazyce, kde 
žáci dosáhli percentilu 70. Percentilem 65 byl výsledek nadprů-
měrný i  v případě obecně studijních předpokladů. Největší 
rezervy odhalilo testování ve výsledcích matematiky, které byly 

hodnoceny jako „slabší průměr“.
Testování SCIO hradí základní škola z vlastních prostředků – 

věříme, že jak v rovině diagnostické, tak hodnotící takové testování 
pomáhá jak žákům, tak škole. 

Žáci a  zaměst-
n a nc i  Z á k l ad n í 
školy Jičínské se 
rozhodli uspořádat 
v  předvánočním 

čase charitativní sbírku pro nemocného spolužáka Srdce pro Adama.
Do sbírky se zapojili žáci, rodiče i  veřejnost.  Žáci s  pomocí 

pedagogů a vychovatelů vyráběli srdíčka (z různých materiálů, různými 
technikami – pečení, kreslení, šití, pletení ….) a 18. a 19. 12. 2014 si 
je v rámci vyučování navzájem prodávali. Cílem akce bylo vybrat 
peníze – v rámci finančních možností dětí, aby samy děti pocítily 
sounáležitost a dobrý pocit z vlastní pomoci spolužákovi. 

Do sbírky se zapojili také rodiče žáků a veřejnost. Lidé přispívali 
na vánočním jarmarku do zapečetěné pokladničky, nebo zasláním 
finančních prostředků na transparentní účet Spolku rodičů při ZŠ 
Jičínské č. 107-9060300217/0100, v.s. 3333.

 Do 19. 12. 2014 bylo vybráno 25 100 Kč a peníze byly zaslány 
na účet rodičů Adama.

DĚKUJEME VŠEM, kteří tuto akci podpořili a pomohli rodině 
spolužáka zvládnout finanční situaci po dobu léčby, dojíždění 
a  ubytování ve zdravotnických zařízeních, rehabilitaci a  návrat 
zpět do školy.

Na výše uvedený účet je možno přispívat i nadále – peníze budou 
průběžně přeposílány rodině. 

VÝSLEDKY SCIO TESTŮ 9. ROČNÍKŮ 2014/2015
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JIČÍNSKÉ

SRDCE PRO ADAMA

Mgr. René Brinda, Mgr. Hana Matulová, třídní učitelé 9. ročníků

Žáci, zaměstnanci školy & Spolek rodičů ZŠ Jičínská
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PODĚKOVÁNÍ

VÝROČNÍ SCHŮZE ARCHEOLOGICKÉHO KLUBU
V PŘÍBOŘE V ROCE 2015

Mjr. Ladislav Jerguš, Klub vojenských důchodců Příbor a jednatel odbočky SL ČR Příbor

Jan Diviš, předseda AK v Příboře

Více než dvě desítky let působil ve funkci starosty města pan 
Ing. Milan Strakoš. Již ta délka je dokladem, že to byla léta pro město 
úspěšná a že měl přízeň voličů. Hodláme dnes poděkovat i my, protože 
se i nám od něho dostávalo značné přízně a spolupráce.

Klub vojenských důchodců Příbor byl ustaven v  roce 1993 
a sdružoval důchodce severní části okresu od Bílovce po Frenštát. 
Velitelem posádky nám tehdy byly jako klubové místnosti přiděleny 
prostory na posádkové ubytovně. Zanedlouho ovšem byly postupně 
rušeny útvary i úřady. Klub byl i nadále ponechán v suterénním bytě, 
který byl majetkem vojenské správy. Po převodu do majetku města 
byl odprodán bytovému družstvu. Tehdy vedení města rozhodlo 
o placení nájmu jako za nebytový prostor. Po vypršení lhůty pěti let, 
jako věcného břemene, jsme museli i tento prostor opustit. Opět bylo 
potřebné hledat, aby se klub zachoval. Chvilku to sice trvalo, než 
vedení města v čele se starostou našlo řešení. 

Od 1. dubna minulého roku máme klubové prostory v  bývalé 
škole v Dukelské ulici. S tím totiž stojí a padá úspěšná činnost nejen 
klubu, ale několika dalších neziskových organizací. Za to vše musíme 

poděkovat právě odstu-
pujícímu starostovi panu 
Ing. M. Strakošovi. On 
byl tím hlavním článkem, 
který umožňoval to vše, 
co jsem v předcházejících 
řádcích zmínil. 

A  j e š t ě  j e d n u 
záležitost je potřebné 
zmínit . Po roce 2000 

se řešilo, co s  letounem ve 
Frenštátské ulici. Nápadem 
tehdejšího místostarosty 
Ing. B. Turka byl zřízen 
P a m á t n í k  z a h y n u l ý m 
letcům. Památník byl dále 
upravován a  rozšířen. Stal 
se regionálním památníkem 
všech letců narozených 
v  Moravskoslezském kraji, 
kteří padli nebo zahynuli 
ve 2. světové válce. Protože 
jsem byl účasten téměř všech 
jednání kolem úprav, musím 
zde uvést, že to byla jeho 

iniciativa a jeho úsilí, i když hlavním investorem bylo Ministerstvo 
obrany a  kraj. Svaz letců ČR ocenil toto úsilí Ing. M. Strakoše 
udělením medaile „Za zásluhy“. Ing. B. Turkovi in memoriam 
a Ing. J. Šímíčkovi udělení Pamětní medaile SL ČR při slavnostním 
odhalení 5. května 2011. Při této příležitosti starostové okolních měst 
vyslovili politování, že památník nestojí v jejich městech.

U příležitosti ukončení mandátu děkujeme panu Ing. Milanu 
Strakošovi za vše, co pro nás vykonal. V jeho osobě taktéž děkujeme 
i dalším představitelům města a doufáme, že i v následujících létech 
bude přízeň vůči nám zachována a pomůže nám naplnit naše zájmy 
a naplnění našeho pozdně seniorského věku.

Z pověření kolegů Mjr. Ladislav Jerguš.

I.  Z ČINNOSTI AK V ROCE 2014
- Výroční schůze AK se konala 5. 1. 2015 za účasti 6 členů (Jan Diviš, 

Daniel Fryč, Bohumil Borovička, Josef Šobáň, Jiří Tichánek, Radek 
Johančík). 

 Hosté: Ladislav Jurášek a  dr. Aleš  Uhlíř. Před zahájením schůze 
proběhla panelová diskuse nad novými zajímavými nálezy.

- Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeologické-
ho materiálu. Byly objeveny nové archeologické lokality, ale prozatím 
jen s nepočetnými nálezy štípané industrie (v okolí Nového Jičína, 
Kralic na Moravě a v Poodří).

- Provádění povrchových sběrů na archeologických lokalitách již 
dříve objevených – zapojili se všichni členové AK.  Průzkumy a sběry 
byly realizovány v  širším okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, 
Bílovce, Fulneku, Hranic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče, Kralic, okr. 
Třebíč a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem se jednalo o více než 140 vycházek, 
převážně individuálních. 

- Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a  úschova – 
provádí se velmi pečlivě, a to včetně fotografické dokumentace nale-
zených artefaktů (katalogy). Sbírku J. Diviše a D. Fryče si prohlédla 
celá řada profesionálních i neprofesionálních archeologů.

- Publikační činnost v odborném a periodickém tisku: V recenzo-
vaném časopise Přehled výzkumů v č. 54 - 1 jsme měli dva příspěvky 
o nově objevených neolitických lokalitách v okresu Nový Jičín – Pustě-
jov 1  a Studénka 2 (D. Fryč). Několik článků bylo v minulém roce 
zveřejněno také v Měsíčníku města Příbora. V dalším čísle časopisu 
Přehled výzkumů č. 55 jsou v tisku dva příspěvky (J. Diviš a D. Fryč).

- Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s  odbornými 
a vědeckými pracovníky. Také  v roce 2014 jsme  realizovali  konzul-
tace s odbornými a vědeckými pracovníky  Archeologického ústavu 
v Brně, Muzea Vysočiny, Slezské Univerzity v Opavě. Tato setkání se 
uskutečnila v Třebíči, Příboře, Opavě, Štramberku a Olomouci.

- Spolupráce archeologů AK s jinými neprofesionálními archeology 
našeho kraje. K předním odborníkům  na paleolit patří nepochybně 
Pavel Wodecki z  Bohumína. V  minulém roce navštívil několikrát 
předsedu AK, prohlédl si podrobně jeho sbírku.Tento badatel provádí 
povrchovou prospekci v  Záblatí, v  Třebomi, ale také na Hlučínsku 
a Osoblažsku. V okolí posledních dvou uvedených obcí našel četné 
štípané kamenné nástroje pocházející ze střední doby kamenné. Tyto 
artefakty mají přesvědčivou analogii se středopaleolitickou složkou 
štípaných nástrojů z několika lokalit z Bílovecka (srovnali P. Wodecki 
a J. Diviš). Navázali jsme i spolupráci s manželi Škrdlovými z Třebíče, 
kteří také publikují v Přehledech výzkumů. Další spolupráce je navázá-
na s Ladislavem Juráškem z Frenštátu a dr. Alešem Uhlířem z Frýdku-
-Místku.

- Spolupráce  archeologů AK se studujícími archeologii na univerzirě 
v Hradci Králové. V minulém roce  poskytl Daniel Fryč  studentce 
z Kopřivnice další nálezový materiál ke zpracování. Zapůjčené nálezy 
z Poodří zahrnují  keramické zlomky nádob, štípanou  a   hlazenou 
industrii z  mladší doby kamenné. Studentka již bakalářskou práci 
úspěšně dokončila. 

- Velmi  si ceníme zdařilých webových stránek o činnosti  AK umís-
těných na internetových stránkách města Příbora. V roce 2014 zde 
přibylo několik nových a poměrně obsáhlých  příspěvků.  Všechny naše 
příspěvky na webových stránkách o činnosti  AK převzalo  několik 
stovek obcí, měst a organizací nejen z blížšího okolí Příbora, ale i ze 
vzdálených regionů Čech, Moravy a Slezska.       

- Práce na vydání knihy s názvem Výběr archeologických nálezů v obra-
zech z objevů Jana Diviše, Daniela Fryče a Jiřího Fryče. Předseda AK 
v Příboře v roce 2014 jednal  s vedoucí krajského odboru pro kulturu. 
Tato pracovnice bohužel nebyla vůbec vstřícná a nedala nám zatím 
žádnou naději, že by nám s realizací publikace pomohla. 

- Výborových schůzí bylo v minulém roce 45.

KLUBY, SPOLKY
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II. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015

 

 Závišic,  Libhoště a Štramberku (J. Diviš), nový dodatečný příspěvek 
k nálezové zprávě lokalita Bernartice n. O. (D. Fryč).

-	 Pokračování práce na vydání knihy s názvem Výběr archeologických 

nálezů v obrazech, z objevů Jana Diviše, Daniela Fryče a Jiřího Fryče.
-	 Přednáška Daniela Fryče v Bernarticích n. O. 

III. RŮZNÉ A DISKUSE
Příspěvek dr. Aleše Uhlíře o  původu zdrojů surovin kamenných 

nástrojů v našem kraji. Přednáška od zasvěceného badatele byla zajímavá, 
s  logickými argumenty a fundovaná. Ladislav Jurášek navrhl rámcově 
plán cesty zájezdu na Kroměřížsko. 

Z výroční schůze AK v Příboře
(foto dr. Aleš Uhlíř).

Pohled na archeologickou lokalitu ve Velkých Albrechticích

ŠACHISTÉ Z NAŠEHO KRAJE ÚSPĚŠNÍ V BRNĚ
Jan Diviš, ŠK Petřvald u Nového Jičína

Ve dnech od 25. 12. do 30. 12. 2014 
probíhal již 39. ročník tradičního vánočního 
turnaje v šachu v Brně s názvem Memoriál 
Ing. Olexy 2014. Turnaj se hrál švýcarským 
systémem na 7 kol se zápočtem na LOK 
ČR i na FIDE ELO. Startovalo 25 šachistů. 
Moravskoslezský kraj zastupovali tři hráči - 
M. Škola  z Ostravy,  B. Borovička  a J. Diviš 
z Příbora. Od 1. kola si v turnaji vedl výborně 
Miroslav Škola z TJ Ostrava, pozdější vítěz, 
který  jen 2krát remizoval a  ostatní partie 
vyhrál.

Brněnský šachový turnaj se  líbil, přes-
tože dojíždějící z  Ostravy, Třebíče, z  jižní 
Moravy a Čech měli někdy velké problémy 
kvůli zpoždění vlaků. Již nyní se těšíme na 
Memoriál Ing. Olexy 2015.

POŘ. NAS. FIDE E. ODDÍL BODY BUCH. 1 BUCH.2
1 1 Škola Miroslav 2166 TJ Ostrava 6.0 31.0 22.0
2 2 Šnorek Milan 2105 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5.5 29.5 20.0
3 4 FM Spodný Josef 1981 ŠK 64 Brno 4.5 31.0 21.5
4 16 Straka Vojtěch 1717 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 4.5 28.5 20.0
5 6 Martišek Karel 1884 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 4.5 26.5 20.0
6 12 Brhlík Antonín 1747 TJ Kavalier Sázava 4.5 25.5 17.5
7 9 Hrdlička Vladan 1797 ŠK Střelice 4.5 24.5 17.0
8 3 Borovička Bohumil 2007 Tatra Kopřivnice 4.0 28.0 20.0
9 8 Pešl Jan 1817 ŠK Kuřim 4.0 24.5 18.0

10 10 Turza Pavel 1777 Moravská Slavia Brno 3.5 29.0 21.0
11 5 Kopkan Pavel 1891 ŠK Bystrc Oilers 3.5 27.0 18.5
12 19 Diviš Jan 1687 ŠK Petřvald u NJ 3.5 25.5 19.0
13 18 Hála Pavel 1703 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 3.5 25.5 18.5
14 7 Pelikán Jaromír 1878 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 3.5 23.5 17.0

Konečné výsledky (prvních 14 z 25 hráčů):

Poznámka: tučně jsou vyznačení hráči z našeho kraje.

FREUDOVO PUTOVÁNÍ - VČERA, DNES, ZÍTRA…
Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu, supova.marie@centrum.cz

Fotografický soubor z fotografické soutěže „Sigmund Freud – včera, 
dnes, zítra“ je v současnosti ke zhlédnutí v lákavých prostorách piaris-
tického kláštera v Příboře. Srdečně zvu Vás - čtenáře našeho Měsíčníku 
Příbora i Vaše přátele.

Slavnostní vyhodnocení III. ročníku této fotosoutěže se konalo 
opět v  netradičních prostorách Galerie  VŠB-TU v  Ostravě Porubě, 
tentokrát pod patronací americké ambasády. Prostor této galerie je 
pro svou otevřenost a pro bezprostřední i časově neomezený kontakt 
s divákem pro umělce velmi lákavý. O tom svědčí i  ta skutečnost, že 
zájemci o výstavu si zde musí v současnosti rezervovat termín své výstavy 
s tříletým předstihem.

Z Poruby – jak jinak - putoval soubor nejprve do Příbora. Zde 
v menším měřítku a v poněkud pozměněné podobě je dosud ke zhlédnutí 
v galerii v 1. patře piaristického kláštera ve vstupních prostorách naší 
krásné knihovny. 

Odtud má pak s menší obsahovou změnou putovat dál.
O soubor projevily zájem galerie a instituce v Ostravě, v Budapešti, ve 

Vídni atd. Některé „štace“ mají již pevný termín,  jiné jsou t.č. v jednání – 
ale všechny mají jedno společné – budou pozitivně připomínat Freudovo 

rodiště tou nejefektivnější cestou – obrazem.
Je to jistě efektní i efektivní počin k připomenutí letošního 25. výročí 

činnosti Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře.
Chcete mít také svůj podíl na této pozitivní propagační akci? Máte 

možnost přispět svým nápadem, připomínkou do PAMĚTNÍ KNIHY, 
která je divákům k dispozici v prostorách výstavy. Pamětní kniha čeká 
netrpělivě na Vaše dojmy, postřehy a připomínky. Tyto mi jistě budou 
nápomocné ke zpřesnění doprovodného anglického komentáře pro další 
chystané putování výstavního souboru doma i za hranicemi naší vlasti. 
K autorům komentářů předem směřuji svůj srdečný dík. 

P.S. A pokud zde necháte svůj kontakt, mohu Vám na oplátku 
zasílat pozvánky na zajímavé akce, plánované pro letošní významné 
půlkulaté výročí.

A na závěr Vám nabízím citát – tentokrát od Freudova žáka – 
C. G. Junga:

Sen je takové divadlo, kde snící je scénou, hercem, nápovědou, 
režisérem, autorem, publikem i kritikem.

The dream is a theater where the dreamer is the scene, actor, 
prompter, director, author, audience, and critic.

SIGMUND FREUD – TENTOKRÁT V LÁZNÍCH
Mgr. Marie Šupová, autorka a realizátorka projektu, supova.marie@centrum.cz

Sigmund Freud a lázně Klimkovice? Proč ne! Zdejší galerie, která je 
přímo ve vstupní části areálu, má velmi těsný kontakt s divákem. A to 
se mi na ní velmi líbí. 

Nejzajímavější snové fantazie z  úspěšné mezinárodní výtvarné 
soutěže /letos již 19. ročník/ „MŮJ SEN – MY DREAM“ zpestřily na 
sklonku uplynulého roku pobyt lázeňským hostům. Tentokrát ale 
nepromlouvaly k divákům jen obrázky dětských snů, jejich barevných 
přání a tužeb. Expozici jsem doplnila citáty o snech, které již několik let 
sbírám. A protože návštěvníky lázní nejsou jen „naši“, ale lze tu potkat 
lidi z  různých končin světa, nechyběl samozřejmě překlad citátů do 
angličtiny, o který se postarala naše „dvorní“ překladatelka, paní Eva 

Bakerová. A že to byl dobrý nápad,    o tom mě přesvědčil komentář paní, 
která zde trávila svůj léčebný pobyt a kterou jsme zastihli při prohlídce 
výstavy. „Obrázky dětí jsou neuvěřitelně pestré a nápadité, ale mi se 
hlavně líbilo to doprovodné povídání“ /rozuměj – citáty!/

A pro workholiky, jako jsem já, bylo určitě velmi přínosné                 
a pozitivní, mít možnost si cestou na léčebnou kúru ještě i zopakovat 
něco ze své angličtiny.

Na závěr malá „ochutnávka“ ze jmenované sbírky citátů:
Mládí se živí sny, stáří vzpomínkami.
Young people live off dreams, old people off memories.

Jewish Proverb

-	 Činnost podle odstavců 2 až 11 
z bodu I. 

-	 Z á j e z d  n a  P r o s t ě j o v s k o 
a Olomoucko nebo Kroměřížsko 
(březen nebo duben).

-	 V roce 2015 dodáme aspoň dva 
nové příspěvky pro webové 
stránky města Příbora. Připravu-
jeme další příspěvky pro časopis 
Přehled výzkumů např. Nálezy 
středopaleolitických nástro-
jů na mezolitických a  pozdně 
paleolitických lokalitách z okolí 
Příbora, Sedlnice, Kopřivnice, 
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ŽIVÝ BETLÉM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI KONCERTY V PŘÍBOŘE

MUDr. Mořic Jurečka, člen Rady města Příbora

MUDr. Mořic Jurečka, člen Rady města Příbora

O zimním mrazivém odpoledni 27. prosince 2014 jsme se mohli 
všichni setkat v areálu před farním kostelem Narození Panny Marie 
v Příboře na tradičním Živém betlému. Opět po roční přestávce 
jsme byli účastni představení narození Boží lásky do betlémských 
jesliček. Z určitých úsporných finančních a ekonomických důvodů 
jsme zvolili jiné místo konání a představení jsme uskutečnili i časově 
dříve odpoledne.

Chtěl bych proto z  tohoto místa i  s časovým zpožděním 
poděkovat všem organizátorům a účinkujícím za jejich obětavost, 
pomoc, odhodlání i trpělivost při realizaci této příjemné vánoční 
akce.

V prvé řadě děkuji příborské římskokatolické farnosti a panu 
faráři Jindřichu Švorčíkovi za nabídnutou ruku k  uskutečnění 
záměru představení Živého betléma před kostelem a  v případě 
extrémně nepříznivého počasí v interiéru farního kostela.

Velké poděkování patří bezesporu i městu Příboru a kulturnímu 
oddělení odboru rozvoje města za propagaci a finanční podporu.

Protože v  mrazivém počasí již nebyl ani prostor, ani čas 
poděkovat všem jednotlivě, rád bych touto cestou představil všechny 
aktéry betlémského příběhu.

Svatou rodinu ztvárnila příborská rodina Štefkova, Stanislav 
a Anna Štefkovi, Jezulátkem byl již skoro roční syn Stáníček Štefek. 
Jim také děkujeme za propůjčení tří roztomilých oveček a obrovskou 
ochotu a pomoc při přípravě Živého betléma.

V roli Tří králů se nám představili herci štramberského amatér-
ského divadla Pod věží pánové Václav Orlík, Jan Žerdík a  Aleš 
Švondrk.

Taneční vstupy byly realizovány tanečním souborem štramber-
ského divadla Pod věží v choreografii paní Dáši Jurákové.

O hudební doprovod se postarali Příborský dechový kvintet 
a příborská schola pod vedením pana Martina Monsporta a štram-

berská lidová muzika 
Oga ř i .  Slyšel i  jsme 
i myslivecké duo bratří 
Valentina a  Martina 
Putalových.

Recitovali slečna 
Vladimíra Greinerová, 
s l e č n y  T e r e z k a 
Michálková a Kateřina 
Monsportová, slečna 
Anežka Monsportová a Jan Monsport junior.

V adoraci u betlémského děťátka se představily nejen příborské 
děti, ale i děti z okolí Příbora a dokonce i malí koledníci z dalekých 
Zdic u Berouna. Recitace dětí byly v režii slečny Barunky Sklenovské.

Za zvukovou režii i techniku děkujeme panu Petru Frýdeckému, 
za zajištění ohnišť patří díky panu Zdenku Sklenovskému a panu 
Stanislavu Štefkovi st. O občerstvení se postarala firma pana 
Rudolfa Korčáka.

Nechtěl bych vskutku na nikoho zapomenout, a  proto ještě 
jednou ze srdce děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili 
do přípravy a organizace Živého betléma 2014 v našem městě. 

Před více jak 2 000 lety se v judském Betlémě narodila Boží láska. 
Všichni účinkující by si přáli, aby se každoročně zrozená Boží láska 
neustále transformovala v lidských srdcích do lidské lásky, která pak 
bude trvale působit v každém z nás, v našich mezilidských vztazích, 
v rodinách, ve společnosti, na školách nebo na pracovištích, prostě 
všude tam, kde budeme chtít upřímně a bez přetvářky naši lásku 
projevit.  Na shledanou na Živém betlému 2015! 

Živý betlém ve vysílání Local TV, nyní na webu: www.televize-pribor.cz/?clanek=117, 4. týden 2015
Foto: Kamila Návratová

V našem městě se stalo velice milou a  příjemnou záleži-
tostí zpestřovat si předvánoční čas o každém adventním víkendu 
koncertem. Ještě v nedávné minulosti však tomu tak vždy nebylo. 
Díky obětavým jednotlivcům i  kolektivům a  samozřejmě díky 
kulturnímu oddělení odboru rozvoje města se můžeme nyní každou 
ze čtyř adventních nedělí těšit z  duchovního zážitku prostřed-
nictvím určitého zklidnění a pozastavení se v hektické předvánoční 
době.

Upřímné a srdečné poděkování patří proto všem organizátorům 
i účinkujícím všech adventních koncertů včetně vánočního koncertu 
(25. 12.) v loňském roce.

Měli bychom se ale všichni zamyslet nad smyslem adventního 
koncertu v  dnešní době. Není to jenom určitá forma kulturně-
-společenského vyžití člověka, ale mohl by to být také konkrétní 
a  specifický prostředek pomoci lidem, kteří neustále potřebují 
pomoc druhého člověka. Naznačuji tedy charitativní kontext 
adventního koncertu.

I v našem městě existují lidé a organizace, které naši pomoc 
a  posilu neustále hledají a  potřebují. V Příboře máme Dětský 

domov, Domov Příbor (dříve Domov pro seniory), domy s pečova-
telskou službou atd. a určitě se během roku a hlavně ke konci roku 
najdou jednotlivci a společnosti, kteří by tuto naši iniciativu pomoci 
a vstřícnosti uvítali.

Měli bychom se proto, my radní a zastupitelé města, s určitým 
časovým předstihem zamyslet, zdali právě například výtěžek 
z dobrovolného vstupného těchto adventních akcí s předem speci-
fikovaným účelem by nebylo vhodné věnovat právě těmto našim 
příborským „potřebným“. Popřemýšlejme o tom.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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SVÁTEK SVATÉHO VALENTINA (14. ÚNORA)
MUDr. Mořic Jurečka, člen Rady města Příbora

V současné době se často traduje, že tento svátek zamilo-
vaných má svůj anglosaský původ v USA a že se v českých zemích 
intenzivně domestikuje od 90. let 20. století.

Většina tradičních slavností konaných koncem zimy, 
v předjaří nebo počátkem jara má však svůj pradávný pohanský 
původ. A nejinak tomu je i v případě slavení svátku sv. Valentina.

Geograficky a historicky nám nejbližší příbuzní předkové, 
Keltové, měli také své předjarní pohanské rituály lásky 
a  plodnosti. Ve starověkém Římě se v  únoru slavily slavnosti 
Luperkálií (Lupercalia), svátek starořímské bohyně Juno, 
ochránkyně manželství a  rodiny. Muži ženám nosili květiny, 
manželé prosili o požehnaný vztah a o zdravé děti. V předvečer 
tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény 
mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, 
jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následu-
jícím roce.

Koncem starověku s postupným rozšiřováním křesťanství 
v  západní Evropě se objevuje kult světce svatého Valentina. 
Žil  ve  3. století a  s jeho životem je spojena řada historických 
událostí i legend. Mnohé se můžeme dočíst v jeho různorodých 
životopisech nebo na internetových stránkách. 

Svatý Valentin z  Terni je považován za patrona lásky 
a zamilovaných, patrona milenecké i manželské lásky, patrona 
dobrého sňatku, rodiny a rodinného krbu. Je uctíván jako patron 
dětí a mládeže, jako patron cestujících i jako patron včelařů. Byl 

nominován za ochránce dobytka. Je vzýván jako ochránce proti 
epilepsii, dně a moru. Všechny tyto atributy mají svůj historický 
i teologický kontext.

S kostely věnovanými svatému Valentinovi se můžeme 
setkat po celé Evropě: bazilika sv. Valentina v italském Terni 
(jeho hrob), farní chrám sv. Valentina v Kiedrichu v Porýní, 
farní chrám sv.  Valentina v  Elvershausenu (dolní Sasko), 
kostel sv. Valentina na Starém Městě pražském ve Valen-
tinské ulici v Praze (zbořený v 19. století), kostel sv. Valentina 
v  Mostě a  v Novosedlicích u  Teplic, kostel sv. Valentina 
v  Bravanticích u  Bílovce, barokní kostel sv.  Valentina 
v Příboře.  

Jeho ostatky můžeme nalézt v kostelích mnoha evropských 
měst (Řím, Rouffach, Worms, Krumbach, Fulda, Vídeň, Glasgow, 
Dublin, Wroclaw, Lublin, Sambor, Praha-Vyšehrad, Pražský hrad, 
Karlštejn, Příbor).

S nástupem moravské barokní náboženské rekatolizace se 
začal intenzivně slavit svátek sv. Valentina i  v našem městě. 
První písemné zmínky o slavení svatovalentinské pouti pocházejí 
z roku 1673. Svatovalentinská pouť se začala slavit pravděpodobně 
v polovině 17. století při zrekonstruovaném kostele sv. Valentina, 
který byl během třicetileté války několikrát vypálen a poničen. 
Literátské bratrstvo Blahoslavené Panny Marie při kostele sv. 
Valentina předalo pořádání i oslavu svatovalentinské pouti posléze 
piaristickému řádu. Ale o tom zase někdy příště, třeba za rok.

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA V ROCE 2014
Miroslav Růžička, správce rodného domu Sigmunda Freuda

I v uplynulém roce 2014 proběhlo v rámci rodného domu 
Sigmunda Freuda množství aktivit, o  kterých bych se tímto 
článkem rád zmínil a připomenul vám je.

Hned v  úvodu roku jsme se zapojili do Klubu Kudy 
z nudy, který je projektem České centrály cestovního ruchu –  
CzechTourism a  vznikl proto, aby zpříjemnil návštěvníkům 
výlety ať již za kulturou, či památkami.

V únoru byla na webu rodného domu zveřejněna nově 
zpracovaná virtuální prohlídka rodným domem. Je možné ji 
zhlédnout v sekci video.

Destinační management turistické oblasti Beskydy–Valašsko, 
o. p. s., vyhlásil v únoru nultý ročník soutěže o Cenu cestovního 
ruchu v  turistické oblasti Beskydy–Valašsko 2013. Za rodný 
dům byla do soutěže přihlášena vědomostní soutěž „Příborská 
hlavička“.

V březnu byl vyhlášen druhý ročník vědomostní soutěže 
„Příborská hlavička“, která v  průběhu března až září opět 
prověřila znalosti soutěžících nejen z historie Příbora. 

V sobotu 26. dubna se v  Příboře konal Mezinárodní den 
památek a sídel. Akce, konající se v Příboře i v celé ČR podruhé, 
sklidila úspěch i v roce 2014 a zúčastnilo se jí několik stovek lidí. 
Před rodným domem si mohli návštěvníci vyzkoušet hledání 
pokladu.

Od dubna do září si každou první sobotu (v letních měsících 
také třetí sobotu v měsíci) mohli nejen návštěvníci rodného domu 
poslechnout pouliční vystoupení hudebníků. 

V sobotu 13. září pak mohli všichni zájemci v  rámci Dnů 
evropského dědictví tradičně navštívit rodný dům zdarma.

V rámci akce „Září se Sigmundem Freudem“, pořádané 
k připomenutí 75. výročí úmrtí a také 20. výročí udělení čestného 
občanství příborskému rodákovi proběhlo několik akcí, při 
nichž jsme na Sigmunda Freuda vzpomenuli. Jednalo se zejména 

o vernisáž výstavy „Sigmund Freud – včera, dnes, zítra“, která 
byla III. ročníkem mezinárodní fotografické soutěže, a  s ní 
spojená přednáška doc. PhDr. Jiřího Kocourka, Ph.D., ředitele 
institutu aplikované psychoanalýzy a  zároveň výcvikového 
psychoterapeuta a psychoanalytika. 

Akce „Září se Sigmundem Freudem“ byla ukončena 
závěrečným vyhodnocením soutěže „Příborská hlavička“ dne 
4.  října, které bylo doprovázeno divadelním představením 
„Freude, Freude, už na tebe došlo“ divadelního souboru příbor-
ského gymnázia Žluté S. A. K. O. 

Z propagačních záležitostí bych rád připomenul např. 
natáčení krátkého filmu „Turistická jízda - pozvánka do Příbora, 
Beskyd a  Valašska“ v  pořadu polské televize Krakov, dotisk 
propagačních materiálů (brožury Freudův Příbor a Procházka 
městkou památkovou rezervací, propagační leták rodného domu 
S. Freuda), inzerci a pozvánku v turistických novinách německy 
hovořící klientely, v časopise TIM či v novinách Beskydy tourist 
info. 

Od prosince jsme se pak stali členy projektu Beskydy Card.
Z hlediska návštěvnosti rodného domku se podařilo navázat 

na úspěšnou sezónu 2013, kdy jsme zaznamenali skokový nárůst 
oproti předchozímu roku. Sezóna 2014 byla s  loňským rokem 
srovnatelná jak do počtu návštěvníků, tak výší tržeb. 

A odkud k nám návštěvníci po celý rok 2014 přijížděli? Kromě 
tradičních tuzemských návštěvníků to pak byli naši nejbližší 
sousedé z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska, dále zástupci 
z celé Evropy, USA, ale také z destinací méně tradičních jako 
např. Jižní Korea, Uruguay, Kapverdy, Mexiko.

Na úplný závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli 
na zajištění a organizaci akcí, které v uplynulém roce v rodném 
domě Sigmunda Freuda proběhly.
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To hovoříme o době - dá se říct - nedávno minulé. Existují 
ale archiválie, které dokládají, že už v r. 1673 se v Příboře slavil 
den sv. Valentina. Tehdy obec přispěla finančním obnosem „na 
outratu bratrstvu“, které se staralo o onu pouť. Šlo o bratrstvo 
Blahoslavené Panny Marie při kostele sv. Valentina. Český 
historik a muzikolog Dr. Vladimír Maňas objevil tento doklad 
mezi měšťanskými listy při studiu písní o sv. Valentinovi. Zmínil 
se o tom na přednášce v příborském muzeu a doplnil, že valen-
tinská pouť ve městě „bývala odpradávna jedinou poutí na saních 
daleko široko“.

Na pouti bývaly k dostání tzv. obětiny. Byly to malé figurky 
nebo jen části těla - nohy, ruce, hlava - to vše odlité z včelího 
vosku ve formičkách. Lidé si je buď vyráběli sami, nebo je 
nakupovali na pouti. Pak si je nechali v kostele posvětit a takto 
posvěcené obětiny nosili u sebe a věřili, že se jejich bolavá noha, 

ruka, hlava vyzdraví.
Kromě obětin se na 

pouti dostala koupit i  řada 
pochoutek  a   řek něme 
milých předmětů. 

„Byly to pouťové věci, 
srdéčka, růžence, všechno, 
co je k  dostání o  pouti . 
A   v   k a ž d é m  š t a n d ě 
byly šif le, takové obdél-
níčky se čtverečky nahoře. 
Pochoutka! Moje matka tam 
též prodávala. Prodávala 
č o k o l á d o v é  b o n b o n y 
v  krabičkách jenom za 8 
korun. Měla je vždycky hned 
prodané, takové dobrotky 
neskonalé ,“ vzpomínala 
Růžena Drdová a  hezky 
se usmívala. Vzpomínky 

to byly příjemné. A nejsou to vzpomínky jediné. Vnučky 
pekaře Antonína Hoppa - měl od r. 1905 pekárnu v domě č. 62 
v Ostravské ulici, někde v místech, kde je dnes zastávka autobusu 
směrem do Příbora, si z  vyprávění vzpomínají, že... „Děda 
prodával a vyráběl „calty – obdélníčkové placky, šifle, preclíky 
– vařily se ve víně, pak se teprve pekly – hlavně na Valentinka. 
Dělal též tzv. plecovník – uzenou kýtu zapečenou ve chlebě, pekl 
a pletl Mikuláše, čerty…“

Šifle - mnozí toto slovo slyší poprvé, ale kdysi to bývávalo 
jinak. „Šifle byly až do poloviny 19. století perníkářské marci-
pánové dílo, které se prodávalo na všech poutích a jarmarcích. 
Bylo běžné, nešlo o nic lokálního nebo regionálního,“ upřesňuje 
Anna Hrčková, etnografka Muzea Novojičínska. 

Dobře si na jejich chuť a vzhled pečiva se 24 dílky pamatuje 
Mgr. Marie Matlová: „Vzpomínám si jako děcko, že jsme si je 
vždycky kupovali u Valentinka. Pak když přišla změna a poutě 
byly zakázané, šifle se ani nepekly, ani neprodávaly. Ale paní 
učitelka Těšlíková, která s námi chodila do sboru v kostele, ta 
nám vždycky po mši na sv. Valentinka dávala - nevím, kolika 
lidem, ale mně ano - v  sáčcích šifle. Ona tu tradici opravdu 
dodržovala. A pak když byla nemocná, chodila jsem se na ni sem 
tam podívat a jednou mi řekla - Mařenko, já vám dám recept, 
podle kterého jsem pekla šifle.“ 

Paní Matlová recept opatrovala a dobře udělala. V r. 2004 se 
totiž - a věřte, nebo ne, šifle do Příbora vrátily! Vrátily se společně 
s poutí o sv. Valentinu. Stalo se tak díky Neformálnímu cechu 

podnikatelů a  díky 
p r a c o v n í k ů m 
př í borské radnice, 
tehdejší ho odboru 
kultury. Ten rok jsme 
pouť poprvé natáčeli 
a napočítali jsme osm 
stánků. A v  jednom 
jediném se zásluhou 
manželů Špirkových 
objevily šifle! Zatímco 
u koláčů a klobás tehdy 
postávaly desítky lidí, 
u stánku s příborskými 
šiflemi jich byl několi-
kanásobek. „Šifle jsou 
z podobného těsta jako 
štramberské uši. Vyzkoušel jsem tři různé recepty, nebylo to vůbec 
snadné. A teď jsem více spokojen s chutí než s tím, jak vypadají. 
Napekl jsem jich 10 kilo, ale prodal bych i  třicet,“ řekl tehdy 
Ing.  Pavol Špirko. Cukrář se svými šiflemi způsobil v  r. 2004 
doslova poprask. Chtěli je všichni. Další rok pekli šifle už tři 
cukráři a zase pochybělo.

Od té doby se šifle v Příboře opět pečou. Několik posledních 
let je na pouti nabízí perníkář Luboš Gilar. V roce 2009 jich 
napekl tisíc kousků. „Každý rok počet zvyšuji, uvidíme, jestli 
se prodají. Je to přece jen lahodné měkké perníkové pečivo,“ 
řekl tehdy Luboš Gilar. Od té doby šifle nikdy v jeho nabídce 
nechyběly a  chybět nebudou ani v  roce 2015! Ale nejen šifle 
budou na letošním Veselení o pouti sv. Valentina k dostání. 
Na co všechno se můžete těšit? Přijďte se 15. 2. ke kostelu 
sv. Valentina do Příbora podívat!

Foto archiv: Ing. Jaromír Kavan 

POZVÁNKA v „Kulturním okénku“ - strana 19

Poznámka na závěr: Zatím nejchladnější poutí v novodobé 
historii Příbora byla pouť v roce 2012. Ze soboty na neděli 
jsme naměřili mínus 22 °C. Ráno teplota „stoupla“ na -15 °C, 
ale v poledne už bylo krásných mínus 13 °C.  A že by si někdo 
stěžoval? Nevšimli jsme si. I přes třeskutý mráz pouť stála 
za to! 

VESELENÍ O POUTI SVATÉHO VALENTINA V PŘÍBOŘE
Pokračování ze strany 1



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  19

Na únor jsme pro vás připravili několik pěkných akcí. Každá z nich stojí za návštěvu.

XII. valentýnský ples města Příbora, sobota 7. února 2015 
od 20:00 hod.

V sobotu 7. února se Školní jídelna Komenského promění 
v  plesový sál.  XII. ročník Valentýnského plesu se vzhledem 
k  rekonstrukci Kulturního domu uskuteční právě v  těchto 
prostorách. K  poslechu a  tanci zahraje oblíbená a  vynikající 
kapela Rivieras show band. V improvizovaném „málem 
salónku“ tělocvičny Základní školy Jičínské si také budete moci 
zatančit, zazpívat, nebo si jen tak posedět s cimbálovou muzikou 
Slepenica. V rámci doprovodného programu vystoupí taneční 
odbor Základní umělecké školy Příbor, taneční klub Trend 
z Ostravy a barmani České barmanské asociace. Nebude chybět 
tradiční slosovatelná sbírka o ceny. Vstupenky na ples zakoupíte 
v  městském informačním centru. Cena vstupenky je 190,- Kč 
včetně večeře a přípitku.

Vzhledem k  omezené kapacitě, doporučuje zakoupit si 
vstupenky v předstihu.

Veselení a  mše o  pouti sv. Valentina, sobota 15. února 
od 9:00 hod.

Druhá únorová neděle bude již tradičně patřit Valentinské 
pouti, první pouti, která se bez ohledu na počasí koná venku. 
Pouti, která je zasvěcena sv. Valentinovi, katolickému knězi, 
světci a ochránci proti pakostnici a padoucnici. Mše v kostele 
sv. Valentina se uskuteční v  9:30 hod. Kostel bude veřejnosti 
zpřístupněn do 14:00 hod.

Ale teď už samotná pouť a veselení.
I v  letošním roce se můžete těšit na spoustu pochutin 

a dobrot. Nebude chybět tradiční medové pečivo - příborské šifle, 
zabijačka po Příborsku, perníčky, příborské oříšky, svařák či punč. 
Ve stáncích zakoupíte řemeslné a  rukodělné výrobky, šperky, 
dřevěné hračky, proutěné zboží, keramiku a  další…. Kolorit 
a atmosféru této akce dotvoří postavy v dobových kostýmech, 

potulní muzikanti, řemeslníci a tradiční dřevěný kolotoč. Děti 
i  dospělí si budou moci vyzkoušet střelbu z  balisty a  praku, 
spoustu soutěží a nově také siloměr, sofistikovaný mechanický 
dobový stroj. Na raznici si budou moci návštěvníci vyrazit vlastní 
„stříbrnou“minci.

Celý program pouti zpestří středověké skladby a  písně 
kapely Rabussa. Nebude chybět tradiční věštírna pro 
zamilované a  Valentinské štěstí, losování o  ceny, které se 
uskuteční ve 14:00 hod. Prodej losů bude probíhat od 2. února 
v  městském informačním centru a  obchodech na náměstí. 
Další novinkou na Valentinském veselení bude vystoupení 
sokolníků Vancoš, které jistě zaujme malé i velké. Pokud by Vám 
byla velká zima, můžete během dne zavítat do piaristického 
kláštera. V Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda budete mít 
možnost v době od 9:00 do 16:00 hod. za zlevněné vstupné 15,- Kč 
zhlédnout hned dvě výstavy: „Svět loutek“ – výstavu neprofesio-
nálních loutkářů z Příbora a Nového Jičína a výstavu „ Symboly 
a jejich význam na sbírkových předmětech příborského muzea“. 
Rovněž vám zpřístupníme nově zrekonstruované severozápadní 
křídlo piaristického kláštera, malbami zdobený refektář, salónek, 
zasedací místnost. 

Přijďte si užít první venkovní pouť v roce a vrátit se společně 
s námi do dob minulých, do dob dávných jarmarků a poutí.

Příborský masopust, úterý 17. února od 15:30 hod.
Pokud budete mít chuť se zasmát a  pobavit, vytáhněte 

škrabošky, masky, kostýmy a převleky. Ty využijete na tradičním 
příborském masopustu. Sraz všech masek a maškar se uskuteční 
na náměstí S. Freuda v 15:30 hod. Poté se masopustní průvod 
vydá přes Vésku, Klokočov, Benátky až do restaurace Mexiko, kde 
proběhne tradiční pochování basy a masopustní rej a veselení.

Na všechny kulturní akce jste srdečně zváni.

KULTURNÍ OKÉNKO ÚNOR 2015
Nikol Horňáková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Veselení a mše o pouti sv. Valentina; foto: Kamila Návratová

Příborský masopust; foto: Mgr. O. Galiová, Ing. Jaromír Kavan, Rudolf Jarnot
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Město Příbor Vás zve 

na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                    

((ssááll  zzppřřííssttuuppnněěnn  oodd  1199::0000  hhoodd..))  
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KK  ppoosslleecchhuu  aa  ttaannccii  hhrraajjee  hhuuddeebbnníí  sskkuuppiinnaa      

RRIIVVIIEERRAASS  SSHHOOWW  BBAANNDD  
aa  cciimmbbáálloovváá  mmuuzziikkaa  SSLLEEPPEENNIICCAA..  

  

VVyyssttoouuppíí::  
TTaanneeččnníí  kklluubb  TTrreenndd  OOssttrraavvaa  

ŽŽááccii  ttaanneeččnnííhhoo  ooddbboorruu  ZZUUŠŠ  PPřřííbboorr  
BBaarrmmaannii  ČČeesskkéé  bbaarrmmaannsskkéé  aassoocciiaaccee    

    

SSlloossoovvaatteellnnáá  hhrraa  oo  cceennyy..  
  

CCeennaa  vvssttuuppeenneekk::  119900,,--  KKčč,,  vvččeettnněě  vveeččeeřřee  aa  ppřřííppiittkkuu..  
PPřřeeddpprrooddeejj  vvssttuuppeenneekk  vv  MMIICC  PPřřííbboorr..  

  
  

ZZmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa  

Město Příbor a příznivci tradičních kulturních akcí zvou  

všechny občany, kteří mají chuť a zájem se dobře pobavit  

a vytvořit společně příjemnou atmosféru 

na 

 
 

 

 

ÚTERÝ 17. ÚNORA 2015 
NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA  

V PŘÍBOŘE 
PROGRAM 

15:30 hod. – sraz všech masek a maškar na náměstí  

16:00 hod. – masopustní průvod  

(z náměstí přes Vésku, Klokočov, Benátky na Mexiko) 

Pochovávání basy a masopustní veselí v restauraci Mexiko. 
 

Masopustní masky a maškary s sebou! 

Přijďte mezi nás! 

Občanské sdružení Klokočov vás srdečně zve na 

  5. dětský maškarní  
bál, 

který se bude konat v restauraci „U Žabáka“     

7. 2. 2015  

od 14:00 hod. do cca 18:00 hod.  

Menší děti vyžadující dohled jen v doprovodu                  
 rodičů nebo rodinných příslušníků.                                                         

Nechte prožít své děti pěkné a zábavné odpoledne,                          
plné her, tance, překvapení a smíchu. 

Vstupné dobrovolné. 
Bohatá tombola, cena losu 50,- Kč, kde každý los vyhrává.         

Občerstvení (i pro dospělé) zajištěno. 

Pro předpokládaný velký zájem,                                                          
prosím volejte a rezervujte si místa                                          

nejpozději do 5. 2. 

Na tel. č. 725 707 515 nebo pište na email: 
kajatill@seznam.cz 

Na děti se těší pořadatelé O.s.K. 

 

 
 

WWW.KLOKOCOV.COM 
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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. 
 

Tajemství jazyků lásky 
Kdy: ve středu 25. února 2015 

Kde: salónek piaristického kláštera, Příbor 

Čas: v 17:30 hodin 

Vstupné: 50 Kč 
 

Harmonický vztah potřebuje péči a neustálou pozornost. 
Abychom si však dobře rozuměli, je potřeba si uvědomit, jaký 
jazyk lásky preferuje můj partner a jakým jazykem lásky 
mluvím já. Podle G. Chapmana je pět druhů jazyků lásky. 
Všichni potřebujeme všechny. Ale přesto jeden z nich je pro 
každého z nás ten nejdůležitější. Pokud ho znáte, mohou se 
vaše vztahy velmi zlepšit a zkvalitnit. 

 

 

 

 

 
 

Ve spolupráci s městem Příborem. 

 
‐ 

 

KDY: v pondělí 23. února 2015 

ČAS: od 17:30 hodin 

KDE: v zasedací místnosti piaristického kláštera, Příbor 

VSTUPNÉ: dobrovolné 

 
 
 
 
 
 
 
Jak se dívá na vývoj  člověka současná věda?  Jaké příběhy a příhody 
jsou  spojeny  s pátráním po našich předcích? Který  z objevů  se  stal 
nejslavnějším podvrhem?  
Myslíte  si,  že  se  naše  poznatky  o  vývoji  člověka  opírají  výhradně 
o kosterní  nálezy?  Přijďte  si  poslechnout,  co  nám  o  nás  samých 
prozradil  výzkum  spalniček,  bolestivosti  lidského  porodu  či  "smetí" 
v naší DNA! Spíše než o našich předcích si budeme vyprávět příběhy, 
které nám o nich dokázaly říci nejvíc. 
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  
 

    Mgr. Pavel Netušil 
    středoškolský učitel 
    Masarykovo gymnázium 
 
 

Ve spolupráci s městem Příborem. 

Muzeum Příbor se v  sou-
vislosti s  přípravou výstavy 
o  trampech (v květnu 2015) 
obrací k  veřejnosti se žádostí 
o  pomoc při sběru a  doku-
mentaci trampingu v  Příboře 
a  přilehlém okolí. Prosíme ty, 
kteří mají ve svém vlastnictví 
některý z níže uvedených před-
mětů, aby je zapůjčili, popřípadě 
věnovali muzeu pro výstavní 
a  dokumentační účely. Jsou to 

například tzv. „cancáky“, totemy, 
podomácku vyráběné pomůcky 
do přírody, podomácku vyrá-
běné a  upravované součásti 
oděvu, ozdoby, upomínkové 
předměty, fotografie a další.

Pokud máte některé z  uve-
dených předmětů či fotografií 
k  dispozici, neváhejte prosím 
kontaktovat pracovníky muzea 
v Příboře. Děkujeme.

Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz

VÝZVA NEJEN PRO MILOVNÍKY TRAMPU
Mgr. Václav Michalička, Muzeum Novojičínska, p. o. 

– Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
           Masarykova  489,      Info@bavklubpribor.cz            Tel.: 556 723 778 
           Příbor 742 58               www.bavklubpribor.cz             739 080 862 

Zveme Vás na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 

V sobotu 21. února 2015 v 15:00 hod 
V Zrcadlovém sále BAV klubu  
v ul. Dukelské. 
V programu:  rej masek, diskotéka, 

předtančení, soutěže,hry. 
Občerstvení zajištěno, opět budou  
v prodeji i vaše oblíbené poháry. 

 

Předprodej místenek v BAV klubu.    
Vstupné: 40,- Kč 
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KULTURNÍ PROGRAM – ÚNOR
Úterý 3. února od 17:30 hod. 
"O ŠTĚSTÍ" 
Přednáška z cyklu "O štěstí" na téma Nastolení 
a udržení funkčních vztahů. Vstupné: 50, Kč. 

Přednáší Erika Holubová Petrů 
Středa 4. února od 9:00 hod. 
MINIKARNEVAL  
Akce pro maminky a jejich zlatíčka.Cena: 30, Kč.  

Luna Příbor, SVČ., p.o.  
Pátek 6. února od 15:30 hod. 
RC MODELY AUT 

BAV klub Příbor, SVČ., s.r.o.,  556 723 778 
Pátek 6. února od 18:00 hod. 
AFRICA ECO RACE 2015 
Beseda se závodním týmem T. Tomečka.  

WWW.KLOKOCOV.COM 
Sobota 7. února od 14:00 hod.  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
Akce se koná v restauraci U Žabáka ve 
Skotnici. 

O.S. Klokočov 
Sobota 7. února od 19:00 hod. 
SPOLEČENSKÝ PLES MěO KDUČSL PŘÍBOR 
Katolický dům v Kopřivnici. K poslechu a k tanci 
hraje hudební skupina Ypsilon. Vstupné 80, Kč. 
Předprodej na tel: 736 764 744 pí Štůsková. 

MěO KDUČSL Příbor 
Sobota 7. února od 19:00 hod. 
HASIČSKÝ PLES 
Hospoda U Simprů na Prchalově. K poslechu           
a k tanci hraje hudební skupina Heliantus. 

SDH Prchalov 
Sobota 7. února od 20:00 hod. 
VALENTÝNSKÝ PLES 
K poslechu a k tanci hraje hudební skupina 
RIVIERAS SHOW BAND a cimbálová muzika 
SLEPENICA. Cena 190, Kč. Předprodej v MIC.  

Město Příbor  556 455 427 
Neděle 8. února od 14:00 hod.  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
Hospoda u Simprů na Prchalově.  
Masky a děti vstup zdarma. Dospělí 30, Kč. 

SDH Prchalov 
Neděle 8. února od 14:45 hod.  
MRAZÍK 
Zájezd do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ,             
na pohádkový muzikál.  
Odjezd: v 14:45 hod. od Sokolovny v Příboře. 
Předprodej v BAV klubu. Cena: 290, Kč. 

BAV klub Příbor, svč., s.r.o.,  556 723 778
Úterý 10. února od 16:00 hod. 
HODINKA S KNIHOU 
Pro děti od 5 do 8 let budeme číst z knih 
Michala Černíka a Oldřišky Ciprové. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 11. února od 17:00 hod. 
SVĚT LOUTEK 
Vernisáž výstavy. Velký výstavní sál. Výstava 
neprofesionálních loutkářů z Příbora a Nového 
Jičína, potrvá do 26. dubna 2015. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

Sobota 14. února od 8:00 hod. 
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2015 
36. ročník žákovské soutěže a 25. ročník 
juniorské soutěže. Veřejná soutěž v plastikovém 
modelářství v kategorii letadla, bojová technika, 
diorama. Info: L. Nenutilová. 

Luna Příbor, SVČ., p.o.  
Sobota 14. února od 14:30 hod. 
VALENTÝNSKÉ SOBOTNÍ TVOŘENÍ 
Nejen pro holky, maminky a babičky. 
FILCOVÉ SRDÍČKO – polštářek. Cena: 50, Kč. 
HEDVÁBNÁ ŠÁLA – kelímková technika, 
Cena: 100, Kč+materiál. 
NÁUŠNICE + přívěšek – korálky. Cena: 120, Kč. 
Počet míst omezen, na akci je nutné se 
přihlásit. Info: K. Bukovjanová, tel 778 013 156. 

Luna Příbor, SVČ., p.o.  
Neděle 15. února od 9:00 hod. 
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA 
Prostranství kolem kostela sv. Valentina                     
a Sokolovny v Příboře.  

Město Příbor  556 455 427 
Neděle 15. února od 9:00 hod. 
SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM  
NA SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTECH 
PŘÍBORSKÉHO MUZEA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 15. února od 9:00 hod. 
VALENTINSKÁ POUŤ 
Muzeum bude zpřístupněno od 9.00 hod. 
Pouze zlevněné vstupné 15, Kč, děti zdarma. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 17. února v 15:30 hod. 
PŘÍBORSKÝ MASOPUST 
Sraz všech masek na náměstí S. Freuda 
v Příboře.  

Město Příbor  556 455 427 
Úterý 17. února v 17:00 hod. 
SLADÍME SI ŽIVOT?  
Beseda s Hanou Novákovou o diabetu, jeho 
výskytu, příčinách a prevenci.  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Čtvrtek 19. února od 15 hod.  
ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY 
Přednáška, zasedací místnost piaristického 
kláštera, Příbor. 

Ve spolupráci s městem Příborem. 
Pátek 20. února od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

                                                                                                                                                    Hostinec U Čechů 
Pátek 20. února 17.00 hod. 
VZPOMÍNKY NA STARÝ PŘÍBOR V. 
Komponovaný pořad, ve kterém zazní úryvky 
z pamětí osobností spjatých s městem Příborem. 
Jedná se o písemné památky uložené 
v příborském muzeu, které přibližují dobu druhé 
poloviny 19. století a první poloviny 20. století. 
Vystoupí Mořic Jurečka, Václav Michalička. 
Působivý hudební doprovod Jaroslav Kneisl 
(cimbál). Vstupné: 15, Kč.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

Přednáší Erika Holubová Petrů, piaristický klášter.

Výstava jen o
VALENTINSKÉ POUTI
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Sobota 21. února od 15:00 hod. 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
Předprodej místenek v BAV klubu. Cena: 40, Kč. 

BAV klub Příbor, svč., s.r.o.,  556 723 778
Pondělí 23. února od 17:30 hod. 
PODVEČER V RYTMU DJEMBÉ BUBNŮ               
S PRVKY MUZIKOTERAPIE 
Cena: děti do 15 let 50, Kč, ostatní 100, Kč. 

BAV klub Příbor, SVČ., s.r.o.,  556 723 778 
Pondělí 23. února od 17:30 hod. 
PŘÍBĚHY VÝVOJE ČLOVĚKA 
Přednáška se koná v zasedací místnosti 
piaristického kláštera v Příboře.  
Přednáší Mgr. Pavel Netušil, středoškolský 
učitel, Masarykova gymnáziua v Příboře. 

Ve spolupráci s městem Příborem. 
Úterý 24. února v 9:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ  
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, 
kravata). Akce pro veřejnost. Počet míst omezen, 
na akci je nutné  se přihlásit. Cena: 100, Kč, 
(barvy a kontury)+materiál. Info: K. Bukovjanová. 

Luna Příbor, SVČ., p.o.  
Úterý 24. února v 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé 
pod vedením lektorky paní Věry Slívové. Počet 
míst omezen, na akci je nutno se přihlásit. 
Kurzovné: 200, Kč. (materiál, lektor). 

Luna Příbor, SVČ., p.o.  
Úterý 24. února v 16:30 hod. 
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
Výtvarná dílna. Počet míst omezen, na akci je 
nutno se přihlásit. Cena: 100, Kč. 

Luna Příbor, SVČ., p.o.  
Úterý 24. února v 17:00 hod. 
ŽIJI VĚDOMĚ A RÁD 
Beseda s PhDr. Stanislavou Podžornou. 
O zamyšlení se nad svou osobností ovlivněnou 
dohodami, které jsme uzavřeli sami se sebou 
a jejich případných změnách. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 25. února od 17:30 hod. 
TAJEMSTVÍ JAZYKŮ LÁSKY 
Přednáška z cyklu "O nás".  
Přednáší Mgr. Mutinová ve spolupráci s městem 
Příborem. Salónek piaristického kláštera, Příbor. 
Vstupné: 50, Kč.  

Ve spolupráci s městem Příborem. 
Sobota 28. února od 19:00 hod. 
HASIČSKÝ PLES 
Kulturní dům Mošnov. Hrát bude skupina 
RIVIERAS.  

Sbor dobrovolných hasičů Příbor 
Probíhající výstava do 3. března 
FOTOGRAFIE ALENY PONČOVÉ 
Galerie v Radnici otevřena: 
Po, St: 8:00 – 17:00 h. Út, St, Pá: 8:00 – 14:00 h. 

Město Příbor  556 455 427 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor  DENNĚ 

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.     /30 minut !! 
 776 725 909, 608 738 793 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY v Příboře 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Pondělí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý: Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod.  
Neděle:   9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře 

Zámečnická, č. 117 
Říjen  březen: Út – Ne: 9:00 – 16:00 hod.  
Duben – září:  Út – Ne: 9:00 – 17:00 hod. 

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. dětský aerobik (Draha) 
 20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T) 
Út: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Terezafit) 
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) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Terezafit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. body ball+over ball (D) 
 

 724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 15:00  21:00 hod. muži 
Úterý: 15:00  21:00 hod. ženy 
Středa:  15:00  21:00 hod. společná 
Čtvrtek: 15:00  21:00 hod. muži 
Pátek: 15:00  21:00 hod. ženy 
Sobota  15:00  21:00 hod. společná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí  pátek:   9:00 – 21:00 hod.  
Úterý, čtvrtek: 16:30  17:30 hod. FIT  

 556 725 528 
ZUMBA  TRAMPOLÍNKY v Příboře 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Každé pondělí s Renatou. 
Zumba 18:30 – 19.30 hod. Cena: 40, Kč. 
Trampolínky 19:30 – 20:30 hod. Cena: 70, Kč. 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Každou středu od 19:00 hod.      Cena 70, Kč. 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod.  

JÓGA PRO SENIORY 
Čtvrtek: 10:00 – 11:30 hod.  

Cena 600, Kč. Leden – červen 2015. 
Lektor: Jayalakšmi Buchlovská (Legerská). 

 

Luna Příbor, stř. volného času, p.o. 

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 - 17:00 h Út, st, pá 8:00 - 14:00 h

Úterý, čtvrtek:

Říjen – březen: ne:
ne:

Fit centrum je vyhrazeno pro port de bras.
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PRAVIDELNÉ AKCE 
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
 

STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro maminky s dětmi. 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30, Kč. 
  4.2. MINI KARNEVAL 
11.2. POHÁDKA „O TŘECH PRASÁTKÁCH“ 
18.2. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
25.2. POHÁDKA „O PEJSKOVI A KOČIČCE“ 

ČTVRTEK S VERONIKOU 
ANGLIČTINA PRO MAMINKY 

10:00  11:00 hod. Cena: 1.500, Kč. 
Výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé. 

 

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

  6. 2. KLÍČENKA Z FILCU 
13. 2. VALENTÝNSKÁ BROŽ  
20. 2. PAPÍROVÝ LES V ZIMĚ 
27. 2. TUČŇÁK z polystyrénové koule 

PÁTEK S RADKOU  MÍČKOVÁNÍ 
10:00  11:00 hod. Cena 60, Kč. 

Reflexní metoda s molitanovým míčkem.  
Radka Rojíčková 724 329 473. 

 

STROLLERING  
Úterý, čtvrtek: 10:00 – 11:00 hod. 

Helena Šimečková – tel. 732 834 584. 
AIKIDÓ I PRO DĚTI 

Pondělí, čtvrtek: 16:00  18:00 hod. Cena: 30, Kč. 
AIKIDÓ II PRO DOSPĚLÉ 

Pondělí, čtvrtek: 18:00  20:00 hod. Cena: 30, Kč. 
DESKOVKY 

Středa: 16:00  18:00 hod. Cena: 30, Kč. 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 

Středa: 18:00  19:00 hod. Cena: 20, Kč. 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 

Středa: 20:00  21:00 hod. Cena: 20, Kč. 
STOLNÍ TENIS 

Pondělí, pátek: 15:00  17:00 hod. Cena: 10, Kč. 
POWER JÓGA 

Úterý: 17:00 – 18:00 hod. Cena: 60, Kč. 
JÓGA I., II., III. 

Úterý: 18:00  19:30 hod.  
Středa:  18:30 – 20:00 hod. 
Čtvrtek:  10:00 – 11:30 hod. 

TRAMPOLÍNKY I., II. 
Pondělí: 19:30 – 20:30 hod. Cena: 70, Kč.  

Fialová R., kontakt: 607 953 300. 
Čtvrtek: 19:30 – 20:30 hod. Cena: 70, Kč.  

Krausová L., kontakt: 728 018 733. 
ZUMBA 

Pondělí: 18:30  19:30 hod. Cena: 40, Kč. 
Čtvrtek: 19:00  20:00 hod. 

PŘIPRAVUJEME 
Pondělí 9. března – pátek 13. března 

PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
Neděle 22. března  VÍTÁNÍ JARA 
Úterý 19. května – sobota 23. května 

BUDAPEŠŤ A OKOLÍ 

PRAVIDELNÉ AKCE 
BAV klub Příbor, svč., s.r.o.,  556 723 778 
AKUSTICKÁ KYTARA, ROCKOVÉ KAPELY 

Pondělí: 15:30  16:30 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 

STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZAČÁTEČNÍCI 
Pondělí: 17:00  18:30 hod. 

TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI 
Úterý: 13:45 – 15:15 hod. 

Mladší žáci předškoláci od 4 let. 
Úterý: 15:15 – 16:45 hod. 16:45 h – 17:45 hod. 

Starší žáci. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

Úterý: 18:00 – 19:30 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ  POKROČILÍ 

Středa: 17:00  18:30 hod. 
RC MODELY AUT 

Pátek: 15:30 – 17:00 hod. 
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

Neděle: 17:30 – 20:00 hod. 
PŘIPRAVUJEME 
Pátek 6. března 

Zájezd na činohru  POSTŘIŽINY 
BAV klub Příbor, SVČ., s.r.o.,  556 723 778

Čtvrtek 9. dubna 
Zájezd na MUZIKÁL  EVITA 

BAV klub Příbor, SVČ., s.r.o.,  556 723 778 

Veškeré podrobné informace akcí budou 
uveřejněny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
































21. - 30. 8. 
POBYTOVÝ ZÁJEZD CHORVATSKO - MALI LOŠINJ 
Program: koupání, turistika. Určeno rodinám s dětmi, dospělým. 
Cena poukazu: děti do 3 let bez nároku na postel a stravu 3 000 Kč, děti do 6 let  
4 000 Kč, děti do 15 let 4 800 Kč, mládež do 18 let 5 000 Kč, dospělí 5 400 Kč. 
Strava – polopenze: děti do 10 let 800 Kč, ostatní (děti, mládež, dospělí) 1 300 Kč. 
V ceně poukazu je zahrnuta doprava, ubytování, lázeňská taxa. Odběr stravy není 
povinný.               Zajišťuje: L. Nenutilová, 732 902 256 

 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029,  
mobil: 732 902 256, e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz. 

5. - 11. 7. (I. varianta), 11. - 17. 7. (II. varianta), 5. - 17. 7. (III. varianta) 
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ HADINKA, KLOKOČOV 
Celotáborová hra na téma Indiana Jones. 
Program: hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem od 7 do 18 let.  
Cena za poukaz: 2 300 Kč (I.+II. varianta), sourozenci 2 200 Kč/jednotlivec,  
                        4 400 Kč (III. varianta),     sourozenci 4 200 Kč/jednotlivec.   
              Zajišťuje: L. Nenutilová, 732 902 256 

10. - 16. 7. 
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZÁPADNÍ ČECHY a okolí 
Každodenní program, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti. Cena: 4 300 Kč.  

   Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156 

17. - 21. 8. 
TVOŘIVÝ TÁBOR  
Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.  
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování na základně Luna Příbor. Cena: 1 300 Kč.  

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, 604 188 186 
 

 

 

26. 7. - 6. 8. 
PRÁZDNINY „U KONÍ“ KLOKOČOV - VÍTKOV 
Program: koně, hry, soutěže, koupání, výlety. Určeno dětem od 7 do 15 let.  
Cena: 5 200 Kč.       Zajišťuje: D. Kičurová, informace: J. Lupíková, 604 188 186 
 

 

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p. o.,  556 725 029

  4. 2. 
11. 2.
18. 2.
25. 2.

Pondělí:  18:30 - 19:30 hod.    Cena: 40,- Kč.
Čtvrtek: 19:00 - 20:00 hod.

s. r. o.
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Občanské sdružení Klokočov spolu se závodním 
týmem T. Tomečka pořádá 

 

BESEDU  
Africa Eco Race 2015 

 

 

Ta proběhne 6. 2. 2015 od 18:00 hodin  
 

v hospůdce JAAL. 
 

V programu bude zahrnuta mimo povídání  
 

také videoprojekce. Připravte si na závodníky  
 

dotazy, nejlépe související se závodem, 
 

na které jistě rádi odpoví. 
 

Vstupné činí pro dospělé symbolických 30 Kč. 
 

Občerstvení zajištěno, na hojnou účast se těší pořadatelé. 
 

WWW.KLOKOCOV.COM 

INZERCE
Vyměním byt v Příboře za větší. Byt 1+1 (os. vl.), ul. Fučíkova,

v přízemí, s doplatkem. Tel. 777 153 881.

 

Příbor má další prvenství –  je nejmenším 
městem v ČR s fungujícím coworkingovým 
centrem. 

NABÍZÍME: 

 reprezentativní, plně vybavenou sdílenou 
kancelář, včetně internetu, tiskárny, 
kuchyňky, místa pro odpočinek a sociálního 
zařízení 

 zasedací místnost pro obchodní jednání a schůzky, vybavenou dataprojektorem 
a flipchartem 

 prostory pro konání seminářů, kurzů a schůzek skupin (spolků) 
 pronájem na měsíční/denní/hodinové bázi 
 kurzy, semináře a konzultace zaměřené na hledání vlastního talentu, rozjezd podnikání, 

získání dotační podpory, slaďování rodinného a pracovního života apod. 

Hledáte příjemné místo pro práci, setkávání se a rozvíjení nejen svého podnikání, ale i sebe 
sama? Přijďte k nám. Náměstí S. Freuda 10, Příbor (nad KB), 1. patro. 

ww.ccpribor.cz, www.facebook/coworkingpribor, Info@ccpribor.cz , tel.: 731 474 606 

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU: 

4. 2. 2015 Finanční svoboda -  Lukáš Koziel, 15:00-19:00, 75 Kč 
– přijďte si zahrát a zjistit, jaký máte přístup k penězům 

4. 2. 2015 Dost dobrá máma II – Míša Holišová, 16:00-19:00, 240 Kč 
- setkání o tom, jak sladit role matky, ženy, dcery, zaměstnankyně, podnikatelky tak, abyste 
si mohla užívat více pohody a radosti  

5. 2. 2015 Kurz automatické kresby I – Radka Veselková, 16:00-19:00, 600 Kč 
- kurz vedený certifikovaným terapeutem tradiční čínské medicíny a alternativního léčení 

10. 2. 2015 Komunitou podporované zemědělství v Příboře – Alena Malíková, 16:00-18:00 
- setkání s místními zemědělci a bedýnkám. Povídání o hospodaření, místních potravinách, 
domluvení pravidelného odběru biopotravin 

11. 2. 2015 Dost dobrá máma III, 16:00-19:00, 240 Kč 

18. 2. 2015 Dost dobrá máma IV, 16:00-19:00, 240 Kč 

26. 2. 2015 Intuitivní vzdělávání a lesní školky – Lucie Czerná,  17:00-19:00, 50 Kč  
– workshop pro rodiče, učitele a všechny zájemce o přirozený přístup k dětem a vzdělávání, 
lektorka je učitelkou v lesní školce Bezinka v Palkovicích  

Podnikatelský inkubátor – chcete se si začít plnit své sny a podnikat? 3měsíční program Vám 
to umožní.  

Taneční kurz pro stydlivé – i stydliví se mohou naučit tančit - 10 lekcí s Janem Tyllichem pro 
3-4 páry. 

Přihlášky na kurzy můžete směřovat na info@ccpribor.cz 
INFO: Alena Malíková, PRO-BIO regionální centrum Moravská brána 

probio.moravskabrana@seznam.cz; +420 604 905 611 

  

SYSTÉM KOMUNITOU 
PODPOROVANÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ: 
 vychází z vůle spotřebitelů podpořit 
konkrétního hospodáře v jeho práci 
 jedná se o partnerství mezi 
sedlákem a spotřebitelem, kteří 
sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy 
(nadúrodu) hospodaření 
 vyjadřuje vzájemný závazek - ze 
strany spotřebitelů platit za 
potraviny spravedlivou cenu a 
odebírat veškerou produkci farmy - 
ze strany hospodáře produkovat 
zdravé, čerstvé a ideálně bio 
potraviny 
 spotřebitelé hospodářům zajišťují 
spravedlivou cenu za jejich produkty, 
často placenou s předstihem na 
celou sezónu, která jim a jejich 
rodině zajistí důstojné živobytí.  

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRO ZÁJEMCE  
O KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
Z PŘÍBORA A OKOLÍ 
 

KDY:  10. ÚNORA 2015,  
OD 16:00 HODIN 

KDE:  COWORKINGOVÉ 
CENTRUM PŘÍBOR,  
NÁM. SIGMUNDA FREUDA,  
NAD KOMERČNÍ BANKOU  
 

Přijďte se seznámit se „svými“ zemědělci. Popovídat si o hospodaření,  
o komunitou podporovaném zemědělství, o místních potravinách.  
Přijďte se domluvit na pravidelném odběru biopotravin, o které budete mít 
zájem. 

Své produkty Vám nabídnou: 
Gabriela a Pavel Šelongovi, Pustějov  
 zelenina 
http://farma-selongovi.webnode.cz/  
 
Markéta a Tomáš Toběrní, Velké Albrechtice  
 mléko a produkty z kozího a kravského mléka 
http://www.stastnakoza.cz/  
 
Jiří Ševčík, Fulnek – Jerlochovice  
 telecí maso 
http://www.farmageorge.cz/farma/  
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PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 

S 25LETOU 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

BESKYDY CARD  
POMŮŽE ZVÝŠIT NÁVŠTĚVNOST BESKYD 

VÝZVA 
Destinační management turistické oblasti Beskydy – Valašsko, o. p. s., 
realizuje projekt regionální návštěvnické karty Beskydy Card, jehož 
cílem je zvýšení návštěvnosti regionu, prodloužení délky pobytů 
návštěvníků a zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti. 
Vyzýváme zástupce veřejného i soukromého sektoru, majitele                   
a provozovatele  zařízení nabízející služby v oblasti cestovního ruchu, 

turistických atraktivit              
a ubytovacích zařízení  
na území turistické 
oblasti Beskydy – 
Valašsko k zapojení               
do Beskydy Card. 
Zařazením do projektu 
subjekty získají masivní 
celoroční propagaci 
svých služeb.  

Karty jsou distribuovány návštěvníkům prostřednictvím smluvních 
ubytovacích zařízení, která zapojením do projektu získají pro své 
klienty výrazný benefit a motiv k pobytu.  
 

Pokud máte zájem nabídnout do projektu své služby, 

kontaktujte, prosím, Bc. Renatu Kotalovou, tel.: 739 203 933 

e-mail: kotalova.renata@beskydy-info.cz, 
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Stejně jako každý rok se i letos uskutečnil Novoroční koncert 
Velkého symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor. 
V sobotu 10. 1. 2015 jsme se z důvodu rekonstrukce Kulturního 
domu sešli v poněkud netradičním prostředí, a to v tělocvičně 
Masarykova gymnázia Příbor. 

Koncert i v tomto netradičním prostoru byl velmi úspěšný, 
akustika v  novém prostředí byla vynikající, zazněly skladby 
populární i  muzikálové melodie. Novoroční koncert tradičně 
moderoval Pavel Handl, orchestr dirigoval Zdeněk Pukovec, 
jako sólové zpěvačky se představily Alena a Kateřina Juřenovy 
a Lenka Krompolcová. Návštěvníci koncertu odměnili v závěru 
orchestr a sólisty potleskem ve stoje.

Jelikož Kulturní dům prochází v současné době rozsáhlou 
rekonstrukcí, která by měla být dokončena do konce listopadu 
letošního roku, už v polovině loňského roku jsme požádali pana 
ředitele Masarykova gymnázia Pavla Kerekeše, zda bychom 
mohli využít tělocvičnu pro konání některých kulturních akcí. 

Tento podnět byl vstřícně přijat, jen hlavní podmínkou bylo 
úplné zakrytí palubovky. Novoroční koncert byl první akcí 
v tomto prostoru. Ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem, 
Klubem házené Kopřivnice a Kulturním domem Kopřivnice se 
pro zakrytí palubovky tělocvičny podařilo zajistit dřevotřísku 
a vyřazené linoleum. 

Samotná organizace přípravy prostoru tělocvičny pro koncert 
pak proběhla podle časového a organizačního harmonogramu 
prací připraveného mistrem Technických služeb Příbor panem 
Z. Pařízkem. Více jak 10 pracovníků několik hodin naváželo 
a provádělo zakrytí palubovky. Na ploše bylo připraveno 155 míst 
pro návštěvníky koncertu, 45 míst pro muzikanty a k dispozici 
byly také dvě tribuny se 140 místy. 

Všichni pracovníci Technických služeb města Příbora 
zasluhují za dobře odvedenou práci velkou pochvalu. Rovněž 
děkujeme vedení Masarykova gymnázia Příbor a  dalším 
partnerům za spolupráci, ochotu a vstřícnost. 

NOVOROČNÍ KONCERT 2015


