
Již jsme zapálili první svíci na adventním věnci 
a uvědomili si, že máme dobu adventu, kdy bychom 
se měli zklidnit a prožívat předvánoční dobu a těšit 
se na nejkrásnější a nejkouzelnější svátky v roce, a to 
svátky vánoční. Vánoce jsou požehnané svátky v roce 
a ať jsme kdekoliv na světě, táhne nás to k domovu, 
kde se sejde celá rodina u štědré večeře a u vánoč-
ního stromku. A když nemůžeme být z jakéhokoliv 
důvodu se svou rodinou, jsme s  nimi alespoň ve 
vzpomínkách. 

Jak řekl Carole Nelson Douglas: Vánoce jsou 
čas, kdy se vám stýská po domově, dokonce i  když 
jste doma.

Kdo si dnes vzpomene, že vánoční svátky ve své 
podobě a svým pojetím byly v našich zemích zave-
deny ve 4. století našeho letopočtu. Do té doby se 
slavily pohanské slavnosti zimního slunovratu. Lidé 
od nepaměti sledovali pravidelná střídání ročních 
období a křesťané o Vánocích znovu prožívali oka-
mžik narození Božího dítěte.  

Často slyšíme, že poezii a tajemné kouzlo čes-
kých Vánoc pohltila komerce. Je na tom bohužel 
mnoho pravdy. A přitom právě k tradici Vánoc patří 
i zamyšlení se nad člověkem, nad pokorou a laska-
vostí, nad vztahy mezi lidmi, nad dobrem a zlem. 
Vánoční tradice zdůrazňují význam pomoci mezi 
lidmi, pomoci slabým, bezmocným, chudým. Pře-
mýšleli jsme, co můžeme udělat pro to, aby se takové 
myšlenky nevytrácely. Aby k nim patřily i konkrétní 
dobré skutky. Abychom se před Vánocemi jen netla-

čili v davu nakupujícím v tom či onom supermarketu, 
abychom udělali radost svým blízkým a přátelům. 
Vánoce jsou svátky obdarovávání. Všichni bychom 
si měli uvědomit, že nejkrásnějším vánočním dárkem 
není to, co se zlatem třpytí, ale je to úsměv, pohlaze-
ní, láska a objevení toho, co obohatí náš vnitřní svět 
a mezilidské vztahy.

Měli bychom se však snažit, aby svět kolem nás 
byl vlídnější a  hezčí. Abychom se k  sobě chovali 
lépe. Tyto vánoční tradice by se však měly rozšířit 
i mimo vánoční čas a člověk by neměl zapomínat na 
přinášení dobra a pomoci lidem, kteří to potřebují, 
na vzájemnou toleranci, ohleduplnost a vážení si je-
den druhého. 

Vánoce jsou rovněž skutečnými svátky světla. Je 
tomu tak proto, že světlo ve všech náboženstvích je 
symbolem dobra a života a tma je symbolem hříchu 
a zla. A protože světlo je považováno za něco dob-
rého a potřebného, tak se svíčky a jiná světla, včetně 
osvětlení náměstí a ulic téměř všech měst na světě, 
používají jako symbol něčeho pozitivního. I  tento 
zvyk má své kořeny v křesťanství ve vánoční události, 
že Bůh přišel jako světlo, aby obdaroval člověka. Od 
80. let minulého století se rozvinul zvyk přivážet svět-
lo rozsvícené v Betlémě na místě Kristova narození 
a nést ho do celého světa. Lidé si pak z tohoto světla 
rozsvěcují své svíčky či lucerničky, které pak u nich 
svítí doma a vytvářejí sváteční atmosféru. Lidé by si 
měli však uvědomit, že sami mají být tím světlem 
a přinášet do všeho utrpení paprsek naděje a lásky.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám hezké vánoční svátk y, ať máte čas na pohádk y,  

ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás úspěch provází 
i v roce, který přichází.

      Ing. Bohuslav Majer              Ing. Dana Forišková, Ph.D.      
               starosta                   místostarostka
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PŘIBLIŽUJE SE VÁNOČNÍ ČAS

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

• Z jednání Rady města Příbora
• Z jednání zastupitelstva města
• Zabezpečme vodoměry před zamrznutím! 
• Jak a proč odstraňovat jmelí…?
• Už jste někdy slyšeli o finančním arbitrovi?
• Návštěva charity Frýdek-Místek v Příboře
• Pozvání pro občany města Příbora
• Realizace projektu „Senioři, braňte se 

podvodníkům“ 
• Poděkování Technickým službám
• „Mámo, táto, dětičky, přijďte k  nám do 

podzimní dílničky“
• Den otevřených dveří a  zápis do 1.  třídy 

v roce 2017
• Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospí-

šilovou
• Škola strašidel
• Environmentální výchova v  praxi aneb 

sbíráme, třídíme, šetříme
• Ježečci a halloween ve školní družině                                                                                                
• Činoherní anglicko-české představení jako 

moderní učební metoda
• Stonožkové akce
• Podzim plný barev na MGP
• Knižní novinky na měsíc prosinec
• Upozornění
• Proměna Příbora aneb výstavba sídliště 

pro vojáky 
• Příbor a vojáci patří k sobě 60 let 
• Kříž na Šibeňáku – náhoda, nebo Boží 

prozřetelnost?
• Setkání pětasedmdesátiletých občanů
• Setkání sedmdesátiletých občanů
• Upozornění jubilantům
• Informace zájemcům o  účast na setkání 

jubilantů 
• Informace jubilantům
• Přes padesát let spolu kráčí cestou života Jan 

a Magdaléna Bolkovi z Prchalova
• Vydávání historického kalendáře
• Mladý taneční pár boří hranice zastaralých 

tanečních kurzů pro dospělé a tanečních pro 
mládež v Příboře

• Jak se staví (sen?) v Klokočově
• Zahrádkářská osada Českého zahrádkářské-

ho svazu „Sídliště“ Příbor
• Hasiči z Hájova na výletě
• Poděkování
• František Úprka Autor soch na budově 

Gymnázia Příbor 
• Richard Konkolski – splnil jsem si svůj sen
• Skautský podzim
• Organizace zdravotně postižených v Příboře
• Basketbalisté U11 vyhráli první kolo Národ-

ní kvalifikace v Orlové
• Setkání příborských basketbalových ve-

teránů
• Rozloučení s Láďou
• Piaristické zahrady uzavřela strašidla
• První výstava v Kulturním domě Příbor
• Štramberské divadlo zabodovalo
• Mezinárodní den válečných veteránů
• Memoriál Milana Strakoše
• Kulturní okénko na měsíc prosinec 2016
• Kulturní program – prosinec
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

46. schůze RM dne 1. 11. 2016 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Vzala na vědomí zahájení III. cyklu komunitního plánování sociál-

ních služeb ve městě Příboře.
- Potvrdila pro proces komunitního plánování sociálních služeb 

a  zpracování III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
města Příbora řídicí skupinu ve složení: Ing. Dana Forišková, Ph.D. 
(za zadavatele sociálních služeb), Šárka Tótová, DiS. (za poskyto-
vatele sociálních služeb), Jiří Myška (za uživatele sociálních služeb) 
a Bc. Lenka Filipcová (koordinátorka procesu plánování).

- Pověřila Pracovní skupinu pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením ke spolupráci na zpracování Plánu rozvoje rodinné 
politiky města Příbora na období 2018–2020.  

- Vyzvala zástupce volebních stran, aby informovali své členy o mož-
nosti členství v pracovních skupinách komunitního plánování soci-
álních služeb ve městě Příboře.

- Schválila spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Mo-
ravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, 
IČO: 03632661, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční dar ve 
výši 7.000 Kč na pořízení nafukovací koupací vany s příslušenstvím 
pro Mobilní hospic Strom života.

- Schválila Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, 
IČO: 61383198, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční dar ve 
výši 2.000 Kč.

- Souhlasila s  uzavřením rámcové smlouvy mezi městem Příborem, 
zastoupeným starostou města Ing. Bohuslavem Majerem a Exeku-
torským úřadem Nový Jičín, zastoupeným Mgr. Davidem Bolomem, 
soudním exekutorem, jejímž předmětem je opakující se poskytování 
právních služeb podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, v předloženém znění.

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory 
v budově č. p. 49 na ulici Lidické v Příboře (loutkové divadlo).

- Schválila umístění spisovny (archivu) městského úřadu v  neby-
tových prostorech v budově č. p. 35 na náměstí Sigmunda Freuda 
v Příboře.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby s názvem „Tisk Měsíčníku města Příbora“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu na služby s  názvem „Tisk Měsíčníku města 
Příbora“.

- Schválila po úpravách (dle zápisu z RM) Plán prevence kriminality 
města Příbora na léta 2017-2021.

- Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2017.
- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 30.09.2016.
- Ustanovila paní Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., místostarostku města, 

narozenou 17.05.1956, zástupcem města Příbora na Valné hromadě 
Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy Valašsko. Paní 
Ing. Dana Forišková, Ph.D., může pověřit zastupováním města Pří-
bora na Valné hromadě Fondu cestovního ruchu turistické oblasti 
Beskydy Valašsko i jinou osobu, a to Ing. Ivetu Buskovou, narozenou 
27.04.1977, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

- Vzala na vědomí zpracovanou územní studii zastavitelné plochy 
Z 108 v k. ú. Hájov - z aktuálně platného Územního plánu Příbora.

47. schůze RM dne 15. listopadu 2016 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí.
- Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko města Příbora k povolení 

herny na ulici Místecké č. p. 1114, 742 58 Příbor.
- Schválila smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení elektric-

kých zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV mezi 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ 24729035 a  městem Příborem pro účely budoucí 
výstavby 36 rodinných domů v lokalitě „Za Školou“.

- Schválila úpravu doby odpisování dlouhodobého majetku uvedené-
ho v příloze č. 1   pro rok 2017.

- Vzala na vědomí informaci o bezúplatném převodu inventáře na OV 
Prchalov a OV Hájov předloženou prostřednictvím důvodové zprávy.

- Vzala na vědomí žádost OV Hájov o zařazení investiční akce „Vý-
měna krovu a střešní krytiny a zateplení obvodového pláště budovy 
č. p. 55 na Hájově“ do rozpočtu města pro rok 2017.

- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k datu 30.09.2016 
za Technické služby města Příbora, příspěvkovou organizaci.

- Vzala na vědomí zprávu o  stavu pohledávek k  datu 30.09.2016 za 
Technické služby města Příbora, příspěvkovou organizaci.  

- Zmocnila vedoucího odboru bytového a nebytového fondu Ing. Ji-
řího Hajdu k  uzavírání a  podepisování smluv o  ubytování v  uby-
tovnách ve vlastnictví města Příbora včetně případných notářských 
zápisů k těmto smlouvám.

- Projednala návrh smlouvy mezi vlastníkem vodovodu společnos-
tí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., a městem 
Příbor o  podmínkách provedení přeložky vodovodu v  návaznos-
ti na proveditelnost stavby „Odkanalizování ulice Myslbekovy  
v Příboře“.

- Schválila smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolanou 
investiční akcí „Odkanalizování ulice Myslbekovy v  Příboře“ mezi 
společností Severomoravské vodovody a  kanalizace Ostrava, a. s., 
a městem Příbor.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a o uzavření 
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor – 
rekonstrukce vodovodní shybky“, v předloženém znění, na pozem-
cích parc. č. 357, 358, 2383/1 a 2382/15 v k. ú. a obci Příbor, mezi 
stavebníkem a budoucím oprávněným právnickou osobou Severo-
moravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, a vlastníkem pozemků a budou-
cím povinným městem Příborem, v  rozsahu dle zákresu ve výkre-
su situace, za jednorázovou úhradu dle sazby 35 Kč/m2, minimálně 
však 1.000 Kč, plus DPH v zákonné výši.

- Neschválila zapojení města Příbora do projektu „Galerie talentů“, 
který se týká vydání publikace dětských obrázků s názvem KRAJE 
OČIMA DĚTÍ vydavatele knihy History, o. s., se sídlem Krymská 
126/2, Vršovice, 101 00 Praha.

- Vzala na vědomí zprávu o ukončení jednání o odkoupení nemovi-
tosti v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1396, ul. K. Čapka, jehož sou-
částí je objekt č. p. 58, z důvodu odstoupení vlastníků nemovitosti 
od jednání.

- Souhlasila s  uzavřením smlouvy, v  předloženém znění, o  zřízení 
věcného břemene pro umístění stavby sjezdu ze silnice III. třídy na 
pozemku parc. č. 3284/1 v k. ú. a obci Příbor mezi povinným Morav-
skoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezské-
ho kraje, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava a oprávněným městem Pří-
borem, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně 
DPH. Poplatky spojené s  vkladem práva do katastru nemovitostí 
uhradí město Příbor.

- Schválila uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města“ 
– etapa 2 - v návaznosti na  „Smlouvu o spolupráci při registraci pro-
jektu - Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, uzavřenou dne 
17.12.2015 a dodatku k ní ze dne 21.04.2016, která byla schválena 
Zastupitelstvy města Příbora a Moravskoslezského kraje.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
pro realizaci akce „Pěstební práce v  roce 2017 v  městských lesích 
Příbor“.

- Rozhodla propachtovat areál kompostárny Točna Příbor na ul. 
Štramberské, v  rozsahu a  za  podmínek dle záměru zveřejněného 
dne 06.10.2016 na základě usnesení RM 44/32/1, společnosti SUEZ 
Využití zdrojů, a. s., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČ 25638955.

- Uložila zapracovat do návrhu I. změny rozpočtu města pro rok 
2017 finanční prostředky spojené s pracovní pozicí se zaměře-
ním na architekturu, urbanismus a kulturní dědictví města.

- Schválila přesun částky ve výši 137.000 Kč z výdajové části rozpočtu 
města Příbora roku 2016, § 3635, položka – projekty všeobecně + 
podklady pro dotace, na § 3113 Základní školy, položka „ZŠ Jičínská 
– Infrastruktura ZŠ“. 

- 47/25/2 Schválila přesun částky ve výši 43.000 Kč z výdajové části 
rozpočtu města Příbora roku 2016, § 3635, položka – projekty vše-
obecně + podklady pro dotace, na § 3722 Sběr a svoz komunálních 
odpadů, položka „Příbor - předcházení vzniku bioodpadů“.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

- 18. zasedání ZM dne 3. 11. 2016 projednalo jednací body, z nichž 
mj. vybírám:

- Schválilo odkoupení nemovitostí – pozemek parc. č. 527/2 ostatní plo-
cha – ostatní komunikace část o výměře cca 450 m2 a pozemky parc. 
č. 544/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 421 m2 a parc. 
č.  544/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o  výměře 490 m2, vše 
v k. ú. Hájov, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2 
plus náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí.

- Schválilo výkup pozemku parc. č.  316/1 zahrada o  výměře 1432 m2 
v k. ú. Hájov obci Příbor od manželů <anonymizováno>, za kupní cenu 
270 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí, dle kupní smlouvy v předloženém znění.

- Neschválilo majetkoprávní vypořádání dotčení pozemku parc. č. 2383/2 
v k. ú. a obci Příbor stavbou pozemní komunikace dle požadavků paní 
<anonymizováno> a pana <anonymizováno> ze dne 27.07.2016.

- Uložilo projednat s vlastníky pozemku parc. č. 2383/2 v k. ú. Příbor 
odkoupení pozemku parc. č. 2383/2 v celé výměře/části pozemku 
parc. č. 2383/2 dotčené tělesem komunikace, za cenu dle znalecké-
ho posudku a úhradu ušlého nájemného za umístění pozemní ko-
munikace na části pozemku parc. č. 2383/2 za uplynulé dva roky ve 
výši 10 % z ceny pozemku dle znaleckého posudku za každý jednot-
livý rok, v rozsahu dotčení pozemku tělesem komunikace.

- Uložilo zahájit ve věci plnění smlouvy č. 86/2013/BDS/ISM ze dne 
04.02.2013 postup dle ustanovení § 1787 odst. (1) zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Schválilo uzavření kupní smlouvy, v předloženém znění, o prodeji po-
zemku parc. č. 3291/25 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4592 m2 
v k. ú. a obci Příbor, z majetku České republiky s právem hospodaření 
pro Povodí Odry, s. p., do vlastnictví města Příbora, za cenu dle znalec-
kého posudku ve výši 337.660 Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 1.936 Kč, další náklady spojené s převodem nemovitosti 
a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel – město Příbor.

- Schválilo od 01.01.2017 roční poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálního 
odpadu v sazbě 468 Kč.

- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 01/2016 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu v upraveném znění se 
zapracovanými připomínkami Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly.

- Schválilo výjimku Občanskému sdružení Klokočov, z. s., z Pravidel 
č. 5/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně-tech-
nické základny z  rozpočtu města Příbora na rok 2016 spočívající ve 
změně termínu pro čerpání podpory z 31.12.2016 na 31.12.2017.

- Vzalo na vědomí Plán odpadového hospodářství města Příbora na ob-
dobí 2017–2021.

- Schválilo v  souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí návratné finanční výpomoci v  roce 2016 příspěvkové or-
ganizaci Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín ve výši 
60.000  Kč. Návratná finanční výpomoc je určena na předfinancování 
projektu „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v ZŠ Příbor, 
Jičínská“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001496, a  bude 
vrácena příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 
31. března 2017.

- Schválilo znění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci práv-
nické osobě, příspěvkové organizaci Základní škole Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín, IČ: 47657707.

- Souhlasilo s využitím služeb technologického centra města Kopřivnice 
pro realizaci projektu Modernizace informačního systému města v roz-
sahu dle důvodové zprávy.

- Uložilo Ing.  Bohuslavu Majerovi, starostovi města, zahájit jedná-
ní s vedením města Kopřivnice k zajištění služeb technologického 
centra.

Zpracováno dne 21. listopadu 2016

Výměnu poškozeného vodoměru platí zákazníci, kteří za něj 
nesou odpovědnost

Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování 
zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mra-
zem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se 
nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí 
negativní dopad také na naši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na 
tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný 
ve venkovním prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její pečlivé 
uzavření tak, aby nedocházelo k  zbytečnému prochlazování vnitřní-
ho prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, 
kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. 
Je možné použít například polystyren nebo minerální izolační vatu 
– nikoliv však skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů spo-
lečnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné za-
bránit vystavení vnitřní instalace a  vodoměru účinkům mrazu 
například vnější tepelnou izolací. Je potřeba zkontrolovat, zda ne-
může mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, 
případně rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by 
se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitř-
ních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo 
snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vy-

sokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným 
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zů-
stane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí 
vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho de-
montáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají ne-
gativní finanční dopad na zákazníka, od něhož společnost SmVaK 
Ostrava v daném případě vyžaduje náhradu škody spočívající ve vý-
měně poškozeného vodoměru. Zákazníci totiž plně odpovídají za 
jeho zabezpečení. Celková částka se pak odvíjí od aktuální prodejní 
ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. 
Přesáhne však částku 2 000 korun.

Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. 
Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná 
hloubka, kde se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, 
ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem 
jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým 
krytím (např. přechody vodních toků), souběhy s potrubím dešťo-
vých kanalizací, apod.

Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

Marek Síbrt, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

ZABEZPEČME VODOMĚRY PŘED ZAMRZNUTÍM! 

INFORMACE PRO OBČANY
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Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území 
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stro-
mů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, 
ale také na významných stromořadích, alejích, či památných 
stromech.

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve 
tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm 
(výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, 
rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakte-
ristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým polopa-
razitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité 
minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je 
jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen 
starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti na-
padených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně 
až 70 let.    

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, 
kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (pa-
razitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin 
hostitelské rostliny. 

1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu 
na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovol-
ným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který 
je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřevi-
ny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až 
leden). Substrát pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný 
význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. 
na skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta 
vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůs-
tat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku 
v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku 
vyroste jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), 
jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhot-
ná haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo 
do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny 
obrůstána při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze 
dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek 
fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí 
opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i listy 
druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období 
opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí generace 
a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce 
již může jmelí od ledna (nejčastěji však od počátku března) 
do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce 
může jmelí kvést každoročně.

Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených 
plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků 

mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím 
traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen 
na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. 
Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně 
na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit 
jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít 
k přenosu i na značné vzdálenosti.

Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, 
mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), 
topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Po-
pulus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus 
sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocar-
pa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus 
sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), 
borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (proza-
tím) vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol 
černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý 
(Larix decidua) a některé exotické dřeviny.

Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality 
dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, násled-
nému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů 
stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání na-
padené dřeviny.

Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dře-
vin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozem-
cích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho 
šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.

Doporučený postup eliminace jmelí: 
•	Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho 

včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření, 

V čísle 07/2016 Měsíčníku města Příbora a na oficiálních webových stránkách města Příbora zveřejnil MÚ Příbor, odbor 
rozvoje města článek k tématu rozšíření jmelí a jeho hojného výskytu nejen na území města Příbora. Vzhledem k nadměrnému 
výskytu jmelí v našem kraji obdrželo město Příbor od Krajského úřadu  Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále jen KÚ MSK) písemné doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji 
s podrobnějšími informacemi, které se týkají problematiky napadení dřevin jmelím. Na základě písemné žádosti KÚ MSK 
tímto zveřejňujeme poskytnuté informace k uvedené problematice.

Ing. Lenka Peichlová

JAK A PROČ ODSTRAŇOVAT JMELÍ…?

INFORMACE MÚ PŘÍBOR, ODBORU ROZVOJE MĚSTA
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Pokud ne, pak je následující článek určen právě vám…
Finanční arbitr rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finanč-

ními institucemi. Jedná se o mimosoudní řešení sporů, které 
má stejné právní účinky jako soudní řízení. 

Typickým příkladem, kdy vám může finanční arbitr po-
moci, jsou spory týkající se spotřebitelských úvěrů. Obrátit se 
na něj můžete například tehdy, jestliže řešíte otázku platnosti 
smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo naopak platnosti od-
stoupení od této smlouvy. Dále také v případě sporu o správ-
nosti výše náhrady nákladů za předčasné splacení úvěru, sporu 
týkajícího se výše smluvní pokuty nebo správnosti výpočtu 
roční procentní sazby (RPSN). 

Dále vám může finanční arbitr pomoci při řešení sporů, 
které se týkají platebních služeb. Konkrétně se může jednat 
o spory o nevydání peněz při výběru z bankomatu, nezaúč-
tování hotovosti při vkladu na účet nebo spory o opakované 
zaúčtování výběru z bankomatu. Finanční arbitr je rovněž 
oprávněn k řešení sporných případů ohledně zneužití platební 
karty třetí osobou a provedení neoprávněného výběru z ban-
komatu nebo neoprávněné bezhotovostní úhrady za nákup. 

Řízení se zahajuje na základě podání vašeho návrhu, tedy 
návrhu spotřebitele. V něm je nutné popsat, čeho se spor týká, 

a co požadujete. Podání tohoto návrhu je 
bezplatné. Následně arbitr vyzve příslušnou 
finanční instituci, aby se k vašemu návrhu 
vyjádřila. Jakmile má arbitr všechny potřeb-
né doklady k dispozici, oznámí to oběma 
zúčastněným stranám a dá jim možnost, aby 
k dokladům sdělili své stanovisko, případně 
navrhli doplnění těchto důkazů. Arbitr se snaží vést účastníky 
sporu k vyřešení záležitosti smírnou cestou. Pokud uzavře-
ní dohody není možné, finanční arbitr ve věci sám rozhodne 
a vydá tzv. nález. Pokud s vydaným rozhodnutím nebudete 
souhlasit, máte možnost podat proti němu písemné námitky. 
Samozřejmě můžete také podat žalobu a řešit celou záležitost 
soudní cestou.

V případě potřeby můžete navštívit naši Občanskou po-
radnu, která se nachází v přízemí budovy Městského úřadu 
naproti informačnímu centru.

Adresa: náměstí S. Freuda 19,  742 58 Příbor.

Konzultační hodiny: 
Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
          13:00 – 16:00 hodin – pro objednané

V úterý 18. října 2016 v dopoledních hodinách navštívili město 
Příbor zástupci Oázy pokoje Charity Frýdek-Místek. Návštěva Pří-
bora byla zorganizována ve spolupráci s odborem sociálních věcí 
Městského úřadu Příbor. Zařízení Oáza pokoje je registrovanou 
pobytovou sociální službou, která poskytuje sociální služby lidem 
s chronickým duševním onemocněním. Zařízení poskytuje sociální 
služby také několika občanům města Příbora.

Po procházce piaristickými zahradami návštěvníky čekala pro-
hlídka piaristického kláštera. V jednom ze salónků piaristického 
kláštera na návštěvu čekalo posezení s kávou a malým občerstve-
ním. Mezi hosty byli také klienti Oázy pokoje, kteří část svého 
života prožili v Příboře. Byli rádi, že mohli Příbor opět navštívit 
a vidět známá místa. Také ostatním zástupcům zařízení se v Pří-
boře líbilo. Následně byla pro zúčastněné připravena prohlídka 
nově rekonstruované budovy Kulturního domu. 

Děkujeme pracovníkům a klientům Oázy pokoje Charity Frý-
dek-Místek za milou návštěvu a vedení zařízení za dobrou spo-
lupráci.

Mgr. Lenka Fusiková, sociální pracovnice Občanské poradny

Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor

UŽ JSTE NĚKDY SLYŠELI O FINANČNÍM ARBITROVI?

NÁVŠTĚVA CHARITY FRÝDEK-MÍSTEK V PŘÍBOŘE

INFORMACE MÚ PŘÍBOR, ODBORU ROZVOJE MĚSTA

•	odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním 
se nezabrání jeho dalšímu šíření),

•	podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
•	 v případech napadení více než 50 % objemu koruny při-

stoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy 
(aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně 
ošetřovat.

Při odborných ořezech, nebo při kácení se postupuje 
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na pří-
padná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kon-
taktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje, odbor životního prostředí a zeměděl-
ství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 
795 622 385).

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí 
na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace  

k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.



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

za řídicí skupinu Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí 

POZVÁNÍ PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA
k účasti na plánování sociálních služeb ve městě Příboře

Vážení spoluobčané,   
Rada města Příbora vyjádřila na své schůzi 1. listopadu 

2016 podporu třetímu cyklu plánování sociálních služeb ve 
městě metodou komunitního plánování. 

Co je komunitní plánování sociálních služeb? 
Komunitní plánování je proces plánování, který nám 

všem dává možnost zasahovat do věcí, které se dějí kolem 
nás, dává nám možnost rozhodovat o tom, jak a na co budou 
vynaloženy finanční prostředky v našem městě. Je to proces, 
který za pomoci spolupráce, dialogu a  dohody mezi zada-
vateli, poskytovateli, uživateli a  potencionálními uživateli 
sociálních služeb povede k poskytování takových sociálních 
služeb, které jsou v našem městě potřebné a odpovídají míst-
ním podmínkám a zdrojům. 

Na procesu plánování sociálních služeb a  zpracování 
předchozích Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb 
a ostatních aktivit ve městě Příboře se od roku 2007 dosud 
podílejí zadavatel (město Příbor), poskytovatelé sociálních 
služeb, uživatelé sociálních služeb a zástupci z řad veřejnosti, 
kteří pracují a jsou členy v pracovních skupinách: 

• v Pracovní skupině pro seniory a občany se zdravotním 
postižením a 

• v Pracovní skupině pro rodiny a děti a pro osoby ohro-
žené sociálním vyloučením.

Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením bude zároveň metodou komunitního 
zpracovávat Plán rozvoje rodinné politiky ve městě. Bez toho, 
aniž bychom znali  potřeby našich spoluobčanů, jejich  přá-
ní a názory, není možné další cyklus komunitního plánování 
sociálních služeb ve městě uskutečnit.  

Proto Vás vážení spoluobčané zveme ke spolupráci při 
plánování sociálních služeb a rozvoje  rodinné politiky ve 
městě Příboře. 

Chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět nebo se jakouko-
liv formou aktivně podílet na procesu plánování sociálních 
služeb a rodinné politiky ve městě, neváhejte nás kontakto-
vat na e-mailové adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo pomocí 
formuláře, který můžete odevzdat na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Příbor, ul. Freudova 118, Příbor. 

Na spolupráci s Vámi se těší řídicí skupina pro plánování 
sociálních služeb ve městě. 

Přihláška 
k účasti na komunitním plánování sociálních služeb ve městě Příboře 

 

Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................... 

Kontakt: .................................................................................................................................................................. 

Tel. kontakt: .......................................................... e-mail: .................................................................................... 

 

Mám zájem pracovat :  

a) v pracovní skupině pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením   ano – ne*)  

b) v pracovní skupině pro seniory a osoby se zdravotním postižením        ano – ne*)  

                           

Návrhy, podněty, připomínky, které bych chtěl(a) projednávat: ........................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

                       Podpis:  
 

Tuto přihlášku můžete odevzdat  na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul. Freudova 118, Příbor, 
nebo přímo zaslat na e-mailovou adresu: soc@pribor-mesto.cz. 
 

Termín pro odevzdání přihlášky není stanoven, do procesu plánování sociálních služeb a rozvoje rodinné 
politiky ve městě se můžete zapojit kdykoliv.  

*) nehodící se škrtněte  
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Ve dnech 22. září, 14. října a 10. listopadu byl realizován 
druhý z  projektů prevence kriminality „Senioři, braňte se 
podvodníkům“, na který se podařilo získat finanční prostřed-
ky z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR „Programu 
prevence kriminality na rok 2016“. V prvních dvou termínech 
akce proběhla v prostorách Kulturního domu v Příboře. Ve 
třetím jsme za našimi seniory přijeli do prostor Klubu dů-
chodců na Hájově. 

Tento projekt vznikl v roce 2015 za spolupráce koordiná-
torky sociální prevence Mgr. Blanky Mikundové z Městského 
úřadu Kopřivnice, dobrovolníků občanského sdružení Okáčko 
a spoluautorky dokumentárního filmu Šmejdi - PhDr. Romany 
Mazalové, která tento projekt odborně garantuje. Na realiza-
ci projektu u nás v Příboře se také aktivně účastnili strážníci 
Městské policie Příbor a zástupci Policie ČR.

Netradiční formou vzdělávání bylo poukázáno na nekalé 
praktiky „šmejdů“, kteří se snaží, zejména seniorům, vnutit 
předražené zboží, a to nejen na předváděcích akcích, ale i na 
ulicích a v domácnostech. V průběhu akce se zúčastnění uči-
li nečinit unáhlená rozhodnutí, nekupovat nepotřebné zboží 
a nepodepisovat nevýhodné smlouvy. 

Celá akce byla zahájena velmi přesvědčivou scénkou, kdy 
se člen občanského sdružení vžil do role „šmejda“ a nabízel 
za velmi výhodnou cenu výrobek, který pozitivně působí na 
organismus jeho uživatelů. Již samotný příchod, kdy museli 
přicházející vyplňovat prezenční listinu, vzhled a projev muže 
nabízejícího zboží, vzbudil u přítomných dojem, že se oprav-
du ocitli na skutečné předváděcí akci. Po několika minutách 
začali přítomní protestovat, že přišli na besedu s policií a mís-
to toho se dostali na předváděcí akci a stali se obětí podvodu. 
Někteří se i dožadovali příchodu strážníků. Ti samozřejmě při 
první scénce účastni nebyli, aby dojem byl opravdu skuteč-
ný.  Muž nabízející zboží se nenechal rozhodit a dál nabízel 
produkt, ze kterého se vyklubalo obyčejné máslo, za pouhých 
800 Kč. Scénka byla ukončena až příchodem strážníků a vstu-
pem moderátorky, která přítomné pochválila za to, že byli 
ostražití a pobouřeni tím, kam přišli, což bylo účelem celého 
představení. Poté se snažila vysvětlit techniky prodejců, kte-
ré bývají zpravidla stejné. Jako první nedostatek viděla v tom, 
že někteří ze seniorů při vyplňování prezenční listiny uvedli 
svá telefonní čísla. Díky tomu budou jejich uvedené kontakty 
dále využívány a budou zváni na další předváděcí akce. Pří-
tomným také objasnila tzv. cenovou kotvu, kdy na začátku 
prodejci nasadí vysokou cenu výrobku, kterou snižují a při-
dávají k němu ještě dárky. Nerozhodný člověk si neuvědomí, 
že například nádobí za takovou cenu nepotřebuje, ale je pro 
něho velmi příjemná představa ušetřených peněz a získaných 
dárků. Proto je nejlepší vůbec na tyto akce nechodit. 

Poté následovala přestávka, ve které bylo pro zúčastněné 
připraveno občerstvení, a tento čas byl také využit na distri-
buci letáčků, drobných dárků a dotazníků. 

Obsahem další scénky bylo pozvání na předváděcí akci 
prostřednictvím telefonu. Zde předvedli své schopnosti dal-
ší členové občanského sdružení, kdy zkušená telefonistka se 
snažila seniora pozvat na akci. Při telefonickém hovoru ho vů-
bec nepustila ke slovu a zahltila ho mnoha informacemi. Zde 
upozornila moderátorka PhDr. Romana Mazalová, že mluvit 
na seniory rychle, zahrnout je spoustou informací a nepři-

pustit odmítnutí je také jednou z praktik „šmejdů“. Jedinou 
možností při takovém pozvání je říci ne a zavěsit. Následně 
si přítomní sami vyzkoušeli odmítnout pozvání na akci po 
telefonu, což se ve všech případech povedlo.  

Další scénka poukázala na praktiky pouličního prodeje. 
V této scénce byly nabízeny parfémy za velmi výhodné ceny, 
kdy ke každému zakoupenému kusu jako dárek získal kupu-
jící jeden zdarma. Také zde se moderátorka PhDr. Romana 
Mazalová snažila vysvětlit, že i v tomto případě je důležité 
razantně odmítnou, nedívat se prodejcům do očí a nebrat si 
vůbec výrobek do rukou. Poté si opět mohli přítomní vyzkou-
šet zboží odmítnout, což se také ve všech případech podařilo. 

Poslední scénka se odehrála jakoby v bytě seniorky, na kte-
rou zaklepal neznámý muž vydávající se za kamaráda jejího 
vnuka, který je v nesnázích a potřebuje peníze. Moderátorka 
upozornila na skutečnost, že když se jedná zejména o rodin-
né příslušníky v  nesnázích, přestávají být senioři ostražití 
a ve snaze jim pomoci, peníze ve většině případů dají. Tato 
scénka odhalila i neopatrnost seniorky, která ukázala muži 
místo, kde si peníze ukládá. Ten ji v nestřežené chvíli připra-
vil o veškerou hotovost. 

V průběhu scének sdělili své zkušenosti i zástupci městské 
a státní policie. Nakonec každý z přítomných dostal od mo-
derátorky placku „Nedáme se“, která jim má připomínat, jak 
se zachovat, když se ocitnou na předváděcí akci, nebo když 
jim bude někdo nabízet doma či na ulici předražené zboží. 

Výše uvedené je jen zlomek toho, co se v průběhu předsta-
vení senioři dozvěděli. Hlavním cílem projektu bylo předat 
seniorům informace a rady, které by mohli i dále využít v si-
tuacích, kdy se například dostanou do kontaktu se „šmejdy“, 
což se v tomto případě určitě povedlo.

Foto: Stanislava Slováková,  
v LTV Příbor 47. zprávy s premiérou 20. 11.

REALIZACE PROJEKTU „SENIOŘI, BRAŇTE SE PODVODNÍKŮM“ 
Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor 
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

na sběrném dvoře TS města Příbora

Použitý
olej ze smažení a fritování doneste na sběrný
dvůr v uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

Odevzdání je BEZPLATNÉ
na ul. Štramberská, č.p. 483

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ
A PŘIPOMÍNEK

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

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

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 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom  elen.sladeckova@tspribor.cz  731 537 130 
Irena Zárubová, administrativa  irena.zarubova@tspribor.cz  737 245 986  
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr  zdenek.parizek@tspribor.cz  737 245 983 
   

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ  8:00 – 11:00    
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK  8:00 – 11:00    
PÁTEK  ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ ‐ hřbitovnictví
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ÚTERÝ  ZAVŘENO    
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30

(14:30 – 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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Děkujeme pracovníkům Technických 
služeb v Příboře za ochotu přistavit kontejner 

na biologicky rozložitelný odpad na Jičínskou ulici 
i v listopadu - tedy mimo stanovený harmonogram. 

Využili ho občané z domů i zahrádek 
blízkého okolí. Děkujeme.

Za spokojené občany Lubomír Jurečka.

PODĚKOVÁNÍ  
TECHNICKÝM SLUŽBÁM

Sbírka!

darujte!

doneste!
KULTURNÍ DUM PRÍBOR

   vo

podporíte v

PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA  
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 

KANCELÁŘ SBĚRNÝ DVŮR 

19.12.2016 pondělí 8:00 – 11:00   12:00 – 16:30 8:00 – 11:00   12:00 – 16:30 
20.12.2016 úterý 8:00 – 11:00 zavřeno 
21.12.2016 středa 8:00 – 11:00   12:00 – 15:00 8:00 – 11:00   12:00 – 16:30 
22.12.2016 čtvrtek 8:00 – 11:00 zavřeno 
23.12.2016 pátek zavřeno zavřeno  
24.12.2016 sobota zavřeno zavřeno 
26.12.2016 pondělí zavřeno zavřeno 
27.12.2016 úterý zavřeno zavřeno 
28.12.2016 středa 8:00 – 11:00   12:00 – 16:30 8:00 – 11:00   12:00 – 16:30 
29.12.2016 čtvrtek 8:00 – 11:00 zavřeno 
30.12.2016 pátek zavřeno  zavřeno  
31.12.2016 sobota zavřeno 8:00 – 12:00 
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Mgr. Gabriela Grodzová, Mgr. Irena Bukovjanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

BESEDA SE SPISOVATELKOU 
ZUZANOU POSPÍŠILOVOU

ŠKOLA STRAŠIDEL

Žáci druhých tříd ze ZŠ Npor. Loma Příbor se zúčastnili 
v městské knihovně besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíši-
lovou. Autorka knížek pro děti představila žákům svou tvorbu. 
Dokázala děti velmi zaujmout nejen čtenými ukázkami, ale i ja-
zykovými hádankami a přesmyčkami. Na památku dětem rozdala 
záložku do knihy s rébusem a sladkou odměnu.

V úterý 25. října 2016 se 1. stupeň naší školy ZŠ Npor. Loma 
Příbor přeměnil ve školu strašidel, a tak se přišla učit místo žáků 
nejrůznější strašidýlka - duchové, kostlivci, čarodějnice, bílé paní. 
Chodby a třídy byly vyzdobeny obrázky strašidelných domů a zám-
ků, strašidel, netopýrů a pavouků, které děti nakreslily. Na začátku 
třetí vyučovací hodiny se strašidýlka předvedla v tělocvičně na pro-
menádě a pěkně si zatancovala. Když se všichni vydováděli, vrátili 
se zpět do tříd a vyučování pokračovalo.

Všichni si „strašidelné“ vyučování v převlecích pěkně užili.

Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme ve školce přivítali děti, jejich rodiče i prarodiče na každoročním podzimním tvoření. V jednotlivých 
třídách byly připraveny různé aktivity. U nejmladších dětí „Koťátek“ jsme vyráběli postavičky, zvířátka, autíčka z přírodních materiálů. 
Každý mohl popustit „uzdu“ své fantazie. U starších dětí ve třídě „Broučci“ jsme vyřezávali a zdobili dýně. Ve třídě „Sovičky“ se pekly 
jablečné štrúdly z listového těsta.

Paní kuchařky a tety z mateřské školy nám ke zpříjemnění atmosféry uvařily dýňovou polévku. Všichni si moc pochutnali, zejména 
děti na svých vlastnoručně upečených závinech. Na závěr jsme na schodišti školky rozsvítili dýně a tím završili příjemně strávené odpo-
ledne. Již nyní se těšíme na příští setkání!

Na prosinec připravuje ZŠ Jičínská již tradiční Den otevřených dve-
ří spolu s vánočním jarmarkem. Zveme 13. 12. 2016 do školy rodiče, 
prarodiče, ale i širokou veřejnost. Ve škole bude umožněna prohlídka 
nové školní knihovny, ale i dalších zajímavých prostor školy. Rádi při-
vítáme tento den i rodiče s dětmi, kteří se chystají v roce 2017 k zápisu.

ZŠ upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní do-
cházce pro školní rok 2017/2018. Zápis se bude konat v ČR dle zákona 
v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2017. V Příboře jsme se obě základní školy 
domluvily na termínu 21. 4. 2017.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do pro-
since, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá–li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte. 

Bc. Tereza Nenutilová, Dis., Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

„MÁMO, TÁTO, DĚTIČKY, PŘIJĎTE K NÁM DO PODZIMNÍ DÍLNIČKY“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ROCE 2017

ZE ŠKOL

Foto: archiv MŠ Pionýrů
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Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Bc. Renata Váňová, DiS, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Jitka Lednická, ZŠ Npor. Loma Příbor

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V PRAXI  
ANEB SBÍRÁME, TŘÍDÍME, ŠETŘÍME

JEŽEČCI A HALLOWEEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ                                                                                                

ČINOHERNÍ ANGLICKO-ČESKÉ PŘEDSTAVENÍ  
JAKO MODERNÍ UČEBNÍ METODA

Ani v  letošním školním roce neza-
pomínáme na naší škole ZŠ Npor. Loma 
Příbor na environmentální výchovu. 
Téma ochrany životního prostředí se 
promítá do vyučovacích hodin, a  to 
v různých podobách. Na vytváření po-
zitivního vztahu k  přírodě pracujeme 
i o přestávkách a vlastně i v rámci dob-
rovolných domácích úkolů. Jak?

V měsíci říjnu jsme kluky a děvčata 
(hlavně ty mladší) zapojili do sběru kaš-
tanů a žaludů. Soutěž mezi jednotlivými 
třídami vyhrála 1. A, jejíž žáci přinesli do 
školy 236 kg kaštanů a žaludů. Ve škole 
děti odevzdaly celkem 1060 kg kaštanů 
a žaludů a ve čtvrtek 20. října si je mohl zástupce společnosti Lesy 
ČR ing. D. Blažek odvézt. Děkujeme za úspěšnou spolupráci a těší 
nás, že jsme mohli být prospěšní.

Už několik let probíhá každou středu sběr starého papíru. Žáci 
i jejich rodiče si zvykli na tento termín a ve středu ráno je u zadního 

vchodu do školy, kde se papír odevzdává, 
obvykle plno. V  měsíci listopadu (a  na 
jaře v dubnu) je také tradiční „Týden pa-
píru pro hulmana“ – sbírá se každý den 
v týdnu a suma za papír, který se vybere, 
putuje do ostravské ZOO jako spon-
zorský dar pro naše zvířátko, hulmana 
posvátného.

Environmentální výchova je také 
součástí přestávek. Pro děti se stalo sa-
mozřejmostí třídění odpadu do barevně 
rozlišených tašek (žlutá pro plasty a mod-
rá pro papír), vynášení plastů do žlutého 
kontejneru mívá na starosti třídní služ-
ba. Je s podivem, že někteří přiznávají, že 

doma ještě netřídí. Nás může těšit, že dnes už počet takových do-
mácností poklesl na minimum, alespoň podle názorů dětí. 

Stále platí heslo – příklady táhnou, a pokud učíme své žáky třídit 
odpad a chovat se šetrně k přírodě, často se podaří přenést správné 
návyky i do mimoškolního života.

Podzim vešel do dveří a děti v prvním oddělení školní družiny  
ZŠ Npor. Loma Příbor se svou vychovatelkou Renatou Váňovou 
začaly symbolicky vyrábět podzimní závěs s motivem veselého je-
žečka. Aby jim práce šla hezky od ruky, vyprávěly si vlastní příběhy 
s ježečkem v okolí svého domu. 

Práce s těstem byla pro některé děti prvotní zkušeností. Děti si 
těsto samy zpracovaly a následně se pokoušely vytvořit zvířátko, 
které „patří“ k podzimu. Všem se podařil ježeček, kterého ozdobily 
voňavými bodlinkami. Při tvoření si krásně i zazpívaly a navodily 
tak příjemnou atmosféru.

Děti pro  svátek halloween se svou vychovatelkou Renatou vy-
ráběly svá svítící strašidýlka, přívěšky netopýrů a malovaly různé 
motivy dýně. A aby vše bylo dokonalé, nechyběly ani různé straši-
delné kostýmy.

Ve čtvrtek 3. listopadu se  v rámci výuky anglického jazyka žáci 
třetích až devátých ročníků  ze ZŠ Npor. Loma Příbor zúčastnili dvou 
cizojazyčných divadelních představení v Kulturním domě v Příboře. 

Žáci třetích až pátých ročníků měli možnost zhlédnout čino-
herní anglicko-českou pohádku „John and Mary“, která známými 
prvky připomínala populární příběh o Jeníčkovi a Mařence. Ang- 
ličtina se vtipným a  hravým provedením prolínala s  mateřským 
jazykem. V  netradičním příběhu se děti žertovnou formou spo-
lečně s hlavními hrdiny setkali i s tak důležitými tématy, jako je 
ochrana přírody, schopnost orientovat se v přírodě bez jakýchkoli 
technických vymožeností, či úcta ke starším. Představení bylo při-
způsobeno věkové kategorii, znalostem a jazykovým schopnostem 
dětí. Žáci byli na toto představení předem připraveni v hodinách 
anglického jazyka a díky tomu ani ty nejmenší děti neměly s poro-
zuměním anglických slov potíže.

Žáci šestých až devátých tříd zhlédli činoherní přestavení „Pe-
ter Black 2 – a new beginning“, příběh člověka z ulice, který hledá 
svou novou práci. Peter Black, hlavní hrdina, musel projít zkouš-
kou vlastní osobnosti a svých schopností. V příběhu nebyla nouze 
o humorné situace s určitou špetkou mravního poučení.  Přesto-
že v tomto příběhu anglický jazyk tvořil většinu mluveného textu, 
díky materiálům, které Divadelní centrum v předstihu připravilo, 
neměli žáci problém s porozuměním a divadelní hru si velmi užili. 

Obě představení byla velmi pěkná. Žáci i vyučující odcházeli 
nadšeni a dobře naladěni. Děkujeme za skvělý zážitek a budeme se 
těšit na další setkání.  
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Mgr. Ján Drtil, ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová

STONOŽKOVÉ AKCE

PODZIM PLNÝ BAREV NA GYMNÁZIU

V měsících říjnu a listopadu 2016 
začaly na naší škole ZŠ Npor. Loma 
v Příboře probíhat akce na podporu 
Stonožkového hnutí. Zahájeny byly 
v den třídních schůzek Stonožkovým 
bufetem, kde si mohli rodiče zakoupit  
věnečky, tvarohové a makové  koláčky, 
slané pečivo.

V dalším týdnu pak žáci z 1. stup-
ně připravili pro své spolužáky rovněž 
Stonožkové bufety, do kterých přispěli 
rodiče slaným i  sladkým pečivem – 
jednalo se například o muffiny, štrúdl, 
cupcaky, bábovky, moučníky kokoso-
vé, medové, tyčinky z listového těsta, pizzenky, slaný štrúdl, lízátka, 
bonbóny, čokoládové kornoutky, domácí čokolízátka. 

Další z akcí na 1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumi-
ček a korálků.

Třídy 5.A, 7.A a 8.B  uspořádali spolu se svými třídními učitel-
kami na podporu Stonožkového hnutí turnaj ve fotbale, basketbalu 

a stolním tenise v tělocvičnách školy. 
Celkem se dostavilo 17 týmů a  také 
další žáci, kteří se starali o občerstvení 
sportovců a  jejich fanoušků. Gab- 
riela Busková profesionálně odpíska-
la basketbalové turnaje a dva studenti 
příborského gymnázia dohlíželi na 
pravidla u fotbalových zápasů. Spor-
tovní odpoledne se vydařilo a všichni 
byli spokojeni.

V listopadu pokračovali ve sto-
nožkových bufetech i třídy 2. stupně.

Během stonožkových akcí probíhal 
tradiční bazar plyšáků. Tentokrát se se-

šlo velké množství plyšových hraček a zájem dětí o bazar byl obrovský.
Během stonožkových akcí jsme získali 28.612,- Kč, které jsme 

zaslali na konto Stonožkového hnutí.
Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i  rodičům, 

kteří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na 
vlastních nohou.

Žáci Masarykova gymnázia v Příboře měli během prv-
ních tří měsíců nového školního roku opravdu nabitý 
program. Byla pro ně připravena široká paleta nejrůznějších 
akcí, exkurzí, kurzů a výletů.

Září se neslo ve znamení poznávání. Poznávání nových 
spolužáků, nových míst i vlastních fyzických a psychických 
schopností. Noví žáci absolvovali třídenní adaptační kurzy. 
Celý program kurzu třídy primy, jehož dějištěm se stala horská 
chata Bílá, byl přichystán staršími spolužáky. Prostřednictvím 
různorodých aktivit se z žáků stali golfisté hledající tu nej-
lepší herní techniku, horolezci zdolávající himalájské vrcholy, 
vědci vymýšlející model nového raketoplánu nebo figurky ze 
hry Člověče, nezlob se. V dalších hrách si instruktoři prověřili 
jejich fyzickou zdatnost, paměť, kreativitu i přesnou mušku. 
V podobném duchu se odehrál i adaptační kurz třídy 1. A, 
který se uskutečnil o několik dní později na Kletné.

Žáci třetích ročníků se na začátku září vydali vstříc novým 
turistickým zážitkům. Stejně jako v minulých letech měli na 
výběr ze dvou možností. Vodácký kurz letos proběhl v blíz-
kosti polské řeky Dunajec, kde si noví vodáci kromě plavby 
na raftech vyšlápli i na nedaleký vrchol Tři koruny. Turistic-
ký kurz se uskutečnil v okolí beskydského horského hotelu 
Sepetná. Kromě pěší turistiky se účastníci kurzu projeli na 

koních, změřili své síly v bowlingu a užili si zasloužený od-
počinek v relaxačním centru. 

Každoročně pořádá naše škola také atraktivní zahra-
niční zájezd do některé z evropských zemí (Velká Británie, 
Francie, Německo, Itálie). Letos byla na řadě Itálie, a tak se 
na konci září vydali milovníci cestování na týdenní pozná-
vání italské kultury a gastronomie. Během cesty navštívili 
Benátky, kde zhlédli všechna nejznámější místa včetně ne-
dalekého ostrova Murano. Následovala cesta do věčného 
města Říma plného antických památek a do Florencie, ko-
lébky italské renesance.

Říjen patřil zejména jednodenním poznávacím exkurzím. 
Biologové zkoumali dřeviny na Červeném kameni v  Kop-
řivnici, hledali houby v lesích na svahu Javorníka u Veřovic, 
vydali se po stopách velkých šelem na Pustevnách. Země-
pisci podnikli výlet do ostravského Institutu geoinformatiky 
TU-VŠB, kde se seznámili s moderními technologiemi a vy-
zkoušeli si jejich využití v praxi. Anglofilové se podívali do 
Britského centra v Ostravě. Kromě toho proběhla v říjnu lite-
rární exkurze do Prahy, prohlídka ostravského studia České 
televize i návštěva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
kde si naši žáci v rámci projektu Staň se diplomatem! vyzkou-
šeli simulaci jednání Rady bezpečnosti OSN. 
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Foto z akcí gymnázia: Darina Hubeňáková (3. A), Mgr. Pavel Netušil, Mgr. Petr Caloň, Mgr. Jiří Svoboda

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC PROSINEC

Spisovatel historických románů a  detektivek Vlastimil 
Vondruška napsal knihu s názvem Breviář pozitivní anar-
chie. Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se na cestě, 
kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opa-
kují fatální chyby našich předků. Tato kniha nešíří poplašné 
zprávy, ale je „pouze“ vynikají historickou analýzou.

Irská spisovatelka Cecelia Ahernová vydala nový román 
Sběratel skleněnek. Hlavní hrdinka románu Sabrina Bogg-
sová narazí v otcových věcech na tajemnou sbírku a známý 
člověk, s nímž vyrůstala, se pro ni náhle stane cizincem. Ne-
čekaná přestávka v jejích každodenních činnostech jí poskytne 
jediný den k odhalení tajemství muže, o němž si myslela, že 
ho zná. Během něj odhaluje vzpomínky, příběhy a také lidi, 
o jejichž existenci neměla ani tušení. Je to den, který navždy 
změní ji a všechny v jejím okolí.

Dívka s  jahodami je první román britské autorky Lisy 
Strommeové. Jedná se o strhující příběh vyprávěný mladou 
ženou, která se stala přímým svědkem bouřlivého románku, 
jenž inspiroval vznik světově známého a ve své době skan-
dálního obrazu „Výkřik“ Edvarda Muncha.

Nová próza Michala Viewegha Melouch nabízí thriller 
i tragickou lovestory. Dva dlouholetí a někdejší kolegové - uči-
telé se už pár let živí poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden 
jako gigolo a druhý jako nájemný vrah. Aby si od svých nároč-
ných povolání odpočali, vyrazí na řeku Sázavu. Jenomže muži, 
jak známo, nepřestávají pracovat ani na dovolené…

Jaroslava Černá ve svém románu Santini zobrazila 
dramatický životní příběh geniálního umělce Jana Blažeje 
Santiniho-Aichla. Provede nás jeho osamělým dětstvím, jež 
bylo poznamenáno tělesnou vadou, dospělostí naplněnou těž-
kými zkouškami, ale také poznáním, že co bylo člověku na 
jedné straně ubráno, může se mu vrátit v podobě výjimečné-
ho talentu a vizionářského pohledu na svět.

Spisovatelka Iva Pekárková strávila většinu života v za-
hraničí. Dala si kdysi za úkol co nejdokonaleji poznat celý svět 
a stále na tom pracuje. V knize Multikulti pindy se nebojí 
psát o věcech příjemných i nepříjemných, tragických i legrač-
ních. Jedná se o příjemné čtení pro každého, kdo touží vidět 
svět zblízka a nezkreslený ani optikou strachu a nenávisti, ani 
vynucené politické korektnosti.

I v letošní roce se naše škola rozhodla zapojit do potravino-
vé sbírky organizované Potravinovou bankou Ostrava. Během 
druhého říjnového týdne se díky přispění více než stovky ro-
din našich žáků i celé řady vyučujících podařilo vybrat 340 kg 
potravinové pomoci odpovídající přibližně hodnotě 16 125 Kč.

V listopadu jsme si připomněli dvě významná výročí. 
Nejprve 11. 11. Den válečných veteránů, kdy žáci i učitelé no-
sili celý den symbolický květ vlčího máku. O týden později 
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, u této příležitosti 

se v pátek 18. 11. uskutečnil společenský den. Žáci přišli ve 
slavnostním oblečení a tělocvična se během velké přestávky 
proměnila na taneční parket, kde si mohli žáci zatančit spo-
lečenské i latinskoamerické tance.

V rámci školy působí i žákovský filmový klub, který ve 
spolupráci s vyučujícími uspořádal v pátek 11. 11. již tradiční 
filmovou noc. Ve třech učebnách, které se na několik hodin 
změnily v kinosály, bylo promítnuto téměř dvacet filmových 
lahůdek a zajímavých dokumentů.

Městská knihovna Příbor bude uzavřena od 23. do 30. prosince 2016. 
Všem našim čtenářům přejeme krásné vánoční svátky a v novém roce 2017 na shledanou!

UPOZORNĚNÍ
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V říjnovém čísle Měsíčníku jsme napsala: Příště se dostane-
me k létům 1961 a dál...

1961
Stavělo se dál... Vojáci se pomalu sžívali s místním obyvatel-
stvem. Nebylo to ale snadné. Na jedné straně lidé přišli o své 
domovy kvůli vojákům - i když šlo mnohdy o domy ve stavu 
velmi zuboženém, na druhé straně  se předpokládalo, že bude 
Příbor lépe zásobován nejen potravinami. Možná ještě větší 
šok to byl pro rodiny vojáků - přišly z velkých měst, kde se žilo 
zcela jinak a v Příboře najednou nejenže neexistovala ani jedna 
samoobsluha, ale i úřady měly krátkou otevírací dobu. V kro-
nice se píše  - „aby zaměstnanci letiště v Mošnově mohli po své 
práci vyřizovat své záležitosti v úřadovně MěNV, byly pracovní 
hodiny vhodně upraveny na 3x týdně do 16.30 hodin...“
V  r. 1961 stále se stavělo zdravotní středisko, pokročila 
stavba teplárny pro zásobování 1000 bytů, 13. 9. byla ote-
vřena obřadní smuteční síň (stavba stála 383 000 Kč) - prv-
ní rozloučení se zde uskutečnilo s  Ignácem Krompolcem  
(1887–1961). „Vybudováním obřadní síně odpadly nevkusné 
a nehygienické průvody, které vedly z domu do kostela, kde se 
prováděl pohřební obřad, pak průvod pokračoval náměstím 
na místní hřbitov. Cestou náměstím přihlíželo průvodu po-

hřebnímu často mnoho zvědavců - často i pomlouvačů, jimž 
účastníci pohřbu byli málo smutní, nebo i jinak „nevyhovo-
vali“. V nové obřadní síni konají se smuteční obřady přísluš-
níků všech náboženských vyznání i osob bez vyznání...“
To všechno souviselo s rozvojem Příbora a jeho výstavbou. 
Týž rok bylo dobudováno a k užívání předáno 116 dalších 
bytů a „Na konci roku byly otevřeny dvě samoobsluhy - na 
náměstí - masna a potraviny s mlékárnou. Obě začaly slou-
žit občanům Sídliště a byly též vyhledávány občanstvem ze 
starého Příbora.“
4. října bylo zahájeno vyučování v nové škole, její vybudová-
ní stálo 4 160 000 Kč. „Má moderně vybavené třídy s dopo-
ledním slunkem, širokými chodbami a schodišti a ústředním 
topením... Prvým ředitelem byl s. odb. učitel Evžen Polášek, 
zást. ředitele Alois Sýkora.“ 

Proč začalo vyučování ve škole 4. 10. a nikoli 1. 9.? Důvod byl 
prostý, vzpomíná Zdeňka Demlvoá - tehdejší učitelka: „Ško-
la byla postavená, ale ne vybavena. Sháněly se vyřazené lavi-
ce a veškeré vybavení po okolních školách - i ve vesnicích. Kde 
se dalo. Pak se to všechno sváželo a my budoucí zaměstnanci 
jsme všechen ten nábytek čistili a natírali. Bylo to opravdu 
hodně práce a měli jsme ve škole všeho chuť. Žáci se zatím 
učili na Jičínské škole. Odpolední vyučování bylo běžné.“ 
K budově školy patřila i mateřská škola postavena tehdy ná-
kladem 782 000 Kč. Ta zahájila provoz už 1. 9. 1961 a první 
ředitelkou se stala Irena Macháčková. 
Na konci roku (14. 12.) převzala Domovní správa (v podstatě 
MěNV) Příbor za přítomnosti vojenské správy „vojenské síd-
liště o 538 bytových jednotkách a 129 svobodáren.“
Na této schůzce si zástupci města stěžovali, že cituji z korni-
ky - „naši noví obyvatelé se málo zúčastňují veřejných podni-
ků, a tím opomíjejí možnost seznamování se s místním obyva-
telstvem, což bylo přáním zejména MěNV. Taktéž spolupráce 
mezi vojenskou správou a  MěNV pokulhávala. Zástupci vo-
jenské správy tento nedostatek omluvili zvláštními úkoly, které 
naléhavě oni musili bezodkladně řešiti. Vyslovili nespokojenost 
v zásobování potravinami, které nebylo úměrné růstu obyvatel-
stva...., což bylo uznáno komisí pro obchod i u vyšších orgánů.“

V Příboře tehdy fungovalo 51 obchodů s potravinami a prů-
myslovým zbožím, 12 restaurací, 1 bufet, z toho pouze 2 sa-
moobsluhy. Ve městě bydlelo 8300 obyvatel a 600 přechod-
ně.

1962
V tomto roce bylo v domech vojáků zvoleno 36 domovních 
důvěrníků. Tím se zlepšila spolupráce města s  nájemníky. 
„S  předáním domů do „socialistické péče“ zvýšil se zájem 
nájemníků o svá bydliště a okolí, odpracovali na toto téma 
2625 brig. hodin v hodnotě 35.000 Kč, čímž alespoň částeč-
ně pomohli hospodaření Domovní správy, které pro poměr-
nou nízkost nájemného bylo ztrátové a muselo se vyrovnávat 
z rozpočtu krajského národního výboru. Soutěž o vzorný dům 
se nepodařilo vyvolat.“

Z HISTORIE

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka 4. část - pokračování

PROMĚNA PŘÍBORA aneb VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ PRO VOJÁKY 
Příbor a vojáci patří k sobě 60 let 

Foto: archiv Muzea Novojičínska, p. o. Foto: archiv Muzea Novojičínska, p. o.
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Dne 23. 10. 2016 byl na kopci Šibeňáku v Příboře slavnost-
ně odhalen hezký železný kříž s korpusem Krista, zhotovený 
p. Petrem Krompolcem, kovářem z Příbora, a téhož dne po-
svěcen příborským farářem d. p. Jindřichem Švorčíkem. Tuto 
informaci jsem se náhodou dověděl ze zpráv Local TV Příbor. 

Ale proč o tom píši? Zaujalo mne místo, které bylo pro 
tento účel vybráno. Zdá se, že ani autor p. Stanislav Štefek 
netušil, že šťastnou náhodou vybral takové místo, které je pro 
tento účel více než symbolické. Kříž totiž stojí zhruba pou-
hých 6 m od místa, kde stávala po dlouhá staletí příborská 
„Spravedlnost“ – tedy šibenice. Asi je zbytečné zde uvádět, 
co se tu v minulosti odehrávalo (viz můj článek v Měsíčníku 
města Příbora z prosince 2006, nebo http://www.hrady.cz/
index.php?p=vox_list&articleID=316). Dnes již stěží zjistí-
me, kolik tu bylo popravených delikventů a kolik z nich bylo 
pověšeno či sťato nevinně. V současnosti mnohá města na 
takových místech stavějí kříže (dříve to bývala Boží muka, 
či kaple) a umísťují pamětní desky s textem osvětlujícím tu-
ristům a okolojdoucím pohnutou historii tohoto smutného 
pietního místa. Je tomu tak např. v Cholticích, Jihlavě, Čás-
lavi, Křenovicích, Divišově, Dobrovicích a jinde. 

Zpracovávám historii popravišť, resp. obcí a měst s hr-
delním právem. Prozatím se již jedná o 530 lokalit v rámci 
celé republiky. Vedle historie je cílem určit u všech zaměření 
(GPS), což se z 90 % již zdařilo. A právě určení příborské-

ho popraviště nebylo bez 
problému. Zde odvedl 
kus práce p. Igor Jalův-
ka z Příbora, který mi byl 
nápomocen s přesným ur-
čením GPS příborského 
popraviště. Avšak nebude 
to pouze pár jedinců, kte-
ří znovupostavení kříže na 
tomto místě ocení. Vždyť 
před Šibeňákem stával 
dlouhá léta pískovcový 
kříž z roku 1861, který byl 
v roce 1919 vichřicí pova-
len, nebyl však obnoven 
a  dnes jsou jeho relikty 
uloženy v lapidáriu koste-
la sv. Kříže. Jako příborský 
rodák a patriot jsem pře-
svědčen, že i  zesnulý  čestný občan města – p. Lubomír 
Loukotka by měl z tohoto počinu velikou radost. 

Vybráním lokality pro umístění kříže tak bylo onou Boží 
prozřetelností, jak uctít památku lidí, kteří zde byli sprovoze-
ni ze světa. Všem, kteří se o tento počin zasloužili, upřímné 
poděkování! 

KŘÍŽ NA ŠIBEŇÁKU – NÁHODA, NEBO BOŽÍ PROZŘETELNOST?
Jiří Tichánek

Zdá se, že v roce 1962 se dokončovala výstavba „činžáků na 
svahu a začalo se s výstavbou po obou stranách nové betonky 
bývalé pivovarské uličky, kde se začalo se stavbou dvou druž-
stevních domů - solitérů...“ (Kolaudovalo se 18. 11. 1963.) 

Tady bych ale váhala, protože podobné údaje zaznamenal 
pan kronikář i v předchozím roce. 
V  tomto roce přišel do Příbora přípis ministerstva národ-
ní obrany, že pro nedostatek finančních prostředků nebylo 
možno v r. 1962 uskutečnit výstavbu kompletnosti a vybave-
nosti sídliště v Příboře. 
Rozestavěné například zůstalo zdravotní středisko.

1963 
Domovní správa převzala do své správy další byty a navíc 
také teplárnu. Ta ovšem vykazovala takové nedostatky (pro-
jevovaly se špatným vyhříváním v  některých domech), že 
lidé odmítali platit za teplo. Ukázalo se, že jsou vadně po-
stavené komínové průduchy. Všichni zodpovědní je odmítli 
opravit, a tak Vojenský projektový útvar Praha naprojekto-
val nové ústřední topení vedoucí z nové teplárny (tehdy vy-
užité na 45 %) a na podzim roku 1963 se začalo s výstavbou 
topení o nákladu téměř 3 mil. Kčs. Kronikář to označil za 
velkou nezodpovědnost... 
V nové škole na Sídlišti se v tomto roce učilo 611 žáků (v ZDŠ 
Jičínské 913 žáků).
Tím v podstatě byla výstavba sídliště pro vojáky ukončena. 
Postupně se ještě stavěly družstevní domy pro MOP (později 
Loana) a Tatru, upravovaly se chodníky, také se stavěl kanál 
proti povodním ve Štramberské ulici a další a další....to už se 
ale vojáci stali součástí města. 

Roky 1962 - 1973...
Jak se vojákům v Příboře žilo tehdy a jak o pár let pozdě-
ji se dočtete v některém z dalších Měsíčníků. Zatím ne-
slibuji ve kterém čísle, ale materiál připravím. Zároveň 
prosím, kdo by chtěl a má mi co říct k tématice, o níž jsem 
dnes psala, a rád by např. některé údaje upřesnil, rozší-
řil - mám na mysli pamětníky, ozvěte se mi. Ráda vaše 
vyprávění zaznamenám pro budoucí generace a nakonec 
i pro nás současníky. Předem moc děkuji.

Kontakt: tel. 776 725 909 
e-mail: televize-pribor@seznam.czFoto: archiv města Příbora

Foto: Irena Nedomová, listopad 2016 
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V pátek 21. října 2016 se konalo již druhé setkání pěta- 
sedmdesátiletých občanů žijících v Příboře a jeho částech Hájov 
a Prchalov. Setkání se uskutečnilo ve zrekonstruovaných prosto-
rách Kulturního domu v Příboře. 

Slavnostního podvečera se účastnilo 28 jubilantů, kteří ne-
váhali, využili výzvy a aktivně se přihlásili k účasti na této akci. 
Tím využili jedinečné příležitosti se společně potkat se svými 
spolužáky, přáteli i dalšími vrstevníky a mohli v příjemné atmo-
sféře zavzpomínat na prožitá léta. 

Pozvání na toto setkání přijali také představitelé města pan 
starosta Ing. Bohuslav Majer, paní místostarostka Ing. Dana Fo-
rišková, Ph.D., členové Rady města Příbora paní Ivana Žárská, 
MUDr. Mořic Jurečka a předsedkyně komise pro občanské zá-
ležitosti PhDr. Marie Monsportová, kteří popřáli oslavencům 
životní optimismus k překonávání nesnází přicházejících s vě-
kem. Slavnostním podvečerem provázela svým slovem paní Mgr. 
Olga Galiová, členka komise pro občanské záležitosti. 

Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci kytičku, fo-
torámeček s obrázkem, který namalovaly děti z prvního stupně 
Základní školy Npor. Loma v Příboře, a společnou fotografii. 

Jubilanti se také, jak je již zvykem, podepsali do pamětní knihy 
města Příbora. Slavnostní přípitek pronesl MUDr. Mořic Jurečka 
za doprovodu harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, kte-
rá svým uměním zpříjemnila i následující průběh slavnostního 
večera a podpořila tak dobrou náladu všech účastníků.

O příjemnou pohodu se staraly také členky komise pro 
občanské záležitosti, pro které bylo toto setkání také malým 
poděkováním za jejich celoroční činnost pro občany města. O ne-
zapomenutelný kulturní zážitek se postarala cimbálová muzika 
Pramínky z Kopřivnice, která svým komponovaným pořadem 
o sběratelích lidových písní s názvem Vzácné setkání zanecha-
la v posluchačích hluboký zážitek a rozproudila svým zpěvem 
následnou zábavu.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na slavnostním a příjemném průběhu setkání 
pětasedmdesátiletých občanů – představitelům města, členkám 
komise a subkomise pro občanské záležitosti, cimbálové muzi-
ce Pramínky, fotografovi panu Lubomírovi Jurečkovi, ale hlavně 
všem jubilantům, kteří se přišli vzájemně setkat, popovídat si 
a podpořit se navzájem.   

S ohledem na obě již proběhlé společné akce 
– setkání sedmdesátníků a pětasedmdesátile-
tých občanů, chceme podpořit všechny občany, 
kteří nejen v příštím roce dovrší sedmdesát, pěta- 
sedmdesát let či nově osmdesát let, aby neváhali 
a kdykoli se přihlásili na matriku městského úřa-
du a potvrdili svůj souhlas s využitím osobních 
údajů pro tyto účely. Teprve poté mohou být ofi-
ciálně pozváni na společná setkání.
Reportáž v Local TV Příbor 44. týden 29. 10.- 4. 11.

na internetu: http://www.youtube.com/ 
watch?v=b8Hwz3CusP0

Ve čtvrtek 29. září 2016 se sešli občané města Příbora a jeho částí Hájova 
a Prchalova, kteří v letošním roce oslavili nebo ještě oslaví své sedmdesáté na-
rozeniny, aby společně přijali blahopřání nejen od členů komise pro občanské 
záležitosti, ale také představitelů města Příbora. 

Setkání se letos zúčastnilo 24 oslavenců a proběhlo v nově zrekonstru-
ovaných prostorách Kulturního domu v Příboře. Pro oslavence celou akci 
připravili členové komise pro občanské záležitosti. Pozvání na toto setkání při-
jali také představitelé města paní místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D., 
členové Rady města Příbora paní Ivana Žárská a pan MUDr. Mořic Jurečka 
a předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie Monsportová, 

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

SETKÁNÍ PĚTASEDMDESÁTILETÝCH OBČANŮ

SETKÁNÍ SEDMDESÁTILETÝCH OBČANŮ V PŘÍBOŘE

PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

Foto: Lubomír Jurečka 
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kteří popřáli oslavencům zdraví a štěstí do dalších let. Slav-
nostním podvečerem provázela svým slovem paní Mgr. Olga 
Galiová, členka komise pro občanské záležitosti. 

Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci kytičku, 
keramický hrníček se svým jménem, společnou fotografii a pro 
upomínku se jubilanti podepsali do pamětní knihy města Příbora. 

Slavnostní přípitek pronesl MUDr. Mořic Jurečka za do-
provodu harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, která 
svým uměním zpříjemnila slavnostní večer a podpořila dob-
rou náladu všech účastníků.

Slavností ráz celého podvečera dodali členové Národního 
divadla Moravskoslezského, kteří přijeli poblahopřát našim 

jubilantům hudebním pásmem známých operetních melodií 
tentokrát pod názvem Vídeň-Paříž-New York.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmko-
li způsobem podíleli na slavnostním a příjemném průběhu 
setkání sedmdesátiletých občanů – představitelům města, 
členkám komise a subkomise pro občanské záležitosti, her-
cům Národního divadla Moravskoslezského, fotografovi panu 
Lubomírovi Jurečkovi, ale hlavně všem jubilantům, kteří se 
přišli vzájemně setkat, popovídat si a pobavit se v příjemné 
společnosti.

Reportáž v Local TV Příbor 42. týden 15. - 21. 10. 2016
na internetu: http://www.youtube.com/watch?v=r7HNX3AxE3U

za komisi pro občanské záležitosti Bc. Ivana Bolomová

UPOZORNĚNÍ JUBILANTŮM - BUDE VÁM 70, 75, 80 LET?  
ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ. 

Vážení občané – senioři, především vy, kteří se chystáte v  roce 2017 oslavit své 70., 75. a  nově také 80. narozeniny.  
Dovolujeme si vás upozornit, že v roce 2017 pro vás opět chystáme tradiční setkání jubilantů. Jelikož se nám však množí zájemci 
o účast na tomto setkání také z řad osmdesátníků, připravili jsme malou změnu a naše osmdesátníky bychom rádi pozvali na 
setkání jubilantů – oslavenců 75. a 80. narozenin. Znamená to tedy, že setkání sedmdesátníků zůstane zachováno a k pětasedm- 
desátníkům bychom rádi přizvali také osmdesátníky. 

Jsme velice rádi, že se tyto akce setkávají s vašimi kladnými ohlasy, i když účast na nich má spíše klesající tendenci. Mnozí 
z vás se omlouvají především ze zdravotních důvodů, ale je zde stále ještě mnoho oslavenců, kteří se na akci prostě nepřihlásí 
(zapomenou, nebo jim to připadá hloupé) a pak tedy nemohou obdržet pozvánku. Prosíme vás, abyste se neostýchali a dle níže 
uvedených instrukcí se směle přihlásili. 

Vážíme si toho, že máme v našem městě aktivní seniory a touto malou formou jim můžeme za město Příbor vyjádřit podě-
kování za jejich pozitivní přístup k životu. 

Vážená paní, vážený pane, milí jubilanti, 

bude-li vám v roce 2017 sedmdesát, 75 nebo 80 let a chcete-
-li prožít krásné setkání s pěkným programem i dárkem, prosím, 
vyplňte přihlášku a odevzdejte ji v informačním centru (příze-
mí radnice), nebo na odboru organizačním a správních činností 
Městského úřadu v Příboře , nebo ji odešlete na e-mail matrikářky  

bolomova@pribor-mesto.cz.Zhruba 1 měsíc před plánovaným 
setkáním pak bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času 
konání. Přihláška je k dispozici také na webových stránkách měs-
ta, 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: ……………………………………………..

PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Foto: Lubomír Jurečka 
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Vážení spoluobčané, 
v říjnovém čísle Měsíčníku jsem Vás informovala, že město pro Vás vydá Historický kalendář pro rok 2017. Proto Vám 
chci sdělit, že kalendář se bude vydávat v týdnu od 5. 12. 2016 do 15. 12. 2016 v pokladně Kulturního domu v Příboře.
Do každé domácnosti se vydá jeden kalendář.
 

Pokladna v Kulturním domě pro vydávání kalendáře pro Vás bude přístupná:

pondělí 5. 12. od 10:00 hod. do 17:00 hod.
středa 7. 12. od 10:00 hod. do 17:00 hod.
čtvrtek  8. 12. od   8:30 hod. do 13:00 hod.

pondělí 12. 12. od 10:00 hod. do 17:00 hod.
středa  14. 12. od 10:00 hod. do 17:00 hod.
čtvrtek  15. 12. od   8:30 hod. do 13:00 hod.

 
Věřím, že tyto dny plně využijete k vyzvednutí krásného historického kalendáře. 

Pokud budete chtít věnovat další kus kalendáře svým známým a přátelům, budete mít možnost si jej zakoupit v měst-
ském informačním centru MÚ Příbor.

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Vážená paní, vážený pane,

pokud budete v letošním roce slavit své kulaté nebo půlkulaté jubileum vyšší než 85 let a včetně, můžete 
v období tohoto, pro Vás významného výročí, očekávat návštěvu některého ze členů komise pro občanské zá-
ležitosti města Příbora s drobným dárkem a blahopřáním.

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

Prosíme Vás, abyste nám dali vědět také v případě, že si nepřejete v této souvislosti zveřejnit Vaše jmé-
no v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města Příbora.

Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním 
v Měsíčníku a zároveň jako souhlas s osobní gratulací. Zároveň se předem omlouváme těm, kteří své jméno 
v lednovém vydání v Měsíčníku mezi jubilanty objeví a nepřáli si to, aby omluvili možné časové zpoždění, ke 
kterému může z organizačních důvodů z kraje roku dojít.

Děkujeme za pochopení, členové komise pro občanské záležitosti.

INFORMACE JUBILANTŮM – BLAHOPŘÁNÍ

VYDÁVÁNÍ HISTORICKÉHO KALENDÁŘE NA ROK 2017

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI

Božena Matulová 
Anna Krpcová 
Anna Bartasová 
Václav Sýkora
Milena Hrnčířová 

Silvia Kahánková 
Dagmar Šrámková 
Antonie Grocholová 
Ivan Teichmann 
Jaroslav Žáček

Dašenka Fialová 
Jarmila Hulová 
Eliška Kabátová 
Milada Poláčková 
Petr Schroll

Alena Kratinová 
Marie Ondřejcová 
Jarmila Šulíková 
Josefina Škrabalová 

Zároveň blahopřejeme obyvatelce Domova Příbor, která slaví tento měsíc své narozeniny:    Libuše Podešvová 

Když se na vás podívám, vidím stromy… 

Stromy, které spolu rostly, zestárly a jejich kmen zesílil natolik, 
že jsme se mohli kdykoliv opřít, spolehnout a čerpat energii. 
Gratulujeme maminko a tatínku ke zlaté svatbě.

Magda, Vlasta a Honza s rodinami

Přes padesát let spolu kráčí cestou života Jan a Magdaléna Bolkovi z Prchalova.
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Nově vzniklá značka HMdance se má čím pyšnit. Snaží se od své konkurence odlišit a že se jim 
to daří, o tom bychom mohli vyprávět. Jsou mladí, plní energie, temperamentní a hlavně aktivní 
ve sportovním tanci a soutěžích v něm. Jan Tyllich, společně se svou partnerkou, se tanci věnují, 
nejen výukou kurzů, ale především i aktivním tréninkem latinskoamerických tanců, ve kterých 
oba, i když s jinými partnery, získali nejvyšší mezinárodní třídu. A to určitě mnohé kurzisty vel-
mi potěší. Pravidelně je tento mladý, usměvavý pár vyučuje v prostorách nově zrekonstruovaného 
Kulturního domu v Příboře a nabízí jim klasické lekce latinskoamerických a standardních tanců, 
při kterých zažijí spoustu zábavy, smíchu a zapomenou na každodenní strasti. Ať už lekce pro do-
spělé, nebo pro mládež, pořád přicházejí s novými nápady. Kurzisté se mohou naučit netradiční 
tance, jako jsou samba, rumba nebo třeba swing. Dospělí mohou při dvouhodinové lekci využít 
mimo bar plný alkoholických i nealkoholických nápojů také občerstvení v podobě kvalitních sýrů 
z 1. příborské sýrárny, naproti tomu kurzy pro mládež se mohou pyšnit lekcemi pod širým nebem 
přímo v centru historického města Příbora, anebo zcela jinou lekcí, a to hiphopových worksho-
pem s pozvanou lektorkou taneční skupiny z Havířova. V polovině tanečního období na všechny 
čeká nevídaná lekce - kubánský večer, během kterého se naučí kubánskou salsu, mohou ochutnat 
kubánské drinky, které pro ně připravují předem domluvení barmani a společně si za doprovodu 
živé kapely kubánských rytmů užít zajímavý podvečer. Že kurzisté chodí na lekce s úsměvem a pře-
dem se na ně těší, o tom není pochyb. Dokazuje to i fakt, že se páry každoročně vrací a přihlašují 
do pokročilejších skupin, kterých mohou v nabídce využít. Mnoho párů z kurzů pro dospělé také 
využívá soukromých lekcí, při kterých se mohou naučit složitější figury tanců, které je zajímají,  
anebo připravit rovnou svatební tanec na jejich velký den.

Je očividně jasné, že minimálně tento pár boří hranice klasických tanečních, které vedou po-
starší lektoři, kteří ani nemají tak velké zkušenosti se sportovním tancem jako tento pár, a také, 
což je určitě velká škoda, jelikož by určitě i v jiných městech stoupl zájem o klasický tanec, který 
pod tíhou každodenních starostí a časového shonu lehce přešel do ústraní. Avšak pod vedením 
takovýchto lektorů určitě kurzy pro dospělé a mládež opětovně získají svou oblíbenost a snad ne-
zůstanou pouze v Příboře. 

KLUBY, SPOLKY

Jan Tyllich

MLADÝ TANEČNÍ PÁR BOŘÍ HRANICE ZASTARALÝCH TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO DOSPĚLÉ A TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ V PŘÍBOŘE

Foto: Pavel Hrtoň
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Rádi bychom příznivce Občanského sdružení Klokočov, ale 
i ostatní obyvatele města a blízkého okolí, kteří někdy navští-
vili hřiště v Klokočově, informovali o dění na tomto pozemku.

Při jednání o zřízení městského hřiště v Klokočově, které 
by kromě sportu a dětských her mělo být využíváno ke spole-
čenským akcím typu stavění máje, dětský den, krmáš atd., jsme 
seznámili zastupitele města a celou veřejnost s plánem, co by 
mělo být na hřišti vybudováno a jak se bude občanské sdružení 
spolupodílet na jeho rozvoji. Tento návrh byl přijat, lépe řečeno 
nezaznamenali jsme ze strany města žádné zpochybnění, popř. 
výhrady. Celý zakoupený pozemek jsme navrhli rozdělit na tři 
části - pozemek nejblíže vozovky, který je od ní oddělen plotem, 
je určen nejmenším dětem s doprovodem rodičů. Ve spoluprá-
ci s městem, technickými službami a městskou policií zde bylo 
vybudováno pískoviště, houpadlo a herní prvek se skluzavkou 
pro malé děti. O tom jsme již psali.

Největší část pozemku je určená pro aktivní sport – malou kopanou, volejbal atd. Současně slouží pro akce jako stavění máje, 
prostor pro dětské soutěže při dětském dnu, nafukovací dětské atrakce, zřízení mobilního tanečního parketu při krmáši, organi-
zaci volejbalového turnaje atd. Do budoucna by zde mělo vzniknout víceúčelové hřiště se zpevněným povrchem.

Střední část pozemku získalo občanské sdružení od města do pronájmu, aby zde vzniklo zázemí pro veškeré dění na hřišti. 
Jako nejvyšší priorita (tj. dočasná ochrana zakoupených a vyrobených stolů a lavic před deštěm atd.) byly vybudované dva iden-
tické přístřešky pro hosty našich akcí. Stručně vysvětlím, proč byla zvolena varianta dvou přístřešků a nestavěli jsme jeden velký. 
Jednoduše proto, abychom vyhověli stavebnímu zákonu a vyhnuli se zdlouhavému řízení. Jak byl tento krok prozíravý se ukázalo 
při další výstavbě. 

Za Občanské sdružení Klokočov Karel Szydlowski, jednatel

JAK SE STAVÍ (SEN?) V KLOKOČOVĚ

Na rok 2016 si dalo Občanské družení Klokočov do plánu vybudování uzavřené budovy – chaty – boudy (vhodný termín zvolí 
čtenář těchto řádků dle vlastního uvážení) jako skladu materiálu, který je nezbytný pro realizaci každé akce. Základem pro tuto 
stavbu byly Unimo buňky na patkách, které jsme chtěli pevně spojit v jeden celek a nadstřešit společnou střechou. Zdánlivě jed-
noduchá záležitost!

Vzhledem k omezeným finančním možnostem občanského sdružení jsme přivítali zřízení dotace města Příbora pro rok 2016  
na  budování materiálně technické základny. Požádali jsme o 80 000 Kč a tato dotace nám byla poskytnuta s termínem pro vyžití 
poskytnutých finančních prostředků a dokončení stavby v roce 2016. Ihned po přiznání uvedené dotace jsme začali plánovat, jak 
to všechno zmákneme, abychom tuto stavbu využili již pro krmáš 2016 a mohli ji předvést návštěvníkům této akce!  Projektová 
dokumentace byla vytvořena začátkem roku 2016, a tak jsme ji poslední den v únoru 2016 předali na patřičný odbor města. Náš 
plán byl následující: vzhledem k jednoduchosti stavby, a jak jsme se dočetli o termínech stavebního řízení, jsme očekávali, že do-
staneme stavební povolení nejpozději začátkem prázdnin. V létě se dobře staví, dny jsou dlouhé a počasí příznivé, a tak to by v tom 
byl čert, abychom to do prvního týdne září nepostavili!

Ale vše bylo nakonec jinak. Uběhly prázdniny, proběhl krmáš a stavební povolení nikde. Při krmáši jeden z dobře informova-
ných občanů šeptem (ale možná, že už byl unaven a nemohl mluvit) sdělil – naše stavební povolení blokuje někdo mocný!!! Výbor 

Foto ze stavby: Petr Pustějovský
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občanského sdružení se poradil a dal plnou moc předsedovi, 
aby odhalil, jak to je. Ihned volal nejmocnějším z mocných, ale 
jak Obama, tak i Putin popřeli, že by v tom měli prsty, oba prý 
mají dost problémů s nějakým trampem. (Nikdo z nás nevěděl, 
že oba ještě chodí na čundr a dokonce spolu!!!) Protože nikdo 
v Klokočově nemluví plynule čínsky, další nejvlivnější osobě jsme 
již nevolali, a tak jsme se nedopátrali pravdy. (Abych se vyva-
roval trestnímu stíhání za znesvěcení mocných, uvádím, pro ty 
co to nepochopili, že tento odstavec je nadsázka, aby odlehčil 
vážnost situace = pokud nejde o život, jde o …..).

Nakonec jsme se přece jen dočkali a 21. října 2016 nabylo 
naše dlouho očekávané stavební povolení právní moci a mohli 
jsme zahájit stavbu. K tomuto okamžiku se pojí ještě jedna udá-
lost, o které se diskutovalo na posledním zastupitelstvu města. 
Protože jsme nevěděli, kdy dostaneme stavební povolení, a bylo 
zřejmé, že v tomto roce již poskytnutou finanční podporu nesta-
číme čerpat s výsledkem kolaudace do konce roku 2016, požádali 
jsme Zastupitelstvo města Příbora o prodloužení termínu rea-
lizace stavby o 12 měsíců. 

K samotnému zahájení stavby – hned první víkend po povo-
lení stavby a každý následující den, tak jak je to u nás v Klokočově 
zvykem, se nás vždy sešlo dost na to, aby vše probíhalo v závrat-
ném tempu a za skvělé nálady. Navíc se ukázalo, že i svatý Petr 
nás má rád, a tak i přes špatnou oficiální předpověď počasí nad 
Klokočovem držel pro stavebníky přijatelnou oblohu bez deště. 
Pro dokreslení tempa stavby a nálady (abychom nalákali dal-

ší zájemce o účast) přikládáme několik záběrů z průběhu akce.
Jak už je v našich příspěvcích do tisku obvyklé, nezveřej-

ňujeme konkrétní jména členů občanského sdružení, kteří se 
podílejí na této akci. Je to z prostého důvodu, v případě, že je 
zveřejníme, okamžitě jim někdo nabídne tolik, že je už na naší 
stavbě neuvidíme. Přesto: svým nasazením, vysokou odbornos-
tí, precizností a časem, který stavbě věnuje, vysoce nad ostatní 
vyčnívá jeden mladý muž. Ondro, moc děkujeme. Ale mnohdy 
i členové, kteří se na samotné stavbě vyskytnou jen okrajově, 
ve skutečnosti věnují spoustu času organizaci, řešení problémů 
s materiálem, hledání náhradních řešení atd. Touto cestou moc 
a moc děkujeme všem, kteří se na této akci podílejí. 

Závěrem k tomuto článku – jak už bylo uvedeno, námi ne-
očekávaný skluz v plánu výstavby zapříčinil, že v roce 2017 se 
nemůžeme podílet na původně plánované výstavbě víceúčelo-
vého hřiště. V minulém období jsme se setkali s vedením města 
a nabídli jsme spoluúčast na výstavbě takovéto zpevněné plo-
chy, která by zatraktivnila využití tohoto prostoru. Tak jak nás 
vede selský rozum, pro další výstavbu zařízení pro obyvatele 
Příbora nabízíme městu to, co umíme a zároveň tím chceme 
snížit finanční náklady města, aby se toho dalo pro občany vy-
budovat více.

Výbor Občanského sdružení Klokočov touto cestou přeje 
všem svým členům, ale i ostatním občanům Příbora pěkné pro-
žití Vánoc, do roku 2017 hodně zdraví, štěstí a pohody a těší se 
na setkání na akcích O. S. Klokočov.

Zahrádkářská osada má k dnešnímu dni 95 členů a obhos-
podařuje pozemky v celkové rozloze 27,84 ha půdy. Vznik této 
zájmové organizace se datuje do roku 1971. Tvořila ji jediná 
osada vedená v  katastru města Příbora pod číslem 814. Zde 
byla vybudována přípojka vody z městské aglomerace a rozvod 
na jednotlivé pozemky. Za pomoci samotných zahrádkářů ve 
formě finanční podpory bylo provedeno oplocení této osady. 

V roce 1982 došlo k přičlenění dalšího pozemku bývalé škol-
ní zahrady a pozemku, který město odkoupilo od soukromníka, 
a osady známé pod názvem „Jurečkovi“.

K dnešnímu dni tedy osada „Sídliště“ tvoří 4 jednotlivé osa-
dy. Od roku 1982 jsme také zaevidováni v  Praze na Českém 
zahrádkářském svazu pod samotným názvem Zahrádkářská 
osada ČZS „Sídliště“.

Každá ze 4 osad má ve výboru své zastoupení. Výbor má cel-
kem členů 7. Schází se vždy první čtvrtek v měsíci, krom měsíců 
prázdninových červenec a srpen. Jelikož nemáme své vlastní zá-
zemí, výbor se schází v  klubu vojenských důchodců, v bývalé 
základní škole na ulici Dukelské.

Naše členská základna není již nejmladší, máme také 37 členů 
starších 70 let. O tom, že výbor a celá zahrádkářská osada pra-
cuje dobře, svědčí i to, že samotná organizace byla v roce 2012 
oceněna stříbrnou medailí „Za zásluhy a rozvoj zahrádkářství“ 
a samotný předseda pan Václav Juda medailí zlatou, udělovanou 
Republikovou radou v Praze.

Možnost kde a jak se prezentovat nemáme, protože Dům za-
hrádkářů, který v Příboře existoval, byl předělán na restauraci, 
která v dnešní době není v činnosti. Ale i za takových podmínek 
se dá pracovat a rozvíjet svou činnost.

Členové zahrádkářské osady „Sídliště“ se další informace 
o hospodaření a činnosti za rok 2016 dozví na Výroční schůzi 
dne 21. 1. 2017 od 10 hodin v prostorách BAV klubu Příbor na 
ulici Masarykově. 

Václav Juda, předseda ZO ČSZ  „Sídliště"

ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
„SÍDLIŠTĚ“ PŘÍBOR
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Tak jsme se po pěti letech 
vydali opět na dvoudenní zá-
jezd tentokrát do historického 
královského města Znojma. Po 
celoroční práci, kterou obětu-
jeme ve svém volném čase pro 
náš hasičský sbor, je potřeba 
si taky někam vyrazit a odre-
agovat se.  Je to odměna pro 
všechny, kteří jakýmkoliv způ-
sobem přispívají k naší pestré 
společné činnosti.

A tak jsme v  pátek ráno 
28.  října společně vyrazili 
autobusem na jižní Moravu. 
Zpočátku byla cestou mlha, ale 
brzy se ukázalo pěkné počasí. 
To nám naštěstí koneckonců 
přálo po oba dva dny.

Po cestě jsme se zastavili v restauraci v Dobšicích nedale-
ko Znojma, kde jsme si k naší spokojenosti dali výborný oběd. 
Předtím jsme stihli i malou procházku přírodou, aby nám dobře 
vytrávilo a trochu se provětrali.

Hned poté jsme se přesunuli do centra města Znojma. To už 
na nás krásně svítilo sluníčko. Během dvou hodin jsme navštívili 
tato zajímavá místa. Nejdříve jsme zavítali k Rotundě svaté Kate-
řiny.  Zde je nádherný pohled na historickou část města, zajímavé 
kaskády, osadu zahrádek, řeku Dyji a další zajímavá místa. Tato 
k rásná národní 
kulturní památ-
ka stojí v  areálu 
přemyslovského 
hradu.

Pak jsme došli 
na opačnou stranu, 
kde je další menší 
vyhlídkové místo. 
Hned vedle je Sva-
továclavská kaple 
na Mikulášském 
náměstí . Odtud 
naše kroky šly na 
náměstí. Zde někteří zavítali na Radniční věž. Ta byla posta-
vena v první polovině 40. let 15. století. Dočkali jsme se krásné 
vyhlídky na celé město včetně okolí. Zhlédli jsme celou řadu ro-
mánských, gotických a barokních památek, národní park Podyjí, 
Znojemský hrad, pivovar a v dálce třeba sousední Rakousko nebo 
výběžky Českomoravské vrchoviny na severozápadě či Pálav-
ské vrchy. Věž je vysoká asi 80 m a je hlavní dominantou města 
Znojma. Ostatní účastníci si krátce prohlédli podzemní chod-
by pod centrem, které jsou budované ve čtyřech patrech a mají 
asi 30 km chodeb. Poté si někteří dali kávu a pozvolna jsme se 
přesunuli k autobusu.

Zamířili jsme směr Nový 
Šaldorf u Znojma. Zde jsme se 
ubytovali a  následně vyrazili 
na zajímavou prohlídku sklep-
ních prostor. Tu jsme měli 
s  dvouhodinovým výkladem 
a  postupnou lahodnou degu-
stací. Dostali jsme zajímavé 
informace o  historii, výrobě 
a archivaci vín. Převážně nám 
byla nabízená ochutnávka 
kvalitních bílých vín, lehce do-
plněných i o červená a růžová 
vína v různých ročnících. Víno 
zde vyrábějí převážně z vlastní 
produkce. Vinice se nachá-
zejí nedaleko sklepa v  oblasti 
Kraví hora. Podzemní prosto-
ry slouží k  technologickému 

zpracování hroznů, ke zrání a archivaci vín. 
Vinařství má své počátky už v roce 1965. Sklep však musel 

být výrazně přestavěn do nové funkční podoby. Jeho zvláštností 
je to, že je vytesán do pískovce ve slohu gotickém, zatímco drtivá 
většina ostatních sklepů má charakter klenby románské. V obci 
je nejméně 200 vinných sklepů. Byla zde u sklepů vidět i různá 
ocenění speciálních odrůd místních vinařů.

Pak jsme došli do společenské místnosti, kde jsme spokojeně 
strávili celý večer. Ochutnávali jsme různé odrůdy vín, nechy-

běla výborná teplá 
večeře, dobře jsme 
se bavili, ochutna-
li další nabízené 
dobroty, zatanči-
li jsme si a užívali 
si pěkného večera.

Následující so-
botní ráno jsme 
si sbali l i všech-
ny věci z  pokojů, 
posnídali, zakou-
pili láhvové víno 
do svých domovů, 

prohlédli si ještě sousedství sklepa a vydali se na cestu zpět. V au-
tobuse bylo veselo a tak nám cesta velice rychle uběhla. S malou 
přestávkou po cestě jsme dorazili nakonec až do sousední ves-
nice, kde jsme v hospodě U Richarda měli možnost ochutnat 
výborné speciality české kuchyně a jídla ze zvěřiny. Pak si ně-
kteří chtěli udělat z Rychaltic krátkou procházku domů, a tak 
nás už pouze neúplnou osádku zájezdu dovezl řidič autobusu 
bezpečně až na Hájov.

A tak to má být, nezapomenout v dnešní uspěchané době 
někam vyrazit a poznat něco nového. Snad všem účastníkům 
zůstanou pěkné vzpomínky.

Návštěvníci Příbora i místní občané mohou na průčelí bu-
dovy Masarykova gymnázia obdivovat sochy Františka Úprky 
– význačného umělce své doby.

Plánované setkání se znalkyní uměleckého odkazu Františ-
ka Úprky se konalo v pátek 30. září 2016 v piaristickém klášteře 
v Příboře. O osudech  sochaře Franty Úprky a o okolnostech 
vzniku této mimořádné výzdoby přednášela paní PhDr. Ilona 
Tunklová z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která uspo-
řádávala rovněž mistrovu pozůstalost. Podílela se také autorsky 
na vzniku monografie tomto autorovi.

Připravila jsem pro náš Měsíčník malou anketu o tom, co by 
se chtěli naši občané konkrétně od paní PhDr. Tunklové dozvě-
dět. Někteří posluchači nechtěli nic nechat náhodě a  přenesli si 
dokonce anketní otázky s sebou. Bylo zřejmé i z následné bohaté 
diskuze, že je otázky historie našeho města nejen velmi zajíma-
jí, ale že se i zamýšlejí  nad zlepšením současného stavu. A to je 
pozitivní zjištění.

Mgr. Marie Šupová
Supova.marie@centrum.cz

Mobil: 777 651 856

Dalibor Matula, SDH Hájov

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda

HASIČI Z HÁJOVA NA VÝLETĚ

FRANTIŠEK ÚPRKA Autor soch na budově Gymnázia Příbor 

Foto: Dalibor Matula
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Sbor dobrovolných hasičů Hájov, tímto děkuje městu Příboru za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města na provoz a čin-
nost. Poskytnutá finanční podpora byla převážně použita na nákup spotřebního materiálu.  Děkujeme. 

Vojtěch Jalůvka, starosta SDH Hájov

V pátek 10. června 2016 nás v Příboře navštívil  Richard 
Konkolski. Setkání s tímto odvážným mořeplavcem, spisovate-
lem, filmařem se uskutečnilo v piaristickém klášteře 10. 6. 2016. 
Sál zastupitelstva byl obsazen do posledního místečka zájemci 
o dobrodružné plavby po mořích a oceánech. Účastníci této akce 
vzpomínali na série reportáží o osamělých plavbách, jachtařských  
závodech, o plavbách s dětmi z dětských domovů atd.

A co o tomto sportovci vypovídá wikipedie?
Richard Konkolski (*6. července 1943 Bohumín) je nejslav-

nější český mořeplavec a vítěz řady námořních závodů, třikrát 
obeplul sám zeměkouli. Jako osmnáctý na světě obeplul sám 
zeměkouli, první Čech, který obeplul sólo zeměkouli. V roce 
2013 byl Richard Konkolski oceněn medailí za zásluhy o stát 
v oblasti sportu.

Více informací o tomto mořském vlkovi a odvážlivci je možno 
najít na www.konkolski.com        

Po zhlédnutí dokumentárních filmů z plaveb se rozpoutala 

živá beseda s touto mimořádnou osobností a následovala auto-
gramiáda knih z knihoven posluchačů i knih nově zakoupených….
Uvádím malý seznam titulů tohoto autora
• Dobrodružství křtěné mořem
• Sólo přes Atlantik
• 360 poledníků pod plachtami
• Osamělá žena osamělého mořeplavce
• Sám proti moři
• Aljašský deník
• Obři oceánů. Velryby a velrybáři
• Atlantik 
• Preteky a osudy osamelých jachtárov… a další 

Richard Konkolski je  také autorem několika filmů a televiz-
ních dokumentů. 

Autorka a realizátorka projektu Mgr. Marie Šupová
e-mail: supova.marie@centrum, mobil: 777 6 5 1856

Máme za sebou první tři měsíce nového skautského roku 
a myslím, že byly nabité a úspěšné. Jako každý rok jsme i letos 
9. září čekali v klubovnách, kolik z nás po prázdninách přijde. 
Velice nás potěšilo, když se na schůzkách objevila většina čle-
nů a dokonce i několik nováčků. O kolik je nás víc, se dozvíme 
opět na přelomu roku po registraci, ale dovolím si předví-
dat, že se členská základna příborského Junáka opět zvedne.

Září: I  když nový skautský rok zahájily první schůzky 
9. září, tak pro všechny vedoucí začal již o týden dříve. Po 
třech letech se totiž konal střediskový sněm, na kterém jsme 
si zvolili nové vedení střediska. To se změnilo jen trochu, i na-
dále bude stát ve vedení střediska Jan Procházka – Hopity, 
který již 6 let odvádí skvělou práci. Změna se týkala hlav-
ně zástupce vůdce střediska, kde Jirku Tuzu nahradili dva 
zástupci – Patrik Nedoma a Zdeněk Pustějovský. Všem zvo-
leným přejeme hodně štěstí v jejich funkcích. Ke konci září 
se na Den železnice, který připadal na sobotu 24. 9., členové 
našeho střediska zúčastnili celostátní akce Křížem krážem. 
Jejich úkolem bylo za 24 hodin ujet co nejvíce kilometrů 
a získat bonusové body za plnění různých úkolů. Z našeho 
střediska se zúčastnily celkem 3 skupiny. Nejlépe si vedl tým 
Plážové slečinky, tvořen příborskými a štramberskými rovery, 
který se umístil na krásném 10. místě. Týmy HopLen a (Co)
Pankáči si rozdělili hezké 83. a 85. místo. Akce se zúčastnilo 
celkem 117 skautských i neskautských týmů.

Říjen: Na začátku října se konalo dlouho očekávané od-
halení nové podoby skautské mohyly na Ivančeně. Ta byla 
během letošních prázdnin kvůli špatnému stavu rekon-
struována, byla postupně během několika brigád rozebrána 
a přetvořena do takzvaných kaskád. Na rekonstrukci se po-
díleli i někteří ze členů našeho střediska. O druhém říjnovém 
víkendu se konaly dvě akce. Jednou z nich byla akce pro naše 
nejmenší nazvaná Výprava za pokladem. Světlušky a vlčata 
si nejprve vyzkoušeli, jaké to je být stavitelem mrakodrapů, 
když měli za úkol postavit co nejvyšší budovu jen za použití 
kaštanů a špejlí, a další den se stali hledači pokladů. Pomocí 
indicií museli společnými silami najít velice chutný poklad. 
 Druhou akcí, která se v tento víkend konala, byla roverská 

akce kopřivnických skautů - Copak je to za vojáka. Akce se 
z našeho střediska zúčastnili JB a Mandarinka, jejich úkolem 
bylo podobně jako ve stejnojmenném filmu se dostat z bodu 
A (Vlčovice) do bodu B (Veřovice) aniž by byli chyceni. Oba 
dva si vedli velice dobře a  v  konkurenci 65 soutěžících se 
umístili na hezkém 22. a 28. místě.

Listopad: Ani jsme se nenadáli a už tu byl listopad. Během 
víkendu 18. – 20. 11. se konala první společná akce nově za-
loženého roverského kmene, která až do svého zahájení byla 
obestřena tajemstvím. O poslední listopadové sobotě jsme 
se pak všichni sešli z příborské klubovně na Uzlařské regatě, 
kde jsme se snažili si nezauzlovat ruce a nohy.

A co nás čeká v prosinci? 2. 12. se bude konat Mikulášská 
besídka plná krásných scének, tanečních vystoupení či písni-
ček. O týden později 9. 12. pak společně oslavíme Skautské 
Vánoce a stejně jako každý rok, tak i letos budeme rozdávat 
Betlémské světlo. Letos budeme tento plamínek lásky a přá-
telství rozdávat jako každým rokem před vchodem do městské 
radnice nebo na náměstí pod stromem, a to v pátek 23. 12. 
ráno od 9 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin a na 
Štědrý den 24. 12. od 9 do 11 hodin. Velice se na Vás těšíme.

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

RICHARD KONKOLSKI – splnil jsem si svůj sen

SKAUTSKÝ PODZIM

PODĚKOVÁNÍ

Foto: Pavel Čech
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Blíží se závěr letošního roku a je čas k bilancování činnosti.
Organizace zdravotně postižených vznikla v roce 1982. Po 
listopadu 1989 se z původního Svazu invalidů postupně stala 
občanským sdružením s novým názvem Sdružení zdravot-
ně postižených ČR. Díky novému občanskému zákoníku se 
v letošním roce musela složitě administrativně reorganizovat 
a stala se pobočným spolkem Svazu tělesně postižených ČR.
Členy naší organizace nejsou jen občané tělesně postižení, 
ale také lidé s postižením sluchu, zraku, jejich rodinní pří-
slušníci a naši příznivci.
Celkem máme v organizaci registrováno 113 členek a členů.
Naše organizace zahrnuje spoustu různorodých činností 
a aktivit.
V sociální oblasti úzce spolupracujeme ze sociálním odbo-
rem našeho města.
Členové organizace jsou seznamováni s možností poskyto-
vání sociálních služeb. Zejména je velice užitečná Občanská 
poradna, kterou v našem městě zřídilo detašované pracovi-
ště CZP NJ Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Tato 
pobočka poskytuje  na vyžádání odborné sociální a právní 
poradenství občanům našeho města.
Hlavní činností naší organizace je zájmová a spolková čin-
nost. Mezi oblíbené akce patří „klubové středy", návštěvy 
divadelních představení v Ostravě a různé zájezdy. Například 
nákupní zájezdy do Polska.

Letos jsme uspořádali také zájezd do Kroměříže na výstavu 
Flória, spojený s prohlídkou  Podzámeckých zahrad. Další 
zájezd byl do Hranic na Moravě, Teplic nad Bečvou a hrad 
Helfštýn.
Oblíbená jsou také křesla pro hosta. Zde proběhla beseda 
s MUDr. Jelínkem o zdravotní problematice postižených a se-
niorů. Také nám vyprávěl o svých zážitcích z cestování po 
Jižní Americe, Islandu, Číně, Tibetu. Jeho vystoupení zaujala 
všechny posluchače.
Dále pořádáme oslavu Dne matek, vycházky do okolí našeho 
města, oblíbené Vinobraní.
Tyto a podobné akce mají hojnou návštěvnost a setkáváme se 
s pozitivním ohlasem.
Velmi dobře můžeme hodnotit spolupráci s Klubem senio-
rů v Příboře, s kterým sdílíme společné prostory na náměstí 
Sigmunda Freuda.

Všechny tyto akce by nebylo možno pořádat bez veřejné 
finanční podpory z rozpočtu města, jelikož jsou finančně ná-
ročné. Za příspěvek co nejsrdečněji děkujeme.

Poděkování také patří p. Filipcové za spolupráci s naší orga-
nizací.

Jiří Myška, Eva Rumpíková

ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V PŘÍBOŘE

Mladí basketbalisté BK Příbor U11 zvládli první kolo kvalifikace 
na Národní finále v minibasketbalu parádně. V Orlové, kde se turnaj 
v sobotu 6. listopadu hrál, zvítězili jak nad Snakesem Ostrava (56:44), 
tak nad domácím Snakesem Orlová (75:12).

„Do Orlové jsme cestovali oslabeni o dva klíčové hráče s vědomím, 
že nás nečeká nic jednoduchého především v duelu proti Snakes Ost-
rava,“ řekl trenér příborského týmu U11 Robert Bukovjan. V souboji 
s týmem ostravských Hadů kluci z Příbora téměř celé utkání vedli, 
v závěru ale soupeř zabral a skóre překlopil na svou stranu. „Do po-
slední čtvrtiny jsme šli s osmibodovým náskokem, který soupeř během 
pěti minut smazal a šel i do vedení 44:42. Drama ale kluci odmítli. 
Dvanáctibodovou šňůrou v posledních dvou minutách zápasu strhli 
vítězství na naši stranu,“ komentoval trenér.

Ve druhém utkání šlo proti domácímu BK Snakes Orlová o povin-
nou výhru. „Od první minuty jsme tuto povinnost naplňovali. Škoda 
jen zbytečných šesti bodů ze závěrečné čtvrtiny. Děkuji za podporu 
všech rodičů, kteří nás do Orlové doprovázeli, ale i těm, kteří nám 
doma drželi palce,“ uvedl trenér Robert Bukovjan. Druhé kolo kva-
lifikace na Národní finále v mini basketbalu se uskuteční 14. ledna 
2017 v Příboře.

Druhou příčku vybojovali, stejně jako v minulém roce, v kvali-
fikaci na mistrovství republiky kluci kategorie U13. Její první kolo 
se konalo o víkendu 6. a 7. listopadu v Ostravě. „Obhájili jsme pozi-
ce z loňské sezóny, když jsme obsadili v prvním turnaji druhé místo 
za týmem BK Snakes Ostrava a další dva soupeře – NH Ostrava 
a BK Opava – jsme porazili o více jak 30 bodů,“ řekl trenér týmu 
chlapců U13 Miroslav Slovák.   

Kluci z Příbora prohráli s týmem Snakes Ostrava 23:42 a porazi-
li NH Ostrava 64:30 a Opavu 56:23. „Na čem musíme zapracovat, je 
náš útok. Proti opravdu silnému soupeři jsme byli v útoku jaloví, po-

koušeli jsme se najíždět do postavené soupeřovy obrany a stříleli jsme 
z nepřipravených pozic,“ dodal Miroslav Slovák. 

O něco méně se zatím vede nejmladším příborským děvčatům 
v kategorii U12. V nohách mají už šest utkání, na výhru ale stále 
čekají. Nicméně výkony hráček jsou zápas od zápasu lepší. V zatím 
posledním dvojutkání s Havířovem dvakrát sahaly po výhře (55:59 
a 46:56). „Od začátku šlo vidět, že na hřiště nastoupily úplně jiné 
hráčky, než v minulých zápasech. Nebály se chodit do osobních sou-
bojů, tvrdě bojovaly o odražené míče a dokázaly hrát velmi těsnou 
obranu při vyhazování soupeřek ze zámezí,“ chválil děvčata trenér 
Martin Říčka.

ZE SPORTU

BASKETBALISTÉ U11 VYHRÁLI PRVNÍ KOLO  
NÁRODNÍ KVALIFIKACE V ORLOVÉ

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Nejmladší basketbalistky U12 vede v  této sezóně trenérská dvojice 
Martin Říčka a Libor Piškytl. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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V sobotu 12. 11. 2016 odpoledne proběhlo v tělocvičně 
ZŠ Npor. Loma v Příboře tradiční, každoroční setkání ve-
teránů Basketbalového klubu Příbor. Úvodem promluvili 
Ing. Karel Kohout - předseda DR krajského výboru ČBF, Jiří 
Slaný - prezident BK Příbor a Ing. Bohuslav Majer – staros-
ta města. Krátce zhodnotili historii a úspěchy příborského 
basketbalu i jeho přínos pro mladou generaci v našem městě 
a vzpomněli na kamarády, kteří už nejsou mezi námi. Bylo 
oficiálně blahopřáno jubilantům, kteří v letošním roce měli 
kulaté nebo půlkulaté výročí narození. Po výborném guláši 
pak byli veteráni losováním rozděleni do tří družstev, která se 

zúčastnila soutěže ve střelbě trestných hodů (šestek). Celkem 
21 soutěžících se v této recesní soutěži snažilo sebe i okolí pře-
svědčit, že to ještě „má v ruce“. Vítězem se stalo družstvo Pepy, 
které z počátku se zdálo být jasným outsidrem. Po půlhodině 
vrcholového basketbalu, kdy hrozila dehydratace organizmu 
u většiny hráčů, pak bylo nutné doplnit potřebné tekutiny 
i kalorie. Při této činnosti a kritickém hodnocení sportov-
ních výkonů jednotlivých soutěžících setrvali přítomní až do 
pozdního večera. Při odchodu pak většina z nich důrazně po-
žadovala zabukovat „místenky“ na příští setkání příborských 
basketbalových veteránů v roce 2017. 

Krátce chceme ještě vzpomenout na přítele a kamaráda, 
který nás náhle opustil v polovině minulého měsíce. Pan La-
dislav Myška se narodil v Příboře a mimo období své vojenské 
základní služby celý život prožil v našem městě. Zde vystudoval, 
založil rodinu a jako konstruktér svařovacích přípravků  pra-
coval v Tatře Kopřivnici. Byl skutečným příborským patriotem 
a pro své město a jeho občany toho také mnoho udělal. Již od 
mládí byl aktivním sportovcem a sport se stal jeho životním 
koníčkem. Jako student gymnázia patřil k těm, kteří pod vede-
ním prof. Otáhala začali s prvními tréninky košíkové v našem 
městě. Byl to on, který se v rozhodující míře podílel v roce 1951 
na založení oddílu košíkové v Příboře. Soustředil kolem sebe 
partu mladých kluků, kteří měli zájem košíkovou hrát, a při-
hlásil družstvo mužů do soutěže. Byl nejen vynikajícím hráčem 
košíkové, ale také obětavým a pracovitým funkcionářem. Na 
hřišti i mimo něj byl poctivým a férovým chlapem. 

Po ukončení aktivní hráčské kariéry se věnoval trenérské 
činnosti  a zastával funkci předsedy oddílu košíkové. Od roku 

1967 více než 20 let byl předsedou Tělovýchovné jednoty Pří-
bor a této funkci věnoval podstatnou část  svého volného času 
bez nároků na jakoukoliv odměnu. Maximální úsilí věnoval   
zajišťování podmínek pro rozvoj všech sportovních oddílů Tě-
lovýchovné jednoty Příbor.

Řada spolužáků z gymnázia bude také na Láďu  vzpomínat  
jako na hlavního pořadatele a organizátora pravidelného  setká-
vání abiturientů Masarykova gymnázia v létech 2001 až 2015. 

Při všech svých společenských aktivitách nezapomínal na 
rodinu. Byl pozorným manželem, milovaným otcem a dědou. 
Nejraději relaxoval při práci na zahrádce, při poslechu swingo-
vé hudby a  společně se svými kamarády  při červeném vínku.  

Láďa Myška svými činy i celým svým životem nám i dal-
ším generacím dokázal, že krásný a plnohodnotný život se dá 
prožít i v Příboře, pokud má člověk tyto základní  vlastnosti: 
je pracovitý, slušný a bez nároků na odměnu ochoten pomáhat 
tam, kde je to zapotřebí.

Díky Láďo …

Jiří Slaný, Basketbalový klub Příbor, prezident

Jiří Slaný, Basketbalový klub Příbor, prezident

SETKÁNÍ PŘÍBORSKÝCH BASKETBALOVÝCH VETERÁNŮ

ROZLOUČENÍ S LÁĎOU

Foto: Lubomír Jurečka 

Foto: Lubomír Jurečka Foto: archiv BK Příbor
Vzpomínka v Local TV Příbor - 43. zprávy s premiérou 23. 10. 2016

http://www.youtube.com/watch?v=FbqWUFRIz5U
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V pondělí 31. 10. 2016 se v 19:00 hodin uzavřely brány piaristic-
kých zahrad a otevřou se znovu až 1. 4. 2017.

A co tomu předcházelo? 
Zahradami proudily davy mumií, strašidýlek a čarodějnic. Rodiče 
s dětmi se přišli se zahradami rozloučit, zasoutěžit si. Mnozí do-
nesli vydlabané dýně, které dělaly krásnou dekoraci na klášterních 
zídkách. Nechybělo malování na obličej, občerstvení horkým čajem 
či jiným nápojem, něco k zakousnutí a hudební doprovod Lam Tria.
Děti za své krásné masky a soutěžní snažení získaly sladkosti a svě-
telné tyčinky, které rozzářily celou zahradu. Byla to velmi krásná, 
tajemná akce.
Touto cestou bych ráda poděkovala za spolupráci Luně, s. v. č.,  
panu Korčákovi a všem, kteří na akci přišli a udělali nám tímto vel-
kou radost.
Příští rok se těšíme opět na shledání.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

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

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

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

PIARISTICKÉ ZAHRADY UZAVŘELA STRAŠIDLA

První výstava v Kulturním domě Příbor

ŠTRAMBERSKÉ DIVADLO ZABODOVALO

Kulturní dům Příbor od svého otevření využíval ke svému provo-
zu i k pronájmu všechny své místnosti kromě foyer. Ve čtvrtek 10. 11. 
2016 i  tento prostor našel své využití. Konala se zde od 17 hodin 
vernisáž obrazů vynikajícího malíře Josefa Šlosara, držitele Českoslo-
venského válečného kříže in memoriam. Výstava nese název Akvarely 
– 1922 až 1937 a bude v Kulturním domě Příbor do 14. 12. 2016.

Děkujeme tímto Ing. arch. Ivo Šlosarovi a Ing. Libuši Volné za 
výstavu, Ireně Nedomové za velmi krásnou moderaci a pěveckému 
sboru Valentin za vynikající hudební vystoupení.

Kulturní dům Příbor byl otevřen v září 2016 a od té doby již přivítal 
mnohá divadla a zpěváky. Nejinak tomu bylo i v pátek 4. listopadu 2016, 
kdy sál zaplnilo štramberské amatérské divadlo POD VĚŽÍ s představením 
Fidlovačka aneb žádný řev a žádná rvačka.

Divadelní soubor DIVADLO POD VĚŽÍ ze Štramberka vznikl pod tímto 
názvem v roce 1990, kontinuálně však navazuje na bohatou tradici štram-
berského divadelnictví, a to zejména na soubor Katolické jednoty a Divadelní 
soubor čs. Orla z roku 1945, který v roce 1948 přešel pod místní osvětovou 
besedu, kdy soubor hrál pod přísnou cenzurou a v roce 1959 byl díky nastu-
dování Tylovy Fidlovačky zakázán. Později však pod křídly Československé 
strany lidové, postupně přes dožínky, kácení májky apod., soubor opět začal 
hrát spoustu her, byť hodně upravených, a zejména se hrály pohádky. Od 
roku 1990 je hlavním režisérem pan Josef Marek. V současnosti má spolek 
čtyři sekce, které jsou však velice úzce provázané a velmi často spolu spolu-
pracují – „dospěláckou“, která je pod vedením pana Josefa Marka, „dětskou 
a studentskou“, které jsou pod vedením paní Valerie Malíkové, a „taneční“, 
která je pod vedením paní Dagmar Jurákové. 

V pátek 11. 9. 2016 od 20 hodin Kulturní dům Příbor přivítal také stu-
dentskou sekci, a to s představením Ducháčkové.

Velmi si vážíme všech ochotníků, a tímto jim také děkujeme, kteří hra-
jí divadlo pro lidi a Příbor v představení našel i své blízké z Příbora, např. 
v podání Petra Fialy, Mořice Jurečky či Bohuslava Majera. Zaslouženě jim 
patřil potlesk diváků.

Informace o všech akcích na této stránce také v Local TV Příbor
www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková 

Foto: Stanislava Slováková 

Foto: Stanislava Slováková 
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Mezinárodní den válečných veteránů patří - komu jinému 
než - válečným veteránům. Tento den se slavil již dříve po ce-
lém světě, ale v ČR byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad 
nebyl určen náhodou, roku 1918 byly ukončeny boje I. světové 
války podepsáním mírové smlouvy mezi Německem a Spojen-
ci. Tento den zároveň upozorňuje na život válečných veteránů 
i na to, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují ži-
vot za uchování míru. Váleční veteráni jsou na obou stranách 
barikády a bohužel nikdo z "obyčejných" lidí si válku nepřeje, 
ale přesto se jí musí účastnit.

I Příbor uctil 11. 11. 2016 od 17 hodin na náměstí S. Freuda 
památku válečným veteránům položením kytic u pamětní des-
ky „Vlastencům a osvoboditelům“ před radnicí. Akci doplnilo 
vystoupení Sdružení hudebníků Příbor a ukázka uniforem, ve 
kterých bojovali naši předkové.

Nechyběl již tradiční odchod k řece Lubině, kde si děti moh-
ly pustit vodní lampiónky a něco hezkého si přát.

Foto: Stanislava Slováková

V Local TV Příbor 47. týden s premiérou 19. 11. 2016 
http://www.youtube.com/watch?v=SSTA8uAqWGM 

Chtěli bychom Vás po roce opět přivítat na turnaji nere-
gistrovaných hráčů ve stolním tenise, který se uskuteční jako 
obvykle v prostorách sokolovny Příbor. Hrát budeme v sobotu 
10. prosince 2016. Začneme prezentací od 8:00 hodin do 8:30 
hodin. Pak budeme hrát v kategorii mužů dvouhry a čtyřhry 
na sedmi stolech systémem Švýcar, nebo na skupiny. První 4 
v  každé kategorii odměníme cenami, vždyť si to po velkých 
výkonech zaslouží. Pro nabrání nových sil bude rovněž připra-
veno bohaté občerstvení. Startovné na dvouhry je stanoveno 
na 80,- Kč, ve kterém je zahrnuta Příborská klobáska. Na čtyř-
hry 40,- Kč na dvojici. Podmínkou účasti je být neregistrovaný 
ve stolním tenise. Výjimku povolujeme registrovaným hrá-
čům od 150. místa okresního žebříčku Nového Jičína. Nesmí 
však být v základu Okresního přeboru 1. třídy. Tuto výjimku 
povolujeme proto, aby si na našem turnaji mohli zahrát mla-
dí talentovaní hráči, kterým se na sklonku svého života začal 
Milan Strakoš věnovat.  

Závěrem chci poděkovat našemu hlavnímu sponzorovi 
tohoto klání, a to městu Příboru za poskytnutý grant. 

Organizátoři z oddílu stolního tenisu TJ Sokol Příbor se těší 
na Vaši účast. 

SOBOTA 3. 12. 2016
II. ADVENTNÍ KONCERT se uskuteční výjimečně v sobotu. 
V  kostele sv. Valentina se koncertem představí žáci Základní 
umělecké školy v  Příboře. Začátek koncertu je v  17:00 hodin, 
vstupné 50,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč.

NEDĚLE 4. 12. 2016
Již několik let se tradičně v tomto termínu koná jedna z nejna-
vštěvovanějších kulturních akcí ve městě. MIKULÁŠSKÁ JÍZ-
DA je vždy lákavá svým bohatým programem - jízdou čertů na 
koních, příjezdem Mikuláše s  andělem v kočáře a hosty, kteří 
pobaví svým programem, svými písněmi. Letos přivítáme Pavla 

Nováka. Mikuláš rovněž rozsvítí vánoční strom na náměstí. Za-
čátek akce je v 17:00 hodin.

NEDĚLE 11. 12. 2016
III. ADVENTNÍ KONCERT se bude konat v prostorách refektá-
ře piaristického kláštera. Představí se nám TRIO OLIVER - hráči 
na lesní rohy. Netradiční hudební vystoupení, ve kterém zazní 
světská i duchovní hudba, začne v 17:00 hodin. Vstupné 50,- Kč.

STŘEDA 14. 12. 2016
Druhá středa v prosinci již několik let v mnoha městech Čes-
ka  zve k setkávání a zpívání vánočních koled. K akci ČESKO 

MEMORIÁL MILANA STRAKOŠE

MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC PROSINEC 2016

Karel Erle, TJ Sokol Příbor

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

Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

POZVÁNKY
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ZPÍVÁ KOLEDY se město Příbor připojí letos již potřetí. Akce 
se koná za podpory  Deníku  a Českého rozhlasu. Na náměstí 
Sigmunda Freuda  se společně sejdeme v 17:45 hod., poslech-
neme si vystoupení pěveckého sboru Schola a v 18:00 hodin si 
všichni společně zazpíváme koledy: Nesem Vám noviny, Naro-
dil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční 
hody, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Texty koled 
Vám při příchodu na náměstí budou rozdány. 

SOBOTA 17. 12. 2016
Tato sobota bude na kulturní program ve městě velmi bohatá. 
Od 8 do 12 hodin se bude na náměstí konat VÁNOČNÍ JAR-
MARK. Zde si budete moci zakoupit rukodělné výrobky, vá-
noční přání či dekorace, hračky a dárky pro své blízké, ale i za-
bijačkové a  jiné výrobky. V  doprovodném programu vystoupí 
děti škol a školek z Příbora a folklórní soubor Sedmikvítek. Ex-
pozice Muzea v tento den od 9 do 13 hodin oživí jedenáct řez-
bářů, předvádějících řezbářské techniky při výrobě betlémů. Na 
III. setkání betlémářů budete mít možnost si některé výrobky 
také zakoupit. Od 15:00 hodin v Kulturním domě si mohou děti 
zazpívat a  zatančit s  Míšou Růžičkovou a  od 16:00 hodin je 
připraven na náměstí program, kde se naučíte veselý Vánoč-
ní tanec,   a v 16:30 hodin přijede na náměstí Vánoční kami-
on Coca-Cola se Santou. S jeho skřítky nebo se Santou se děti 
mohou vyfotit a budou mu moci sdělit svá přání. Kromě toho 
má akce charitativní charakter. Nákupem dárkových předmětů 
budete moci dobročinně podpořit Františka Růžu, žáka 9. třídy 
ZŠ Npor. Loma, který je upoután na invalidní vozík. Výtěžek 
z prodeje bude věnován právě jemu.

NEDĚLE 18. 12. 2016
IV. ADVENTNÍ KONCERT bude slavností a vystoupí na něm 
Komorní pěvecký kvartet, Sdružení hudebníků Příbor, Pěvec-

ký sbor Schola, koncert bude řídit Zdeněk Pukovec. Koncert 
se uskuteční se ve velkém sále Kulturního domu v 17:00 hodin. 
Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek na všechny adventní koncerty byl již za-
hájen v pokladně Kulturního domu, ta je otevřena každé pondě-
lí a středu vždy od 10:00 do 17:00 hodin.

ÚTERÝ 27. 12. 2016
ŽIVÝ BETLÉM připravila Římskokatolická farnost ve spo-
lupráci s  městem Příborem. Vystoupení členů štramberského 
divadla a  dalších se uskuteční na náměstí S. Freuda od 15:00 
hodin. V případě velmi nepříznivého počasí ve farním kostele 
Narození Panny Marie.

SOBOTA 31. 12. 2016
Nový rok 2017 přivítáme na náměstí o půlnoci slavnostním vel-
kolepým ohňostrojem.

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 7. 1. 2017 se do velkého sálu Kulturního domu vrátí 
Novoroční koncert, začátek v 18:00 hodin. 
Také OBECNÍ PLES, dříve Valentýnský se po dvou letech bude 
opět konat v prostorách Kulturního domu, a to v sobotu 21. 1., 
můžete se těšit na velmi oblíbenou hudební skupinu RIVIERAS 
SHOW BAND a cimbálovou skupinu RADEGAST a pestrý  do-
provodný program.

Děkujeme všem návštěvníkům kulturních a společenských 
akcí za jejich účast a podporu v roce 2016. Těšíme se, že se 
společně v  hojném počtu budeme setkávat na tradičních, 
ale i nových akcích, které pro Vás připravíme v novém roce 
2017 a  přejeme Vám pohodové a  klidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku vše nejlepší!
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Ringo club při TJ Sokol Příbor 

 pořádá již  

 

TŘETÍ VEŘEJNÝ  
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 

 V RINGU 
tříčlenných družstev  

 

 

     
 
 
 
 
 

turnaj se uskuteční 
3. prosince 2016 

od 10:00 hod. 
v tělocvičně TJ Sokol, Lidická 544 

 

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: 

ringoclub.pribor@seznam.cz 

Přihlášku potvrdíme, zašleme pravidla hry a ostatní 

potřebné informace 

Těšíme se na hojnou účast 
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VÁNO NÍ HUDBA 2016
FARNÍ  KOSTEL NAROZENÍ 

PANNY MARIE

24. prosince 2016 ve 22.00 hodin  

P LNO NÍ MŠE 
Koledy zpívá P íborský chrámový sbor        

za doprovodu Sdružení hudebník  P íbor   
pod vedením pana Zde ka Pukovce

25. prosince 2016 v 16.00 hodin 

VÁNO NÍ KONCERT
Zazní eské i sv tové koledy a skladby        

s váno ní tématikou 

Ú inkují:
P íborský chrámový sbor a hosté

Sdružení hudebník  P íbor 
ídí pan Zden k Pukovec

Vstupné dobrovolné.
Na Vaši ú ast se t ší po adatelé.



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

KULTURNÍ PROGRAM – PROSINEC

Probíhající výstava do 3. ledna 2017 
PETR SOCHA A MIROSLAV GALIA 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Probíhající výstava do 28. května 2017 
KOPŘIVA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Probíhající výstava do 14. prosince 
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA ŠLOSARA 
Foyer Kulturního domu Příbor.        

Město Příbor 
Sobota 3. prosince od 10:00 hod. 
TŘETÍ VEŘEJNÝ MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  
V RINGU TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV 

Ringo club při TJ Sokol 
Sobota 3. prosince od 10:00 hod. 
VÁNOČNÍ RUKODĚLNÝ JARMARK  
A RESTAURANT DAY  
Pod vánoční stromeček si letos dáme 
originální dárky vyrobené tady. Pojďme si 
nakoupit jedlé i nejedlé dárky pro naše 
blízké, naladit se na vánoční atmosféru, 
udělat si letos pravé příborské svátky. 
Prodávající v sekci PROFI, AMATÉR, DĚTI 
přihlaste se na Info@ccpribor.cz nebo 
731 474 606. Kuchtíci na Restaurant Day 
hlaste se na restaurantdaypribor@gmail.com 
nebo 608 424 702. Kulturní dům Příbor.  

Coworking centrum Příbor ve spolupráci  
s městem Příborem 

Sobota 3. prosince od 15:30 hod. 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  556 723 778 
Sobota 3. prosince od 16:30 hod. 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ROZSVÍCENÍM 
VÁNOČNÍHO STROMU 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov  
Sobota 3. prosince od 17:00 hod. 
II. ADVENTNÍ KONCERT – ZUŠ PŘÍBOR 

Město Příbor 
Neděle 4. prosince od 17:00 hod. 
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Město Příbor 
Úterý 6. prosince od 10:00 hod. 
MIKULÁŠ V LUNĚ 
Akce je určena pro rodiče, prarodiče s malými 
dětmi. Do 5. 12. je možno nahlásit zajištění 
balíčku, nebo si můžete donést vlastní.  
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Úterý 6. prosince od 13:00 hod. 
DO KNIHOVNY ZA ČERTEM A ANDĚLY 

Městská knihovna Příbor 556 725 037 
Středa 7. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 10. prosince od 8:00 hod 
MEMORIÁL MILANA STRAKOŠE 

TJ Sokol Příbor 

Neděle 11. prosince od 17:00 hod. 
III. ADVENTNÍ KONCERT - TRIO OLIVER 

Město Příbor 
Úterý 13. prosince od 14:00 hod. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
A VÁNOČNÍ JARMARK 

 Základní škola Jičínská 
Úterý 13. prosince od 15:00 hod. 
VÁNOČNÍ DÍLNA 

Městská knihovna Příbor 556 725 037 
Středa 14. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Středa 14. prosince od 16:00 hod. 
MINITURNAJ VE FLORBALU 
Tělocvična ul. Dukelská. Akce pro děti 1. – 4. 
tříd. Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit 
do 12.12. v Luně Příbor. Info: 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Středa 14. prosince od 17:45 hod. 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, SBOR SCHOLA 

Město Příbor 
Čtvrtek 15. prosince od 18:00 hod. 
JAK NEBÝT NEMOCNÝ 
Přednáška Stanislava Skřičky. 
Přihlášky na info@ccpribor.cz 

Coworking centrum Příbor 
Pátek 16. prosince od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec u Čechů 
Sobota 17. prosince od 8:00 hod. 
VÁNOČNÍ JARMARK 

Město Příbor 
Sobota 17. prosince od 9:00 hod. 
SETKÁNÍ BETLEMÁŘŮ V PŘÍBOŘE III 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Sobota 17. prosince od 14:00 hod. 
SOBOTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 
Keramické tvoření. Volná tvorba.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Vede: K. Fojtíková, J. Halaštová. 
Výtvarný kurz. Grafika, linoryt a jiné 
výtvarné techniky. Vstupné: dospělí 200 Kč, 
děti 100 Kč. Vede: K. Večeřová 
Hedvábné tvoření. Malování na šálu nebo 
kravatu. Vstupné: 100 Kč+materiál.  
Brož z organzy. Vstupné: 50 Kč.  
Korálkování. Vánoční ozdoby – andílci, 
hvězdy, paraplíčka, dudlíky, zvonečky, 
svícínky aj. Vede: V. Kalmusová. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.  
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti       
a je nutné si předem rezervovat místo! 
Info: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 17. prosince od 15:00 hod. 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU 

Město Příbor 
Sobota 17. prosince od 16:00 hod. 
VÁNOČNÍ KAMION COCA - COLA 

Město Příbor 

Probíhající výstava do 3. ledna 2017 
PETR SOCHA A MIROSLAV GALIA 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Probíhající výstava do 28. května 2017 
KOPŘIVA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Probíhající výstava do 14. prosince 
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA ŠLOSARA 
Foyer Kulturního domu Příbor.        

Město Příbor 
Sobota 3. prosince od 10:00 hod. 
TŘETÍ VEŘEJNÝ MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  
V RINGU TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV 

Ringo club při TJ Sokol 
Sobota 3. prosince od 10:00 hod. 
VÁNOČNÍ RUKODĚLNÝ JARMARK  
A RESTAURANT DAY  
Pod vánoční stromeček si letos dáme 
originální dárky vyrobené tady. Pojďme si 
nakoupit jedlé i nejedlé dárky pro naše 
blízké, naladit se na vánoční atmosféru, 
udělat si letos pravé příborské svátky. 
Prodávající v sekci PROFI, AMATÉR, DĚTI 
přihlaste se na Info@ccpribor.cz nebo 
731 474 606. Kuchtíci na Restaurant Day 
hlaste se na restaurantdaypribor@gmail.com 
nebo 608 424 702. Kulturní dům Příbor.  

Coworking centrum Příbor ve spolupráci  
s městem Příborem 

Sobota 3. prosince od 15:30 hod. 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  556 723 778 
Sobota 3. prosince od 16:30 hod. 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ROZSVÍCENÍM 
VÁNOČNÍHO STROMU 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov  
Sobota 3. prosince od 17:00 hod. 
II. ADVENTNÍ KONCERT – ZUŠ PŘÍBOR 

Město Příbor 
Neděle 4. prosince od 17:00 hod. 
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Město Příbor 
Úterý 6. prosince od 10:00 hod. 
MIKULÁŠ V LUNĚ 
Akce je určena pro rodiče, prarodiče s malými 
dětmi. Do 5. 12. je možno nahlásit zajištění 
balíčku, nebo si můžete donést vlastní.  
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Úterý 6. prosince od 13:00 hod. 
DO KNIHOVNY ZA ČERTEM A ANDĚLY 

Městská knihovna Příbor 556 725 037 
Středa 7. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 10. prosince od 8:00 hod 
MEMORIÁL MILANA STRAKOŠE 

TJ Sokol Příbor 

Neděle 11. prosince od 17:00 hod. 
III. ADVENTNÍ KONCERT - TRIO OLIVER 

Město Příbor 
Úterý 13. prosince od 14:00 hod. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
A VÁNOČNÍ JARMARK 

 Základní škola Jičínská 
Úterý 13. prosince od 15:00 hod. 
VÁNOČNÍ DÍLNA 

Městská knihovna Příbor 556 725 037 
Středa 14. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Středa 14. prosince od 16:00 hod. 
MINITURNAJ VE FLORBALU 
Tělocvična ul. Dukelská. Akce pro děti 1. – 4. 
tříd. Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit 
do 12.12. v Luně Příbor. Info: 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Středa 14. prosince od 17:45 hod. 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, SBOR SCHOLA 

Město Příbor 
Čtvrtek 15. prosince od 18:00 hod. 
JAK NEBÝT NEMOCNÝ 
Přednáška Stanislava Skřičky. 
Přihlášky na info@ccpribor.cz 

Coworking centrum Příbor 
Pátek 16. prosince od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec u Čechů 
Sobota 17. prosince od 8:00 hod. 
VÁNOČNÍ JARMARK 

Město Příbor 
Sobota 17. prosince od 9:00 hod. 
SETKÁNÍ BETLEMÁŘŮ V PŘÍBOŘE III 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Sobota 17. prosince od 14:00 hod. 
SOBOTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 
Keramické tvoření. Volná tvorba.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Vede: K. Fojtíková, J. Halaštová. 
Výtvarný kurz. Grafika, linoryt a jiné 
výtvarné techniky. Vstupné: dospělí 200 Kč, 
děti 100 Kč. Vede: K. Večeřová 
Hedvábné tvoření. Malování na šálu nebo 
kravatu. Vstupné: 100 Kč+materiál.  
Brož z organzy. Vstupné: 50 Kč.  
Korálkování. Vánoční ozdoby – andílci, 
hvězdy, paraplíčka, dudlíky, zvonečky, 
svícínky aj. Vede: V. Kalmusová. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.  
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti       
a je nutné si předem rezervovat místo! 
Info: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 17. prosince od 15:00 hod. 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU 

Město Příbor 
Sobota 17. prosince od 16:00 hod. 
VÁNOČNÍ KAMION COCA - COLA 

Město Příbor 
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Sobota 17. prosince od 17:00 hod. 
MUZEJNÍ ADVENTNÍ PODVEČER 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 18. prosince od 17:00 hod. 
IV. ADVENTNÍ KONCERT - SBOR SCHOLA  
A KOMORNÍ ORCHESTR PŘÍBOR 

 Město Příbor 
Středa 21. prosince od 17:00 hod. 
VÁNOČNÍ VÝMĚNA CUKROVÍ A RECEPTŮ 

Coworking centrum Příbor 
Pátek 23. prosince od 9:00 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Příborští skauti 
Sobota 24. prosince od 9:00 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Příborští skauti 
Sobota 24. prosince od 22:00 hod. 
PŮLNOČNÍ MŠE 

Římskokatolická farnost Příbor 
Neděle 25. prosince od 16:00 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT 

Římskokatolická farnost Příbor 
Sdružení hudebníků Příbor 

Pondělí 26. prosince od 19:00 hod. 
VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM 
 CZ Elvis a Elvis Presley Revival Band 

Úterý 27. prosince od 9:00 hod. 
HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU ANEB PUTOVÁNÍ 
ZA NEANDRTÁLCEM 
Výlet do Štramberku pro přátele a externisty 
Luny Příbor. Sraz u TS Příbor.  
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Úterý 27. prosince od 15:00 hod. 
ŽIVÝ BETLÉM 

Město Příbor a Římskokatolická farnost Příbor 
Pátek 30. prosince od 8:40 hod. 
POSLEDNÍ POCHOD ROKU 

KČT Příbor  605 126 090 
Sobota 31. prosince od 24:00 hod. 
PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ            Město Příbor 
Neděle 1. ledna od 13:00 hod. 
NOVOROČNÍ POCHOD "ČTYŘLÍSTEK" 

KČT Příbor  737 375 203 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - Příbor v LTV před 20 lety, r. 1996. 
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 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Středa:    8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 

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 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Pondělí: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 hod.  

http://taiji-pribor.webnode.cz 
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 

 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Pondělí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 

 739 657 301 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
ÚTERÝ S HELOU - STROLLERING 
Od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním         
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit. Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU - SPOLEČNÝ PROGRAM  
PRO RODIČE S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  7. 12. Vánoční koledy 
14. 12. Vánoční posezení s cukrovím 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
ČTVRTEK S HELOU - CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné dobrovolné. 
Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
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PÁTEK S PAVLOU - VÝTVARNÉ ČINNOSTI 
PRO RODIČE S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  2. 12. Pečení perníčků (9:00 -12:00 hod) 
  9. 12. Výroba svícínků (s sebou sklenici) 
16. 12. Výroba vánočních ozdob 
Info: P. Kavanová,  606 848 461 
 
Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKLAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ČASY VYSÍLÁNÍ, denně  

od 4.30 hod.     10.30 hod.      16.30 hod.      22.30 hod.  
PREMIÉRA  ZPRÁV - KAŢDOU NEDĚLI 

 

30 MINUT INFORMACÍ Z PŘÍBORA 
 

AKTUÁLNĚ VYSÍLÁNÍ 24. 12. 2016 - 12 1. 2017 
 

Vzhledem k svátečnímu času přizpůsobujeme premiéry vysílání zpráv takto:  
 

sobota - sobota 24. 12. – 31. 12. VÁNOČNÍ ZPRÁVY PREMIÉRA NA ŠTĚDRÝ DEN 
     promluví Dana Forišková 
neděle - čtvrtek  1.  1.  –   5.  1.  NOVOROČNÍ ZPRÁVY PREMIÉRA NA NOVÝ ROK 
       promluví Bohuslav Majer  
pátek    6. 1. 20 let je za námi, první vysílání roku 1997  
sobota    7. 1. POŘAD Z ARCHIVU PŘÍBORA 
neděle - čtvrtek     8. 1. –  12. 1. 2. ZPRÁVY Z PŘÍBORA roku 2017    
 
 
 
 

Milí čtenáři Měsíčníku, milí diváci, 

přejeme Vám advent naplněný pohodou, naplněný mnoha příjemnými zážitky. 
Zároveň vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a konec roku 2016 

nechť prožijete v té nejlepší náladě.                 Irena a Pavel Nedomovi, Local TV Příbor 
  

 

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

59. kanál, vysílač Klimkovice 

tel. 776 725 909 
e-mail: televize-pribor@seznam.cz 

 

Přejeme nám všem Příborským, ať se potkáváme na těch nejkrásnějších 
místech v našem městě, na místech pulsujících ţivotem a dobrou náladou. 

A tam, kde nás čekají změny, nechť je to k našemu potěšení a k naší libosti.   

Krámek Pampeliška - Místecká 1115, Příbor 
péče pro zdraví těla i duše 

 

bylinné čaje, tinktury, medy, sirupy, 
himalájská sůl, výživové doplňky, přírodní kosmetika, 
koupele, masti, mýdla, svíce, vonné tyčinky, kameny,  

bižuterie s kameny, andílci, amulety, obrázky,  
Feng shuej, dárky poradenství, cvičení, semináře  

 

otevřeno: čtvrtek a pátek 9:30-17:30 
v ostatní dny akce podle programu, nebo na objednání 

  

www.kramek-pribor.cz 
https://www.facebook.com/Pampeliška-123057048027747/ 

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 děti s rodiči i dalším doprovodem na akci 

„Možná přijde i Mikuláš“ 
V sobotu 3. 12. 2016 od 15:30 h 

v Junior baru na ul. Masarykova v Příboře 
 

Akce je vhodná pro děti od 2 let. 
Děti budou mít možnost se  
  v rámci programu setkat   

s Mikulášem, čertem i andělem, 
 což rodiče jistě uvítají. 

         Společně si zahrajeme, zasoutěžíme,  
zatančíme, děti mohou Mikuláši 

 předvést básničku, písničku  
nebo taneček. 

 

Nadílku pro děti, označenou jménem, mohou rodiče před 
akcí předat u vstupného do Mikulášského koše v BAV klubu. 

 

Vstupné pro děti i dospělé 40,-Kč 
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TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

 

Každý den od 10. 12. 2016 
v době od 9:00 do 17:00 hod. 

 

V prodeji různé druhy 
SMRKŮ, JEDLÍ, BOROVIC. 

 

PRODEJ KAPRŮ 
 

Každý den  
od 20. 12. do 23. 12. 2016 

v době od 9:00 do 17:00 hod. 
 

Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova 
u pana Krejčího (200 m od budovy Policie ČR). 

HYUNDAI LXM motors s.r.o.
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Restaurace Slavie AS Příbor 

Srdečně Vás zveme do nově otevřené  

Restaurace Slavie AS na náměstí v Příboře. 
Nabízíme příjemné posezení ve stylové restauraci, kde ochutnáte 

speciality naší kuchyně. V nabídce máme denní menu, a to každý den  

od 11 hodin do 15 hodin. Rozvoz po Příboře po celý den zdarma. 

Naše restaurace je ideálním místem pro pořádání Vašich oslav, 
pracovních akcí a dalších životních událostí, a to v salónku,  

který je součástí restaurace. 

Těšíme se na Vaši návštěvu… 
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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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