
Město Příbor se v loňském roce přihlásilo 
do soutěže Cestami proměn. Do této soutě-
že jsme přihlásili tři objekty, a to piaristický 
klášter, rodný dům Sigmunda Freuda a ulič-
ky pod kostelem.  
Pokud město chce ve vyhlášené soutěži uspět, 
musí získat co největší procento hlasů. Zjišťo-
vala jsem údaje k datu 17. 3. 2016 a zjistila jsem 
následující výsledky: 
piaristická kolej má 7,1 % hlasů, 4. místo
rodný dům S. Freuda 0,7 % hlasů 
uličky pod kostelem 0,4 % hlasů.

Vážení občané, máme být v Příboře na co 
hrdi a  určitě máme krásné památky, které 
můžeme ukázat nejenom občanům naše-
ho města, ale i  návštěvníkům, a  proto Vás 
prosím, dejte hlas danému přihlášenému 
objektu. Dejme na vědomí všem, že máme 
ve  městě objekty, které stojí za zhlédnutí 
a pozornost. 

Hlasuje se do  1.  května letošního roku 
na webových stránkách: www.cestamipromen.cz 

Děkuji Vám za poslané hlasy.

MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA

DUBEN 2016
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HLASUJTE PRO MĚSTO PŘÍBOR

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

•	 Z jednání Rady města Příbora
•	 Máte evidovánu adresu trvalého 

pobytu na adrese sídla ohlašovny?
•	 Vítání občánků
•	 Průzkum spokojenosti obyvatel měs-

ta Příbora 2015, shrnutí výsledků
•	 Občanská poradna v Příboře
•	 M. Beran, řezbář, malíř, loutkář slaví ...
•	 Informace jubilantům v r. 2016 
•	 Technické služby informují 
•	 Příborský skatepark dozná změn
•	 Farmářské trhy a tradiční příborská pouť
•	 Knižní novinky na měsíc duben
•	 Kurz fotografování
•	 Příborský kulturní inkubátor
•	 Basketbalisté ze ZŠ Jičínské druzí 

v okresním finále
•	 Vybíjená – okresní kolo
•	 Všechno může být loutkou…
•	 Exkurze žáků 9. tříd
•	 Včelka Mája na dětském karnevalu
•	 Školní ples
•	 Podmořský svět
•	 Oznámení: Absolventi ZDŠ Jičínská 

v roce 1976
•	 Preventivní přednášky v ZŠ Jičínské 
•	 Ještě k názvu Lubina
•	 Hledáme staré fotografie Katolického 

domu v Příboře
•	 Jak jsme zaznamenali loňský rok 

v Local TV, 2. díl
•	 Myslivecký ples na Hájově
•	 Hájovští důchodci v roce 2015
•	 Veřejné bruslení s hokejem
•	 Občanské sdružení Klokočov
•	 V klubu seniorů jsme slavili MDŽ
•	 Basketbalové soutěže vstoupily  

do finálových fází
•	 Příbor se prezentoval na výstavě 

Dovolená a Region, Lázeňství
•	 Dvojí filmový rozhovor s Milanem 

Cyroněm a Tomášem Uhrem
•	 Několik slov k aktivitám a programu 

Filmového klubu v Příboře
•	 Salvador Dalí a Sigmund Freud
•	 Pro každého něco ...bohatý víkend
•	 Kulturní okénko na měsíc duben
•	 Kulturní program – duben

Příbor – Obnova piaristické koleje, realizace proměny: 1993–2012

Příbor – Rodný dům Sigmunda Freuda, realizace proměny: leden – květen 2006

Příbor – Uličky pod kostelem, realizace proměny: 2013–2014
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Z JEDNáNÍ RADy MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

32. schůze RM dne 23. února 2016 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Schválila pravidla pro uzavírání smluv o výkonu domovnických prací 

dle návrhu předloženého ved. odboru bytového a  nebytového fondu 
(OBNF).

- Souhlasila s užitím znaku města Příbora společností JTRT pro, s. r. o., 
za účelem umístění znaku na  reklamní materiály vydávané v  rámci  
Valašské Rally 2016, která se uskuteční ve dnech 15.-16.04.2016.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2015 za Technické 
služby města Příbora, příspěvková organizace. 

- Vzala na vědomí „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 
2015 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím“.

- Uložila v souladu s doporučením komise pro investiční akce města 
zařadit do  seznamu stavebních akcí připravených k  realizaci va- 
riantu bez světelného signalizačního zařízení.

- Vzala na vědomí stav pohledávek za nájem nebytových prostor v budo-
vě č. p. 35 na náměstí Sigmunda Freuda.

- Odsouhlasila konání akce Valašská rally 2016 na území Příbora, míst-
ní části Hájov, za podmínky řádného dodržení všech bezpečnostních 
opatření vůči zdraví a majetku osob.

- Schválila Slezské diakonii, Na  Nivách 7, 737 01 Český Těšín, 
IČ: 65468562, z rozpočtu města, paragrafu 4329, účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 10 000 Kč na sociální službu rané péče Poradna rané péče 
MATANA, Hlubčická 9, 794 01 Krnov.

- Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k financování výdajů 
souvisejících s poskytováním sociální služby v roce 2016 mezi městem 
Příborem a  Slezskou diakonií, Na  Nivách 7, 737 01 Český Těšín, dle 
předloženého návrhu.

- Vzala na vědomí podmínky pro konání svatebních obřadů v piaristic-
kém klášteře Příbor a jeho zahradách.

- Schválila Směrnici pro nakládání s pohledávkami za nájmy z obecních 
bytů.

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory 
na ulici Lidické, č. p. 49 v Příboře, včetně místnosti v přízemí, ne-
ziskové organizaci Interaktivní centrum pohybu RIKITAN, z. ú., 
Jičínská 543, 742 58 Příbor.

- Projednala návrh 1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2016.
- Uložila zveřejnit výzvu k podání přihlášky na nájem obecního bytu 

č. 23, U Tatry 1486, 742 58 Příbor, za nabídku smluvního nájem-
ného.

- Souhlasila se zapojením   příspěvkové organizace Základní škola Pří-
bor, Jičínská 486, okres Nový Jičín k žádosti o podporu individuálních 
projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci 
výzvy „Budování kapacit pro rozvoj škol I.“, který vyhlašuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

- Schválila aktualizaci „Systému náležité péče“ hospodářského subjektu 
města Příbora uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na po-
zemcích hospodářského subjektu.

- Vzala na vědomí plán kulturních akcí na rok 2016.
- Souhlasila s  užitím znaku města Příbora společností Kompakt, spol. 

s r. o., se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady na informačním pla-
kátu města Příbora.

- Rozhodla pronajmout kancelářské prostory na ul. Nerudova č. p. 146, 
Příbor o  velikosti 19 m2 jedinému zájemci panu <anonymizováno>, 
bytem <anonymizováno>, k  uskladnění hudebních nástrojů a  pří-
padným zkouškám. Smlouva  o nájmu nebytového prostoru bude 
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, v pří-
padě dluhu nájemce nejméně za jedno čtvrtletí bude dohodnuta 
1 měsíční výpovědní lhůta. 

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsa-
hu na stavební práce s názvem „Obnova čelní a zadní fasády domu 
č. p. 9, nám. Sigmunda Freuda, Příbor“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke  zpracování nabídky k  veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova čelní a zadní 
fasády domu č. p. 9, nám. Sigmunda Freuda, Příbor“.

- Vzala na  vědomí informaci o  počtu zapsaných dětí k  povinné školní 
docházce od školního roku 2016/2017.

33. schůze RM dne 15. března 2016 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí.
- Schválila, po úpravách předloženého návrhu, ceny za kopírovací služby 

v městském informačním centru dle přílohy č. 1. od 01.04.2016.

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit v řízení pro poskytování veřej-
né finanční podpory pro rok 2016 žadatelům veřejnou finanční podpo-
ru na činnost a provoz podle zpracovaného návrhu.

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit v řízení pro poskytování veřej-
né finanční podpory – grantů pro rok 2016 žadatelům veřejnou finanč-
ní podporu – grant podle zpracovaného návrhu.

- Schválila přidělit v  řízení pro poskytování veřejné finanční podpory 
na prevenci kriminality pro rok 2016 žadatelům veřejnou finanční pod-
poru na prevenci kriminality podle zpracovaného návrhu. 

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit v řízení pro poskytování ve-
řejné finanční podpory na  materiálně technickou základnu pro rok 
2016 žadatelům veřejnou finanční podporu na materiálně technickou 
základnu podle zpracovaného návrhu.

- Schválila uzavření nájemní smlouvy, v  předloženém znění, na  části 
pozemků parc. č.  708/1, 2043, 571/1, 164, 3287/22, 748/1, 1383/1, 
1478/1, 2115/1 a 133/1, vše v k. ú. a obci Příbor a část pozemku parc. 
č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, obci Příbor, o výměře jednotlivých 
částí cca 1 m2, za účelem umístění reklamního zařízení, od 01.04.2016 
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 
ve výši 300 Kč za každou pronajatou část, s každoročním navýšením 
o meziroční inflaci dle ČSÚ, mezi pronajímatelem městem Příborem 
a nájemcem právnickou osobou RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/11, 
460 14 Liberec.

- Vzala na vědomí zprávu o jednáních  města Příbora s Občanským sdru-
žením Klokočov o připravované realizaci stavby hospodářské budovy 
na pozemku parc. č. 556 v k. ú. Klokočov u Příbora.

- Uložila podat žádost o  vydání dodatečného stavebního povolení 
pro stavbu hospodářské budovy na  pozemku parc. č. 556 v  k.  ú. 
Klokočov u Příbora.

- Schválila harmonogram přistavování kontejnerů na objemný odpad – 
jarní svoz dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

- Schválila harmonogram přistavování kontejnerů na objemný odpad – 
podzimní svoz (stávající) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

- Schválila harmonogram přistavování kontejnerů na biologicky rozloži-
telný odpad dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

- Schválila harmonogram přistavování kontejnerů na biologicky rozlo-
žitelný odpad ze  zahrádkářských osad dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Propojení ulice Karla Čapka se zahradou 
piaristického kláštera v Příboře“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke  zpracování nabídky k  veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Propojení ulice Karla 
Čapka se zahradou piaristického kláštera v Příboře“.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu 
s  názvem „Územní studie zastavitelné plochy Z69 a  navazujících 
ploch v k. ú. Klokočov u Příbora“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke  zpracování nabídky k  veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem „Územní studie zastavitelné plochy Z69 
a navazujících ploch v k. ú. Klokočov u Příbora“.

- Vzala na  vědomí Provozní řád skateparku v  Příboře, provozovaný 
Technickými službami města Příbora, příspěvková organizace, účinný 
od 01.04.2016.

- Schválila zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v domech č. p. 1352-1360 ul. 
Štramberská“.

- Uložila zveřejnit výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce ma-
lého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v domech 
č. p. 1352-1360 ul. Štramberská“ na úřední desce.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města Pří-
bora na rok 2016 dle návrhu.

- Schválila uzavření darovací smlouvy na  poskytnutí peněžitého daru 
v částce 2 000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS se sídlem Neru-
dova 7, 350 02 Cheb, IČ 25228633, na podporu organizace XXV. roční-
ku Dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR, která se uskuteční 
v roce 2016 v Chebu, dle předloženého znění. Finanční dar bude vy-
placen z výdajové části rozpočtu města Příbora na  rok 2016, § 3113, 
položky společenské akce ve školství.

- Schválila záměr zřízení přípravné třídy v Základní škole Příbor, Jičín-
ská 486, okres Nový Jičín, IČ 47016973, od 01.09.2016 pro školní rok 
2016/2017 v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.

- Uložila podat písemnou žádost ke zřízení přípravné třídy v Základ-
ní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, od 01.09.2016 pro 
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školní rok 2016/2017 ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kra-
je, odboru školství, mládeže a sportu.

- Schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu 
lesních porostů v maximální výši 481 800 Kč.

- Schválila uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí 
dotace.

- Vzala na vědomí informace k průběhu přípravy Programu regenerace 
MPR pro rok 2016.

- Schválila částku ve výši 290.000 Kč z výdajové části rozpočtu města 
Příbora na rok 2016, § 3635, položka - projekty všeobecně + podkla-
dy pro dotace, a to na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí na vybudování sběrného 
dvoru Příbor - Točna.

- Vzala na  vědomí informace k  podaným a  připravovaným žádostem 
města o dotace.

- Schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu a o uzavření smlou-
vy budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Optický kabel – tra-
sa 4 – připojení KD Příbor“ na pozemcích parc. č. 1320/1, 1290, 1341, 
3206/1, 1407, 1409, 1414/1, 1379, 1380/1, 1383/1, 3283/11 a  1441/1 
v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi stavebníkem CORSAT, 
s. r. o., K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín a vlastníkem nemovi-
tostí městem Příborem. Výše úhrady za zřízení věcného břemene bude 
kalkulována sazbou 35 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši.

- Projednala návrh dohody mezi vlastníkem kanalizace společností Seve-

romoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., a městem Příborem 
o podmínkách provedení přeložky kanalizace v návaznosti na územní 
rozhodnutí stavby „ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z43 K. Ú. PŘÍBOR“.

- Schválila dohodu o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění 
stavby do ochranného pásma vodního díla mezi společností Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., a městem Příborem.

- Vzala na  vědomí podmínku společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a. s., na vybudování samostatné dešťové kanali-
zace mezi ulicemi Myslbekovou a nábřežím Rudoarmějců před zaháje-
ním realizace kanalizačních řadů v lokalitě „Za školou“.

- Rozhodla v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o  výběru nej-
vhodnější nabídky k  veřejné zakázce „Obnova čelní a  zadní fasády 
domu č. p. 9 nám. Sigmunda Freuda, Příbor“, kterou podala firma He-
ryán Rekonstructions, s. r. o., se sídlem 756 27 Valašská Bystřice 444, 
IČ 28645006.

- Schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností 
Heryán Rekonstructions, s. r. o., se sídlem 756 27 Valašská Bystřice 444, 
IČ 28645006 na akci „Obnova čelní a zadní fasády domu č. p. 9 nám. 
Sigmunda Freuda, Příbor“, za cenu 749 496 Kč s DPH.

- Schválila použití Rezervního fondu a jeho zrušení v rozsahu 171 104 Kč 
na pokrytí ztráty z hospodaření společnosti za rok 2015.

Zpracováno dne 21. března 2016.
Celé znění usnesení na www.pribor.eu nebo Městský úřad Příbor, odbor 
veřejné správy.

MáTE EVIDOVáNU ADRESU TRVALÉHO POByTU 
NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNy?

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zá-
silky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodu 
máte hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky 
a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po 
uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; de-
sátým dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i  nepřevzatá písemnost nabude právní 
moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti ad-
resátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeš-
kat např. lhůtu na  odvolání a  poškodit takovýmto chováním 
pouze vlastní osobu. 
Může se to stát i Vám! 

§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adre-
se sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často 
jezdí autem a při svých cestách se občas dopustí dopravního pře-
stupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných bodů, 
o čemž je mu zasláno oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, 
ale poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení začala 

běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K. promeškal. Obecní 
úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím panu 
K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž 
rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní 
moci rozhodnutí byl pan K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, 
tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který mu byla 
uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při namát-
kové kontrole provedené Policií České republiky. Následně může být 
obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což 
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trva-
lého pobytu, a místem nového trvalého pobytu se stala adresa sídla 
ohlašovny, ukončil před třemi lety svou podnikatelskou činnost. Z pod-
nikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento 
závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral poš-
tu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku 
vymáhat exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exe-
kuce byla nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl 
a na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci 
se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

Rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání občánků, vyplní po 
narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matrikářce 
(bolomova@pribor-mesto.cz), či osobně přinesou 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. Přihláš-
ka 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
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Iveta Busková, Jaroslav Venzara, Městský úřad Příbor

PRůZKUM SPOKOJENOSTI OByVATEL MĚSTA PŘÍBORA 2015  
SHRNUTÍ VÝSLEDKů PRůZKUMU

Počet respondentů byl nižší než při průzkumu v roce 2015, 
což se dalo předpokládat vzhledem k pouze 2letému inter-
valu od  předchozího průzkumu v  roce 2013. Rozdíly mezi 
hodnocením jednotlivých aspektů můžou být samozřejmě 
ovlivněny strukturou respondentů a  změnou jejich priorit 
mezi lety 2015–2013–2007, nicméně průzkum dává po-
měrně ucelenou představu o  aktuálním vnímání aspektů 
jednotlivými respondenty. Celkově lze provedený průzkum 
považovat za přínosný, protože svými výsledky podporuje 
a doplňuje záměry města, směřující k odstranění či zmírnění 
jeho slabých stránek. Výsledky průzkumu vesměs odpovídají 
klíčovým oblastem a problémům, které se město připravuje 
v příštích letech řešit, či již započalo na nich pracovat.

Mezi hlavní výstupy průzkumu spokojenosti občanů Pří-
bora 2015 lze zařadit následující:
- obava ze  ztráty zaměstnání mezi ekonomicky aktivními 

respondenty se výrazně snížila, jedná se o zjevný důsle-
dek ukončení období hospodářské recese, v současnosti je 
na trhu práce více příležitostí

- respondenti jsou ve výrazné většině (více než 94 %) více-
méně spokojeni s úrovní svého bydlení, zde se projevilo 
i věkové složení respondentů, kdy u střední a starší gene-
race lze předpokládat již vyřešenou otázku bydlení

- přibližně čtvrtina respondentů zvažuje, že by svou byto-
vou situaci do budoucna mohla řešit výstavbou vlastního 
domu nebo bytu, indikuje to poměrně vysoký zájem o in-
dividuální výstavbu, která v současné době naráží na limi-
ty nedostatku připravených vhodných lokalit v Příboře

- v hodnocení aspektů kvality života je pozitivní, že z cel-
kem 19 hodnocených aspektů bylo 14 hodnoceno v roce 
2015 lépe než v  roce 2013, naopak u  4 aspektů došlo 
ke zhoršení hodnocení

- z aspektů prostředí si veřejná prostranství a zeleň udržují 
dlouhodobě vysoce kladné hodnocení od občanů města – 
vesměs se hodnocení pohybuje kolem hranice 90 % a výše

- rovněž udržování čistoty ve městě je opakovaně vnímáno 
s rostoucím kladným hodnocením, kvalita cest a chodní-
ků si po výrazném skokovém zlepšení hodnocení v obdo-
bí 2013–2007 dokázala tuto pozici nejen obhájit, ale ještě 
trochu vylepšit

- v hodnocení životní úrovně se většina respondentů ozna-
čuje za průměrné, výsledky jsou obdobné s  rokem 2013 
s minimálními rozdíly

- síť zdravotnických zařízení a  síť základní škol si udržují 
dlouhodobě vysoce kladné hodnocení od  občanů města 
– vesměs se hodnocení pohybuje kolem hranice 80 %, síť 
mateřských škol byla hodnocena výrazně lépe než v roce 
2013

- opakovaně horší hodnocení má místní obchodní síť, hod-
nocení u jednotlivých obchodů nedosahuje ve většině pří-
padů ani 50% hranice kladných hlasů, předmětem největ-
ší kritiky je absence supermarketu / hypermarketu jako 
konkurence ke stávajícím Penny marketu

- v oblasti služeb si holič a kadeřník spolu s čerpacími stani-
cemi dlouhodobě udržují velmi kladné hodnocení, řádově 
kolem 90 %

- opakovaně došlo k  propadu (horšímu hodnocení) u  re-
staurací, opraven spotřební elektroniky a rychlého občer-
stvení, supermarket / hypermarket a obchodu s nábytkem

- s  úrovní zabezpečení zdravotní péče jsou respondenti 
většinou spokojeni, zabezpečení zdravotní péče přímo 
ve  městě si udržuje kladné hodnocení vesměs více než 
80 %

- nižší spokojenost s nemocniční péčí a záchrannou služ-
bou je zdůvodněna neexistencí těchto zařízení ve městě, 
která je nicméně zajištěna pomocí příslušných zařízení 
v okolí

- s úrovní zabezpečení technické infrastruktury jsou oby-
vatelé města v naprosté většině spokojeni, tato oblast je 
kladně hodnocena ve  všech aspektech opakovaně 90  % 
a více

- v oblasti dopravy je největší spokojenost s celkovou do-
stupností města (všechny aspekty si dlouhodobě udržují 
kladné hodnocení kolem 90 % a více) a bezpečností silnič-
ního provozu, dopravní dostupnost města má pozitivní 
dopad na ochotu dojíždět za prací

- přes zvýšené investice do  výstavby parkovacích ploch 
spokojenost respondentů s aspektem možnosti parkování 
dlouhodobě stagnuje (přibývá parkovacích míst, ale sou-
časně roste i počet osobních aut)

- v  oblasti veřejné správy se zvýšil počet občanů, kteří 
v průzkumu hodnotili kladně práci městského úřadu

- v hodnocení perspektiv pro budoucí rozvoj města se vy-
jádřilo pozitivně 75 % respondentů, což je nárůst o 18 % 
oproti roku 2013 

- v hodnocení prioritních oblastí zlepšování života, na kte-
ré by se mělo město především zaměřit, se v porovnání 
s výsledky průzkumu provedeného v roce 2013 preferenč-
ně posunula výše zejména oblast: 

o rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany

o řešení bytové otázky

o péče o památky a pamětihodnosti 

o péče o bezpečnost a pořádek ve městě

o péče o pěkný vzhled města

o rozvoj cestovního ruchu.

Kompletní výsledky průzkumu jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách města pod odkazem http://www.pribor.eu/
obcan/pruzkum-spokojenosti-obcanu-2015/.

Město Příbor děkuje obyvatelům, kteří se průzkumu zúčast-
nili, za jejich ochotu a čas při vyplnění dotazníku.
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Mgr. Tereza Wiltschová, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.

OBČANSKá PORADNA V PŘÍBOŘE

Už od poloviny roku 2013 má Občanská poradna Nový Jičín, poskytující 
bezplatné sociálně-právní poradenství, své kontaktní pracoviště i v Příboře. 
Od té doby se snažíme být nápomocni všem, kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace a hledají pomoc a podporu při jejím řešení. 

V roce 2015 navštívilo naši poradnu v  Příboře celkem 220 klientů. 
Nejčastěji se na nás lidé obraceli s dotazy v oblasti problematiky rodiny 
a mezilidských vztahů. Šlo zejména o pomoc s podáním návrhu na rozvod 
manželství či s úpravou péče a výživy nezletilých dětí. 

Další významnou oblastí naší práce je problematika zadlužování. V této 
oblasti pomáháme s informacemi či potřebnými úkony vztahujícími se k exe-
kučnímu řízení, s oddlužením (tzv. osobním bankrotem) a jakýmikoli dílčími 
kroky při řešení zadlužení. 

Třetími nejfrekventovanějšími dotazy jsou ty, které míří do problematiky pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti – 
kdy může zaměstnavatel dát výpověď, jaká má člověk práva při pracovním úrazu či nemoci z povolání apod. 

Mimo jmenované oblasti poskytujeme poradenství na poli sociálních dávek, spotřebitelských práv, bydlení, občansko-
právních vztahů a dalších. 

Poradna je k dispozici v přízemí budovy městského úřadu vždy v úterý od 9:00 do 12:00 hodin bez objednání  
a v odpoledních hodinách v době od 13:00 do 16:00 hodin na základě objednání. 

Ráda bych tímto poděkovala městu Příboru za finanční příspěvek, bez kterého by poradna nemohla v takovém rozsahu 
fungovat.

BLAHOPŘáNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTůM NAROZENÝM V DUBNU

Jiří Grossmann
Marie Filipová
Stanislava Nedomová

Jaroslav Kresta
Dušan Bordovský
Drahomíra Tománková

Vlastimil Kostelecký
Antonie Šimíčková
Jan Matula

Metoděj Beran
Vlasta Bínová
Marie Benešová

Jaromíra Bolomová
Marie Kozlová
Gustav Chladil

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Josef Juřena  Eva Symerská  Anna Drozdová  Juraj Hvišč

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s. 
Bieblova 3,702 00 Ostrava       IČ: 26593548 DIČ: CZ 26593548 

Tel.+fax: +420 596 115 318, 774 993 213         www.czp-msk.cz          e-mail: czp.ustredi@czp-msk.cz 
 

Osobní asistence 
Posláním služby osobní asistence je podpora a pomoc zdravotně postiženým lidem a seniorům k dosažení soběstačnosti  

a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života tak, aby mohli žít jako jejich vrstevníci. 
 

Pro koho je služba určena? 
Služba osobní asistence je určena zdravotně postiženým občanům a seniorům,  

bez ohledu na rozsah a druh zdravotního postižení. Minimální věk uživatele služby je 6 let. 
 

Základní činnosti poskytované služby 
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 Pomoc při osobní hygieně  
 Pomoc při zajištění stravy  
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

 Výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  

obstarávání osobních záležitostí 
 

Cena služby: 
Uživatelé s rozsahem služby 4 hodin po sobě jdoucích/denně (pracovní dny) po dobu celého kalendářního měsíce  

hradí paušální částku ve výši 5.200,- Kč/měsíc. 
Uživatelé s rozsahem služby 8 hodin po sobě jdoucích/denně (pracovní dny) po dobu celého kalendářního měsíce  

hradí paušální částku ve výši 9.700,- Kč/měsíc. 
 

 

Je-li počet hodin poskytované služby vyšší než 80 hodin/měsíc, hradí uživatel částku 70 Kč/hod. 
Je-li počet hodin roven, nebo nižší než 80 hodin/měsíc, hradí uživatelé částku 80 Kč/hod. 

Osobní asistence v rozmezí 20:00 až 7:00 h, osobní asistence o víkendech a státních svátcích je za úhradu 110 Kč za hodinu. 
 

Kde získat více informací? 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s. 

Detašované pracoviště Nový Jičín - Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 709 403, 774 446 871 
www.czp-msk.cz, e-mail: asistencenj@czp-msk.cz 
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZáLEŽITOSTI

METODĚJ BERAN, ŘEZBáŘ, MALÍŘ, LOUTKáŘ SLAVÍ ...
Pan Metoděj Beran sla-

ví v  dubnu 2016 své životní 
jubileum. Příboráci ho znají jako 
člověka, který rád vyřezává, také 
maluje a hraje loutkové divadélko.  
Loutkové divadlo hraje s krátký-
mi přestávkami od  roku 1959! 
A  ty přestávky? To bylo obdo-
bí, kdy se rekonstruovala místa, 
kde divadélko Beránek provozo-
val. Dnes má na svém repertoáru 
šest her. Hraje je se svým týmem 
herců v divadélku v Příboře, v bý-
valém M-klubu. Pan Beran loutky 
také vyrábí. Tu první - lučního 
koníka a k němu kulisy vytvořil 
už ve svých 13 letech. Do dneš-
ní doby v  jeho rukou vzniklo 
na 860 loutek - a to počítáme jen 
ty, které zůstaly na  Novojičín-
sku. Jsou mezi nimi marionety, 
maňásci, javajky, loutky dřevěné 
i loutky z jiných materiálů. 

Pan Beran ale vyřezává také 
betlémy. Kdo chodí k  němu 
domů, nebo do  Muzea Příbor, 
zná jeho unikátní mechanic-
ký betlém z  olšového dřeva se 
137 figurkami. 95 z nich se po-
hybuje. Vyřezal ho v  r. 2013 
během 8 měsíců za 2180 hodin. 
Vyřezal ale také betlém s téměř 
metrovými figurami. Na druhé 

straně pod jeho rukama vznikají 
malé postavičky a malé betlém-
ky. Vloni v prosinci se Metoděj 
Beran už podruhé účastnil se-
tkání betlémářů v  příborské 
pobočce Muzea Novojičínska, 
p. o. Ve společnosti vynikajících 
řezbářů poprvé vystavil dřevěné 
sošky 42 světců, každou z jediné-
ho kusu dřeva. Z tohoto setkání 
je i fotografie Petry Vidomusové.

Metoděj Beran též maluje. 
V příborském muzeu se prezen-
toval obrazy starých mistrů, jak 
je vidí on - mistr z Příbora. Rád 
přenáší na plátno i Příbor, město, 
v  němž už pěkných pár desí-
tek let žije. 

Své narozeniny oslaví pan 
Metoděj Beran v  dubnu s  ce-
lou svou rozvětvenou rodinou. 
Přejeme mu pěkné oslavy a  do 
dalších let hodně tvůrčího elánu, 
jistou ruku, dobré oko a hlavně 
pevné zdraví.  

Za město Příbor Iveta Busková 
a Elen Jeřábková, odbor kultury 

a cestovního ruchu  
Městského úřadu Příbor,  
a Irena a Pavel Nedomovi
Foto: Petra Vidomusová,  

Muzeum Novojičínska, p. o.,  
Muzeum a pamětní síň S. Freuda 

INFORMACE JUBILANTůM V R. 2016 
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Vážená paní, vážený pane, milí jubilanti,
pokud budete v letošním roce slavit své sedmdesáté či sedm- 

desáté páté, osmdesáté, 85. a vyšší životní jubileum, prosíme 
Vás, abyste nám dali vědět v případě, že si nepřejete v této 
souvislosti zveřejnit své jméno v pravidelné rubrice „Jubi-
lanti“ v Měsíčníku města Příbora. Prosíme Vás, abyste nám 
toto oznámili telefonicky na tel. č. 556 455 443, e-mailem 
na  adrese: bolomova@pribor-mesto.cz, písemně či  osobně 
na  adrese: Městský úřad, odbor veřejné správy - matrika, 
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor. 

Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhod-
nutí brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku města Příbora. 

Zároveň můžete odevzdat, pokud máte zájem zúčastnit se, 
PŘIHLáŠKU NA SETKáNÍ sedmdesátiletých či sedmdesáti-
pětiletých, která je součástí tohoto letáku. Prosíme o odevzdání 
přihlášky do  31.07.2016. Nejpozději 1 měsíc před plánova-
ným setkáním Vám 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. Děkujeme za pochopení.

Členové komise pro občanské záležitosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 „setkání jubilantů“.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………… Datum narození: ……………………………

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

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

………………………………………………………………………........................................................ Podpis: ………..………………………………

FF
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TECHNICKÉ SLUŽBy INFORMUJÍ

Oznámení pro občany:
První letošní svoz hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad

 se uskuteční v úterý 19. dubna 2016. 
Další svozy budou probíhat vždy v úterý a pátky.

 

 

 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
 

JARO - duben 2016 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

5. dubna 2016 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 

Švermova x Dukelská  

Šmeralova x Gagarinova  

6. dubna 2016 
středa 

Okružní u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  

7. dubna 2016 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 

Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím) 

8. dubna 2016 
pátek 

(odvoz v po 11. 4.) 

9. května x brána bývalé TATRY  

9. května x Osvobození  

B. Němcové x Hluboká   

12. dubna 2016 
úterý 

Na Valše u kurtů  

Na Hrázi  

Štramberská x Bezručova 

13. dubna 2016 
středa 

Pod Haškovcem  

Větřkovská x Sušilova   

Vrchlického x Za Vodou 

14. dubna 2016 
čtvrtek 

Wolkerova x u trati  

 Komenského pod letadlem  

J. V. Choráze za obchodem 

15. dubna 2016 
pátek 

(odvoz v po 18. 4.)  

Hájov u restaurace  

Prchalov u obchodu 

Paseky u Jurečků  

19. dubna 2016 
úterý 

Stojanova x Smetanova 

Smetanova x K. H. Máchy  

O. Helmy  

20. dubna 2016 
středa 

Vrchlického u hřiště  

Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici 

Myslbekova x U Čecha  
 
Kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující 
den v dopoledních hodinách). 
Do kontejneru patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), 
matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod. 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984 
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Plán strojového čištění komunikací s uzavřením parkovacích míst
JARO 2016 

Každoročně po skončení zimní údržby provádějí technické služby na území města Příbora 
a místních částí strojové čištění komunikací od štěrku po zimních osypech, včetně čištění 
kanalizačních šachtic. V této souvislosti bude na určených komunikacích a parkovištích 
(viz tabulka) přechodně omezeno stání motorových vozidel. 
Děkujeme všem občanům, kteří respektují dopravní značení a pomáhají tak rychlému  
a bezpečnému zajištění těchto prací. 

22.03.2016 Lidická + parkoviště u sokolovny
23.03.2016 Dukelská

24.03.2016
Parkoviště u technických služeb
Místecká – pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány

30.03.2016 Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS

31.03.2016 Tyršova
Fučíkova, včetně spojky Kpt. Jaroše

04.04.2016 Masarykova
05.04.2016 Komenského spodní část + parkoviště

Npor. Loma – po křižovatku s ul. Šafaříkovou
06.04.2016 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice

Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
07.04.2016 Npor. Loma – horní část ke hřišti
11.04.2016 Šafaříkova od křižovatky Npor. Loma k ul. Štramberské

Gagarinova

12.04.2016
Bezručova
ČSA od Jičínské po křižovatku s ul. Frenštátskou
Ul. 28. Října

13.04.2016 U Tatry – parkoviště
Pionýrů + parkoviště

14.04.2016 Myslbekova
18.04.2016 Dr. Čejky + cyklotrasa
19.04.2016 Nová

Choráze
20.04.2016 U Tatry – mimo parkoviště

Zd. Nejedlého
21.04.2016 Lomená – spodní část

25.04.2016
Okružní
Nerudova
Šmeralova

26.04.2016 Nádražní
O. Helmy

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čištěné bez dopravního omezení.
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HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO 
ODPADU 

květen - říjen 2016

květen 

DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

3. 5.  -  10. 5. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

10. 5.  -  17. 5. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

červen 

31. 5.  - 7.  6. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

7. 6.  -  14. 6. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

červenec 

28. 6.  -  7. 7. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

7. 7.  -  12. 7. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

srpen 

26. 7.  -  2. 8. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

2. 8.  -  9. 8. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

23. 8.  -  30. 8. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

   

 

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO 
ODPADU ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD 

 
květen - říjen 2016 

   DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

květen 

5. 5. - 12. 5. 
ZO Fučíkova 
ZO Orinoko 

12. 5. - 19.5. 
ZO Hájovka - prostřední osada 
ZO Farská 

19. 5. - 26. 5. 
ZO Včelínek (Frenštátská) 
ZO Hájovka - parkoviště u p. Haase 

26. 5. - 2. 6. 
ZO Březinova 
ZO Hájovka - U Čecha 

říjen 

6. 10. - 13. 10. 
ZO Fučíkova 
ZO Orinoko 

13. 10. - 20. 10. 
ZO Hájovka - prostřední osada 
ZO Farská 

20.10. - 27. 10. 
ZO Včelínek (Frenštátská) 
ZO Hájovka - parkoviště u p. Haase 

27.  10. - 3. 11. 
ZO Březinova 
ZO Hájovka - U Čecha 

  
 

 
 

    
Do kontejneru je zakázáno ukládat větve, slouží pouze na trávu, zbytky ovoce 
a zeleniny, listí. 
Bude-li v kontejneru jiný odpad, bude tato služba pro občany zrušena.  
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na tel.: 731 674 984, 
zajistíme jeho výměnu. 
      

Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner přistaven před budovou 
Technických služeb města Příbora a od dubna do listopadu je otevřena kompostárna 
Točna v Příboře v níže uvedených otevíracích hodinách: 
      

 
Provoz kompostárny 

 
 

dny v týdnu otevírací hodiny 

 
Po od 8.00 do 18.00 hodin 

 
Út, st, pá od 7.00 do 15.00 hodin 

 
Čt od 7.00 do 18.00 hodin 

 
So od 7.00 do 14.00 hodin 

 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
Kontaktní osoba kompostárna: p. Deml, tel: 602 590 186 
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ZO Orinoko 

12. 5. - 19.5. 
ZO Hájovka - prostřední osada 
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Do kontejneru je zakázáno ukládat větve, slouží pouze na trávu, zbytky ovoce 
a zeleniny, listí. 
Bude-li v kontejneru jiný odpad, bude tato služba pro občany zrušena.  
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na tel.: 731 674 984, 
zajistíme jeho výměnu. 
      

Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner přistaven před budovou 
Technických služeb města Příbora a od dubna do listopadu je otevřena kompostárna 
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Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
Kontaktní osoba kompostárna: p. Deml, tel: 602 590 186 
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září 

30.8. - 6.9. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

20.9. - 27.9. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

říjen 27.9. - 4.10. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

   Do kontejneru lze odkládat trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí.  
Do kontejnerů je zakázáno ukládat větve! 
Bude-li v kontejneru jiný než výše uvedený odpad, bude tato služba pro občany 
zrušena.  
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na mobil 731 674 984, 
zajistíme jeho výměnu. 
      
Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner přistaven před budovou 
Technických služeb města Příbora a od dubna do listopadu je otevřena kompostárna 
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Provoz kompostárny 

 
 

dny v týdnu otevírací hodiny 

 
Po od 8.00 do 18.00 hodin 

 
Út, st, pá od 7.00 do 15.00 hodin 

 
Čt od 7.00 do 18.00 hodin 

 
So od 7.00 do 14.00 hodin 

 
Kontaktní osoba Kompostárna: p. Deml, 602 590 186 

   Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
 

 

 

Sběr použitých potravinářských olejů 
 
Technické služby města Příbora informují, že od února 2016 sbírají na sběrném dvoře na ulici 
Štramberské č.p. 483 v Příboře (u budovy Technických služeb města Příbora) nově také použité 
potravinářské oleje ze smažení a fritování.  
 
Olej nesmí být ve velké míře (tolerance 10 %) znečištěn jinými látkami jako např. saponáty, 
zbytky jídel, vodou či ztuženými tuky apod. 
Použitý potravinářský olej je možno donést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET láhvi, nebo 
sklenici, či jiné vhodné uzavíratelné nádobě. 
Předání použitého oleje ve sběrném dvoře je bezplatné. 
 
Sběrný dvůr v Příboře je otevřen v těchto hodinách: 
 

Pondělí  8:00 - 11:00, 12:00 - 16:30 
Středa  8:00 - 11:00, 12:00 - 16:30 
Sobota  8:00 - 12:00 

 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
 
 
 

 
 

Plán strojového čištění komunikací s uzavřením parkovacích míst
JARO 2016 

Každoročně po skončení zimní údržby provádějí technické služby na území města Příbora 
a místních částí strojové čištění komunikací od štěrku po zimních osypech, včetně čištění 
kanalizačních šachtic. V této souvislosti bude na určených komunikacích a parkovištích 
(viz tabulka) přechodně omezeno stání motorových vozidel. 
Děkujeme všem občanům, kteří respektují dopravní značení a pomáhají tak rychlému  
a bezpečnému zajištění těchto prací. 

22.03.2016 Lidická + parkoviště u sokolovny
23.03.2016 Dukelská

24.03.2016
Parkoviště u technických služeb
Místecká – pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány

30.03.2016 Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS

31.03.2016 Tyršova
Fučíkova, včetně spojky Kpt. Jaroše

04.04.2016 Masarykova
05.04.2016 Komenského spodní část + parkoviště

Npor. Loma – po křižovatku s ul. Šafaříkovou
06.04.2016 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice

Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
07.04.2016 Npor. Loma – horní část ke hřišti
11.04.2016 Šafaříkova od křižovatky Npor. Loma k ul. Štramberské

Gagarinova

12.04.2016
Bezručova
ČSA od Jičínské po křižovatku s ul. Frenštátskou
Ul. 28. Října

13.04.2016 U Tatry – parkoviště
Pionýrů + parkoviště

14.04.2016 Myslbekova
18.04.2016 Dr. Čejky + cyklotrasa
19.04.2016 Nová

Choráze
20.04.2016 U Tatry – mimo parkoviště

Zd. Nejedlého
21.04.2016 Lomená – spodní část

25.04.2016
Okružní
Nerudova
Šmeralova

26.04.2016 Nádražní
O. Helmy

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čištěné bez dopravního omezení.
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Ing. Vladimír Pavelka, dispečer TS Příbor

PŘÍBORSKÝ SKATEPARK DOZNá ZMĚN

V letošním roce přešla správa příborského skateparku v ulici Na Ka-
menci pod správu Technických služeb města Příbora. Tým technických 
služeb se rozhodl této příležitosti využít a naplánovat řadu změn. Zá-
sadní změnou je změna otevíracích hodin areálu – viz tabulka pod 
článkem. V areálu již nebude stálý dozor správce, ale budou jím prová-
děny jen kontroly dodržování provozního řádu. Kontroly bude nadále 
provádět i městská policie. Plánem do budoucna je vybudování nové-
ho sociálního zařízení, oprava oplocení areálu, popř. doplnění nových 
skate prvků či herních prvků vhodných pro věkovou kategorii uživatelů.

Máme v plánu pokračovat v tradičních sportovních akcích, které 
se v areálu pořádají a podpoříme i nové aktivity, s jejichž návrhy za 
námi přijdete. Chtěli bychom však zapojit samotné uživatele parku, 

vaše podněty a nápady neváhejte 
zaslat emailem na dispecer@tspri-
bor.cz nebo mobiliar@tspribor.cz. 

Základem všeho je však dodržo-
vání pravidel slušného chování. Vždy 
je nutné si uvědomit, že nemáme neo-
mezené pracovní kapacity a finanční 
prostředky. Čím více energie, času a peněz musíme vynaložit do neustá-
lé obnovy poškozeného či odcizeného vybavení, tím méně nám zbývá na 
nákup nových prvků, zlepšení celkového vzhledu či pořádání zmíněných 
sportovních aktivit. Naučme se chovat slušně k veřejnému prostoru, kte-
rý ve městě sdílíme – změnu k lepšímu pak sami pocítíme každý den.

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU v období od 1. dubna do 31. října
Duben - srpen  Po - ne vč. státních svátků:  09:00 – 20:00 hod.
Září - říjen  Po - ne vč. státních svátků: 10:00 – 18:00 hod.
V období od 1. listopadu do 31. března je areál uzavřen.

FARMáŘSKÉ TRHy 
A TRADIČNÍ PŘÍBORSKá POUŤ

V roce 2016 proběhnou ve městě Příbor opět farmářské trhy a v září 
tradiční příborská pouť. Organizátorem akcí jsou Technické služby 
města Příbora. Pro případné zájemce o prodej na těchto akcích uvádí-
me několik základních informací. 

1. FARMáŘSKÉ TRHy se konají v termínech:
   20.05.2016    17.06.2016    15.10.2016
Zájemci o prodej se můžou přihlásit v Technických službách města Pří-
bora, a to prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné nejpozději 7 dnů 
před konáním akce odeslat na e-mail: služby@tspribor.cz. Prodej je mož-
ný ve vlastních stáncích, nebo za úplatu ve stáncích technických služeb. 
Případné zájemce upozorňujeme, že při farmářských trzích se mohou 
prodávat pouze výrobky z domácí (české) produkce, jako je ovoce, zele-
nina, lesní plody, byliny a koření, ovocné stromky a sazenice, vejce, chléb, 
pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy 
a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, víno, pivo, med, košíky a jiné ru-
kodělné a řemeslné výrobky, dále  nářadí, suvenýry a knihy. 

2. PŘÍBORSKá POUŤ dne 
   11.09.2016
Zájemci o prodej se můžou již teď hlásit v  Technických službách 
města Příbora, a to rovněž prostřednictvím přihlášky, nejpozději 
do 31.08.2016. Počet prodejních míst je omezený. 
Zájemce o prodej na výše uvedených akcích žádáme o dodržení ter-
mínů přihlášení k prodeji. Vzhledem k technické přípravě, výběru 
vhodného sortimentu, zajištění elektrifikace a dalších úkonů spoje-
ných s organizací akcí, nebude na přihlášky zaslané po uvedených 
termínech brán zřetel. 
Více informací Bc. Pargáčová, tel.: 731 549 482, e-mail: sluzby@tspribor.cz
Prodej na dalších akcích pořádaných ve městě v rámci kulturních akcí 
není v kompetencích technických služeb. Jedná se například o Velikonoč-
ní a Vánoční jarmark, pouťové koncerty v městském parku, Den dětí atd. 
Přihláška ke stažení na www.tspribor.cz

KONTAKTy NA TECHNICKÉ SLUŽBy MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská	483,	742	58	Příbor	•	IČ	00143651	•	DS	77j35ss
HLáŠENÍ ZáVAD www.tspribor.cz   info@tspribor.cz 

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz  737 245 980
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer dispecer@tspribor.cz  737 245 981
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady obchod@tspribor.cz  731 674 984
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OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELáŘ
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
ÚTERÝ 8:00 – 11:00  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00  
PáTEK ZAVŘENO

HLáŠENÍ ZáVAD,  
NáMĚTů A PŘIPOMÍNEK 

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

w w w . t s p r i b o r . c z

KANCELáŘ - hřbitovnictví
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00                                       
                         (15:00 – 16:30 pro objednané)
ÚTERÝ ZAVŘENO  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
                         (15:00 – 16:30 pro objednané)
ČTVRTEK ZAVŘENO 
PáTEK ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVůR
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ÚTERÝ ZAVŘENO
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PáTEK ZAVŘENO
SOBOTA 8:00 – 12:00
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MĚSTSKá KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKy NA MĚSÍC DUBEN

Americká autorka Mary Carterová v knize Tři měsíce Flo-
rencie popisuje příběh osmatřicetileté Leny. Lena zůstává sama 
s dětmi poté, co její manžel, profesor výtvarných umění, odjíž-
dí pracovně do Florencie. Když se však má po dvou semestrech 
vrátit, zjistí, že má její manžel v Itálii poměr s o dvacet let mladší 
studentkou. Rozzuřená Lena na nic nečeká, sbalí sebe i  rodi-
nu včetně psa a letí do Itálie. Tohle nemůže jen tak nechat být!

Psychologickým thrillerem Na zabití vzdává Peter Swanson 
hold slavnému románu Patricie Highsmithové Cizinci ve vlaku, 
který zfilmoval A. Hitchcock. Úspěšný podnikatel Ted Severson 
při čekání na odložený let, poruší jedno pravidlo. A to - cizím 
lidem se nikdy nesvěřovat se svými problémy. Z  nezávazné 
konverzace s přitažlivou Lily se vyklube důvěrná hra na pravdu 
a přiopilý Ted se svěří, že ho manželka podvádí. Lily zcela váž-
ně prohlásí, že bude-li chtít, pomůže mu ženu zabít. Ted netuší, 
co je Lily zač, a tak ve chvíli, kdy by to snad ještě šlo, před jejím 
návrhem necouvne…

Autobiografický román Nicole C. Kearové Teď už tě vidím 
je oceňován pro to, s jakým nadhledem a smyslem pro humor 
dokázala autorka uchopit tak závažné téma, jako je téma ztráty 
zraku. Nicole bylo devatenáct, když si vyslechla zdrcující dia-
gnózu: má nevyléčitelnou oční chorobu, která ji do deseti  let 
připraví o zrak. Nicole nikomu nic neřekne a dál žije tak, jako by 
žádná budoucnost neexistovala. Teprve když se zamiluje a za-
loží rodinu, nemůže už předstírat, že se nic neděje, protože svět 
před jejíma očima je čím dál mlhavější…

Patricia Cornwellová napsala další kriminální román, s ná-
zvem Prach. Hlavní hrdinka soudní patoložka Kay Scarpettová 
pátrá po vrahovi mladé ženy, kterou vrah sprovodil ze světa jen 

pár týdnů před začátkem soudního procesu, ve kterém po svém 
bývalém finančním poradci žádala sto milionů dolarů. Brzy se 
ukáže, že důkazy vedou k sérii dalších násilných úmrtí ve Wa-
shingtonu a  že někdo vysoce postavený nemá zájem, aby byl 
pachatel chycen.

Švédský spisovatel Hakan Nesser vydal další napínavou 
detektivku Dívka, která nikomu nechyběla. Je parné léto 
a  komisař Van Veeteren už se nemůže dočkat dovolené. Jen-
že z dívčího tábora tajemné náboženské sekty se ztratí jedno 
z děvčat. A brzy druhé. Komisaři nezbývá než splatit starý dluh 
a  ujmout se podivného případu. Jak má ale něco zjistit, když 
všichni svědci zarytě mlčí?

Srdečně Vás zveme na besedu 
PhDr. Stanislavy Podžorné 

 

 

 

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Loyd hledal 12 let léky 
na těžké deprese své manželky. 
Poté byla zrozena léčebná metoda, 
kterou člověk může provádět sám 
a využívat ji k léčení téměř všech 
fyzických i psychických nemocí… 
Stanislava Podžorná nás 
seznámí s metodou léčení 
chronického stresu a deprese. 

Městská knihovna Příbor 
t. 556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz, 
www.pribor.knihovna.info 

duben 

LÉČEBNÝ KÓD 
Alexandra Loyda 

 

v úterý 19. dubna 2016 
v 17 hodin v knihovně 

Vstupné 30,-  

KURZ FOTOGRAFOVáNÍ
PRO ZAČáTEČNÍKy I MÍRNĚ POKROČILÉ

V městské knihovně proběhne od dubna 2016 kurz fotogra-
fování pro začátečníky i mírně pokročilé. 
Je vhodný jak pro dospělé, tak i pro děti od deseti let. Bude roz-
vržen do 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, od 21. dubna 
každý čtvrtek v době od 16.30 do 18.00 hodin. 
Cena za celý kurz je 1000 Kč, lektorem je Milan Vícha, člen Aso-
ciace profesionálních fotografů ČR. 
Hlásit se můžete v  knihovně osobně, telefonicky na  tel. 
556 725 037, nebo mailem na knihovna@knihovna-pribor.cz. 
Dotazy na lektora na telefonu 732 744 549.

Píšeš básničky, povídky, komiksy anebo něco jiného zajímavého?
Kreslíš, maluješ, socháš, vyřezáváš, fotíš?    Zpíváš, hraješ na hudební nástroj, mixuješ hudbu?

Už jsi někdy natočil videoklip? Animuješ krátké filmy? Točíš vtipná videa?
Hraješ, režíruješ nebo píšeš divadelní hry?    Jojuješ nebo děláš jiné trikové sporty?

Anebo se zkrátka chceš s něčím pochlubit a najít své publikum?
Ozvěte se nám na buskova@pribor-mesto.cz , tel.: 556 455 424, 

anebo nás osobně navštivte na odboru kultury a cestovního ruchu.
Zkuste s námi tvořit kulturní dění v Příboře.

Dáme Vám možnost prezentovat Vaši tvorbu a nadání.

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, MÚ Příbor

PŘÍBORSKÝ KULTURNÍ INKUBáTOR
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Ve čtvrtek 25. 2. 2016 jsme se s žáky tříd 5. A a 5. B ze ZŠ Npor. Loma Příbor zúčastni-
li turnaje ve vybíjené, který se konal v Kopřivnici. Ze 4 týmů jsme se v tomto okresním kole 
umístili po vynikajících výkonech na prvním místě a postoupili tak do dalšího, tentokrát 
krajského kola. Tímto děkuji chlapcům za výbornou reprezentaci školy.

Když jsem na  konci minulého školního 
roku objednávala divadelní představení pro 
2. stupeň naší školy ZŠ Npor. Loma Příbor, 
zaujala mě také nabídka tvůrčích dílen. Tak 
jsem hned dvě objednala. Nevěděla jsem, co 
konkrétně můžeme očekávat, ale věřila jsem, 
že nás Divadlo loutek nezklame. A  taky že 
nezklamalo.
Hned ráno na nás před divadlem čekala paní 
uvaděčka, pak jsme si dali kabáty do  šat-
ny a  šup na  jeviště. Ano, na  jeviště, nikoli 
do  hlediště. Na  jevišti bylo rozmístěno ně-
kolik mnoho židlí, my jsme si odložili batohy 
a tašky a šli jsme se seznámit. Našimi průvod-

ci byli dva divadelní lektoři – Hanka a Tomáš. Po celé dvě následující hodiny jsme se velmi bavili, poznávali nepoznané a prožívali cestu 
objevů, co vše může být loutkou. Seznamka protkaná hrou HOJASA, sochy a „štronzo“, plechový hrnek, který byl vším… To vše bylo 
moc zajímavé a podnětné a co teprve naše příběhy. Paní Lahev a pan Obvaz, paní Lžička a mladý muž Vidlička, zcela nevýrazná slečna 
Kaštanka a alkoholik, který se díky ní vyléčil, svíčka Julinka a svíčka Romeo…
Že tomu nerozumíte? Ale vždyť je to tak snadné. Jak říká paní Hanka. Přece není potřeba mít v divadle strom, který vypadá jako strom, 
stačí jenom kousek zelené látky. Stačí svíčka, lahev, kaštan, vidlička…představivost, fantazie. Prostě všechno může být loutkou.
Velmi pěkně děkujeme, rádi přijedeme zase.

Věděli jste, že toto městečko (prostřední foto) je na lampě u mostu do Karoliny?

Středa 24. února nebyla obyčejným školním dnem. Třídy  IX. A a IX. B ze ZŠ Npor. 
Loma v Příboře vyrazily na exkurzi  do dvou kopřivnických firem. Žáci vůbec nevědě-
li, co je čeká. Po krátké době zjistili, že touto exkurzí chtěla škola žákům ukázat, jaké 
mají možnosti zaměstnání po střední škole.
Jedna z těchto firem se jmenuje Brose. Vyrábí se v ní součástky do aut. V této firmě 
měli žáci možnost vidět celý průběh výroby těchto součástek. Nahlédli také do lisov-
ny, lakovny a do skladu. Materiál je převážen na speciálních vláčcích na specifikovaná 
pracoviště, kde se dále zpracovává a je posílán do autovýroben. 
Druhá firma je nazývána Bang & Olufsen. V této firmě se vyrábí vysoce kvalitní elekt-
ronika, např. reproduktory, televize aj. Žáci byli provedeni po pracovišti a také navštívili 
poslechovou místnost, kde měli možnost poslechnout si to, jak tyto výrobky fungují.
Tímto žáci nadšeně ukončili exkurzi do kopřivnické průmyslové zóny. Mnozí zjistili, 
že takovou práci by dělat nechtěli. A tak se snad začnou učit!!! 

V pátek 18. března se ve sportovní hale v Novém Jičíně uskutečnilo okresní finále sportovní 
ligy základních škol v basketbale v kategorii starších žáků. 
Naši školu reprezentovali: M. Bajer, A. Zemánek., M. Janečka, V. Kahánek, M. Monsport, 
O. Vavřík a J. Mišanik.
V konkurenci ZŠ Odry Komenského, ZŠ Nový Jičín Komenského 66 a ZŠ Nový Jičín Jubilej-
ní získali po vyrovnaném průběhu krásné 2. místo. Do krajského kola postoupil pouze vítěz 
– ZŠ Jubilejní.
Děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

BASKETBALISTÉ ZE ZŠ JIČÍNSKÉ DRUZÍ V OKRESNÍM FINáLE

ZE ŠKOL

Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Vladislava Strnadová a žákyně a žák 8. ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor

Pavla Jahnová, Stela Kostelníková, Karolína Obsadná, žákyně 9. ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor

VyBÍJENá – OKRESNÍ KOLO

VŠECHNO MůŽE BÝT LOUTKOU…

EXKURZE ŽáKů 9. TŘÍD
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„Lidičky, já jsem se vám dostala v neděli 
odpoledne do pohádky! 
Letím si takhle kolem tělocvičny ZŠ Npor. 
Loma a najednou slyším hudbu, smích a do 
nosu se mi dostala i krásná vůně čerstvě 
upečených koláčků, klobásníků a perníč-
ků. No to se musí prověřit, řekla jsem si. 
Rychle jsem vletěla dovnitř a  zrovna ta 
sláva začínala! Děti v  maskách kovbo-
jů, berušek, klaunů, princezen a  rytířů 
zrovna předváděly slavnostní Florentin-
ský pochod. To vám byla podívaná! A sotva pochod skončil, začala 
nová zábava. Děti tancovaly s nadšením a vervou na veselé písnič-
ky. I mě to nenechalo v klidu a celá jsem se „vrtěla“. Na pozoru jsem 
se ovšem měla před čarodějnicemi, které očividně měly celý tento 
karneval na svědomí. Jak já jsem si oddechla, když jsem zjistila, že 
to jsou jenom převlečené paní učitelky! Děti ze školky si připravi-
ly také krásné vystoupení „Srdíčkový tanec“, který se mi moc líbil. 

A aby to byl skutečně maškarní ples, jak se 
sluší a patří, všichni jsme si zatančili společně 
s rodiči i „klasické tance“ v podobě Mazur-
ky nebo Kyjového. Už jsem toho tancování 
měla plné „kecky“ a tak jsem se rozhodla tro-
chu se osvěžit nápojem a na chvíli si sednout 
někam na záclonu. Jenomže v tělocvičně žád-
né záclony nejsou a tak jsem musela znovu 
do kola! V tanci na „Ledových krách“ jsem 
byla jednoznačný vítěz. A potom přišly sou-
těže s  kolochodkami, nafukovacími kruhy 

a lžícemi s míčky. Řeknu vám, bylo to napínavé do poslední chvil-
ky. A protože se všechny děti snažily ze všech sil, dostaly sladkou 
odměnu. Už se pomalu začalo stmívat, když čarodějnice přivlek-
ly velké kouzelné pytle s tombolou. Každé dítě drželo v ruce svůj 
výherní lístek, který proměnilo za balíček s dárky. Bylo to opravdu 
kouzelné odpoledne. A když jsem pak letěla zpět domů, slibova-
la jsem si, že příští rok si karneval opět rozhodně ujít nenechám!“

Školní plesy bývají na někte-
rých školách nedílnou součástí 
školního roku. V Základní škole 
Jičínské jsme se rozhodli 26. 2. 
uspořádat ples v  prostorách 
Školní jídelny Komenského, 
a vytvořit tak staronovou tradici 
školních plesů. Na organizaci se 
podíleli rodiče ze Spolku rodičů 
a přátel školy, žáci, zaměstnanci 
školy a školní jídelny. 

Již dva týdny před plesem 
byly beznadějně vyprodány 
vstupenky, což organizátory 
mile překvapilo. Ples zahájila 
paní ředitelka a poté vystoupila 

Školní kapela pod vedením Mgr. Zbyňka Machetanze. Kapela svou 
nádhernou hudební produkcí zvedla ze židlí celý sál. Školní kapelu 

vystřídala bezkonkurenční hudební skupina Ypsilon a své taneč-
ní umění předvedl taneční pár Jan Tyllich a Monika Martynková. 
Všichni zúčastnění doplnili své síly chutnou večeří, kterou pro nás 
uvařil tým zaměstnanců školní jídelny. Také na baru byly připrave-
ny zákusky, klobásníky a tekuté dobroty. Po půlnoci jsme losovali 
75 připravených cen od  našich sponzorů. Ti nejšťastnější odjeli 
z plesu na jízdním kole, odnesli si sportovní kameru, grilovací ka-
meny, domácí spotřebiče, hodinky, šperky nebo solné lampy.  Bylo 
připraveno velké množství dárkových poukazů a balíčků, a proto 
se jako výhra hodilo i zahradní kolečko k odvezení cen. Seznam 
všech darů a  sponzorů naleznete na  webových stránkách školy. 
Sponzorům děkujeme.

Ples končil v brzkých ranních hodinách a organizátory těšilo 
nadšení a spokojenost všech zúčastněných, kteří se loučili větou: 
„Tak příští rok zase!“

Za úspěchem plesu je nemalé úsilí rodičů ze  Spolku rodičů 
a také ochota, vstřícnost a pozitivní nálada učitelského sboru naší 
školy. Všem patří dík. 

SPONZOŘI PLESU ZŠ JIČÍNSKÉ
BIKE FUN international, s. r. o.
SYSTEM CONTROLS 
manželé OCZADLI
ZLATNICTVÍ NAĎA A RADIM STRAKOVI
GB ELEKTRO NOVÝ JIČÍN
Dana FORIŠKOVÁ, místostarostka města Příbora
ALLIANCE LAUNDRY CE, s. r. o.
BOHEMIAL COAL S. R. O.
ŽELEZÁŘSTVÍ HONZEK  NOVÝ JIČÍN
ŠMÍRA -  PRINT, s. r. o.
LÉKÁRNA PANACEA
LÉKÁRNA APATYKA
MANIKÚRA, PEDIKÚRA - p. VÝMOLOVÁ

ELEKTRO - DOMÁCÍ POTŘEBY  
- p. KONIUCHOVÁ
VINOTÉKA U RADNICE
DROGERIE - p. Jiřina Šimečková
manželé HŮLOVI
ALPISPORT
manželé HYKLOVI
STUDIO SRDÍČKO - p. Květoslava Simperová
TEXTIL VLASTA
OBUV - p. POLÁČKOVÁ
VINOTÉKA U RADNICE
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.
WELNES CENTRUM RADOST KOPŘIVNICE
SKI SNĚHULKA - manželé REICHERTOVI

JENÍK, s. r. o.
manželé KREJČÍ
p. Martin  MONSPORT 
manželé ŽÁRŠTÍ
manželé BZIRŠTÍ
manželé ŠINDLEROVI
manželé NOHAVICOVI
p. KLIŠOVÁ
RACIO p. BRYCHTA
p. DORŇÁKOVÁ KOPŘIVNICE
PAPÍRNICTVÍ - p. Tyllich
p. Mária KUBÁŇOVÁ

DĚKUJEME.

Vstupní schodišťový prostor školní družiny se v první polovině února proměnil v pod-
mořský svět. Za krásnou mořskou faunu a flóru děkujeme dvěma studentkám 3. ročníku 
Střední umělecké školy v Ostravě Karolíně Strejčkové a Andree Bajnarové, které u nás 
tímto absolvovaly praxi.
Děti mohly denně pozorovat, jak na bílých zdech přibývají nejrůznější mořští živočicho-
vé a korálové útesy. Malby na stěnách se jim natolik zalíbily, že si začaly výtvory fotit 
a obkreslovat na papír. Ve výtvarných činnostech jsme se nechali také inspirovat, a tak 
vznikla spousta akvárií z krabic od bot či kašírované želvy.

Bc. Lucie Puchnerová, Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínské

Vychovatelky školní družiny při ZŠ Příbor, Jičínská 486

VČELKA MáJA NA DĚTSKÉM KARNEVALU

ŠKOLNÍ PLES

PODMOŘSKÝ SVĚT
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V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

se uskuteční v příborských mateřských školách 
 

Z Á P I S 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017, 

který se bude konat 
 
 

ve čtvrtek 5. května 2016 - od 8:00 do 15:30 hod. 
 
 

Místa konání zápisu: 
 

 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“  
na ul. Frenštátské 

 

 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“  
na ul. Švermově 

 

 „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový 
Jičín, příspěvková organizace“  

 
 

Doklady nutné u zápisu: 
- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 
 

  
V Mateřské škole Příbor na ul. Pionýrů 1519 proběhne v rámci zápisu  

dne 05.05.2016 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

     
      

     Město Příbor 

třídy: A – třídní učitelka Jitka Kabátová, B – třídní  učitelky Marie Bučková a Miluše Bajnarová, C – třídní učitelka  Ilona Čierna
V tomto roce slavíme 40 let od ukončení školní docházky. To je důvod se sejít a zavzpomínat na bezstarostná školní léta.

Setkání se uskuteční 4. června 2016 od 14:00 hodin v zahradní restauraci Orinoko. 
Zájemci pište na mail: devatacijicinska76@seznam.cz

Prosíme, předávejte si navzájem informace, ať se nás sejde co nejvíce!!!!

OZNáMENÍ: ABSOLVENTI ZDŠ JIČÍNSKá V ROCE 1976

MĚSTSKá POLICIE PŘÍBOR

Ve dnech 11. 3. 2016 a 15. 3. 2016 proběhly v Základní škole v Jičínské ulici 
v Příboře v prvních a třetích třídách preventivní přednášky, které byly zamě-
řeny zejména na oblast bezpečnosti silničního provozu. Za pomoci obrázků 
znázorňujících dobré a špatné příklady chování byla dětem vysvětlena základ-
ní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu na pozemních komunikacích. 
V prvních třídách byla zdůrazněna zejména role chodce, jako např. přecházení 
přes přechod pro chodce, chůze po chodníku nebo správný pohyb po silnici, 
a ve třetích třídách se strážníci věnovali cyklistům. Dětem byla také vysvětle-
na důležitost reflexního oblečení při pohybu po pozemních komunikacích za 
snížené viditelnosti.

Pozornost strážníků však nebyla věnována pouze dopravní výchově, ale 
také nebezpečným situacím, se kterými se mohou děti setkat např. když jsou 

doma samy, jak správně volat na čísla tísňových linek, co dělat, když najdou injekční stříkačku, když se setkají s toulavým psem, 
nebo když jsou osloveny neznámou osobou na ulici nebo řidičem vozidla. 

Nakonec byly děti za svou pozornost, kterou věnovaly strážníkům, odměněny drobnými dárečky.

PREVENTIVNÍ PŘEDNáŠKy
V PRVNÍCH A TŘETÍCH TŘÍDáCH ZŠ NA UL. JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE

Eva Durčeková, Městská policie Příbor   
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Z HISTORIE

Igor Jalůvka

JEŠTĚ K NáZVU LUBINA

Můj přítel Jirka Golda mi nedávno z  pozůstalosti svého 
táty věnoval útlou brožurku s názvem Radhošť (vydáno 1966) 
od autora jednoho z nejzasvěcenějších: vlastivědného pracov-
níka a spisovatele Bohumíra Četyny. Frenštátský patriot na str. 
10 píše: Pojmenování řeky Lubina je výrazně slovanské. Vzniklo 
někde na nížinách, na Příborsku, nikoliv u pramene. Je zajíma-
vé, že za pramen Lubiny se pokládá potok tekoucí při Hradské, 
a nikoli potok Radhošec (Radoščový) stejně vodnatý. To by svěd-
čilo pro starší osídlení při Hradské.

I když Četyna vysloveně neuvádí, z jakého slova kořen lub 
pochází, jeho domněnka je mnohem bližší Žunkovičově výkla-
du, že řeka protékala mokrými a lučinatými kraji (ljupa) - 
územím nížinatého a  vodnatého Lašska se svými rozsáhlými 
lužními lesy.

Popírá tedy možnost využití Verbovškova výkladu pro no-
menklaturu Lubiny, že řeka pramení přímo zpod luba, ná-
padné mohutné hory na  hranici s  rovinou, za kterou naši 
předkové museli považovat Radhošť.

Avšak když Četyna hovoří ve výše uvedené knize o založení 
Lichnova koncem 13. století, udává, že střed dědiny běží okolo 
říčky Javorničky, dříve zvané Lubyň, což je levý přítok Lubiny 
pod Holým vrchem. Původní název říčky – Lubyň – má tedy 
stejný kořen jako naše řeka. Lubyň však teče Lichnovem, tedy 
Frenštátskem, a tam také jistě její název i vznikl. Pak Četynův 
předpoklad, že pojmenování řeky Lubiny vzniklo někde na ní-
žinách kolem Příbora, utrpí jistou trhlinu. Zvláště když podpo-
ruje domněnku o starším osídlení při Hradské, tedy na úpatí 
Radhoště.

I když jsem v minulém článku uváděl spoustu zeměpisných 
jmen s kořenem -lub-, vyskytujících se v podstatné části střed-
ní Evropy - na Benátsku, v Lombardii, Tyrolsku, Korutanech, 
Lužicích, Sasku či Polsku, největší počet takových názvů je 
právě v  zemích jižních Slovanů, především ve  Slovinsku 
a v Chorvatsku.

Toho si všiml i spisovatel Četyna. Ve výše uvedené publikaci 
dokonce sděluje: V Charvátsku najdeme podivuhodnou shodu: 
nedaleko města Koprivnica je Beloe gora – stejně jako u nás, 
těsně vedle sebe. Připomeňme, že z tzv. říše Sámovy se v 7. sto-
letí některé charvátské kmeny přestěhovaly na Balkán. Odtud 
patrně i  podobná nomenklatura. – Četyna tedy nastiňuje 
jistou domněnku o  „dovezeném názvu“ Kopřivnice a  Bílé 
hory v 7. století, od nás směrem do dnešního Chorvatska. 
Zkusme si tuto otázku rozebrat:

Co se týče Sámovy říše (623–658), o  jejím teritoriálním 
rozsahu se historikové přou, nicméně dle všech novodobých 
map zahrnuje území jeho kmenového svazu i  povodí horní 
Odry, včetně našeho Lašska a území Horního Slezska. O tom-
to svazu, organizovaném na  obranu proti Avarům a  později 
Frankům, víme stále velmi málo. Archeologické důkazy jsou 
velmi skromné. Zmiňují se o něm středověké kroniky a letopi-
sy (jako první kronika Fredegarova), avšak jednotliví kronikáři 
přepisovali informace jeden od druhého, takže někdy v 19. sto-
letí se dějepisci jednoduše dohodli, že „to s tím Sámem“ bude 
asi pravda, a tak patřičné údaje zahrnuli do školních učebnic. 

Ale abych navázal na  Četynu. Zaměříme-li se na  další le-
topisy, tak adekvátní výpovědní hodnotu jako Fredegarova 
kronika bude mít vyprávění byzantského císaře Konstantina 
VII. Porfyrogenneta. Císař v polovině 10. století zapsal, že po 

roce 634 máme první zprávy o  příchodu Slovanů na  území 
jižně od Sávy. Tehdy byzantský císař Herakleios (kolem 575–
641) … zakarpatské Chorvaty povolal, aby odtud vypudili tu 
zahnízdělé hnusné Avary. Že byli Avaři skutečně hnusní, roz-
hodně souhlasím, protože – jak se píše ve Fredegarově kroni-
ce: … Slované museli Avarům poskytovat přístřeší při zimním 
ubytování, přičemž na  lože brávali si manželky Slovanů a  je-
jich dcery… Za tyto Slovany patrně Fredegar pokládal Vinidy 
(Venedy) a ostatní balkánské Slovany. Podle Šafaříkových výz-
kumů se pak Srbové v Horní Moesii objevili roku 637, nedlouho 
po Chorvatech. 

Co se týče příchodu zakarpatských Chorvatů na  Balkán 
v  době první třetiny 7.  století, je zajímavé, že zde se shoduje 
Fredegarova kronika s  líčením Konstantina VII. i  s  výzkumy 
P. J. Šafaříka. Musíme si však blíže specifikovat „zakarpatské 
Chorvaty“. Jedná se patrně o  území tzv. Bílých Chorvatů 
či Pracharvátů, které podle některých badatelů i  podle po-
věsti sahalo od  dnešní Ostravy severně od  Tater až po Lvov 
a Kyjevskou Rus. Zaujímalo tedy území pozdějšího Těšínského 
Slezska, jižního Malopolska (Krakovska), Haliče, jižního 
Volyňska a  východního Maloruska (= Ukrajiny). Takové te-
ritorium leželo „za Karpatami“, což se píše (a za co se po-
kládá pravlast Slovanů) i  v  dnešních školních učebnicích 
pro 7. třídu. Pro spojení „za Karpatami“ tedy nemusíme 
nutně uvažovat území na východ od karpatského oblouku 
směrem od Ukrajiny přes centrální Rusko až kamsi k Volze 
(Niederleho teorie), ale na sever od těchto hor, tedy nad po-
hořím Těšínských Beskyd, Oravské Magury, Tater, Nízkých 
Beskyd a Polonin.

I Alois Jirásek klade „pravlast Slovanů“ na  sever od Tater, 
do  povodí Visly. První kapitola jeho Starých pověstí českých 
začíná slovy: Za Tatrami, v rovinách při řece Visle, rozkláda-
la se od  nepaměti charvátská země, část prvotní veliké vlasti 
slovanské… Z tohoto pracharvátského území se patrně později 
oddělily proudy, které směřovaly na Balkán a pak i do oblasti 
severních Čech (kolem Jizery). Český historik Václav Davídek 
(1913–1993) situuje západoslovanské Charváty v 9. a 10. století 
do oblasti východních Čech a též Slavníkovce pokládá za pří-
slušníky charvátského kmene. Východní Čechy jsou domovem 
Charvátů i na základě Anonymní geografie od tzv. Bavorského 
geografa. A  moravský archivář František Hrubý (1887–1943) 
o českém kmeni v 10. století mj. napsal: … větev česká podro-
buje si nejdříve v  Zakrkonoší a  Zakarpatí upadající říši 
chorvatskou a hrozí Maďarům na celé délce hranic moravských 
a  krakovských (chorvatských). A  když konečně jsou Maďaři 
navždy vráceni do roviny uherské, tlačí se pomalu Češi za nimi 
na Moravu a z Chorvatska (Krakovska) na Váh.

Jestliže nemáme důvod nevěřit výpovědi byzantského císa-
ře Konstantina Porfyrogenneta, Pracharvaté se na Herakliovu 
výzvu přesunovali od 1. třetiny 7. století na Balkán. Při odpo-
vědi na  otázku, jakou museli zvolit trasu, připadají v  úvahu 
dva směry. Vzhledem k území Bílého Chorvatska, situovaného 
spíše ze  západu na  východ, bude jako dominantní v  postupu 
na jih připadat trasa ze západního shromaždiště Chorvatů, a to 
cestou Moravské brány. Ta je nejschůdnější. Druhá možnost je 
z východního shromaždiště – „slovenskou“ cestou. Ta je obtíž-
nější. Proudy Slovanů by musely projít karpatským obloukem 
(patrně některým z  horských průsmyků) a  dále by byl jejich 
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přesun Slovenskem do oblasti západně od Dunaje (a dále na jih 
do Korutan) zcela jistě vystaven útokům Avarů, jejichž kaganát 
zabíral celou Uherskou nížinu. Obě možnosti jsem znázornil 
na připojené mapce.

Prohlédneme-li si podrobněji tuto mapu, je vcelku jas-
né, „co tím chtěl básník říci“. Na mapě jsou znázorněna sídla 
s názvem podobným slovu „kopřivnice“. Na severu – na okra-
jích země Bílých Chorvatů – máme Kopřivnice tři: naši mo-
ravskou, slovenskou (Koprivnica) a  polskou (Koprzywnica). 
Na severozápadním Balkáně – většinou na slovinském a char-
vátském území – se nachází několik derivátů slova „koprivni-
ca“. Četynova informace, že z  tzv. říše Sámovy se v  7.  sto-
letí některé charvátské kmeny přestěhovaly na  Balkán, je 
v podstatě v souladu s našimi zjištěními, protože moravská 
Kopřivnice nejenže do  Sámova kmenového svazu náleže-
la, ale dokonce mohla být i  součástí Bílého Chorvatska. 
Vždyť vymezení pracharvátského území „od dnešní Ostravy 
po Lvov“ bude zcela jistě jen velice přibližné. A  samotnou 
Ostravu zde nemůžeme chápat pouze jako oblast soutoku 

Lučiny s Ostravicí, Ostravice s Odrou a Opavy s Odrou (odtud 
patrně její název Ostrava = ostrov–ostrovy), ale jako součást 
širšího pasteveckého území (Ostravska). Pak putování Bílých 
Chorvatů na jih cestou Moravské brány bude rovněž logickým 
vyústěním situace. Byzantský císař musel Chorvatům za svou 
žádost o pomoc proti Avarům jistěže něco slíbit: rozhodně ale-
spoň to, že je bude na novém balkánském území chránit. Jejich 
příchod na Balkán kolem roku 635 tak minimálně v případě 
názvů Beloe Gora a Koprivnice v dnešním Chorvatsku může 
být příčinou přenesených názvů z naší severomoravské ob-
lasti, pokud jde o nomenklatury Bílá hora a Kopřivnice, ni-
koli však co se týče založení úplně nové osady na Balkáně. 
Archeologické důkazy z  těsného okolí „nových balkán-
ských Kopřivnic“ hovoří o tom, že tamější osídlení je mno-
hem starší než ze 7. století po Kristu. Avšak stejná zjištění 
nacházíme při vykopávkách „pracharvátských“ Kopřivnic 
– moravské, slovenské i polské.

Příště se tedy podíváme na území všech Kopřivnic archeo-
logicky a rozebereme i původ jejich názvu.

HLEDáME STARÉ FOTOGRAFIE KATOLICKÉHO DOMU V PŘÍBOŘE
V souvislosti s otevřením Kulturního domu připravuje odbor kultury ve spolupráci 

s Local TV a s kronikářkou města výstavu fotografií Katolického domu, dnes Kultur-
ního domu. Fotografií je ale v archivu města a v redakci LTV málo. Proto vás prosíme, 
máte-li ve svých domácích archivech jakékoli snímky interiéru i exteriéru Katolické-
ho domu, snímky z 20. století, prosím, ozvěte se nám.  Může jít také o snímky z akcí. 

O své fotografie nepřijdete. Moc děkujeme. 

Kontakty:  Irena Nedomová, tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz
  Elen Jeřábková, tel. 731 130 861, jerabkova@pribor-mesto.cz

 

Jihovýchodní Evropa v 1. pol. 7. století

první třetina 7. století (okolo r. 634)
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Pokračujeme druhým pololetím.

ČERVENEC 
* Během XXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Ja-
náčkovy Hukvaldy odeznělo 13 koncertů. Dva v Příboře. 1. července 
se v refektáři piaristického kláštera představilo Kubínovo kvarteto. 
10.  7. vystoupilo v  kostele svatého Valentina Wihanovo kvarteto. 
Přímo na Hukvaldech - v oboře - 11. července hrál Dechový orche-
str mladých Příbor.
* Na začátku července se začala opravovat na Točně - na jedné stra-
ně autobusová zastávka a na druhé straně se začalo budovat ná-
stupní místo. Dílo stálo necelých 430 tisíc korun. Hotovo bylo 3. 8. 
a po dopilování některých změn zkolaudováno 3. 11. 2015.
* 1. července představil svou tvorbu v Galerii na radnici Libor Bu-
zek, člen příborského fotoklubu. V premiéře vystavil soubor snímků 
s názvem Krajina Libora Buzka
* 7. července byly po dvouměsíční přestávce obnoveny práce na re-
konstrukci Kulturního domu. Bohuslav Majer, starosta Příbora teh-
dy řekl: „Pracuje se celkem intenzivně, řešíme problémy za pochodu. 
Čekali jsme na dodatek s vícepracemi, které si tato rekonstrukce vy-
nutila a které musíme udělat, aby Kulturní dům do budoucna nejevil  
známky poškození a vad. Částka za vícepráce byla vyčíslena na cca 
4,7 mil. Kč s DPH.“ V dodatku smlouvy šlo o 30 změnových listů. 
* Ze 7. na 8. července jsme zažili tropickou noc s teplotou 28°C. A to 
léto teprve začínalo.  
* Červencového turnusu 2. ročníku tenisového kempu Jana Krkoš-
ky na místních kurtech v Příboře se účastnilo 28 dětí z Příbora, Os-
travy, Kopřivnice, Mošnova, Skotnice, Hukvald. Nejstarším bylo 14 
let, nejmladší byl 3letý Šimonek. 
* Piaristická zahrada byla jako staveniště předána společnosti Nos-
ta 3. listopadu 2014. V červenci 2015 stavebníci pracovali na speci-
álních mlatových površích. Pracovali celé dny i víkendy.
* Poznali se v  roce 1950. Jí bylo 16, jemu 19. Vzali se o  necelých 
5 let později. Manželé Božena a Hugo Jahnovi z Prchalova oslavili 
25. července 2015 společně s rodinou v refektáři piaristického kláš-
tera diamantovou svatbu. 
* 3. ročník freestylového BMX závodu pořádal v  areálu příbor-
ského skateparku Jaroslav Jalůvka. Kategorii master vyhrál. V nižší 
kategorii Expert nejlépe zajel soutěžní jízdu Petr Edler. Soutěžilo 
20 jezdců
* 14 rybářů z Moravy i Čech se na dva dny 24. a 25. července usa-
dilo na břehu rybníka v Borovci a usilovalo v Robinson Cupu o co 
nejvyšší váhový úlovek. Vítěz Radomír Chromý z Minervy nachytal 
34 kilogramů ryb. Celkem rybáři slovili na 234 kg. 
* Druhá příborská lávka pořádaná městem Příborem a  provo-
zovatelem a  zaměstnanci městského koupaliště společnosti Ricco   
byla určena všem od nejmenších po nejstarší!  Letní dobrodružství 
na koupališti si 26. 7. užilo na 500 lidí.

SRPEN
* Krajská komise životního prostředí šetřila v  srpnu v  souvislosti 
s revitalizací piaristických zahrad červnové porušení kořenů sta-
rého ořešáku v  dolní části areálu. Stavební firma navrhla skácení 
stromu kvůli bezpečnosti a  zároveň navrhla jako náhradu třešeň 
ptačí, strom s obvodem kmene přes 25 cm a podchodnou výškou 
koruny 220 cm.
* Lávka přes obchvat měla být hotová v prosinci 2014. Druhým ter-
mínem byl duben 2015. Nakonec došlo ke kolaudaci 14. srpna 2015. 
Lávka stála, včetně všech nákladů 11,2 milionů Kč. 7 mil. 950 tisíc 
korun Kč město získalo jako dotaci z Regionální rady Moravskoslez-
sko.  Dodavatel stavby CB, s. r. o., z Liberce zaplatil za zpoždění prací 
1 490 tisíc korun.
* 8.  srpna naměřila meteorologická stanice v  Mošnově teplotu 
35,9°C. Rekord z roku 1992 nepadl, ale padl rekord průměrné denní 
teploty 29,3°C. Srpen 2015 s třinácti tropickými dny byl nejteplej-

ším měsícem v historii mošnovské stanice. V Příboře 19 dní za se-
bou nespadla ani kapka deště a od 1. 7. do 19. srpna jsme napočítali 
neuvěřitelných 25 dnů s teplotami nad 30°C.
* Dny obce uspořádaly Prchalov i  Hájov. Prchalovjané se sešli 
na svém výletišti 1. 8. Akci pořádal osadní výbor s hasiči. Na Hájově 
spojili 15. srpna Den obce s tradiční poutí. Po mši svaté v kapli Na-
nebevzetí Panny Marie pokračovali na výletišti koncertem Swingo-
vého orchestru Bedřicha Pukovce.
* 8. až 11. srpna přijel do Příbora na náměstí Kinematograf bratří 
Čadíků. V roce 2014 návštěvnost ovlivnilo deštivé počasí, vybralo se 
přes 6 tisíc korun. V roce 2015 se vybralo fantastických 25 160 ko-
run.
* 12.  srpna si stavbu Kulturního domu prohlédli členové Rady 
města Příbora. Prošli si ji společně se zástupci dodavatele stavby. 
Podle  dodatku smlouvy měly být stavební práce hotovy do  konce 
prosince.
* V 10. ročníku soutěže o nejhezčí výsadbu ve městě hodnotila po-
rota 14. srpna 115 předzahrádek a balkonů či oken. Zařadila výsadby 
do zlatého a stříbrného pásma a mezi 80 přihlášených rozdělila pou-
kázky na nákup zahradnických potřeb v celkové výši 40 tisíc korun. 
* 16. srpna pořádali prchalovští hasiči 13. kolo Moravskoslezské 
ligy, soutěže v požárním útoku. Účastnilo se jí 57 družstev. Místní 
zvítězili a 25. srpna se stali po deváté mistry Moravskoslezské ligy.  
V extralize skončili na skvělém 4. místě. 
*V srpnu finišovaly práce v Základní škole Npor. Loma za 10 mi-
lionů 300 tisíc korun. Zateplovalo se, vyměňovala okna, montovaly 
sítě do oken a žaluzie. Dotace ze státního fondu životního prostředí 
činila necelých 5 milionů korun. V prvních pěti letech po dokončení 
prací by měla škola uspořit na teple 3,5 milionů Kč. Kromě toho se 
v létě za 900 tisíc korun opravily ve škole toalety.
* 29. srpna dorazilo do auly Masarykova gymnázia na setkání abi-
turientů 56 absolventů školy. Nejstarší maturovali v roce 1949. La-
dislav Myška, organizátor setkání, vyprávěl o  historii ústavu a  po 
14  letech ve  funkci kvůli zdraví končí. Na setkání v  roce 2016 ale 
rád přijde.
* Během července a srpna nainstalovaly technické služby po Příboře 
19 laviček - nejvíc na starém sídlišti. 
* I přes tropické léto kudy jste Příborem šli, tam něco kvetlo. Výsad-
bu květin měla na starosti Liliana Zacharová z technických služeb. 
Ve městě bylo vysázeno na 1600 trvalek a 5 a půl tisíce letniček.  

ZáŘÍ 
* Nový školní rok zahájilo na gymnáziu v Příboře 431 žáků. Vlo-
ni byl v rámci optimalizace školství otevřen jen jeden první ročník 
čtyřletého studia. Letos otevřeli ve škole opět dva a také primu. 
* V Základní škole Jičínské zapsali 381 žáků, z toho v prvních třídách 
40 dětí, o pět méně než rok před tím.
* V Základní škole Npor. Loma nastoupilo 413 žáků, z toho 54 prv-
ňáčků, o 6 více než vloni. 
* Žáci Základní školy Npor. Loma přišli 1. září do opravené a ukli-
zené budovy. Jen velká tělocvična byla nefunkční. Už v  květnu 
2015 do  ní v  souvislosti s  opravami zateklo. Firma nahlásila udá-
lost pojišťovně, ta uhradila 252 tisíc korun. Město zaplatilo dalších 
400 tisíc korun za položení parket v té části tělocvičny, na kterou se 
dle pojišťovny událost nevztahovala a z níž byly parkety odstraněny. 
Část se hradila z investičního fondu školy, část z rozpočtu města. 
* Začátek školního roku zahájila Mateřská škola Pionýrů z velké 
části v prostorách školní družiny Základní školy Npor. Loma. Škol-
ka  byla 18. srpna vytopena - u splachovače v horním patře praskla 
obyčejná malá umělohmotná trubička. Škodu ve výši přibližně půl 
milionů korun uhradila pojišťovna.
* V domě č. 9 na náměstí bylo do roku 2006 knihkupectví. V květ-
nu 2013 město pronajalo prostory vietnamským prodejcům. V září 
2014 zastupitelstvo rozhodlo, že zde zřídí turistické informační 
centrum. 1. září měly být prostory uvolněny. Nebyly. Nájemníci dali 
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věc k soudu pro neplatnost výpovědi. Do konce roku soud nepro-
běhl. 
* 6. 9. se zavřely brány městského koupaliště. Provozovatelé zazna-
menali během tropického léta 50 koupacích dní - 4 x více než rok 
před tím. Průměrná návštěvnost se v nejteplejších dnech pohybo-
vala mezi osmi sty až tisícem dvěma sty lidmi. Z 52 procent byl ná-
vštěvníkem příborského koupaliště Příborák.
* 2. září byla v Galerii na radnici zahájena výstava fotografií věno-
vaných památce Milana Strakoše, nejdéle sloužícího starosty Pří-
bora. Výstava vznikla u  příležitosti jeho nedožitých 65. narozenin 
a u příležitosti Dnů evropského dědictví. Připravil ji odbor rozvoje 
ve spolupráci s Rudolfem Jarnotem, emeritním předsedou Fotoklu-
bu Příbor.
* Pouťová neděle 6. září byla výrazně chladnější než rok před tím 
i  než předchozí dny. Pouť začala mší v  kostele Narození Panny 
Marie. Chovatelé ve  svém středisku vystavili 90 králíků, 80 slepic 
a  60  holubů. V  městském parku hrál Swingový orchestr Bedřicha 
Pukovce. V Muzeu Novojičínska v Příboře byly ke zhlédnutí plastiky 
světců. Pouť skončila v parku koncertem Petr Bende s cimbálovou 
muzikou Grajcar. A to už bylo opravdu chladno.
* Den po pouti se vždy koná krmáš. A tak na 7. září připravilo ob-
čanské sdružení Klokočova 260 míst k sezení v areálu hřiště a nejen 
to. „Podařilo se nám tady vybudovat dva přístřešky, které jsou tady 
za námi,“ pochlubil se Petr Pustějovský z klokočovského občanského 
sdružení a  pokračoval, „podařilo se nám udělat pod nimi lavičky, 
je tam asi 80 míst a na lidi neprší.“  Horko zrovna nebylo, ale určitě 
bylo tepleji než o příborské pouti o den dřív. Jedlo se, pilo i tanco-
valo.
* Od dubna do 10. září opravoval vitráž, která zdobí chodbu radnice 
v Příboře, Petr Švamberg z Tábora. Vyměnil některá prasklá sklíčka. 
Oprava stála 25 tisíc korun. 
* 11. a 12. září se v Příboře už popáté setkali psychologové a psy-
chiatři na sympoziu Freudovy dny. Zabývali se maniodepresivním 
syndromem. Akci pořádala ve spolupráci s Českou lékařskou komo-
rou Fakultní nemocnice Ostrava.  Odbornými garanty byli lékaři Eva 
Ressnerová a Petr Šilhán. 
* Dny evropského dědictví jsme v Příboře zahájili 11. 9. výstavou 
linorytů žáků Střední školy EDUCA v  Novém Jičíně v  chodbách 
knihovny a koncerty - cimbálové muziky Kotci v refektáři a kvarteta 
Zdeňka Pukovce v kostele sv. Valentina.
12. 9. Dny pokračovaly v Muzeu Příbor 5. Muzejním ránem s ho-
bojistkou Markétou Pimkovou. Poté byla otevřena výstava Dámy 
a pánové, držte si klobouky. Prohlédla si ji i delegace z družebního 
polského Przedborze, která byla hosty Dnů EHD. Vzápětí Bohuslav 
Majer udělil v refektáři kláštera osmi občanům města Cenu staros-
ty. 
Odpolední program na  náměstí zahájila paní místostarostka Pří-
bora Dana Forišková u kovové sochy sv. Jana Sarkandera. Socha 
byla definitivně usazena před dům č. 42. Bohuslav Majer představil 
na náměstí putovní výstavu Má vlast cestami proměn.  
Slavnosti pokračovaly programem pro děti - s lodí La Míja. Otevře-
nými památkami provázel Mořic Jurečka.  Největší pozornost pou-
tal piaristický klášter a farní kostel Narození Panny Marie. Každou 
z památek si prohlédly tři stovky návštěvníků. Dny EHD skončily 13. 
9. nedělním koncertem skupiny Legendy se vrací.
* Na výstavě Dámy a pánové, držte si klobouky v Muzeu a pamětní 
síni Sigmunda Freuda  bylo ve velkém sále k vidění na 180 exponátů 
- od těch nejstarších až po nejmodernější. V malém sále se hovořilo 
o  rukodělné výrobě klobouků v 19. století. Do 29. listopadu výsta-
vou prošlo 1 050 lidí.
* 9. září se sešli zástupci města a společnosti Subterra v Brně. Obě 
strany se měly sejít také se svými odborníky z oboru stavebnictví. 
Jednalo se o  problémech souvisejících s  rekonstrukcí Kulturního 
domu. Šlo o termíny i rozsah prací a finance. „Dopadlo to tak,“ kon-
statoval Bohuslav Majer, starosta Příbora, „že jsme se dohodli  mimo 
tyto zástupce z  oboru. Domluvili jsme se, že posuneme termín do-
končení stavby, uznali jsme jednu práci,  která byla trošičku sporná 
- probourání krčku a firma  zase odstoupila od finančního vyrovnání 
za tři měsíce pozastavení stavby.“  Po setkání byl podepsán dodatek 
smlouvy s navýšením ceny díla o 1.125.156,88 Kč bez DPH a s ukon-
čením prací 31. 3. 2016. 
* 14. září se ve Fučíkově ulici sešli občané se starostou Příbora Bo-
huslavem Majerem. Přítomní se shodli, že by prostranství dále mělo 
sloužit dětem a  odhlasovali, že altán bude bez náhrady zbourán. 
Do  konce roku městská policie pořídila na  náměstíčko z  financí 
prevence kriminality a  technické služby nainstalovaly: pískoviště, 

balanční lávku, provazovou průlezku, kreslicí tabuli. To vše za ne-
celých 94 tisíce korun.
* 19.  září uspořádali na  ranči U  Michálků ve  spolupráci s  městem 
a s tělovýchovnou jednotou 3. ročník Grand Prix se skokovými a také 
westernovými závody. Soutěžilo 40 jezdců - děti, mladí lidé i dospělí.
* 19.  září uspořádal Klub českých turistů Janáčkovy chodníčky. 
Účastnilo se ho 97 pěších a  cykloturistů. Nejstarší účastnici bylo 
81 let, nejmladší jeden rok. Nejvzdálenější účastník byl z Prahy. 
* 2. ročník Sokolšlapu připravila za finanční podpory České obce 
sokolské na 19. září Tělocvičná jednota Sokol. Na šest tras se vydalo 
41 cyklistů, nejstaršímu cykloturistovi bylo 67 let, nejmladší byla tří-
letá dvojčata Jakub a Michal.
* 21. 9. skončila rekonstrukce sociálních zařízení u vzpírárny a roz-
vodů vody v 70 procentech sportovní haly ve Štramberské ulici. Prá-
ce město dotovalo 400 tisíci korunami. Zbytek - cca 23 000 Kč - byl 
hrazen z úspor tělovýchovné jednoty.
* V září se zastupitelé Příbora sešli 24. se 100procentní účastí. Délka 
i  s přestávkami - téměř 7 a ½  hodiny, čistý čas jednání rekordních 
6 hod. 30 min. Novým zastupitelem za Stranu zelených se za odstou-
pivší Šárku Gachovou stal Tomáš Krompolc. Řešil se vstup do loka-
lity Za Školou a hovořilo se o nové reorganizaci městského úřadu. 
„Neděláme nic proto, abychom úřad rozšiřovali,“ vysvětloval Bohuslav 
Majer, starosta Příbora, „to v žádném případě, a to, že to tak dlouho 
trvá, ano, jsou věci, které se dají udělat šmahem jedné ruky, ale my 
chceme hovořit s vedoucími odborů a ne za jejich zády, to už tady bylo.“  
Rada schválila reorganizaci 29. září.  Podle nového organizačního 
řádu se začalo úřadovat 1. 1. 2016. 
* 25. 9. se sjelo do Příbora dvacet osm 4 až 8členných družin - 146 skau-
tů z České republiky. Účastníky celostátního kola Svojsíkova závo-
du doprovázelo 50 vedoucích. Skauti měli dva dny na prokázání svého 
kladného vztahu k přírodě i ke kamarádům. A  tak prožili dny plné 
úkolů, včetně přežití v přírodě za chladného a deštivého počasí, ale 
i dny plné zábavy. Nově restaurované putovní ceny z roku 1946 si od-
vezla domů v kategorii skautek družina Špagetky z Dolní Dobrouče 
v Pardubickém kraji a Vlci ze střediska Křtiny z kraje Jihomoravského. 
Spolupořadateli Svojsíkova závodu byli i příborští skauti.
* Suverénně procházeli svou soutěží basketbalisté - chlapci oddílu 
U15 s trenérem Petrem Slaným. 28. 9. se utkali v tělocvičně Masary-
kova gymnázia se soupeři z Ostravy, porazili je 107:73. 
* 29.  září se v  Příboře sešli občané města, kteří v  roce 2015 slavili 
70. narozeniny. Setkání ve Školní jídelně Komenského organizovala 
matrikářka Iva Bolomová a členky komise pro občanské záležitosti. 
Poprvé se jubilanti museli na oslavy přihlásit. Možná proto jich přišlo 
od roku 1985 historicky nejméně. Přihlásilo se 25 oslavenců, dorazilo 
19. Součástí setkání byl pořad Ženy, víno, zpěv a láska s operetními 
a muzikálovými melodiemi.
* Do 5. ročníku Muzejní školy nejen pro seniory - projektu Muzea 
a pamětní síně v Příboře, pobočky Muzea Novojičínska se přihlásilo 
72 lidí. Školu zahajoval Pavel Netušil. V klášteře hovořil o evoluci lid-
ského rodu. Téma úzce souviselo s muzejním výletem naplánovaným 
na říjen. Škola skončila po 11 lekcích 9. prosince přednáškou Zuzany 
Malcové, ředitelky odboru národností a  lidové kultury Ministerstva 
kultury ČR.
* Na konci září jsme vás provedli kroužky a kluby obou příborských 
středisek volného času - Luny i Bav klubu. Děti i dospělí měli z čeho 
vybírat!
* Měšťanské domy na náměstí procházejí rekonstrukcemi tak rychle, 
jak si to jejich majitelé s případnými státními i městskými příspěvky 
mohou dovolit. Domy č. 44 a 45 jsou toho důkazem. Jejich majitel 
na konci září přiznal, že opravy v nejbližší době neplánuje. V r. 2015 
poprvé začal přemýšlet o tom, že by domy mohl prodat. Rozhodnutý 
ale ještě nebyl. 

ŘÍJEN 
* Basketbalový klub Příbor má přípravku chlapců i děvčat. Trénují 
2x týdně v Základní škole Npor. Loma. Děti si zpočátku na trénincích 
hrají, na určitou disciplínu a režim si zvykají postupně. My jsme byli 
na tréninku chlapců. Vede je Martina Mazáčová. 
* Od 7. října do 3. 11. v Galerii na radnici představila svou činnost 
na osmnácti panelech s fotografiemi i texty myslivecká sdružení Pří-
bor i Hájov. 
* 9.  října otevřeli v Domově Příbor - domově seniorů dveře všem, 
kteří si chtěli prohlédnout zařízení a  potěšit klienty domova svou 
návštěvou. Chodby zdobily fotografie Beskyd Jana Smekala. Jedna 
z nich získala zlaté ocenění v mezinárodní soutěži.
* Od 9. do 11. 10. se středisko volného času Luna proměnilo v místo 
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plné fantazie, tajemných hádanek, v místo, kde si užívali hodiny hraní 
a přemýšlení fanoušci fantasy a RPG her. Skupina Role playing games 
Příbor organizovala 2. ročník turnaje v Dračím doupěti.
* 9. října pořádali příborští skauti 5. ročník filmové Klapky. Promít-
lo se 6 snímků. Cenu za nejlepší mužskou roli získal Patrik Nedoma 
z Příbora. Tereza Valtrová z Boskovic obdržela cenu za nejlepší žen-
skou roli Isabely ve  vítězném filmu Mexické fazole plněné uzeným 
a škvarky s kysaným zelím a osmaženou cibulkou. Klapku navštívilo 
60 diváků. 
* Na desátém Dni bez aut se 10. října na letišti pro bezmotorová le-
tadla u svatého Jána pouštěli draci a Letecko-modelářský klub Nový 
Jičín představil některé ze svých modelů letadel a vrtulníků. Na ranči 
U Michálků se pak opékalo a malovalo se s Lunou.
* Na letišti v Mošnově působil 8. letecký stíhací pluk. Od jeho usta-
vení 28. října uplynulo 70 let! Letci výročí slavili 10. října setkáním 
u Regionálního památníku letectva. Po přeletu greepenů vojáci po-
kračovali setkáním v Mošnově.
* 57 poutníků z  družebního města Przedborze v  Polsku přijelo 
10. a 11. října do Příbora. Přijeli na pozvání příborské farnosti. Far-
níci připravili pro své hosty bohatý program 
* 15. října byly slavnostně otevřeny zahrady piaristického kláštera. 
První kroky k realizaci se uskutečnily v roce 2009, kdy byl vypraco-
ván stavebně historický vývoj zahrady. Ten se stal podkladem pro 
následnou projekční činnost. Studie byla hotová v r. 2011. Na ni na-
vázaly další stupně projektové dokumentace. Proběhly schvalovací 
procesy, výběrová řízení. 25. září 2014 zastupitelé schválili na svém 
posledním zasedání minulého volebního období potřebné finanční 
prostředky na  celou stavbu. Zahrada byla jako staveniště předána 
společnosti Nosta 3.  listopadu 2014. Práce skončily dle smlouvy 
30. 8. 2015. Zahrada na ploše cca 5 300 m2 bude sloužit k relaxa-
ci a klidnému trávení volného času. Horní část působí komorněji, 
spodní je odpočinkovým sadem. Revitalizace stála 21 milionů  Kč, 
z  toho 8  mil.  Kč Příbor získal jako dotaci. 15.  října byla zahrada 
slavnostně za účasti čestných hostů otevřena. Součástí programu 
bylo promítnutí tříminutového časosběru o proměně zahrady. Pro 
veřejnost byl celý areál zpřístupněn následující den.
* Důvodem svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města 
20.  října byl výkup pozemků u  koupaliště od  dvou soukromých 
majitelů o  rozloze 982 m2. Majitelé požadovali 580  Kč za metr². 
Na zářijovém zasedání se rozhodlo, že město pozemky koupí. Došlo 
ale ke sporu, zda nebyl při hlasování porušen jednací řád zastupi-
telstva města. Milan Gabzdyl (SZ) podal žádost o revokaci unese-
ní a  starosta Bohuslav Majer plnění usnesení pozastavil. O  vyjád-
ření byl požádán i  dozorový orgán Ministerstva vnitra. Odpověď 
do  zahájení zasedání nedorazila - přesto zastupitelé předcházející 
usnesení zrušili a diskutovali znovu. Nakonec byl výkup pozemků 
v hodnotě ccc 595 000 korun, včetně poplatků za převod, schválen 
14 hlasy, 7 bylo proti, jeden se zdržel. A závěr právníka? I kdyby byl 
jednací řád porušen, je řádem daného zastupitelstva a nejde o poru-
šení zákona. 
* 23. října se zahrada mateřské školy Švermovy proměnila pro 60 dětí 
ve věku od miminek až po školáky v pohádkovou říši s čarodějkami 
ze střediska volné času Luna. Po splnění úkolů děti dostaly odměnu 
z kouzleného kufříku.
* Jedna dýně vedle druhé, barevné listí, brambory, šišky, různé plody 
podzimu - tak barevně a pracovně vypadala dílna Bav klubu v Pří-
boře, ve středisku volného času 26. října. Děti zdobily dýně a vyrá-
běly podzimní dekorace.
* Město Příbor a  Základní umělecká škola v  Příboře připravily 
ve  spolupráci s  farností a  Mořicem Jurečkou na  26.  října koncert 
do  kostela sv. Valentina. Konal se u  příležitosti vzniku Českoslo-
venské republiky a u příležitosti čtyřstého výročí darování privilegií 
městu Příboru Františkem Ditrichštejnem.
* Den vzniku Československa v roce 1918 připomněl před pomní-
kem Tomáše Garriqua  Masaryka 27. října starosta Příbora Bohuslav 
Majer. Kytici k  pomníku před gymnáziem položil společně s  mís-
tostarostkou města Danou Foriškovou. Poklonili se i zástupci Svazu 
protifašistických bojovníků, Klubu vojenských důchodců a Sdružení 
rehabilitovaných.
* Od 16.  října do 2.  listopadu byly veřejnosti zpřístupněny piaris-
tické zahrady. Během té doby zahradami prošly stovky lidí. Něko-
lik desítek jich přišlo i na procházku s výkladem autorky projektu 
Pavly Kašubové 29. října.
* 29.  října pořádalo město ve spolupráci s organizací Příbor v po-
hybu minifestiválek Alimen Terre - Země na talíři. Tématem bylo 
přispět uvědomělejším výběrem potravin ke spravedlivější a udrži-

telnější podobě světa. 
* Na historicky první setkání sedmdesátipětiletých v Příboře po-
řádané komisí pro občanské záležitosti se přihlásilo 30 jubilantů 
a 30. října jich také do jídelny Komenského 30 přišlo. Pořad Vzácná 
setkání - s písněmi o lásce i zradě přítomné oslavence naladil tak, že 
domů spěchal jen málokdo. 
* V říjnu jsme ve spolupráci s městskou policií připravili první re-
laci, v níž strážníci informovali o své činnosti v uplynulém měsíci. 
Ve spolupráci budeme pokračovat i v roce 2016.
* V říjnu vás pracovníci města Příbora žádali o vyplnění dvou anket 
- první se týkala veřejných prostranství, druhá strategického plánu 
města. Výsledky budou známy v  roce 2016 (výsledek druhé je už 
na www.pribor.eu).

LISTOPAD 
* V listopadu přidělila Regionální rada Moravskoslezsko městu Pří-
boru dotaci na  rekonstrukci Kulturního domu ve  výši od  85 až 
do 100 % uznatelných nákladů. Dotace se týká nákladů proinvesto-
vaných do 31. 12. 2015. V lednu byly odeslány podklady poskytova-
teli dotace, do konce května 2016 musí být dům zkolaudován.
* Výstavu Dámy a pánové, držte si klobouky autora Radka Polácha 
z Muzea Novojičínska, p. o., pracovníci muzea v Příboře obohatili 
o program pro nevidomé a jinak zdravotně handicapované i pro děti 
ze škol a školek. Od 2. do 6. 11. 290 účastníků programu vyrábělo 
kloboučky.
* Výstavu fotografií Vladana Máchy Postřehy zahájilo v  Galerii 
na radnici 4. 11. duo Klára Šindelková - Jiří Valušák a starosta Pří-
bora Bohuslav Majer.  
* Na listopadovém zasedání zastupitelé řešili prodej budovy školky 
na Hájově soukromé osobě, současnému nájemci. Neshodli se a bod 
odložili na další zasedání. Nabídku koupit bývalý templ zamítli. Po-
platek za svoz odpadu ve výši 468 Kč ponechali. 
*6 . 11. přednášela v Příboře farmaceutka Vilma Vranová na  téma 
Freud a kokain. Přijela na pozvání Společnosti Sigmunda Freuda. 
* Na  podzim probíhal v  aule Masarykova gymnázia taneční kurz 
pro pokročilé.  14 párů vedli Jan Tyllich a Monika Martynková. Jed-
na z lekcí - 8. listopadu - byla věnovaná salse.
*Vznik dětského zastupitelstva iniciovala Iveta Busková, tehdy ve-
doucí kanceláře vedení města, ve spolupráci s Kateřinou Neussero-
vou s cílem o aktivní zapojení žáků do zlepšování života ve městě. 
V r. 2015 se děti naposledy sešly 11. 11. 2015 - 2 roky od prvního 
setkání. O nápady nemají nouzi.
* 12. listopadu se na veřejném setkání v piaristickém klášteře dis-
kutovalo o prostranstvích v Příboře a o jejich využívání. Akci připra-
vili pracovníci odboru rozvoje města s Nadací Partnerství. Výsledek 
bude součástí vyhodnocení ankety na totéž téma.
* Mezinárodní den válečných veteránů zahájil na náměstí 11. lis-
topadu starosta Příbora Bohuslav Majer. Zdůraznil, že tento  - v Čes-
ké republice významný den -  je dnem smíření. Po položení kytic 
k desce obětem 2. svět. války a padlým osvoboditelům se šlo s lam-
piony k Lubině. Pravda, Lubina téměř neproudila, přesto se podařilo 
pustit po proudu na sto světýlek.
* Setkání k 26. výročí sametové revoluce uspořádalo Místní sdruže-
ní ODS. Na náměstí se shromáždilo několik desítek lidí. Promluvila 
k nim Jana Svobodová.  Mořic Jurečka připomněl aktuální tragické 
události ve Francii. Před radnicí svítily desítky svíček.
* V polovině listopadu jsme odpovídali ústy stavbyvedoucího Jiřího 
Bruse na vaši otázku, proč se střecha Kulturního domu dělá až nyní 
- za nevlídného počasí. Odpověď zněla: „Abychom mohli stavět nový 
krov, museli jsme starý kompletně zdemontovat. Po demontáži kro-
vů se musely zbourat veškeré původní věnce, nahrazovaly se novými. 
S tím souviselo i několik projekčních změn.
* 21. 11. byla v Příboře otevřena druhá tzv. sousedská knihovnička. 
U zdravotního střediska v Tyršově ulici ji instaloval Marek Martiná-
sek. S nápadem zřídit knihovničky v Příboře přišla Ivana Malíková 
ze sdružení Příbor v pohybu. 
*Sdružení Academia Via familia je sdružením, které se věnuje fungo-
vání rodin. 21. 11. zorganizovalo do sportovní haly ve Štramberské 
ulici Den rodiny se soutěžemi pro dospělé i děti. V úvodu setkání se 
v premiéře představil nový příborský sbor Gospel. 
* Příborská organizace chovatelů slavila 110 let od svého založení. 
21. 11. na slavnostní schůzi ve školní jídelně Komenského chovatelé 
vzpomínali na minulá léta, vzpomněli i na svého člena Ludvíka De-
mla, který v dubnu náhle zemřel. Prim ale hrála současnost. 6 členů 
spolku převzalo odznaky za zásluhy o chovatelství udělené ústřed-
ním výborem chovatelů. 
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* 24. 11. zamířil do  městské knihovny Jan Rejžek s  pořadem Ka-
leidoskop. V knihovně zazněla hudba české alternativní scény a též 
zahraniční muzika žánrově i stylově rozdílná. 
* 25. listopadu pracovníci Technických služeb v Příboře sťali v Ma-
sarykově ulici douglasku tisolistou - 12 metrů vysoký a 30 let starý 
jehličnan. Měl padnout už během roku při rekonstrukci plynovod-
ního řadu. Byl ale ponechán jako vánoční strom.  
* Třikrát za sebou zavítala do  Příbora fyzioterapeutka Petra Mili-
chová. Naposledy 25. listopadu hovořila o významu nohy v našem 
životě.
* 26. listopadu zažili v Příboře fanoušci basketbalu svátek. Na palu-
bovce tělocvičny Masarykova gymnázia se ve 4. kole Českého po-
háru utkal druholigový Basketbalový klub Nový Jičín s účastníkem 
Národní basketbalové ligy s Opavou. Nový Jičín podlehl Opavě 
* 27. a 28. listopadu připravili učitelé společně s žáky Masarykova 
gymnázia Den otevřených dveří školy. Jeho součástí bylo otevření 
výstavy Sigmund Freud. Uvedla ji společně s vedením města i školy 
předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda Marie Šupová. Násle-
doval program s fyzikálními i chemickými pokusy, s přednáškami, 
sportovními aktivitami a dalším. Školou prošly necelé 3 stovky lidí.
* Družstvo žen Basketbalového klubu Příbor hraje II. ligu. Trénu-
je je kapitánka Michaela Drtilová. Ženy si dělají zálusk na první příč-
ky v soutěži. 27. listopadu na domácí půdě zvítězily nad Havířovem 
79 : 55. Poté byly v tabulce 2. ligy na 3. místě.
* 28.  listopadu dorazilo do  sportovní haly ve  Štramberské ulici 
8 družstev starších žáků na  finále ligy družstev České republiky 
ve vzpírání. Příbor se třemi žáky skončil čtvrtý. Zvítězila Horní Su-
chá A.
* Od 30. 11. do 4. prosince byl částečně omezen provoz na obchva-
tu Příbora. Silničáři opravovali sesuv půdy na silnici I/58.
* V listopadu Správa majetku informovala zastupitele o situaci, která 
vznikla v roce 2012 při montáži měřidel tepla. Došlo při ní k zámě-
ně průtokoměru a počítadla. Pěti objektům napojeným na kotelnu 
Nerudovu se 3 roky počítalo tepla více, těm Správa majetku vracela 
celkem milion a půl korun. Druhým pěti počítala méně odebrané-
ho tepla. Od nich požadovala nedoplatky za milion 150 tisíc korun. 
Mezi tyto odběratele patří i Tělovýchovná jednota a Technické služ-
by, ze dne na den se staly dlužníky - každá s půl miliónovým dluhem. 
TJ se bránila a hledala ve spolupráci s městem řešení. O prošetření 
hospodaření Správy majetku požádalo též postižené družstvo Pěti-
lomka.
* V listopadu jsme hovořili o zvýšených poplatcích na městském 
hřbitově. Platí se 19,- Kč za 1 m2 plochy na 1 rok a k  tomu roč-
ně 150,- Kč za služby spojené s pohřebnictvím. Platí se na 30, nebo 
na 60 let - podle toho, kde hrob leží.
* V posledním listopadovém týdnu Technické služby Příbora insta-
lovaly ve městě vánoční výzdobu. Do její obnovy investovaly 100 ti-
síc korun. 
* Listopad jsme ukončili prvním adventním koncertem. Barok-
ní refektář patřil netradičnímu sdružení vícehlasého zpěvu Black 
Uganda Choir.

PROSINEC 
* 1. prosince po krátké těžké nemoci zemřel Pavel Sattek, dlou-
holetý představitel Tělovýchovné jednoty Příbor a  její předseda. 
Na závodech masters v dubnu 2014 svaz vzpírání Pavla Sattka ofi-
ciálně přijal do síně slávy. Rodina, přátelé a veřejnost se s Pavlem 
Sattkem rozloučili v sobotu 5. prosince na městském hřbitově. 
* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízel něko-
lik měsíců svůj vlastnický podíl domu č. 43 k prodeji formou výbě-
rového  řízení.  Do konce roku dům prodaný nebyl. Ze zahraničí se 
ohlásil dědic a úřady prověřují jeho dědický nárok.
 * 4. prosince zamířil do Zvonečku - mateřského centra v Luně - 
Mikuláš. Obdaroval 20 dětí a vyslechl si jejich básničky a písničky.
* Týž den přijel Mikuláš s družinou čertů a andělem i na příborské 
náměstí. Rozsvítil stromeček, poslechl si spolu s dětmi Yvetu Bla-
narovičovou a  upaloval dál. Mikulášskou jízdu si nenechaly ujít 
stovky lidí.  
* 4.  prosince se Mikuláš objevil i  v  Domově Příbor mezi senio-
ry. Mikulášskou nadílku doprovázela hrou na  akordeon Ludmila 
Adamcová
* 4. 12. 2015 zahájilo coworkingové centrum v Příboře ve spoluprá-
ci s Janem Švábenickým činnost Filmového klubu v Příboře. První 
dva filmy Lukáše Bulavy se promítly v sále Loutkového divadla Be-
ránek. To zatím nově vzniklému klubu slouží jako zázemí.
* Na druhém adventním koncertě 6. 12. se představilo duo Alž-

běta Falcníková - houslistka, a  Judita Šprochová- violoncellistka. 
V  pořadu Adventní souznění vystoupily s  cembalistkou Jarmilou 
Paclovou. 
* 7. prosince babičky a dědečky v Domově Příbor navštívili zpěváč-
ci souboru Korálek z Mateřské školy Švermovy.
* 7. 12. odměnila komise pro občanské záležitosti 11 bezpříspěv-
kových dárců krve a plazmy z Příbora - těch, kteří dosáhli v roce 
2015 na některou z plaket Červeného kříže. 
* V domech s pečovatelskou službou v Příboře žije 69 obyvatel. Ně-
kteří se sešli 8.  prosince s  vedením města, s  vedoucí sociálního 
odboru a vedoucí příborské Diakonie. Hosté si vyslechli požadavky 
obyvatel a slíbili ve většině případů brzké řešení. 
* 9. prosince nepříjemně mrholilo, přesto asi 350 lidí přišlo na ná-
městí Sigmunda Freuda zazpívat si koledy. Tón akci Česko zpí-
vá koledy s regionálním Deníkem udávala Schola. 
* 12.  prosince - na  vánočním jarmarku za pošmourného, i  když 
nijak chladného počasí vystupovaly děti mateřských škol Švermovy 
i Pionýrů, žáci školy Jičínské a zpíval i folklorní soubor Grunik. Žáci 
ze Základní školy Npor. Loma se pod vedením paní učitelky Vladi-
míry Strnadové představili s dramatizací pohádky Šípková Růženka. 
*12.  prosince se v  příborském muzeu podruhé setkali moravští 
betlemáři, řezbáři, jimž učarovala práce se dřevem. Setkání pří-
stupné veřejnosti pořádalo Muzeum Příbor. 
*Soubor Zvonky dobré zprávy byly hosty adventního podveče-
ra, který proběhl v Příboře 12. prosince v režii pracovníků Muzea 
Novojičínska a ve spolupráci s městem Příborem. Soubor přednesl 
skladby a písně většinou s vánoční tématikou.
*Od 12.  prosince vystavili v  Muzeu Příbor šest téměř komplet-
ních vyřezávaných betlémů s figurkami z konce 18. a 1. poloviny 
19. století. Většina z nich pocházela ze sbírek muzea. Výstava trvala 
do 31. 1. 2016.
* 12. prosince se keramická dílna v příborské Luně proměnila v díl-
nu výtvarnou! Malovaly se hedvábné šátky a dřevěné krabičky, tvo-
řilo se z keramiky.
* Oddíl stolního tenisu Tělocvičné jednoty SOKOL Příbor ve spolu-
práci s městem pořádal 12. 12. Memoriál Milana Strakoše. 34 zá-
vodníků od nejstarších až po žáky sehrálo sedmihodinový turnaj. 
Dvouhru vyhrál Marcel Pavič z Kopřivnice, čtyřhru ovládli Lakomý 
z Oder s Kvítou z Rybího. 
* 12. prosince pořádal příborský Klub ringo ve spolupráci s Míst-
ním sdružením ODS druhý Mikulášský turnaj v ringu. Turnaj vy-
hrálo z šesti týmů - těsně před Sokolíky - družstvo Klokočova. Ale 
ani třetí Nezávislí, nebo šestí Brňáci nesmutnili. 
* Po celý rok pomáhala v  Příboře lidem v  úzkých občanská po-
radna se sídlem v přízemí radnice. V případě dluhů se v poradně 
podařilo pomoci 70 až 80 procentům nešťastníků.
* Na  III. adventním koncertě vystoupil v  refektáři piaristického 
kláštera Komorní orchestr Kopřivnice. Pod taktovkou Petra Lich-
novského přednesl Mozartovu Malou noční hudbu, Dvořákovu Se-
renádu pro smyčce a další.
* 17. prosince příborští zastupitelé na 11. zasedání schválili roz-
počet města na rok 2016. Město bude v roce 2016 hospodařit s ne-
celými 155 miliony korunami. Jde o  rozpočet s předpokládanými 
příjmy. Jsou v něm zahrnuty i některé už získané dotace. 
* IV.  adventním koncertem Dechového orchestru mladých v kos-
tele sv. Valentina 20. prosince jsme ukončili v Příboře dobu adventu. 
* Pěkné Vánoce, Vánoce v  kruhu rodiny popřála divákům Local 
TV Příbor v  premiéře na  Štědrý den místostarostka města Dana 
Forišková.
* 27.  prosince se za poměrně příznivého počasí odehrál v  centru 
města na  náměstí Živý betlém. Příběh o  narození božího dítěte 
ztvárnili dobrovolníci - většinou příborští farníci. Zpívala příbor-
ská schola, hrálo žesťové kvinteto, troubili trubači. Tancoval taneč-
ní soubor ze Štramberka. Svatou rodinu doprovázel andílek. Živý 
betlém připravila Římskokatolická farnost Příbor ve  spolupráci 
s městem Příborem. 
* Se starým rokem jsme se v Příboře rozloučili ohňostrojem a jím 
jsme také přivítali rok 2016. Zároveň vás v novém roce vítal svým 
proslovem v Local TV starosta města Příbora. Bohuslav Majer 
nastínil, co nás čeká v souvislosti se životem ve městě a poděkoval 
jednotlivým složkám města, organizacím a dalším za jejich práci.

Videokronika na www.televize-pribor.cz 

Na základě podkladů z vysílání Local TV Příbor  
zpracovala Mgr. Irena Nedomová.
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KLUBy, SPOLKy

JUDr. František Berger, předseda mysliveckého spolku

Jan Matula, člen Klubu důchodců na Hájově

MySLIVECKÝ PLES NA HáJOVĚ

HáJOVŠTÍ DůCHODCI V ROCE 2015

Myslivecký spolek Příbor - Hájov uspořádal dne 27. 2. 2016 
tradiční - letos již XVI. myslivecký ples v kulturním domě na Há-
jově. Ples byl zahájen v 19,00 hod. loveckými fanfárami podle 
mysliveckých tradicí a zvyklostí. Pro účastníky plesu, kterého 
se zúčastnilo 110 občanů z Hájova, Příbora a okolních obcí, do-
konce i ze Slovenska, byla připravena bohatá slosovatelná sbírka 
a kvalitní občerstvení v podobě mysliveckých specialit ze srnčí 
a kančí zvěřiny. Při losování sbírky návštěvníci plesu obdrželi 
zvěřinu v podobě bažantů, zajíců, divokých kachen, dančí kýty, 
malého divočáka, srnčího kusu a spoustu dalších věcných cen, 
kterými do sbírky přispěli místní podnikatelé a další sponzoři.

Podle hodnocení účastníků plesu tito byli s průběhem a or-
ganizací plesu velmi spokojeni, při hudbě k  tanci i poslechu 
se dobře bavili a projevili zájem účastnit se plesu i v příštím 
roce. Proto také byl ples ukončen až před třetí hodinou ranní. 
Snad jedinou „vadou na kráse“ byla malá kapacita sálu kultur-
ního domu, protože zájemců o účast na plese bylo daleko více 
než míst v sále.

Myslivecký spolek Příbor - Hájov tímto velmi děkuje městu 
Příboru za finanční pomoc formou grantu na tuto akci, protože 
bez této finanční pomoci by myslivci nemohli ples uskutečnit 
v takovém rozsahu, jak si návštěvníci plesu zaslouží.

Uběhl rok a zase nastal čas k bilancování. Důchodci se sešli 
na výroční členské schůzi v neděli 21. února 2016 ve společenské 
místnosti obecního domu, aby společně zhodnotili uplynulý rok.

Řídící schůze p. Ludmila Matulová přivítala všechny pří-
tomné a  hosty. Pozvání přijal starosta Ing. Bohuslav Majer, 
místostarostka Ing. Dana Forišková a předseda osadního výbo-
ru p. Radomír Jurečka.

Předsedkyně klubu p. Barbora Zárubová poděkovala členům 
za to, co dělají pro úspěšnou činnost klubu, každý podle svých 
možností. Poděkovala dále městu, konkrétně p. starostovi, mís-
tostarostce a p. Radku Jurečkovi za dobrou spolupráci a přízeň, 
které se klubu důchodců od našich představitelů dostává. Velmi 
si této spolupráce považujeme a jsme rádi, když mezi nás při-
jdou. My se na oplátku zase staráme o výzdobu obecního domu 
a výsadbu a udržování muškátů na oknech. Přispíváme tím k pěk-
nému prostředí a též jsme byli v rámci soutěže města odměněni. 
Je samozřejmostí, že se staráme o úklid kuchyně, skladu, praní 
záclon. Zkrátka to tady udržujeme pěkné.

Předsedkyně popřála všem hodně zdraví v tomto roce. Mi-
nutou ticha jsme vzpomněli na 2 zemřelé členy.

O tom, co se v minulém roce událo, nás informovala p. Ale-
na Kubečková, kulturní referentka. A protože kulturní činnost 
je velmi pestrá, některé akce si zvlášť připomeneme.

Spolupráce s mateřskou školkou Moje školka na Hájově
První lednová středa patří návštěvě mateřské školky. Děti 

nám předvedou ještě svoji vánoční besídku a v květnu nás zase 
pozvou na  Den matek a  vždy nás obdarují milým dárečkem. 
Předvedly nám čertíky v pekle, sněhové vločky a sněhuláky. Děti 
byly velmi šikovné, a tak jsme je též obdarovali. Spolupráce se 
školkou si velmi vážíme a jsme za to rádi.

MDŽ a Velikonoce
Na svátek žen naši 

muži nikdy nezapome-
nou. Popřáli nám všechno 
nejlepší a obdarovali kytič-
kou. Potěšilo nás to. Zato 
na  Velikonoce si přinesli 
tatary a všechny nás vyšle-
hali a také jarně navoněli, 
abychom byly zdravé. 

Exkurze a zájezdy:
V červnu jsme se vydali 

do Sklenova na prohlídku 

vodního mlýna p. Ondříčka. I když je to jen za kopcem, mno-
zí z nás tam nikdy nebyli. Ještě z dětských let si vzpomínáme, 
že jsme po žních jeli kravským povozem přes Řehůvku semlít 
k Ondříčkovi mouku. Majitelé nás přivítali štamprličkou, pro-
vedli mlýnem a řekli spoustu zajímavostí. Věnovali se nám k plné 
spokojenosti. Mlýn už funkční není, ale za prohlídku určitě stojí. 
Poděkovali jsme a přesunuli se na druhou část exkurze na kvas-
nicové pivo. Je to jen kousek, byl krásný den a nám pod břízami 
velmi chutnalo. Byli jsme tam auty, na bicyklech nebo pěšky. 
Jak kdo.

Druhý zájezd byl 
také v  červnu a  jeli 
j sme  aut obu s em 
do  arboreta v  Bílé 
Lhotě za Olomou-
cí. Prošl i jsme se 
krásnou zahradou 
r ů zných s t romů, 
keřů a  květin. Bylo 
hezky a  o to více 
jsme si prohlídky 
užili. Cestou jsme se zastavili v Lošticích na tvarůžky, a pak po-
kračovali do Olomouce do arcibiskupského paláce, který je moc 
pěkný. Zájezd se všem velmi líbil. Přálo nám i počasí.

V září jsme si to namířili osobními auty směr Frenštát. Nej-
dříve jsme navštívili muzeum v bývalé škole Na Kopané, kde je 
výstava obrazů malíře Bartoše. Je to pozoruhodné dílo, zejmé-
na jeho malované kalendáře s  pranostikami. Další zastávkou 
byl pohankový mlýn p. Šmajstrly. Před vlastní prohlídkou nás 
mlynář usadil v prostorném sále, nabídl nám kávu, pečivo a křu-
pali jsme všichni pohanku, o které tvrdil, že je moc zdravá, což 
všichni víme. Teprve potom následovala dlouhá a obsáhlá před-
náška mlynáře nejen o pohance ve zdravé výživě, jeho mlýně, 
ale i o tom, jak se pohanka zpracovává ve světě. Bylo to moc za-
jímavé. Pak jsme si prohlédli mlýn, nakoupili pohanku, mouku 
z pohanky, ale i kmín, mák a jiné produkty.

Na čem jsme si pochutnali
Na Svatý Duch jsme smažili „vaječinu“ ve velkém. Ze 138 va-

jíček. A že máme dobré kuchařky, tak moc chutnala a snědla se 
všechna. Bez ohledu na cholesterol.

V létě jsme využili pěkného počasí a uvařili pod pergolou 
kotlíkový guláš. V pěkném prostředí jsme pobyli až do večera.

Dostali jsme sponzorský dar na nákup pstruhů. Zajeli jsme 
do obory je nachytat a připravili ke smažení. 
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Třetí únorovou sobotu od-
poledne se hasiči z  Hájova za 
podpory Osadního výboru Há-
jov a města Příbora rozhodli tak 
jako loni zorganizovat na  zim-
ním stadionu v Kopřivnici veřejné 
bruslení s hokejem.
Tato sportovní akce byla určena 
všem dětem, mládeži a dospělým 
z  naší obce, kteří si chtěli přijít 
zabruslit. 
Děti si s velkou chutí zahrály ho-
kej na části ledové plochy.
Ti nejmenší se učili bruslit se svými rodiči a prarodiči se za-
půjčenými vodítky.
Účast byla velice dobrá a všichni si to pořádně užili. 

Byla radost sledovat hlavně spokojené děti, které mají zase další 
sportovní zážitek. A taky přání si to za rok zopakovat.
Tak na takové přání hájovští hasiči slyší rádi a budou si určitě 
chtít tuto úspěšnou sportovní akci zařadit do svého programu 
také na další rok.

V uplynulém roce 2015 proběhla řada již tradičních 
akcí organizovaných O. S. Klokočov, jako dětský maškarní 
ples, klokočovský masopustní průvod, populární Klokočov-
ský ples dospělých, volejbalový turnaj, klokočovský krmáš, 
vánoční turnaj ve stolním tenise atd. Většina akcí je zdo-
kumentována řadou fotografií na  webových stránkách 
občanského sdružení (viz klokocov.com). Na  uvedených 

snímcích je patrné, že všichni účastníci se jednak výborně 
bavili a hlavně dochází k naplňování cílů, které si zakláda-
jící členové O. S. Klokočov dali do vínku, tedy vyplňování 
volného času dětí, mládeže a  dospělých aktivitami, které 
obyvatele Klokočova sbližují, navazují mnohdy přetrhané 
sousedské vztahy, a  tím pozitivně ovlivňují kvalitu života 
v této části města.

Naše výborné kuchařky je 
připravily a  byla to zkrát-
ka pochoutka. Peníze nám 
vyšly, tak jsme to zopako-
vali i v listopadu. Děkujeme 
sponzorovi, že na  nás my-
slel.

Na hukvaldskou pouť 
nás chodí málo, tak ženy 
uvařily výbornou „vařonku“ 
a to nám pouť připomnělo.

Výstava ovoce, zeleniny a zahradních produktů
V listopadu jsme uspořádali výstavku ovoce, zeleniny a toho, 

co se na zahrádkách urodilo. I když minulý rok byl extrémně su-
chý, dá se říct, že kvalitě ovoce to jen prospělo. Krásně vybarvená 
jablíčka a hrušky byly toho dokladem. Byla radost pohledět. Ob-
divovali jsme krásné kedlubny giganty, pastinák, celer, papriky 
feferonky, sušené ovoce a dokonce i mišpule, džemy, marmelády 
a též ovoce v tekutém stavu. Všechno jsme samozřejmě zařadili 
podle odrůd, ohodnotili, ochutnali. Na výstavce jsme se podíleli 
všichni a spokojenost byla veliká.

Vánoční čas
Mikuláš přijel s čerty a andělem v kočáře taženém černými 

koňmi. Přivezl dětem dárky a spolu s představiteli obce rozsvítil 
krásný vánoční strom, na který je z klubu pěkně vidět. Vánoční 
stromek jsme si nastrojili i my a postavili betlém. Je to vzpomínka 
na p. Václava Sýkoru, který jej vyrobil a důchodcům daroval. Sto-
ly jsme vyzdobili větvičkami jmelím a rozsvítili svíčky. A k této 
vánoční atmosféře patří i ochutnávka cukroví a došlo i na ko-
ledy. Tak jsme si užili krásného vánočního času a rozloučili se 
starým rokem.

Jubilanti
Kulaté a půlkulaté životní jubilea stojí za to trošku oslavit. 

Proto vždy obdarujeme jubilanty dárkem a kytičkou, popřejeme 
všeho nejlepšího a přiťukneme na zdraví.

V letošním roce se dožili životních výročí tito naši členové.
60 let  Václav Lys
75 let Miroslav Chuděj
80 let Agnes Černá
90 let Alois Kabát
90 let Drahomíra Filipová 
 
Pokladní Ludmila Zárubová nás seznámila se stavem financí 

a p. Josef Černý potvrdil bezchybné hospodaření.

Diskuze
V diskuzi vystoupili naši hosté a informovali nás o spoustě 

věcí, kterými město i obce žijí. Pan starosta hovořil o rekonstruk-
ci Kulturního domu, o využití zahrady kláštera i připravovaných 
kulturních akcích. Detailně se také zmínil o všech investičních 
akcích města a  připravovaných rekonstrukcích. Přiblížil také 
program města „Dědictví města Příbora“ a co přináší občanům.

Paní místostarostka nás seznámila se změnami v oblasti sociál- 
ní péče a péče o seniory a také s připravovanou službou „senior 
taxi“ pro dopravu k lékaři. Pro důchodce velice přínosné a velmi 
oceňujeme její plánovanou působnost i v přidružených obcích. 
Také hovořila o různých podomních podvodnících, kteří se zamě-
řují především na seniory a doporučila nám přednášku městské 
policie s praktickou ukázkou, jak se před takovými lidmi bránit.

Předseda osadního výboru Radek Jurečka kromě jiného 
uvedl, že je ukončena rekonstrukce kulturního domu na Há-
jově, která byla započata v roce 2009 a ukončena v roce 2015. 
Kulturní dům tak plně slouží občanům a to včetně tzv. vinár-
ny v suterénu a upravených sklepních prostor. Ocenil také, že 
se členové klubu podílejí na kulturních a společenských akcích 
v obci, organizují zájezdy a návštěvy ostravských divadel pro své 
členy i ostatní občany a starají se o květinovou výzdobu. Paní 
Marta Kabátová vede místní knihovnu a Mirka Matušová a Jan 
Matula jsou kronikáři obce.

A jelikož jsme vyčerpali program výroční členské schůze, 
řídící p. Matulová poděkovala všem za účast a s optimistickým 
přáním, že už bude jenom lépe, schůzi ukončila.

Dalibor Matula

Za výbor Občanského sdružení Klokočov, z. s. - Karel Szydlowski

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ S HOKEJEM

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV
 v roce 2015 a výhled na rok 2016
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I dnes mnoho lidí zastává názor, že oslava MDŽ je přežitek 
minulosti, ale tito zřejmě neznají historii vzniku tohoto význam-
ného mezinárodního dne.

Myslím si, že my ženy si plně zasloužíme, aby naše každodenní 
obětavá práce, jak pro rodinu, tak i pro společnost, byla oceněna.

Proto i my, členky klubu seniorů, tak jako každoročně, jsme 
se společně sešly na těchto oslavách v sobotu 12. 3. 2016. Bylo 
obdivuhodné, s jakou ochotou se výbor klubu setkal, když byly 
členky požádány o dobrovolnou přípravu pohoštění. A tak gri-
lované kuřátko co by hlavní chod, následovalo neuvěřitelné 
množství dobrot domácí výroby. Stoly na začátku akce zdobily 
všemožné sladké dezerty, řezy ořechové, kokosové, kávové, ovoc-
né, s tvarohem nebo s jablky, zalité želatinou, věnečky, výborné 
koláčky, klobásníky a slané pečivo, k tomu byla připravená ká-
vička a podávalo se také víno.

Při zahájení pan předseda Lexa Friedrich nám všem ženám 
poděkoval za naši obětavou práci a starost, za vše, co děláme 
a popřál hodně zdraví.

Samozřejmě jsme opět pozvali také p. Lidušku Adamcovou 
s její harmonikou, které se podařilo rozezpívat obě místnosti na-

šeho klubu a hned bylo veselo. Srdečně děkujeme paní Adamcové 
za skvělý hudební doprovod a vykouzlení vynikající atmosféry.

Snad byli všichni s prožitým odpolednem spokojeni, jenom 
je škoda, že všech asi 60 zúčastněných nemohlo sedět společně 
v jedné místnosti, vzhledem k omezené kapacitě prostor naše-
ho klubu.

Výbor děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a zabez-
pečení této akce. A za rok opět v plné síle!

Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů Příbor, z. s.

V KLUBU SENIORů JSME SLAVILI MDŽ

Z formálního hlediska bylo pro Občanské sdružení Klokočov 
v roce 2015 největší události faktické zahájení využívání kloko-
čovského hřiště jako prostoru pořízeného městem pro realizaci 
všech akcí a plánů. V období jednání o nákupu tohoto pozemku 
O. S. Klokočov uvádělo své záměry, jak by chtělo ve spoluprá-
ci s  vedením města využívat tento prostor a  zveřejnilo svou 
nabídku městu s pomocí v budování a údržbě hřiště. Časový 
harmonogram byl rozčleněn do tří etap výstavby hřiště, resp. 
jeho jednotlivých částí. 
V první etapě, kterou O. S. Klokočov považovalo za prioritní 
z hlediska potřeb obyvatel Klokočova, bylo zprovoznění a pře-
dání do  obecného používaní části hřiště pro nejmenší děti 
s doprovodem dospělých. Ve spolupráci s vedením města, Tech-
nickými službami Příbora a městskou policí byla realizována 
výstavba dětských prvků. Na  dětský den organizovaný O. S. 
Klokočov a za přítomnosti paní místostarostky Dany Foriškové 
byly uvedené prvky pro zábavu nejmenších předány dětem k po-
užívání. Je nespornou skutečností, že uvedená část hřiště se již 
stala, v závislosti na počasí, denně využívaná. A ačkoliv jsme ne-
uvažovali o nárůstu počtu malých dětí v lokalitě Klokočova, dá 
se říct, že i v tomto jsme se trefili do černého, neboť za poslední 
tři roky počet nejmenších obyvatel, shodou okolností v bezpro-
střední blízkosti hřiště, skokově narostl v řádu stovek procent. 
Dalším úspěchem minulého roku byla téměř blesková akce vý-
stavby přístřešku pro sedící hosty. Při již uvedeném zahájení 
provozu části hřiště pro nejmenší výbor O. S. Klokočov infor-
moval přítomné o svém zámyslu vybudovat přístřešek tak, aby jej 
bylo možné využít na klokočovský krmáš, tedy již za tři měsíce. 
Jen ten, kdo nic takového nestavěl, nepochopí kolik administ-
rativních problémů (např. uzavření smlouvy o poskytnutí části 
pozemku hřiště na výstavbu zázemí sdružení, souhlas okolních 
majitelů s výstavbou, soulad se stavebním zákonem a umístění 
přístřešku v  souladu s  tímto zákonem atd.) i obyčejných pro-
blémů (plány, zaměření stavby, nákup a doprava dřeva, střešní 
krytiny atd.) bylo nutné v krátké době vyřešit.  A to zvláště v si-
tuaci, kdy bylo nutné skloubit názory a nápady velkého počtu 
členů O. S. Kromě jiného je velkým pozitivem, že právě při této 
akci se začali zapojovat do výstavby i obyvatelé Klokočova, kteří 
do té doby nebyli aktivními členy sdružení. Jen pro zajímavost, 
zatímco perfektní tesařskou práci odvedl nejmladší člen výboru 
O. S., finální pokládání střešních tašek (tedy práci ve výšce) pro-
vedli tři členové O. S. s věkovým průměrem vyšším než 66 let!!!
Na základě zkušeností z  minulých  let výbor O. S. Klokočov 
vytvořil plán činnosti na rok 2016 (viz webové stránky – Har-
monogramy akcí). Kromě tradičních akcí, z  nichž již některé 
proběhly (dětský maškarní ples, masopustní průvod a  letoš-
ní Klokočovský ples v retro stylu), jsou zařazeny do plánu akcí 

nové nápady jako promítání archivních fotografií se vztahem 
ke Klokočovu s výkladem pamětníků ve stylu „ To všechno odnes 
čas“ a soutěž o nejlepší vypálený produkt „Klokokošt“. Těšíme 
se na setkání a skvělou zábavu tak, jak to při obvyklých akcích 
v Klokočově vždy bývá.
V oblasti výstavby na hřišti bychom v roce 2016 chtěli pokročit 
do další etapy, tedy výstavby zázemí (stavby, chaty, skladu, boudy 
– vhodný název si každý zvolí dle vlastních představ a fantazie) 
pro činnost na hřišti. Především se jedná o skladovací prostory 
pro materiál, který je pro O. S. nezbytný.  Jako stavební řešení 
jsme z mnoha důvodů (např. finančních, ale i možností výstav-
by svépomocí) zvolili využití skeletů UNIMO buněk zakrytých 
sedlovou střechou a s využitím části prodloužené střechy jako 
přístřešků (viz obr.). 

Aby stavba „zapadla“ do prostředí hřiště, plánujeme povrchovou 
úpravu palubkami v  barvě namořeného dřeva. Zimní období 
jsme využili pro řešení formalit a v současné době máme zpra-
covanou projektovou dokumentaci, kterou jsme předali na odbor 
investic a správy majetku města Příbora a s napětím očekáváme, 
zda nám bude poskytnutá veřejná finanční podpora materiálně 
technické základny z rozpočtu města. Jen pro informaci neza-
svěceným, v souladu s vyhlášenými zásadami této podpory O. S. 
Klokočov požádalo o příspěvek 80 000 Kč. Další finanční pro-
středky pro uvedenou stavbu v minimálně stejné výši použije 
O. S. z vlastních zdrojů. 
Poněkud opomíjenou, ale nezbytnou akcí je valná hromada O. S. 
Na tomto setkání s členy občanského sdružení chceme kromě 
volby nového výboru seznámit všechny členy s problematikou 
konání akcí a výstavby zařízení na hřišti. Věříme, že získáme řadu 
podnětů k dalšímu směřování O. S. a další členy O. S., kteří se 
aktivně zapojí do činnosti. Termín konání valné hromady bude 
upřesněn dle počasí, protože bychom ji chtěli uspořádat na hři-
šti, abychom přímo na místě mohli předvést, co se již podařilo 
vybudovat a co máme v plánu na nejbližší období. 
V přehledu činnosti Občanského sdružení Klokočov je řada akcí 
a činností, které by se nemohly konat bez nadšení a zapojení řady 
členů O. S. Zcela záměrně nebyly v textu uvedena konkrétní jmé-
na, neboť v tak velkém rozsahu činnosti by jmenný seznam byl 
delší než celý text článku. Takže alespoň touto formou bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné činnosti O. S. 
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První zápasy ve finálových skupinách, nebo naopak o udr-
žení v soutěži, rozehráli v březnu příborští basketbalisté. Velmi 
dobře si zatím ve skupině o 1. až 6. místo Oblastního přeboru 
- 2. třídy vedou muži BK Příbor. První dvě utkání, v Ostravě 
proti NH Flames (68:65) i doma s Hlučínem (88:57), vyhráli 
a usadili se na čele průběžné tabulky.
„V Ostravě bylo utkání dramatické až do úplného závěru, ve kte-
rém jsme těžili z  týmového výkonu. Konečně jsme zase hráli 
basketbal,“ popisoval trenér mužů Libor Piškytl. „Doma proti 
Hlučínu jsme sice nastoupili oslabení, přesto jsme od začátku 
diktovali tempo hry. Nicméně stále máme problém na doskoku, 
v komunikaci v obraně a potýkáme se se zbytečnými ztrátami,“ 
upozorňoval trenér. Zda se na konci finálové skupiny budou moci 
muži radovat z postupu, se dovíme nejpozději 1. května, kdy by 
měli odehrát závěrečné utkání proti havířovskému Restartu. 

Finálovou skupinu o postup hrají také ženy basketbalového 
klubu. Ve 2. lize mají ale mnohem silnější soupeře a ani se jim 
nevede tolik jako v základní části. Čtyři úvodní zápasy skupi-
ny hrály příborské basketbalistky venku a všechny prohrály 
(s Aritmou Praha 60:94, v Ústí nad Labem 52:68, v Liberci 55:75 
a v Brandýse nad Labem 64:79). Přesto se na výletu do Čech 
dala najít i pozitiva. Na výjezd do Liberce a Brandýsa cestova-
ly s týmem čtyři dorostenky a všechny se zapsaly do střelecké 
listiny. „Mláďata podala lepší výkon, než ve  své kategorii,“ 
upozornila kapitánka ženského týmu a trenérka příborských 
juniorek Michaela Drtilová.

Naprosto suverénně zatím kráčí sezónou v  Oblastním 
přeboru kluci kategorie U12. Odehráli dvaadvacet zápasů, 
aniž by poznali porážku. Poslední vítězné korálky navlékli 
ve  Valašském Meziříčí, kde zvítězili 71:20 a  96:17. „Dosta-
tečný herní čas dostalo všech čtrnáct nominovaných hráčů, 
všichni si s chutí zahráli a zastříleli. Potěšil mě fakt, že jsme 
již v  pěti zápasech po sobě udrželi procentuální úspěšnost 
trestných hodů nad 50 procent. Dobře zahráli téměř všichni 
hráči, nikdo nijak výrazně nevynikal ani neztrácel,“ přiblí-
žil trenér Miroslav Slovák, jehož tým v březnu bojoval také 
o postup do Národního finále. Po domácím triumfu skončili 
kluci U12 v Ostravě druzí a o nepostupu rozhodly vzájemné 
zápasy s týmem Snakes Ostrava.

ZE SPORTU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

BASKETBALOVÉ SOUTĚŽE VSTOUPILy DO FINáLOVÝCH FáZÍ

Kluci BK Příbor kategorie U12 v Oblastním přeboru doposud nepro-
hráli ani jedno utkání. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

PŘÍBOR SE PREZENTOVAL NA VÝSTAVĚ DOVOLENá  
A REGION, LáZEňSTVÍ

Ve dnech 4. až 6. 3. 2016 se konala v Ostravě výstava cestov-
ního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství. Město Příbor mělo 
samostatný stánek, ve kterém prezentovalo především muzeum 
„Rodný dům Sigmunda Freuda“, piaristický klášter a jeho nově 
zrekonstruované zahrady. 
Návštěvníky u stánku vítala figurína Sigmunda Freuda, která 
budila velký zájem nejen u dětí, ale téměř všech, kteří kolem 
procházeli. Na  klášter a  zahrady lákal náš nový maskot Josí-
fek, který promítal časosběrný dokument firmy Duyvis Video 
o  rekonstrukci - proměně piaristických zahrad a  krátký film 
o piaristickém klášteře „Klášter vás pohltí“.
U stánku Příbora se zastavovali ti, kteří nás dobře znají a těší se 
na 1. duben, kdy budou otevřeny krásné, nově zrekonstruované 
piaristické zahrady pro veřejnost. Ostatní mimo jiné slíbili panu 
Freudovi, že ho přijedou navštívit do rodného domu. 
A jaký byl celkový dojem z  veletrhu? Všichni návštěvníci se 
podivovali nad tím, jak krásné město s  poutavou nabídkou 
mají téměř „za humny“, a slíbili, že zcela jistě Příbor navštíví 
již u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který se 
uskuteční 16. 4. 2016. V tento den budou nejen otevřeny pa-

mátky ve městě, ale bude probíhat i poutavý kulturní program 
na náměstí.  

Tož, co více si přát…

Foto: Stanislava Slováková
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DVOJÍ FILMOVÝ ROZHOVOR 
S MILANEM CyRONĚM A TOMáŠEM UHREM

Film Na konci září (2015) jste úspěšně promítali již v několika 
moravských městech. V jakých ohledech se podle vás lišilo pro-
mítání v Příboře? Jak na vás působilo prostředí filmového klubu?

TOMÁŠ UHER: Protáhlý tvar sálu je nezvyklý a na všem bylo 
znát, že je to děláno především s nadšením pro možná úzký, ale 
zato věrný okruh diváků.

Příběh je zasazen do několika let dějin Československa a zahrnu-
je také téma vojenské mobilizace v roce 1938. Proč jste se rozhodli 
zfilmovat tuto tematiku? Jak vznikl nápad realizovat tento film?

MILAN CYROŇ: Původně mělo jít o  krátký snímek sledující 
sedm mužů v jednom bunkru. Nicméně když jsme celý příběh 
promýšleli, rozhodli jsme se sledovat osudy hlavního hrdiny i po 
válce. Zatímco během mobilizace brání hranice Českosloven-
ska před nepřítelem přicházejícím zvenčí, v druhé půli čtyřicá-
tých  let tytéž hranice střeží také proto, aby ze země ovládané 
komunisty nikdo neutekl. Chtěli jsme ukázat, že někdo, kdo se 
stane hrdinou, jím nemusí zůstat navěky, nebo může přinej-
menším zaklopýtat.

TOMÁŠ UHER: Nápad natočit příběh z  období mnichovské 
krize se zrodil před mnoha lety. Jeho původní podoba byla však 
podstatně jiná a  námět byl založen na  premise, která se poz-
ději ukázala jako nesmyslná. Téma boje, ke  kterému nedošlo, 
jsme před dvěma léty doslova oprášili, když nám několik šťast-
ných okolností nabídlo spolupráci s Klubem vojenské historie 
Břeclav. Díky jeho pomoci a zapůjčeným věcem odpadla jinak 
nepřekonatelná finanční zátěž, která by vyplynula z placeného 
zapůjčení a pronájmu kostýmů, imitací zbraní a prostor.

Krátkometrážní snímek Zátiší s mafiány (2014) měl českou pre-
miéru v Příboře, který je světově známý především osobností za-
kladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Váš film v několika 
ohledech rozvíjí různé symbolické prvky. Lze ve vašem filmu na-
lézt nějaké freudovské motivy? Do jaké míry lze film pokládat za 
surrealistickou snovou vizi?

MC: Často jsme uvažovali o gangsterském filmu, ale domnívá-
me se, že už je to celkem vytěžený žánr. Ovšem napadlo nás na-
točit, řekněme, poetickou gangsterku. Naším záměrem zároveň 
bylo udělat film, který zpočátku bude vypadat právě jako klasic-
ká gangsterka, ale nakonec se z něj vyklube něco zcela jiného, 
naprosto nečekaného. Snad právě proto působí surrealisticky.

TU: Nebyl jako snová vize zamýšlen, ale jeho podivnost je nato-
lik výrazná, že bych klidně podobný výklad přijal. Naše postavy 
jsou ovšem nepsychologické. Více než pocity mají určité stavy 
a ty jsou naplno ventilovány obrazem. Proto jsou také vynechá-
ny jakékoli dialogy. Inspirace je spíše v grotesce, která však svou 
fantazijní nespoutaností k surrealismu přirovnávána bývá, takže 
možná dokonce ano, něco z něj by se tam najít dalo.

Po projekci vašich filmů se rozvinula mezi vámi a publikem za-
jímavá debata. Jaké dotazy a poznámky vás nejvíce překvapily 
a oslovily? Jaký dojem na vás udělalo příborské publikum?

MC: Ano, velmi nás potěšilo, když jeden z diváků ocenil atmo-
sféru filmu. To je pro nás hodně důležité.

TU: Navzdory menšímu počtu diváků jsem odjížděl spokojen. 
Vždy je totiž nesmírně povzbuzující si alespoň krátce pohovořit 
s  někým, kdo film pozorně sledoval a  na němž je znát, že ho 
Na konci září přivedlo k zamyšlení, případně se ho dotklo svou 
atmosférou. Komorní rozprava byla o  to příjemnější, že jeden 

dotaz vedl k druhému a my tak měli možnost si nahlas mnohé 
ujasnit a posbírat podněty pro další tvorbu.

Český amatérský a  nezávislý film často neodpovídá charakte-
ristikám, jakými bývá označován, protože se často vyznačuje 
profesionálním filmařským přístupem, audiovizuálním pojetím 
a technickým zázemím. Jakou kulturní a společenskou pozici má 
podle vás současný český nezávislý film? Do jaké míry má šanci 
dostat se do široké distribuce?

MC: Dostat film vzniklý v  neprofesionálních podmínkách 
do širší distribuce je téměř nemožné, stejně jako získat na něj 
finanční prostředky. Právě máme čerstvou zkušenost s  ne- 
úspěšnou žádostí o grantovou podporu na fondu kinematogra-
fie. U nás totiž stále existuje jakýsi kult FAMU, a  to navzdory 
tomu, že výsledky většiny absolventů této školy v oblasti hrané 
tvorby nejsou zrovna valné. Mimoto je důležité mít známosti.

TU: Situace je taková, že díky dostupnosti technologií je možné 
zajistit filmu slušnou audiovizuální úroveň, do distribuce vede 
však cesta stále ještě příliš daleká. To je ostatně jeden z důvodů, 
proč s filmem ochotně využíváme všechny možnosti k promí-
tání, abychom alespoň po troškách rozšířili řady diváku a mezi 
nimi snad našli i takové, kteří budou ochotni nás podpořit v rea- 
lizaci dalšího filmu (na jehož scénáři už pracujeme). 

V oblasti amatérského a nezávislého filmu se v Česku pohybuje 
poměrně mnoho mladých filmařů. Do  jaké míry sledujete prá-
ci svých kolegů v Česku a zahraničí? Jaké filmy byste doporučili 
do programu příborského filmového klubu? 

MC: Dříve jsem je sledoval více. Dnes se omezuji na  malý 
okruh známých a  přátel, případně na  snímky, které točí stu-
denti na Univerzitě Palackého. Nevynechám žádný film Honzy 
Haluzy, Lukáše Masnera nebo Andyho Fehu, u nějž mám vel-
kou radost z toho, že se mu podařilo dostat snímek Nenasytná  
Tiffany (2015) do  distribuce. V  příborském filmovém klubu 
bych doporučil uvést tvorbu Marka Čermáka, ze  starších pak 
Miloše Kameníka.

TU: Ani jednu kategorii soustavně nesleduji. Nemá cenu nic 
předstírat, úroveň většiny filmu, které jsem v posledních letech 
viděl, je zoufalá. Totéž platí i o filmech studentů filmových škol. 
A  sebe rozhodně z  této zkušenosti nevynechávám. Naším zá-
měrem je se z podobných rybníčků vymanit, snad i dokázat, že 
s dostatkem energie a přátelské podpory lze vytvořit film, jehož 
technické zpracování a herecké obsazení mu nebude nijak pod-
rážet nohy. Pak se ukáže, zač stojí námět, scénář, režie. Dostat se 
do tohoto stavu před námi ale stále ční jako vysoká a zrádná hora.
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Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda, 
 autorka a organizátorka projektu MŮJ SEN – MY DREAM

NĚKOLIK SLOV K AKTIVITáM A PROGRAMU  
FILMOVÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE

V průběhu března se ve filmovém klubu v Příboře uskutečnily 
dvě kulturní události. První z nich byla přednáška Komiksové fil-
my studia Marvel. Od obrázkových seriálů k literárním adapta-
cím filmového historika a publicisty Jana Hrdiny, která proběhla 
3. března 2016. Přednášející se zde zaměřil na široké společen-
ské, kulturní, průmyslové a historické souvislosti mezi komiksy 
v podobě brožovaných obrázkových seriálů a  jejich filmových 
zpracování. Vedle tématu moderní mýtus supermana jsme se 
mohli dovědět, že archetyp tohoto typu postav nepochází pouze 
z mytologických hrdinů antické kultury, ale také z dobrodruž-
ného románu Poslední Mohykán amerického spisovatele Jamese 
Fenimora Coopera. Zde vychází moderní prototyp supermana 
z postavy indiána Unkase, jež je obdařen některými podobný-
mi charakteristikami a  dispozicemi jako moderní metropolit-
ní superman. Přednáška byla doplňována různými vizuálními 
(fotografie, komiksy) a  filmovými ukázkami, jimiž Jan Hrdina 
dokumentoval svůj výklad.

Druhou společenskou a kulturní událostí bylo promítání tří fil-
mů dvojice nezávislých filmařů Milana Cyroně a Tomáše Uhra, 
kteří přijali naše pozvání a  osobně se zúčastnili lektorského 
úvodu ke  své tvorbě, projekce i  diskuse s  publikem. Akce se 
uskutečnila 18. března 2016 za celkové účasti 12 diváků. První 
krátký studentský snímek Kávu? (2009), jež je moderní grotes-
kou a ironickou anekdotou o konzumaci nápojů z kávových au-
tomatů, režíroval pouze Milan Cyroň. Další dva filmy režírovali 
společně Milan Cyroň a Tomáš Uher. Jedná se o symbolickou 
alegorii kombinující gangsterské motivy a poetický příběh Zá-
tiší s mafiány (2014) a historické válečné drama s psychologic-

kými prvky o vojenské mobilizaci Československa v roce 1938 
Na konci září (2015). Po projekci následovala zajímavá debata 
mezi našimi hosty a publikem, které mělo možnost dovědět se 
přímo od tvůrců podrobnější informace o pozadí vzniku jejich 
filmů. S filmem Na konci září zahájili oba režiséři úspěšné celo-
státní projekční turné (Lednice, Olomouc, Ostrava, Šternberk, 
Zlín, Břeclav, Lipník nad Bečvou, Horní Jiřetín, Semily). 

Snímek Na konci září je prvním celovečerním hraným filmem, 
který jsme ve filmovém klubu promítali a budeme do budoucna 
usilovat o další dlouhometrážní tituly, u nichž budeme uvádět 
jako předfilmy i  doprovodné krátké snímky. Během příštího 
promítání vám představíme další osobnost nezávislé kinema-
tografie Zdeňka Vévodu, který přislíbil osobní účast a  jehož 
tvůrčí profil přiblížíme jeho vlastní režijní tvorbou i hereckou 
účastí ve filmech jiných režisérů. Vedle snímků, jež režíroval – 
Take it easy, Pečorin (2007), Helium (2008) a Návrat ztraceného 
syna (2013) – promítneme rovněž i snímky, v nichž hrál hlavní 
role: Tajuplnění (2006) Andyho Fehu, Dobrá vůle smrti (2007) 
Milana Cyroně a Odsouzenec (2010) Lukáše Masnera. Žánrově 
rozmanitá tvorba Zdeňka Vévody, který je dalším představite-
lem olomoucké filmové školy, nabídne další alternativní pohled 
na současnou českou amatérskou a nezávislou produkci. Budete 
mít opět možnost dovědět se o  vzniku jednotlivých promíta-
ných snímků přímo od jejich tvůrce. Projekce filmů Zdeňka Vé-
vody se uskuteční v pátek 15. dubna 2016 ve 20:00 hod.

Srdečně vás všechny zveme a budeme se těšit na viděnou v pro-
mítacím sále! 

      Filmový klub při Coworking centru v Příboře
(Loutkové divadlo Beránek) 

pátek 15. dubna 2016; jednotné vstupné 100,- Kč

začátek projekce ve 20:00 hod.

Malá filmová retrospektiva: ZDENĚK VÉVODA 

Take it easy, Pečorin (2007), 20 min., barevný

Helium (2008), 16 min., barevný

Návrat ztraceného syna (2013), 13 min., barevný

Scénář a režie všech tří filmů: Zdeněk Vévoda   

       Tajuplnění (2006), režie: Andy Fehu; 7 min., barevný

Dobrá vůle smrti (2007), režie: Milan Cyroň; 17 min.,černobílý

   Odsouzenec (2010), režie: Lukáš Masner; 18 min., černobílý

Hlavní role ve všech tří filmech: Zdeněk Vévoda

Viděl jsi některé 

filmy, ve kterých 

hraje Zdeněk 

Vévoda?

Samozřejmě. Není to 

pouze herec, ale také 

režisér, scenárista, 

kameraman a střihač.

SALVADOR DALÍ  
A SIGMUND FREUD

Salvador Dalí 
•	 Co	má	 tento	 katalánský	malíř	

měkkých hodinek, hořících žiraf, 
surrealistických krajin a  apo-
kalyptických vizí společného 
s naším rodákem - Sigmundem 
Freudem? 

•	 Proč	si	pro	svou	knihu	jako	motto 
vybral citát z Freuda: „Hrdina je 
člověk, který se vzepře autoritě 
svého otce a přemůže ji“?

•	 Kdy	a kde	se	tito	dva	velikáni	ev-
ropské kultury setkali?

•	 …	 tyto	a  spoustu	dalších	odpovědí	na Vaše	zvídavé	otázky	
Vám přinese přednáška Mgr. Zdeňka Babince – ředitele ZUŠ 
Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Pan Zdeněk Babinec byl nejen 
u zrodu projektu „MŮJ SEN“, ale jedno desetiletí působil jako 
obětavý předseda poroty naší mezinárodní výtvarné soutě-
že „MŮJ SEN – MY DREAM“ i jako odborný garant. A naší 
aktivitě nesmírně fandil, neboť je nejen dobrým pedagogem 
a organizátorem, ale je i sám úspěšným malířem, fotografem, 
muzikantem….

Kdy a kde se můžete s tímto renesančním člověkem a jeho před-
náškou o Freudovi a Dalím setkat? V pátek – 22. dubna 2016 
v 17.00 v budově piaristického kláštera v Příboře.

Kontakt: email - supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 6 5 1856
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Víkend 19. a 20. března byl v Příboře opět bohatý, bohatý na řadu akcí. Všechny působily velmi pozitivně. A to těší.

VELIKONOČNÍ JARMARK
2°C nad nulou v sobotu ráno nevěstily nic dobrého. Nakonec se mírně oteplilo, a tak program připravený na velikonoční jarmark mohl na 
příborském náměstí proběhnout bez jakýchkoli změn. Spočítali jsme, že jarmarečníci obsadili 24 stánků, ne mnoho, ale nabídka - mnohdy 
opravdu velikonoční a lidová, postačovala. A co potěšilo? Vystoupení dětí mateřských i základních škol a souboru Hlubinka. Akci organizo-
val odbor kultury a cestovního ruchu příborské radnice.                       

VÍTáNÍ JARA s Lunou
Původního pohanský zvyk - vynášení zimy - Moreny jsme si mohli užít s Lunou, s. v. č. Moreny padly do Lubiny z benátské lávky. Zpěvem 
akci doprovázela schola a hudbou žesťové kvinteto.

KELTSKÝ TELEGRAF 
V sobotu 19. 3. vítali jaro také v Bav klubu, s. v. č. Děti a rodiče vyráběli velikonoční dekorace a sluníčkové čepice, hledali vajíčka po zahradě 
a soutěžili. Za tmy se připojili ke keltskému telegrafu - ohnivými znameními vyslali poselství do světa...

NáVRAT DO HISTORIE KLOKOČOVA 
V Klokočově se sešli mladí i starší a nejstarší Klokočovjané v místní hospůdce. Na programu bylo vzpomínání a prohlížení si starých až „pra-
starých" fotografií Klokočova. Ti znalejší vysvětlovali, vzpomínali a ukazovali, kde co a kdy bylo...

SVĚCENÍ PALEM
O Květné neděli posvětil otec Jindřich Švorčík čtyři palmy. Vyráběli je muži a ženy příborské farnosti. O zvyku obnoveném v Příboře v r. 2008 
uslyšíte nejen v Local TV Příbor, ale také 9. 4. v programu Folklorika na ČT2, v 10.05 hod.

GOLGOTA
Koncer t do kostela 
sv. Valentina připravila 
farnost, město Příbor 
a  Sdružení hudebníků 
Příbor. Orchestr diri-
goval Zdeněk Pukovec, 
sbor připravil Martin 
Monsport. Chrámový 
sbor Příbor doprovázeli 
i zpěváci z Nového Jičína, 
Štramberka a  Kopřiv-
nice. Koncert zahájilo 
pěvecké příborské kvarteto, jako sólisté se předsta-
vili Alena Juřenová a Mořic Jurečka.

Ještě musím dodat, že se hrál v Příboře o víken-
du BASKETBAL. Zápasy ve své soutěži odehrály 
nejmladší minižákyně U11 s trenérkou Pavlou 
Zlevorovou. Atmosféra v utkání se slovenskou 
Žilinou byla neuvěřitelná!!!  Dva zápasy také ode-
hrály ženy BK. Komentáře na www.bkpribor.cz. 
A v Luně se hrály deskovky. Většinu akcí uvidíte 
také v LTV Příbor s premiérami 27. 3. a 3. 4.
Stránku připravily: Barbora Štůsková a Irena Nedomová

PRO KAŽDÉHO NĚCO...BOHATÝ VÍKEND

Foto jarmarku: Lukáš Ukropec , ostatní fotografie - viz níže Stanislava Slováková
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Sobota 2. 4. 2016
V období jarních a letních měsíců se opět můžete těšit na oblíbe-
né pouliční hudební vystoupení mladých muzikantů. Od  9:30 
do 11:30 hodin si můžete poslechnout jejich skladby a písničky 
různých hudebních žánrů na náměstí Sigmunda Freuda.

Středa 6. 4. 2016
V Galerii na radnici bude v 17 hodin zahájena vernisáž vý-
stavy fotografií Aleny Pončové a Petra Lenarta z Fotoklu-
bu Příbor. Výstavu můžete zhlédnout do 31. května 2016.

Sobota 16. 4. 2016
I letos, již po čtvrté, se město Příbor připojí k Mezinárod-
nímu dni památek a sídel zajímavým programem, s připo-
menutím významného výročí 700 let od narození Karla IV. 
Celá akce začne v 16:00 hodin v piaristickém klášteře vystou-
pením příborského amatérského pěveckého sboru Valentin 
pod vedením umělecké vedoucí Blanky Hrubé. 
Slavnostní ceremonie začne v 17:00 hodin příjezdem krále 
a císaře s družinou na náměstí Sigmunda Freuda, kde bude 
následovat zajímavý program. 
V průběhu večera nebudou chybět bujaré písně gotických kr-
čem a veselic, různá dobová vystoupení, královi rytíři, ohně, 
kejklíři, komedianti, průvod s loučemi. Nejen pro děti bude 
připraveno několik stanovišť, na kterých se na okamžik pře-
nesou do středověku. Procházku setmělými uličkami, které 
poodhalí tajemství a záhady ukryté v nejrůznějších zákoutích 
města, stojí za to zakončit tajuplnou komentovanou noční 
prohlídkou starého hřbitova (nutná rezervace).
U příležitosti této akce budou otevřeny některé příborské 
památky. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda nabízí pro tento den jedno-
denní výstavu „Obchod Sasín z Příbora“, ke zhlédnutí bude 
historický obchod ze 40. let 20. století.  

Podrobný program naleznete na webu města, plakátech 
a v informačním centru. 
Vstup do muzea i na celou akci, která bude probíhat na růz-
ných místech města za každého počasí, bude zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
Na neděli 1. 5. 2016 tradiční Prvomájový koncert Dechového or-
chestru mladých v  městském parku. Sobotní květnové dopoledne 
opět zpříjemní mladí muzikanti v pouličním hudebním vystoupení.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC DUBEN 2016
Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Sobota
16. dubna

2016

změna programu vyhrazena

Město
Příbor

16:00 HOD. REFEKTÁŘ PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SOUBORU VALENTIN

17:00 HOD. NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA

SLAVNOSTNÍ CEREMONIE - PŘÍJEZD KRÁLE A CÍSAŘE S DRUŽINOU

18:00 HOD. NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA

BUJARÉ PÍSNĚ GOTICKÝCH KRČEM A VESELIC

19:00 HOD. NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA

KEJKLÍŘI A KOMEDIANTI

20:00 HOD. NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA

JAK SE HRÁLO VE STŘEDOVĚKU

21:00 HOD. NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA

PRŮVOD S LOUČEMI ... KRÁL A CÍSAŘ S DRUŽINOU ODJÍŽDĚJÍ

PŘI POZNÁVÁNÍ KOUZLA MĚSTA PŘÍBORA MŮŽETE NAVŠTÍVIT VÝSTAVU 
MUZEA „OBCHOD SASÍN Z PŘÍBORA” A ZÚČASTNIT SE NOČNÍ PROHLÍDKY 

„STARÉHO HŘBITOVA” (NUTNÁ REZERVACE)

BĚHEM VEČERA BUDE BEZPLATNĚ ZPŘÍSTUPNĚN RODNÝ DŮM S. FREUDA, 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA, KOSTEL SV. VALENTINA, FARNÍ 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE, ...

BLIŽŠÍ INFORMACE A KOMPLETNÍ PROGRAM ZÍSKÁTE OD 11. DUBNA 2016 
V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU PŘÍBOR A NA WWW.PRIBOR.EU

INZERCE

Pod klenbou hudby 
českých a maďarských géniů 

 

koncert z děl Leoše Janáčka,  
Milana Báchorka, Bély Bartóka, 

Ference Liszta, Kamilló Lendvaye 
 

neděle 1. května, 17.00 hodin 
refektář piaristického kláštera, Příbor 

 

Gabriela Jílková (ČR) – cimbál 
Tamás Bácsi (Maďarsko) – klavír 

 

více informací na www.cimbalistka.cz 
 

         koncert finančně podpořil Moravskoslezský kraj 
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KULTURNÍ PROGRAM – DUBEN

Pátek 1.,8.,15. dubna 
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
Sobota 2. dubna od 6:23 hod. 
LIPNÍK NAD BEČVOU PAMÁTKOVÁ 
MĚSTSKÁ ZÓNA - VLAKOVÝ ZÁJEZD 
Výšlap netradiční trasou na hrad Helfštýn.  

KČT Příbor  737 375 203 
Sobota 2. dubna od 9:30 hod. 
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
MLADÝCH MUZIKANTŮ 

Město Příbor 
Probíhající výstava do 3. dubna 
HISTORICKÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 
Výstava souboru velikonočních kraslic                   
z druhé poloviny 19. století a první poloviny 
20. století z depozitáře příborského muzea.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Probíhající výstava do 5. dubna  
SNÍM, SNÍŠ, SNÍME 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
Středa 6. dubna od 17:00 hod. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  
ALENY PONČOVÉ A PETRA LENARTA 
Výstavu můžete zhlédnout do 31. května.  

Město Příbor 
Sobota 9. dubna 7:00 hod. 
MOHELNICE 
Naučná stezka Lišky Bystroušky asi 10 km.   

KČT Příbor  737 375 203 
Pátek 8. dubna 17:00 hod. a sobota 9. dubna 
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO TÁBORA 
„HADINKA“ 
Hry, soutěže, noční hra. Cena: 250 Kč.                    
Na akci se můžete přihlásit do 5. dubna. 

Luna Příbor, p. o., SVČ  732 902 256 
Sobota 9. dubna 
PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALU 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Pondělí 11. dubna od 17:00 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ S  PRVKY 
MUZIKOTERAPIE 
BAV klub na ul. Masarykova. Nutno se 
předem přihlásit. Cena: děti do 15 let 50 Kč, 
ostatní 100 Kč. 

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
Úterý 12. dubna od 16:30 hod. 
ÁZERBAJDŽÁN 
Cestopisná přednáška Jiřího Sladkého. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 12. dubna od 17:00 hod. 
70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOPRAVNÍHO 
LETECKÉHO PLUKU A 8. STÍHACÍHO 
LETECKÉHO PLUKU MOŠNOV 
(Svaz letců ČR, pobočný spolek plk. JUDr. 
Ing. Vladimíra Vaňka Příbor).  
Slavnostní vernisáž výstavy. Malý výstavní 
sál. Výstava potrvá do 30. 8. 2016. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

Pátek 15. dubna od 11:00 hod. 
ZVĚŘINOVÉ HODY               

Hostinec U Čechů 
Pátek 15. dubna od 11:00 hod. 
MALÁ FILMOVÁ RETROSPEKTIVA: 
ZDENĚK VÉVODA 

Filmový klub při Coworking centru v Příboře 
Sobota 16. dubna 5:00 hod. 
ZÁJEZD - DUNAJSKÁ STREDA – KOUPÁNÍ 

KČT Příbor  737 375 203 
Sobota 16. dubna od 16:00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 

Město Příbor 
Úterý 19. dubna od 16:00 hod. 
,,DVA ROKY ŽIVOTA WILLIAMA Š.“ 

Masarykovo gymnázium Příbor 
Úterý 19. dubna od 17:00 hod. 
LÉČEBNÝ KÓD 
Přednáška o chronickém stresu  
PhDr.Stanislavy Podžorné.  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 20. dubna od 16:00 hod. 

        VESELÉ ZPÍVÁNÍ
Refektář piaristického kláštera, MŠ Kamarád 

Čtvrtek 21. dubna od 16:30 hod. 
KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I MÍRNĚ POKROČILÉ 
8 lekcí po dvou vyuč. hodinách, lektor Milan 
Vícha, přihláška v městské knihovně.  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Pátek 22. dubna od 17:00 hod. 
SIGMUND FREUD A SALVADOR DALÍ 

Refektář piaristického kláštera, Příbor 
Sobota 23. dubna od 7:00 hod. 
FLORA OLOMOUC 
Zájezd na jarní výstavu květin. 
Cena: dospělí 200 Kč, děti do 15 let 150 Kč. 
Přihlášky do 21. 4. 2016.  

Luna Příbor, p. o., SVČ  604 188 186 
Sobota 23. dubna od 11:30 hod. 
„O ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU PŘÍBOR“ 

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
Neděle 24. dubna od 14:45 hod. 
L2! BRÁNA ŽIVOTA 

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
Úterý 26. dubna od 9:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Výtvarná dílna. Zdobení hedvábí speciálními 
barvami. Cena: 100 Kč. 

Bav klub Příbor, SVČ  778 013 156 
Úterý 26. dubna od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
Výtvarné odpoledne v knihovně. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 26. dubna od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  
Pleteme velikonoční klepač a ošatku.  
Cena 200 Kč.  

Bav klub Příbor, SVČ  778 013 156 
Sobota 30. dubna od 7:20 hod. 
VLAKOVÝ ZÁJEZD - JAVORNÍKY, ČERTOV 

KČT Příbor  737 375 203 
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Sobota 30. dubna od 19:00 hod. 
KLADIVO NA ČARODĚJNICE VII. 

Hostinec U Čechů 
Probíhající výstava do 1. května 
MORS ULTIMA LINEA RERUM 
Výstava ve spolupráci s Katedrou výtvarné 
výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. 
Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní 
monumenty na Moravě a v českém Slezsku. 
Fotografie: Petr Zatloukal. Velký výstavní sál. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 1. května od 17:00 hod. 
POD KLENBOU HUDBY ČESKÝCH  
A MAĎARSKÝCH GÉNIŮ 

www. cimbalistka.cz 
PŘIPRAVUJEME - neděle 1. května  

PRVOMÁJOVÝ KONCERT DOM 
Město Příbor 

Sobota 30. dubna a neděle 1. května 
PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN 

Koupaliště RICCO Příbor 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle 
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  

Lidická 50 – piaristický klášter 
Út, čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
So:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po:      13:00 – 15:00 hod.  
Út, čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

Duben - září: 
Úterý až neděle: 9:00 – 17:00 hod.  
Říjen – březen: 
Úterý až neděle: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 

ZŠ Npor. Loma – školní družina.  
Úterý: 17:30 hod. pro začátečníky. 

Ludmila Höhnová  775 084 815 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, čt:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek:  19:00 hod. 

http://taiji-pribor.webnode.cz 
 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Jičínská 15, Alpisport 1. patro 
Po – pá: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301 
TĚHOTENSKÁ JÓGA S PORODNÍ ASISTENTKOU 
Čtvrtek: 16:00 hod.                     739 657 301 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“  
STŘEDA S JARKOU od 10:00 hod. 
  6. 4. Pohádka „O pyšné košilce“  
13. 4. Tanečky, písničky a říkadla 
20. 4. Pohádka „O pejskovi a kočičce“ 
27. 4. Tanečky, písničky a říkadla  
Program pro maminky s dětmi.  

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
ČTVRTEK S HELENOU od 10:00 hod. 
STROLLERING 
Dynamická sportovní chůze cvičení s kardio 
cviky, protahováním a posilováním hlavních 
svalových skupin pro maminky. 

Helena Šimečková  732 834 584 
PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod. 
MÍČKOHRANÍ 
Kombinovaný program pro děti a maminky – 
psychomotorické hry s využitím netradičních 
pomůcek. 

Radka Rojíčková  724 329 473 
PÁTEK - ŠMUDLÍCI od 10:00 hod. 
Výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi. Cena 30 Kč. 
  1. 4. Zdobení příborů Fimo hmotou 
  8. 4. Papírový motýlek 
15. 4. Stojánek z barevného papíru 
22. 4. Qulling – zdobení papírovými pásky 
29. 4. Prostírání – savová technika 
PRAVIDELNÉ AKCE - Luna Příbor, p. o., SVČ 

 556 725 029 
Středa od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Pondělí - pátek od 15:00 hod. 
STOLNÍ TENIS 
Pondělí od 18:00 hod. 
QI GONG 
Pondělí a čtvrtek od 18:00 hod. 
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ 
Pondělí od 18:30 hod. 
ZUMBA®  
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Pondělí a středa od 19:30 hod. 
TRAMPOLÍNKY I, II, III 

R. Fialová  607 953 300 
Čtvrtek od 19:30 hod.  
TRAMPOLÍNKY I, II, III 

L. Krausová  728 018 733 
Úterý od 17:00 hod.,  
POWER JÓGA          P. Jeníková  603 119 174 
Úterý od 18:00 hod., středa od 18:30 hod., 
čtvrtek od 9:00 hod. 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.  
Středa od 16:00 hod.  
DESKOVKY 
Středa od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Středa od 20:00 hod.  
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
Čtvrtek od 18:15 hod.  
LATINO DANCE          L. Vališová  774 553 881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 
 

REKLAMA 

Pondělí a středa od 19:30 hod. 
TRAMPOLÍNKY I, II, III 

R. Fialová  607 953 300 
Čtvrtek od 19:30 hod.  
TRAMPOLÍNKY I, II, III 

L. Krausová  728 018 733 
Úterý od 17:00 hod.,  
POWER JÓGA          P. Jeníková  603 119 174 
Úterý od 18:00 hod., středa od 18:30 hod., 
čtvrtek od 9:00 hod. 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.  
Středa od 16:00 hod.  
DESKOVKY 
Středa od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Středa od 20:00 hod.  
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
Čtvrtek od 18:15 hod.  
LATINO DANCE          L. Vališová  774 553 881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 
 

REKLAMA 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s. r. o. 
Office: Masarykova 489, Příbor 742 5                              Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 
email: info@bavklubpribor.cz                                                       web: www.bavklubpribor.cz 

 

Rozvrh činnosti kroužků  
pro školní rok 2015/16  od března 2016  

 

 

Den Název kroužku/kurzu Hodina Místo 
Pondělí Djembe  bubnování - 

začátečníci a mírně pokročilí 
 
 
RC modely aut 
 

15:30 – 17:00 
sudý týden 

pondělí 
 

 

lichý týden 
středa 

15:30 – 17:00 

BAV klub 
ul. Masarykova 

 
 

BAV klub 
ul. Masarykova 

 

Úterý Fiťáček  - pohybový kroužek pro rodiče 
s dětmi od cca 1-3let (již chodící děti) 
Kroužek bude otevřen po přihlášení 10 dětí. 
Zápisné 500,-Kč listopad-leden vč. 
 
PEL-MEL a stolní tenis 
Tento sportovní kroužek bude dle počasí 
v říjnu a v jarních měsících probíhat 
převážně ve venkovním areálu BAV klubu na 
ulici Masarykova (stolní tenis, slack-line        
a trampolína 5,2 m, kroket, pétanque, ringo), 
v zimním období bude probíhat v sále na ul. 
Dukelské, kde bude činnost zaměřena hlavně 
na stolní tenis (doplňkově např. aikido, 
šipky, malá trampolína a další). 
Kroužek bude otevřen po přihlášení 10 dětí.  
 
Taneční kroužek 
pro děti od 10 let 
 
Taneční kroužek 
pro děti od 4 do 7 let 
 
Orientální tance 

 
 

10:00 – 11:00 
 

 
 

 
 

13:45 – 15:00 
 
 
 
 
 
 

 
 

15:00 – 16:30 
 
 

16:30 – 17:30 
 
 

17:45 – 19:00 

 

Podzim a jaro  
Venkovní areál ulice 

Masarykova 
 
 

Zimní období 
Zrcadlový sál  
ul. Dukelská 

 
 

 
Zrcadlový sál  
ul. Dukelská 

 
 

Zrcadlový sál  
ul. Dukelská 

 
Zrcadlový sál 
ul. Dukelská 

 
Zrcadlový sál  
ul. Dukelská 

Středa Akustická kytara a rocková kapela 
 
Djembe  bubnování – pokročilí 
 
RC modely aut 

16:30 – 17:30 
 

17:00 – 18:30 
 

sudý týden 
pondělí 

lichý týden 
středa 

15:30 – 17:00 

BAV klub – Masarykova 
 

BAV klub – Masarykova  
 

BAV klub – Masarykova 
 

Pátek 
 

Kurz tance pro dospělé 
 

18:00 – 20:15 
 

Zrcadlový sál 
ul. Dukelská 

 

 
Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat 

 do kroužků, kurzů a klubů. 
 

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden, až se přihlásí dostatečný počet zájemců.  
Z organizačních důvodů může docházet ke změnám rozvrhu. 

 
Aktuální informace sledujte na : 

www.bavklubpribor.cz 

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

Zveme Vás na zájezd do divadla J. Myrona 
v OSTRAVĚ na hudební divadlo 

 

L2! Brána života 
 

Silný osudový příběh německého spisovatele 
a dokumentaristy Clemense Kubyho o jeho uzdravení 

z ochrnutí pomocí meditace. 
Jaroslav Dušek, Ondřej Smeykal – didgeridoo. 

 

Kdy: 24. 4. 2016 
 

Sraz: v 14:45 hod. od  Sokolovny  v Příboře. 
 
 

Předprodej v BAV klubu.                                    Cena: 320 Kč       

O zlatý pohár 
BAV klubu Příbor 

14. ročník  
regionální taneční přehlídky 

  

vv  ssoobboottuu      2233..  44..  22001166     od 11:30h 

vv  ZZrrccaaddlloovvéémm  ssáállee  BBAAVV  kklluubbuu  PPřřííbboorr  
(na ul. Dukelské v Příboře) 

 

                      
  

Přijďte se podívat a povzbudit tanečníky. 
 

V programu:   

pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu 
SHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP, 

LA tance a DISKOTÉKA pro soutěžící i diváky. 
 
 

Prodej občerstvení zajištěn. 
 

BAV klub Příbor - středisko volného času 
Masarykova 489, Příbor 742 58      Tel.: 556 723 778, 739 08 08 62 

 

info@bavklubpribor.cz  www.bavklubpribor.cz 

INZERCE

  KOVANÉ PLOTY 
      www.ploty‐ostrava.cz 
 

  Stavíme ploty na klíč 
   Pletivové ploty, svařované sítě 
   Betonové ploty, kované ploty 
   Živé ploty – túje na živý plot 
   Garážová vrata – www.vrata‐ostrava.cz 

 

www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 
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Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 

Tel: 723 630 336 
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz 

 
Nabízí: 
▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků i zvířecích 
   pomníků 

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy písma (zlato, 

   stříbro, bronz, barva) 

▪ veškeré betonářské a likvidační práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního 

  sortimentu, tj. vázy, lampy, fotoskříňky, 

  fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, 

                                                                                 prahů, obkladů krbů, grilů, schodišť ad. 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla! 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku                
na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

Využijte jarní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníků,                                
včetně broušení starších hrobů! 

 

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 2016!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz
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Petr Škrobánek 
Pohřební služba st. AGNES 

se sídlem v Příboře, Freudova 118 
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  

nabízí občanům tyto služby: 
 

 komplexní zajištění pohřbu  
zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu, 
hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, 
věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého, 
nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého 
do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě 

 zhotovení fotoporcelánu 
černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky 

 zprostředkování kamenosochařských prací 
 prodej náhrobních doplňků 

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

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře 
  

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek    8 - 12    13 - 16    

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

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

  

Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Šířka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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koupaliště  RICCO PŘÍBOR 

1991–2016 
V polovině  června  uplyne  již  25  let  od  otevření  koupaliště  v   Příboře.  Naše  osobní 
poděkování patří všem, kteří jste se v průběhu čtvrtstoletí podíleli na přípravě sportovních 
a  kulturních  akcí,  zajištění  náročného  ekonomického  provozu,  technických  úpravách 
a rekonstrukcích,  poděkování  patří  všem,  kteří  využíváte  služby  v krásném  městském 
letním areálu PŘÍBOR Véska již 25 let. 

  LETNÍ  AKCE 

 30. dubna – 1. května     prodejní  výstava  květin, první kotlíkový guláš sezony 
 28. května                 otevření letního areálu 
 24. července    III. ročník Příborské lávky na téma „PŘEDNOSTA STANICE“ 
 21. srpna      GULÁŠOVÉ ODPOLEDNE nejen pro seniory 
   4. září       uzavření letního areálu 

V průběhu  celého  léta  budou  probíhat menší  doprovodné  akce,  o  kterých  vás  budeme 
informovat na našich stránkách www.koupaliste.cz  nebo  facebook.com/koupalistericco 

  Koupaliště přijme na letní sezonu tyto pracovníky: 

 Úklid sprchy, šatny, toalety                 nástup  od 28. 5. 2016 
 Pracovníky pro přípravu občerstvení    nástup  od 28. 5. 2016 
 Plavčík‐animátor s průkazem      nástup  od 12. 5. 2016 

Dotazy na tel. 777 100 007   nonstop    

nebo na email: info@koupaliste.cz  

 

Rudolf Korčák, koupaliště RICCO Příbor     


