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ROK UPLYNUL A JE TADY OPĚT
VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA - 14. 2. 2016

NÁSTIN HISTORIE VALENTINSKÉ POUTI V PŘÍBOŘE

Přerušená tradice známé příborské poutě na saních byla obnovena v roce 2004! Letos se 
koná v novodobé historii po třinácté! A zdá se, že by opět mohla být na saních…. 

Podle mých informací je Veselení o pouti sv. Valentina - nebo chcete-li Valentinská pouť - první pou-
tí v roce v České republice, první spojenou s jarmarkem probíhajícím venku bez ohledu na počasí!

Vůbec první písemná zmínka o příborské únorové pouti pochází už z r. 1673. Existuje účetní 
doklad, že obec tehdy přispěla určitým finančním obnosem „na outratu bratrstvu“, které se staralo 
o onu pouť. Přeneseme-li se do bližší minulosti , pamětníci si vzpomínají, že se valentinské poutě 
konaly za první republiky, a pak ještě pár let po 2. světové válce. Vždycky ukrutně mrzlo, sněhu bylo 
nad kolena. Ti bohatší přijížděli na saních tažených koňmi, ti chudší neváhali přijít pěšky. A že čas-
to vážili i hodně dalekou cestu, o tom není pochyb! Byla to pouť vyhlášená daleko široko. I dnes už 
si získala věhlas. Též v r. 2012, kdy v pravé poledne bylo -13°C (v noci -22°C) a ráno někteří trhovci 
nenastartovali své vozy, lidé dorazili. 

Zatím nejvyšší počet hostů od roku 2004 přišel na pouť - podle prodejců - vloni. Uvidíme, jak 
tomu bude letos. Jste srdečně zváni.

První písemná zmínka o  svatovalentinské 
pouti na saních je z roku 1673. Literátské bratrstvo 
Blahoslavené Panny Marie ji konávalo při kostele 
svatého Valentina. S přechodem tohoto bratrstva 
do farního kostela Narození Panny Marie a s pří-
chodem piaristů (1694) se o organizaci i průběh 
pouti začal starat piaristický řád. S odchodem po-

sledních piaristů v druhé polovině 19. století se 
pouť udržovala pomocí příborské římskokatolické 
farnosti a jejích farníků, ale také prostřednictvím 
příborských měšťanů a radnice. Neopomenutelný 
vliv na pouť měl i učitelský ústav.

Poslední zmínka o velké stánkové svatova-
lentinské pouti je pak z roku 1938.

J. Turek, r. 1916

Foto reprodukce obrazu - ze soukromého archivu. 

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Mgr. Marie Matlová, Jan Monsport, MUDr. Mořic Jurečka
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

28. schůze RM dne 15. prosince 2015 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

v Příboře na období od 1. ledna 2016 do 30. června 2016. 
- Schválila Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou 

ve městě Příboře.
- Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2016.
- Schválila po projednání  tajemníkem městského úřadu předložené znění 

„Organizačního řádu Městského úřadu Příbor“ od 01.01.2016, II. nove-
lizace, která zahrnuje úpravy po jmenování nových vedoucích odborů.

- Uložila odborům investic a správy majetku a rozvoje města dočasně 
pozastavit práce na přípravě projektu turistického informačního centra 
do doby rozhodnutí zastupitelstva o využití objektů č. p. 19, 35 a 9.

- Vzala na vědomí statický stav vybraných 100 ks sloupů veřejného osvět-
lení ve městě Příboře.

- Vzala na vědomí nabídku společnosti CORSAT, s. r. o., K Nemocnici 18, 
Nový Jičín na odkoupení rozvodů městského rozhlasu.

- Schválila „Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora“ 
s účinností od data 01.01.2016.

- Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných 
stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke sta-
vebním záměrům za 4. čtvrtletí 2015.

- Vzala na vědomí informace o využití prostoru nově zrekonstruovaného 
Kulturního domu na Hájově.

- Uložila předložit záměr města pronajmout prostory nově zrekonstruo-
vaného Kulturního domu na Hájově pro účely provozování posilovny.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora poskytnout konečným uživa-

telům „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na spolufinancování 
výměny kotlů - částku ve výši 5 % způsobilých výdajů, celkově však 
maximálně 7 500 Kč. 

- Doporučila ZM pro rok 2016 vyčlenit z rozpočtu města částku 120.000 Kč 
pro účel realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.

- Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 349/2014 mezi městem Pří-
borem a společností Subterra, a. s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, 
na akci „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ spočívající v rozší-
ření předmětu díla z důvodu nepředvídatelných prací s navýšením ceny 
díla o 319 110,02 Kč bez DPH.

- Stanovila, podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
od 01.01.2016 počet zaměstnanců města na Městském úřadě v Příboře 
na 54.

- Souhlasila s umístěním sídla společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska – Okrsek č. 9 - Příbor na ulici Svatopluka Čecha 190, Příbor, 742 58.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora poskytnout organizaci TJ Pří-
bor mimořádnou finanční podporu ve výši 80 tisíc Kč na úhradu energií 
za období 10-12/2015. 

- Udělila souhlas s pronájmem skladového prostoru na ul. Nerudově 146, 
Příbor jedinému zájemci panu <anonymizováno>, za podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě.

29. schůze RM v mimořádném termínu dne 21. prosince 2015 projed-
nala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Pověřila starostu města případným uzavřením dohod o úschově věcí 

určených pro stavební úpravy Kulturního domu v Příboře za podmínek 
uvedených ve vzorových dohodách uvedených v přílohách 1 - 3 podkla-
dového materiálu.

11. zasedání ZM dne 17. prosince 2015 projednalo jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Schválilo uzavření darovací smlouvy v předloženém znění k pozemkům 

parc. č. 3284/11 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 66 m2 
a parc.č.  3284/12 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 43 m2, 
oba v k. ú. a obci Příbor, mezi dárcem Moravskoslezským krajem, 28. října 

117, 702 18 Ostrava a obdarovaným městem Příborem. 
- Schválilo uzavření darovací smlouvy, v předloženém znění, k dílům 

„b + d“ o výměře 110 m2 odděleným z pozemku parc. č. 3279/235 a k po-
zemku parc.  č. 3284/10 ostatní plocha-silnice o výměře 15 m2, vše v k. ú. 
a obci Příbor, mezi dárcem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava a obdarovaným městem Příborem.

Po druhé světové válce se již klasická velká svatovalentinská 
pouť s mnoha stánky neobnovila. Nejbližší únorovou neděli ke svát-
ku svatého Valentina (14. 2.) se vždy konávaly poutní bohoslužby 
v kostele svatého Valentina a celý následující týden bylo každý den 
svátostné požehnání. Následující neděli se konala v kostele opět 
slavnostní mše svatá a svátostné požehnání. Kolem kostela se obje-
vovaly ojedinělé stánky s poutním zbožím, některé také s  typickým 
příborským pečivem – šiflemi (paní Hutyrová). Mezi velké přízniv-
ce příborských svatovalentinských poutí patřili i někteří významní 
kněží, P. Mgr. Jan Kohn, kněz a profesor náboženství na vyšší zem-
ské reálce a na reálném gymnáziu a později pan kanovník P. Jan 
Willisch, příborský farář v letech 1963–1974 a významný léčitel.

V 80. letech 20. století se již konávala v kostele sv. Valentina 
pouze mše svatá. Za působení P. Mgr. Pavla Dvořáka se připomín-
ka svátku sv. Valentina přesunula na konec jara do měsíce června 
a slavila se první neděli po svátku Božího těla. Důvodem přesunu-
tí oslavy tohoto svátku byly převážně klimatické zimní podmínky 
a nepříjemný chlad v interiéru dosud netemperovaného kostela.

Velká pouť spojená s  oslavou 300. výročí příchodu piaristů 
do Příbora se konala ve dnech 2.–5. června 1994 za účasti olomouc-
kého preláta P. Jaroslava Němce. V rámci oslav vystoupilo v kostele 
Pěvecké sdružení moravských učitelů.

V letech 1995–1996 probíhala generální oprava kostela sv. Va-
lentina a v roce 1997 se konala svatovalentinská pouť již v původním 
zimním termínu, ovšem tehdy ještě bez stánků a bez veselení. Ale 
příborské šifle se opět objevily díky přenechané receptuře slečny 
učitelky Marie Těšlíkové, která byla velkou ctitelkou sv. Valentina 
a také udržovatelkou svatovalentinských poutních tradic.

S panem farářem Pavlem Dvořákem jsme často diskutovali 
o možnostech obnovy původní svatovalentinské pouti včetně zajiš-
tění venkovních poutních stánků s duchovním i světským zbožím. 
Teprve v roce 2003 pan farář souhlasil se snahou pokusit se o ob-
novu této pouti.

Na podzim roku 2003 s určitou nejistotou a rozpačitostí byl ná-
vrh obnovy tradiční svatovalentinské pouti projednáván kulturní 
komisí. Komise pro kulturu, cestovní ruch a informatiku na své 
schůzi 1. 12. 2003 doporučila radě města ve svém zápisu reali-
zaci svatovalentinské pouti. Díky správným lidem ve správném 
čase a na správném místě se akci podařilo opět přivést k životu. 

V té době byli členy kulturní komise paní Alena Frýdecká, Jana 
Karbanová, Mgr.  Jarmila Moravčíková, Mgr.  Judita Šprochová, 
Ludmila Štůsková, pánové Ludvík Demel, Mgr.  Zbyněk Mache-
tanz a  MUDr. Mořic Jurečka (předseda kulturní komise). Jejich 
iniciativa byla rozhodující. Velké poděkování za pomoc při obno-
vení pouti patří také bezesporu tehdejšímu panu místostarostovi 
panu Ing.  Bedřichu Turkovi a  předsedkyni odboru kultury paní 
PhDr. Miladě Podolské, radě města včetně všech zainteresovaných 
úředníků příslušných odborů příborské radnice. 

Za zmínku stojí i připomínka o existenci a předání původního 
receptu na výrobu tradičních příborských šiflí. Jedním z původ-
ních majitelů tohoto originálního receptu byla již výše zmiňovaná 
slečna učitelka Marie Těšlíková, která jej předala několika věrohod-
ným a zodpovědným lidem (Mgr. Marie Matlová, Marie Jurečková). 
A tak se potom postupně tento recept dostával do dalších správných 
rukou, které postupně začaly vyrábět tradiční příborskou speciali-
tu zajímavé a specifické chutě i vůně v širším komerčním rozsahu.

Prostřednictvím neformálního cechu příborských podnikatelů 
a převážně za významné organizační a finanční pomoci Městského 
úřadu v Příboře se v neděli 15. února 2004 konala první obnovená 
valentinská pouť v Příboře po mnoha a mnoha letech. Navzdory 
rozmarům tzv. „valentinské zimy“ se pouť rok od roku rozšiřovala 
a zdokonalovala. V roce 2006 došlo k významnému rozšíření prostor 
ke slavení pouti propojením prostranství kolem kostela s hřištěm 
a zahradou příborského Sokola.  Současnost příborské valentinské 
pouti už ale všichni velmi dobře známe. 
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- Schválilo výkup stavby na pozemku parc. č. 2911 v k. ú. a obci Příbor, 
ul. Bezručova ev. č. 8, Příbor, zapsané na LV č. 776 pro katastrální území 
Příbor, od paní <anonymizováno>, za kupní cenu 30.000 Kč, dle kupní 
smlouvy v předloženém znění.

- Schválilo záměr nabytí pozemku parc. č. 3279/266 v k. ú. a obci Příbor, 
a to bezúplatným převodem z majetku České republiky s právem hos-
podaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 
Praha 4 – Nusle, do vlastnictví města Příbora.

- Schválilo výkup pozemku parc. č. 219/30 v k. ú. Hájov, obci Příbor za kup-
ní cenu 600 Kč plus náklady spojené s prodejem včetně úhrady daně 
z nabytí nemovitých věcí od prodávajícího <anonymizováno> a zřízení 
věcného břemene pro stavbu kanalizační přípojky na pozemku povinné-
ho < anonymizováno > parc. č. 219/9 v k. ú. Hájov a obci Příbor za úhradu 
1.155 Kč, dle smlouvy v předloženém znění. 

- Schválilo pro případný prodej ploch před bytovými domy č. p. 1496-1498 
na ul. U Tatry, č. p. 1499-1502 na ul. Zd. Nejedlého a č. p. 1503-1507 
na ul. Choráze v Příboře, prodejní cenu ve výši 20 Kč/m2, která je nižší 
než cena obvyklá dle znaleckého posudku, a to vzhledem k finanční 
náročnosti budoucích oprav a údržby těchto ploch. Náklady spojené 
s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

- Vzalo na vědomí informaci o jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 2123 
v k. ú. Příbor o připravované změně ve způsobu náhrady za bezúplatný 
převod části pozemku 2123 v k. ú. Příbor do majetku města Příbora.

- Schválilo převést z navrhované rezervy 5. změny rozpočtu města pro 
rok 2015 částku ve výši 80 tisíc Kč na par. 3429 – zájmová činnost a tuto 
částku přidělit jako mimořádnou finanční podporu organizaci TJ Příbor 
na úhradu energií za rok 2015. Vyúčtování této částky předloží TJ Příbor 
do 15.01.2016.

- Schválilo 5. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2015 v následujících 
objemech:

Příjmy 156 721,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 4. změně rozpoč-
tu města Příbora na rok 2015 o 1 014,00 tis. Kč

Výdaje 230 041,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 4. změně rozpoč-
tu města Příbora na rok 2015 o 1 014,00 tis. Kč

Finan-
cování

  73 320,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 4. změně 
rozpočtu města Příbora na rok 2015

 v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatým usne- 
sením 11/7/1/1 upraveného návrhu 5. změny rozpočtu města Příbora 
na rok 2015 (příloha č.1b).

- Schválilo převést z navrhované rezervy návrhu rozpočtu na rok 2016 
částku ve výši 100 tis. Kč na paragraf 3612 – Bytové hospodářství (audit 
SMMP, s. r. o.)

- Schválilo rozpočet města Příbora na rok 2016 v následujících objemech:

Příjmy 2016 136 199,00 tis. Kč
Výdaje 2016 154 951,00 tis. Kč
Financování 2016 +18 752,00 tis. Kč

 v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatým usne-
sením 11/7/3/1 upraveného návrhu rozpočtu města Příbor na rok 2016.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2016 ve výši 1 356,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 
2016 ve výši 730,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola 
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín na rok 2016 ve výši 2 872,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola 
Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
na rok 2016 ve výši 3 754,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna Ko-
menského Příbor, ul. Komenského čp. 458 na rok 2016 ve výši 502,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, 
středisko volného času, příspěvková organizace na rok 2016 ve výši 
225,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby 
města Příbora na rok 2016 ve výši 18 040,00 tis. Kč.

- Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu města Příbora 
na rok 2016 Diakonii ČCE – středisko v Ostravě, IČ: 41035526, ve výši 
700,00 tis. Kč k financování neinvestičních výdajů souvisejících s posky-
továním pečovatelské služby a uzavření smlouvy dle návrhu o poskytnutí 
neinvestiční dotace (viz příloha č. 4) mezi městem Příborem a Diakonii 
ČCE – středisko v Ostravě se sídlem Syllabova 1278/19, Ostrava,  703 00 
Vítkovice.

- Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Příbora na rok 
2016 Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., 

IČ: 26593548, ve výši 70,00 tis. Kč k financování neinvestičních výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb osobní asistence a odbor-
ného sociálního poradenství a uzavření smlouvy dle návrhu o poskytnutí 
neinvestiční dotace (viz příloha č.  5) mezi městem Příborem a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., se sídlem 
Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava.   

- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 2017-2018. 
- Schválilo změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Příbora 

z 24.03.2016 na 23.03.2016.
- Schválilo upravený plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí 

roku 2016.
- Souhlasilo s realizací akce s názvem „Propojení ulice Karla Čapka se 

zahradou piaristického kláštera v Příboře“ v roce 2016. 
- Schválilo návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu Lašská brána Bes-

kyd (členové: město Kopřivnice, město Příbor, město Štramberk, obec 
Hukvaldy).

- Schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 27 
zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace 
„Technické služby města Příbora“ na „Technické služby města Příbora, 
příspěvková organizace“, s účinností od 01.01.2016.

- Schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 27 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, nové znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace „Technické služby města Příbora, příspěvková organizace“, 
IČ: 00143651, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2016.

- Schválilo v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci pří-
spěvkové organizaci Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres  Nový 
Jičín. Návratná finanční výpomoc ve výši 937,00 tis. Kč, která je určena 
na předfinancování dotačního projektu „Úprava učebny fyziky a che-
mie pro 21. století“, bude vrácena do rozpočtu zřizovatele nejpozději 
do 31.12.2015

- Schválilo upravené znění dodatku č. 2 smlouvy č. 256/2014, o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci právnické osobě, příspěvkové organizaci 
Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ: 47657707.

- Schválilo v souladu s ust. § 27 odst. 5 bodu a)  zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku v celkové 
účetní hodnotě 333.046 Kč  mezi převodcem městem Příborem a naby-
vatelem příspěvkovou organizací Technickými službami města Příbora, 
příspěvková organizace., IČ: 00143651, dle předloženého návrhu smlou-
vy s účinností od 01.01.2016 (vybavení smuteční síně na hřbitově).

- Schválilo převod finančního příspěvku na renovaci pískovcového kříže 
na Prchalově na pozemku parc. č. 3097/25  k. ú. i obec Příbor, přiděleného 
< anonymizováno >, a panu < anonymizováno > (v zast. < anonymizováno >), 
dle usnesení ZM č. 7/7/5/2 ze dne 25.06.2015, ve výši 67.000 Kč  do roz-
počtu města pro rok 2016.

- Schválilo poskytnout konečným uživatelům na spolufinancování výměny 
kotlů - částku ve výši 5 % způsobilých výdajů, celkově však maximálně 
7 500 Kč. 

- Rozhodlo vyčlenit v  rámci 1. změny rozpočtu pro rok 2016 částku 
120.000 Kč pro účel realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji“. 

- Schválilo upravené znění Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, která se uzavírá s Morav-
skoslezským krajem (úprava spočívá v řádném číslování odstavců v čl. VII. 
„Závěrečná ustanovení“ – místo odst. 4 až 10 bylo přečíslováno na 1 až 7).   

- Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015 o zákazu požívání alko-
holických nápojů na veřejném prostranství.

- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 7/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

- Odložilo bod č. 11/8/10 Směrnice č. 1/2015 k udělování Cen obce a čest-
ného občanství.

- Zrušilo usnesení č. 8/8/7/1 (schválení poskytnutí dotace Moravskoslez-
skému kraji  na spolufinancování projektu „Nákup dopravních automo-
bilů pro jednotky požární ochrany“, reg. č.   CZ1.10/1.4.00/05.01822, 
ve výši 576.453,08 Kč).

- Zrušilo usnesení č. 8/8/7/2 (schválení smlouvy o poskytnutí dotace Morav-
skoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Nákup dopravních au-
tomobilů pro jednotky požární ochrany“, reg. č.  CZ1.10/1.4.00/05.01822, 
ve výši 576.453,08 Kč).

    Zpracováno dne 13. ledna 2016
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ÚHRADA „MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2016“

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY  
A DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V PŘÍBOŘE

Alice Buczková, správce poplatku, Městský úřad Příbor 

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Občané města mohou místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů hradit v pokladně městského úřadu 
již od začátku letošního roku. 

Poplatek byl pro  rok 2016 stanoven ve výši 468,- Kč za oso-
bu „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 7/2015“, která 
nabyla své účinnosti  1. 1. 2016. Splatnost tohoto poplatku je 
stanovena v termínu do 31. května 2016, nebo ve dvou stejných 
splátkách ve výši 234,- Kč vždy nejpozději do 31. května 2016 
a do 30. září 2016.

V průběhu měsíce dubna začne postupné doručování slože-
nek. Občanům, kteří své poplatky již uhradili, složenky nebudou 
zaslány.  

Platba je také možná bankovním převodem na účet města 
č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze slo-

ženky. Tento způsob platby využívá velká část plátců. Platba 
prostřednictvím České pošty, s. p., je samozřejmostí. 
Neuhrazené poplatky budou exekučně vymáhány. 

Pro úhradu poplatku v pokladně městského úřadu jsou 
stanoveny tyto úřední hodiny:
Provozní doba:  
pondělí, středa 8,00 – 11,00   12,00 – 16,30 h
úterý, čtvrtek  8,00 – 11,00  12,00 – 13,00 h 

O výši svých neuhrazených poplatků za komunální odpad se 
můžete informovat na městském úřadě, tel. č. 556 455 434. Lze 
se dohodnout i na splátkovém kalendáři neuhrazených pohle-
dávek, čímž lze předejít exekučnímu vymáhání. 

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí 
být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin 
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem ná-
silí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem 
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka 
poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům 
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí 
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, 
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhru-
žek a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmysl-
ných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje 
rychlou a  nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo 

nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také 
svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potře-
bují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozor-
nost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří 
se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu 
a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční 
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme 
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách 
www.linka-pomoci.cz

S ohledem docílit zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností a  agend vykonávaných Městským úřadem v  Příboře 
přijala Rada města Příbora od 1. 1. 2016 nové uspořádání úřadu. Pro občana to jsou z hlediska organizační struktury ná-
sledující změny:

1. Byly zrušeny: odbor veřejné správy a odbor kancelář vede-
ní města. Jejich agendy byly zčásti zařazeny pod nový odbor 
s názvem odbor organizační a správních činností. Také do-
sud samostatná právní agenda byla přeřazena na tento nový 
odbor.

2. Dále s ohledem na zákonitou povinnost spravovat majetek 
města samotným městským úřadem vznikl nově odbor 
bytového a nebytového fondu (OBNF), kam byla částeč-
ně přeřazena drobná agenda odboru veřejné správy, ale 
hlavně dostal tento odbor do  náplně dosavadní činnost 
organizace města Správy majetku města Příbora, s. r. o., 
která se starala městu o domovní fond bytových i neby-
tových prostor. Sídlit bude tento odbor v budově stávající 
SMMP, s. r. o., Freudova ul. 118 (Sklípek). K tomuto od-
boru více ve vysílání Local TV Příbor - 2. zpravodajství,  
www.televize-pribor.cz   

3. Protože byla činnost kolem kultury ve městě na městském úřa-
dě dosud organizována po více „kolejích“ na více odborech, 
je tato činnost nyní sjednocena pod jeden, nově vzniknuvší 
odbor kultury a cestovního ruchu. Toto uspořádání by mělo 
v budoucnu také lépe vyhovovat dnes zamýšlenému vytvoře-
ní nového turistického informačního centra.

4. Kromě těchto změn došlo k přeřazení agendy územního plá-
nu a Městské památkové rezervace v Příboře z odboru rozvoje 
na odbor investic a správy majetku, kdy je dotační politika 
členěna jak na odbor rozvoje, tak na odbor bytového a neby-
tového fondu. 

5. Pro některé občany může být zajímavé i to, že agenda pře-
stupků na městském úřadě byla přeřazena z právního útvaru 
na odbor stavební úřad. 

Organizační struktura, včetně organizačního řádu je uvedena 
na http://www.pribor.eu/obcan/organizacni-struktura/
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OKÉNKO OBČANSKÉ PORADNY

Mgr. Richard Pešat, vedoucí detašovaného pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SVÝCH ZÁVAZKŮ A PROBLÉMŮ S NIMI SPOJENÝMI

Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen 
tehdy, pokud se jim postavíme čelem a hlavně včas. Obecně platí, 
že čím později začneme naše potíže se splácením řešit, tím více 
nás to bude stát. Níže podáváme základní informace o možném 
postupu při řešení problémů spojených se zadlužením. 

Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a  kolik splátek je třeba 

uhradit a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. 
Jednotlivé věřitele (to jsou ti, kterým dlužíme) si pak poznačíme 
na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť, přiřadíme zbývající ak-
tuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), datum 
a výši poslední splátky. 
Sestavte si rodinný rozpočet 

Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se s ním na mož-
nostech řešení situace spojené s problémy se splácením, je nutné si 
zjistit přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. K tomuto účelu 
můžeme využít například tabulku v MS Excel, dobře nám však 
poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním sloupci si sepíšeme 
veškeré čisté příjmy (z pracovního poměru, ze systému sociálního 
zabezpečení, výživné apod.). Do druhého sloupce zaneseme veš-
keré naše výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo 
školku, spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky apod.). 
V případě, že je náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), 
je nutné se zamyslet například nad těmito otázkami: 
Není možné si zvýšit příjem (např. formou brigády, rozšířením 
úvazku)?
Neprovolám zbytečně moc peněz? 
Nebudu místo autem raději jezdit do práce hromadnými pro-
středky? 
Potřebuji mít doma připojení na internet? 
Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit 
za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil?
Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu 
reálně rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není vhodné 
nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou 
musí být co nejrychlejší úhrada všech mých závazků.             
Dohoda s věřitelem 

Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe pí-
semně) a dohodnout se s ním na způsobu řešení celé situace. 
V zásadě máme dvě možnosti. Buďto se dohodneme na sníže-
ní splátek, anebo na odložení splátek na určitou dobu. V obou 
případech je nutné svou platební neschopnost řádně zdůvodnit, 
doložit příslušná potvrzení (o evidenci na úřadu práce, o dávkách 
ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu zaměstnání apod.). 
V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního řízení, 
doporučujeme kontaktovat přímo příslušného exekutora s žádostí 
o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých webo-
vých stránkách speciální formuláře pro žádosti o povolení splátek. 
Pak je dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora.  
Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout 
na snížení nebo odložení splátek a může trvat na plnění dle uza-
vřené smlouvy. V takovém případě doporučujeme vycházet ze své 
finanční situace (rozpočtu) a dávat každému věřiteli alespoň ta-
kovou částku, která je v našich silách.   
Exekuční řízení 

Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dluž-
níka není dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost před 
soudem a následně v rámci exekučního řízení. K exekučnímu ří-
zení může dojít v případě, že disponuje tzv. exekučním titulem 
(např. rozsudkem, platebním rozkazem, rozhodčím nálezem, no-
tářským zápisem). Exekuci může vést exekutor různými formami, 
přičemž tyto formy může také kombinovat.

Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných 
příjmů), přikázáním pohledávky z účtu, prodej movitých věcí, 
prodej nemovitosti. 
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům 

Dlužník ztrácí při exekuci na  účet právo vybrat peněžní 
prostředky až do  výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav 
nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžité 
prostředky dlužníkovi. Jednorázově však máte právo vybrat si 
dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní 6820 Kč) a to 
na  základě písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu 
ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně 
formy výplaty příjmu (např. poštovní poukázkou, hotově). 
Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem

Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné pode-
zření, že se nacházejí movité věci dlužníka. Provádění exekuce 
rovněž není vázáno na  trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost 
mylně domnívá. Dle zákona však nepodléhají exekuci (výkonu 
rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojo-
vání potřeb svých a své rodiny, nebo k plnění svých pracovních 
úkolů, jakož i věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními 
pravidly. Konkrétně se pak jedná např. o běžné oděvní součás-
ti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické 
potřeby a obdobné věci potřebné s ohledem na tělesnou vadu 
nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku životního mi-
nima jednotlivce (nyní 6820 Kč), zvířata sloužící člověku jako 
společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor ně-
kterou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně podat písemně 
návrh na zastavení exekuce co do těchto movitých věcí.  
Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku 

Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnic-
tví dlužníka (povinného). V takovémto případě je tedy nutné, 
aby ten, jemuž svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání 
movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podá-
vá u exekutora, který movitou věci pojal do soupisu. K návrhu 
je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví k věcem (např. 
paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo 
vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu na vyloučení 
věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu 
je 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyho-
věl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí 
ze soupisu.  
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)

Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech 
jedinou možnou efektivní cestou, na jejímž konci je osvoboze-
ní od zbytku svých dluhů. V oddlužení je obecně nutné uhradit 
minimálně 30 % z celkových svých závazků (maximálně 100 %). 
Je možné jej realizovat dvěma způsoby. Prvním je splátkový ka-
lendář, kdy je dlužníkovi po dobu pěti let srážena určitá částka 
podobně jako v exekučním řízení a tato částka je rozdělena kaž- 
dý měsíc mezi přihlášené věřitele. Další formou je zpeněžení 
majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se ma-
jetek zpeněží a z výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni jednotliví 
přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místně příslušné kraj-
ské soudy. 
Nebojte se zeptat o radu

V případě, že si nevíte s něčím rady, nebo sháníte podrobnější 
informace, nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním z tako-
vých míst je i OBČANSKÁ PORADNA. 
Občanská poradna má své konzultační hodiny v přízemí Měst-
ského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, vždy 
v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin (dopoledne 
bez objednávky, odpoledne pro objednané, tel. č. 556 709 403).
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ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2015
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Komise pro občanské záležitosti fungovala v  roce 2015 
v počtu deseti členů. A nezištně pracovalo pro komisi dalších 
18  dobrovolníků, kteří navštěvovali občany města - jubilan-
ty ve 12 obvodech Příbora, včetně jeho místních částí Hájova 
a Prchalova.

V průběhu roku 2015 se konalo 11 pracovních setkání. Čtyři-
krát ročně se zúčastnilo jednání komise i dalších 18 členů, kteří 
si vyzvedávali dárky pro jubilanty, sdělovali návrhy pro zlepšení 
kontaktu s jubilanty, případně řešili problémy, které se vyskyto-
valy v jejich obvodech. Na pracovních setkáních, která probíhají 
dle plánu práce, se pravidelně projednávalo plnění rozpočtu, 
operativně se řešily zadané úkoly či iniciativní návrhy členů 
nebo obyvatel města.

V roce 2015 proběhlo v Příboře 4x vítání občánků, kde bylo slav-
nostně přivítáno 40 nových občánků. Komise v této souvislosti 
zajišťuje zápisy do kroniky a dárky a ve spolupráci s mateřskou 
školkou Pionýrů a Základní školou Jičínskou milý kulturní pro-
gram. Za ochotu a  výbornou spolupráci patří paní ředitelce 
Jordánkové, paní učitelce Filipové a  paní učitelce Rejmanové 
spolu s dětmi velký dík.

V červnu proběhlo jako každým rokem vyhodnocení devíti 
nejúspěšnějších žáků a  studentů příborských základních škol 
a gymnázia. Komise pomáhá také při organizaci předávání ma-
turitních vysvědčení. V roce 2015 nebyl pořádán počítačový kurz 
pro seniory z důvodu malého zájmu.

V září členky předávaly prvňáčkům praktické dárky zakoupené 
z rozpočtu komise. V září se konalo slavnostní setkání sedm-
desátníků. Z 25 přihlášených sedmdesátníků se jich dostavilo 
ze zdravotních důvodů pouze 19, což byla historicky nejnižší 
účast. V říjnu se pak konalo poprvé i setkání pětasedmdesátníků, 
na němž byla účast o poznání vyšší, dostavilo se 29 oslavenců. 
Komise pro jubilanty zajišťovala kulturní program a zakoupi-

la dárky a květiny pro oslavence. Komise oslovila poprvé také 
ZUŠ  Příbor, konkrétně paní učitelku Kubincovou, která vede 
žáky výtvarného oboru, a ti nakreslili seniorům veselé obrázky. 
Vzhledem k  trvající rekonstrukci Kulturního domu se setká-
ní konalo opět ve školní jídelně při ZŠ a opět s velice kladným 
ohlasem. Setkání proběhlo již tradičně také za účasti představi-
telů města v čele s paní místostarostkou Ing. Danou Foriškovou, 
Ph.D., a panem starostou Ing. Bohuslavem Majerem.

Komise se dále podílí i na obřadech výročí svateb. V roce 2015 to 
bylo jednou, kdy si připomněli své diamantové výročí manželé 
z Prchalova. V prosinci byly zakoupeny vánoční dárky pro Domov 
Příbor a dárky pro děti z Dětského domova Příbor. Dárky v Do-
mově Příbor (seniorů)  byly předány osobně paní místostarostkou 
za asistence matrikářky a v Dětském domově Příbor pak dáreč-
ky předávaly členky komise paní Bergrová s paní Sklenovskou. 

Komise projednává také návrhy na Ceny obce a Čestného občan-
ství. V roce 2015 obdržela komise návrhy čtyři. Tyto projednala 
na své schůzi a návrhy jsou v současné době v procesu schvalo-
vání orgány města. 
V průběhu roku členky úzce spolupracují s kluby seniorů ve měs-
tě, navštěvují obyvatele Domů s pečovatelskou službou a Domov 
Příbor (seniorů). 
Komise jednou ročně odměňuje také čestné dárce krve a předává 
jim věcné dary. V loňském roce bylo pozváno k předání drobných 
dárků a poděkování 11 bezpříspěvkových dárců krve a plazmy. 

O akcích organizovaných komisí pro občanské záležitosti si mohou 
občané přečíst v průběhu roku v Měsíčníku či na webových strán-
kách města, nebo reportáže o nich zhlédnout v Local TV Příbor.

Všichni členové komise a jejích subkomisí pracovali po celý 
rok 2015 nezištně, iniciativně, s  chutí a  pochopením pro 
potřeby obyvatel našeho města. Za tuto činnost patří všem 
obrovský dík.

MĚSTO PŘÍBOR
INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2016

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

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

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

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

Zároveň můžete odevzdat, pokud máte zájem zúčastnit se, 
PŘIHLÁŠKU NA SETKÁNÍ sedmdesátiletých či sedmdesáti-
pětiletých, která je součástí tohoto letáku. Prosíme o odevzdání 
přihlášky do  31.07.2016. Nejpozději 1 měsíc před plánova-
ným setkáním Vám bude odeslána pozvánka s  upřesněním 
data a času konání. Přihláška je k dispozici také na webových 
stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice 
Městského úřadu v Příboře. Děkujeme za pochopení.

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.

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

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

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

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

FF
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ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
ZE STRANY VEŘEJNOSTI

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

V průběhu měsíce října a listopadu 2015 proběhl ve městě 
Příboře veřejný průzkum „Zjišťování potřeb poskytování sociál- 
ních služeb ze  strany veřejnosti a  uživatelů sociálních služeb 
na území města Příbor“, který na objednávku města Příbora rea- 
lizovala společnost AUGUR Consulting, s. r. o. 
Analýza potřeb veřejnosti a  uživatelů sociálních služeb byla 
zadána v souladu s plněním priority II. Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit ve městě Příboře 
na období roku 2013–2017. Cílem projektu bylo zjištění informa-
cí o potřebách a prioritách veřejnosti, potencionálních uživatelů 
a uživatelů sociálních služeb v sociální oblasti v našem městě.  
Mezi cílovými skupinami uživatelů (potencionálních uživate-
lů) sociálních služeb a také mezi veřejností byla provedena řada 
empirických šetření. Při dotazování široké veřejnosti bylo od-
borně proškolenými tazateli osloveno více než 300 respondentů, 
dotazníky také byly prostřednictvím základních škol distribuo-
vány mezi cílovou skupinu dětí ve věku 11 až 14 let, dotazovány 
byly rodiny s dětmi, senioři a osoby se zdravotním postižením. 

A co nejvíce pociťují oslovení respondenti jako problém ve městě?
 Seniorům a osobám se zdravotním postižením chybí bez-

bariérové přístupy do některých veřejných budov – radnice, 
pošta, restaurace atd. 

 Podle části respondentů chybí odlehčovací služba nebo den-
ní stacionář pro přechodnou péči o seniora. 

 Nedostatek parkovacích míst pro osoby se zdravotním po-
stižením. 

 Chybí možnost dopravy k lékaři – např. Senior taxi.  

 Rodinám s dětmi chybí možnost hlídání dětí předškolního 
věku formou dětských koutků nebo heren. 

 Nedostatek sportovišť a chybějící kino.  
 
A co naopak bylo respondenty hodnoceno kladně? 
 Nabídka volnočasových aktivit a možnost trávení volného 

času pro děti. 
 Vysoká míra informovanosti o sociálních službách a ostat-

ních aktivitách ve městě. 
 Vydávání bezplatného katalogu „Průvodce sociálními služ-

bami a nabídka volnočasových aktivit ve městě“.  
 Více než polovina dětských respondentů tráví se svými ro-

diči aktivně svůj volný čas.  
 Navštěvování kulturních akcí pořádaných městem, navště-

vování koupaliště a využití cyklostezek.    

Závěrečná zpráva výzkumného projektu „Zjišťování potřeb 
poskytování sociálních služeb ze  strany veřejnosti a  uživatelů 
sociálních služeb na území města Příbor“ je k dispozici na webo-
vých stránkách města www.pribor.eu a na odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Příbor. 

Zástupci města Příbora děkují všem respondentům, zá-
stupcům jednotlivých cílových skupin, poskytovatelům 
sociálních služeb a zpracovateli projektu AUGUR Consuli-
ting, s. r. o., za vstřícný přístup a účast na realizaci projektu, 
který přinesl cenné informace k zajištění potřebných, dostup-
ných a kvalitních sociálních služeb a jiných aktivit ve městě. 

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU,

KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM

Danuše Jašková 
Vojtěch Jurásek
Blažena Ondrušková 

Rudolf Matějka 
Marie Konupková 
Stanislav Pařil 

Jarmila Nenutilová 
Jan Horečka
Jarmila Štixová 

Josefa Goldová 
Jiří Chromečka 
Jiří Filip 

Antonín Hejtmánek 
Jaroslav Kresta

Zároveň blahopřejeme obyvatelkám Domova Příbor, které slaví tento měsíc své narozeniny: 
Kristína Bartošová  Drahoslava Höppová Marta Jargusová  Vlasta Jurásková  Krystyna Sochová

Rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání občánků, vyplní po 
narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matrikářce 
(bolomova@pribor-mesto.cz), či osobně přinesou na městský úřad 
– městské informační centrum nebo přímo na matriku. 

Vždy nejpozději 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak 
bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání. Přihláš-
ka je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním 
centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.

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

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

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

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

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

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města Příbora.

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 V ČÍSLECH

MĚSTO PŘÍBOR SE ZAPOJILO DO PROJEKTU 
„KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI“

HLASUJTE PRO MĚSTO PŘÍBOR

HLEDÁME STARÉ FOTOGRAFIE KATOLICKÉHO DOMU V PŘÍBOŘE

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

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

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

Rok se s rokem opět sešel a stejně jako jsme vám prezentovali 
Příbor v oblasti pohybu obyvatelstva v roce 2014, tak bychom chtěli 
učinit i ohledně roku 2015.
V prosinci roku 2015 měl Příbor včetně jeho částí Hájova a Prchalo-
va cca 8510 obyvatel. V poměru k roku 2014, kdy bylo na konci roku 
v Příboře celkem 8530 trvale žijících obyvatel, se jedná opět o klesa-
jící vývoj. Opět musíme počítat s rezervou v celkovém počtu v řádu 
maximálně desítek. Informace, které ohlašovna ob-
drží z centrálního registru, mívají až dvouměsíční 
zpoždění. Data se aktualizují vždy ke konci měsíce, 
to znamená, že zde uvedená čísla odpovídají začát-
ku prosince 2015.
Na přirozený nárůst obyvatel mají mimo přistěho-
vaných vliv také nově narození občánci. Těch bylo 
v  loňském roce 80. Jde o děti s  trvalým bydlištěm 
ve  městě Příboře. Všechny tyto děti se narodily 
v okolních porodnicích. Ve srovnání s rokem 2014, 
kdy se narodilo 83 dětí, je tendence mírně sestupná.
K nejoblíbenějším dívčím jménům se řadí Adéla 
a Natálie - tato jména byla dána shodně potřikrát. Na druhém místě 
je v Příboře jméno Elen a Eliška a Natálie (podvakrát). Z těch méně 
obvyklých je to u děvčátek např. Anděla, Anika, Bella, Josefína a Mia.
U chlapců byl vloni nejoblíbenějším jménem Daniel (čtyřikrát), v zá-
věsu za ním bylo pak jméno Filip a Jakub (třikrát), na druhém místě 
jsou shodně Antonín, Jan, Jonáš, Lukáš, Michal a Štěpán (dvakrát). 
A ta méně obvyklá jména byla u chlapečků např. Alex, Alexander 
Thomas, Denny, Kristián, Maxim, Mikuláš či Tobias. 

Jedno děťátko dostalo do vínku křestní jména dvě. Na vítání občán-
ků přihlásili v loňském roce rodiče celkem 40 dětí.
Sňatků bylo ve správním obvodu Příbora, který zahrnuje také Skot-
nici, Kateřinice, Trnávku a Mošnov, uzavřeno 51. V níže uvedeném 
grafu můžete porovnat vývoj sňatečnosti v Příboře od roku 2000. 
Podíváme-li se blíže na úbytek obyvatel, pak ten přirozený – tzn. 
úmrtí, činil 80 obyvatel. Odstěhovalo se přibližně 173 obyvatel. 

Bohužel nám technika není schopna vyfiltrovat počet rozvodů 
a celkový počet přistěhovalých. O tyto dvě informace vás tedy při-
pravíme.
Jak již bylo výše zmíněno, data (zejména o  pohybech v  počtu 
obyvatel) nejsou k datu vydání tohoto čísla Měsíčníku zcela aktua-
lizována. Přesnější budou k dispozici opět ve Výroční zprávě města 
Příbora za rok 2015.

Město Příbor se také zapojilo do  projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“. Cílem tohoto projektu je snížit emise 
z  lokálního vytápění domácností podílející se na  expozici oby-
vatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Nové 
podmínky dotace se liší v tom, že nyní bude výše příspěvku vyjád-
řena procentem z celkových nákladů. OPŽP bude přispívat 70-85 % 
z částky do 150 tis. Kč, dalšími 5 % přispěje Moravskoslezský kraj 
a dalšími procenty mohou přispět obce a města. Procentní výměra 
podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena 
od typu nového zdrojového vytápění.

Zastupitelstvo města Příbora se na svém 11. zasedání rozhod-
lo, že z rozpočtu města rovněž občanům města přispěje částkou 
ve výši 5 % způsobilých výdajů, celkově však max. 7500 Kč.
Termín příjmu žádosti je od 1. 2. do 29. 4. 2016.
Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle, spolu s podrobnějšími 
informacemi, včetně toho jaké podmínky musí žadatel splnit a co 
bude předmětem podpory, mohou občané města získat na úvodní 
straně webu www.lokalni-topeniste.cz. Dále jsou poskytovány 
i osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106.

Info také v LTV Příbor, 5. zpravodajství od 31. 1. 2016

Město Příbor se v loňském roce přihlásilo do soutěže Cestami 
proměn. Do této soutěže jsme přihlásili tři objekty, a to piaristic-
ký klášter, rodný dům Sigmunda Freuda a uličky pod kostelem.  
Pokud město chce ve vyhlášené soutěži uspět, musí získat co největ-
ší procento hlasů. Zjišťovala jsem údaje k datu 15. 1. 2016 a zjistila 
jsem následující výsledky: 
piaristická kolej má........... 3,9 % hlasů 
rodný dům S. Freuda .........0,8 % hlasů
uličky pod kostelem pouze 0,3 % hlasů.

Vážení občané, máme být v Příboře na co hrdi a určitě máme 
krásné památky, které můžeme ukázat nejenom občanům našeho 
města, ale i návštěvníkům, a proto Vás prosím, dejte hlas danému 
přihlášenému objektu. Dejme na vědomí všem, že máme ve městě 
objekty, které stojí za zhlédnutí a pozornost. 
Hlasuje se do  1. května letošního roku na  webových stránkách: 
www.cestamipromen.cz 

Děkuji Vám za poslané hlasy.

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

O své fotografie nepřijdete. Moc děkujeme. 

Kontakty:  Irena Nedomová, tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz
  Elen Jeřábková, tel. 731 130 861, jerabkova@pribor-mesto.cz
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INFORMACE PRO OBČANY – NÁJEMCE BYTŮ

NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 26. ŘÍJNA 2015
O VYMEZENÍ POJMŮ BĚŽNÁ ÚDRŽBA A DROBNÉ OPRAVY 

SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Ing. Jiří Hajda, odbor bytového a nebytového fondu Městského úřadu Příbor

V souvislosti s novým občanským zákoníkem vydala Vláda ČR s účinností od 1. 1. 2016 Nařízení o vymezení pojmů běžná údrž-
ba a drobné opravy související s užíváním bytu. Tuto běžnou údržbu a drobné opravy si zajišťuje a hradí nájemce (§ 2257, odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vzhledem k tomu, že toto nařízení se dotýká velkého množství občanů a rovněž města 
Příbora, jako vlastníka bytových domů, zveřejňujeme níže celé znění nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a  drobné 
opravy související s užíváním bytu.

§ 2
Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a  čištění bytu 
včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při 
užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapeto-
vání a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn 
a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se 
běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním 
stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 
písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s  elek-
tronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně 
výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elek-
tronickým řízením.

§ 3
Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a  jeho vnitřního 
vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a  je ve vlast-
nictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle 
výše nákladů.

§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují 
a)  opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podla-

hových krytin a výměny prahů a lišt,
b)  opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, ko-

vání a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání 
vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií 
u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

c)  opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvod-
ných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, 
domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signá-
lů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny 
zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro 
příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuál- 
ních zařízení sloužících k  otevírání vchodových dveří 
do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, kli-
matizace a  centrálního vysavače, opravy elektronických 
systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u  rozvodu plynu s  výjimkou 
hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody 
s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a la-
pačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o met-
rologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění 
a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené 
vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regu-
látorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících 
individuální regulaci teploty,

g)  opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, od-
savačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů 
vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, 
kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, 
kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h)  opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, 
kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, 
kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích 
termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opra-
vy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i)  výměny drobných součástí předmětů uvedených v písme-
nech g) a h).

§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy 
bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo je-
jich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu 
opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci 
několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, 
je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady 
na  dopravu a  jiné náklady spojené s  opravou se do  nákladů 
na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§ 6
Roční limit nákladů

(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 
a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 pod-
lahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce 
se nepovažují za drobné opravy.

(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozu-
mí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které 
jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány 
výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které 
nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a te-
ras se započítává pouze jednou polovinou.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda vlády:  Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj: Ing. Šlechtová v. r.
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INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ  
ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základ-
ní školy pro školní rok 2016/2017 bychom Vám rádi podali základní 
informace týkající se povinné školní docházky.

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

vinná školní docházka.
Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. (Pro 
školní rok 2016/2017 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.)
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě, že je dítěti 
povolen odklad povinné školní docházky. Také je možné, že tímto dnem 
sice povinná školní docházka dítěte začne, ovšem následně je její počátek 
dodatečně odložen v průběhu prvního pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní v případě dí-
těte, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku 
do konce června příslušného školního roku. (Pro školní rok 2016/2017 se 
jedná o děti narozené od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011.)
Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (tedy před 
dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i duševně přiměřeně 
vyspělé. V tomto případě je povinností zákonného zástupce přiložit k žá-
dosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky určité doklady, a to
a) v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince do-

poručující vyjádření školského poradenského zařízení,
b) v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června jak 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, tak i doporu-
čující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře nebo praktického 
lékaře pro děti a dorost)

Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v  této věci 
vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není stanovena 
povinnost takové žádosti vyhovět.
Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje. 

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však 
do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku 
a vztahuje se na:
- státní občany České republiky,
- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České 

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

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

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té základní 

školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné školní docházce. 
Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o jeden školní rok 
na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpoz-
ději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zaříze-
ní a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem 
způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku po-
vinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo 
praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro 
jiné zdravotní obtíže, měl by provést takové posouzení odborný lékař, 
který se na tuto konkrétní oblast specializuje. 
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví 
nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní 
docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žáko-
vi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek 
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

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

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školní-
ho roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá obcím stanovit 
školské obvody spádových základních škol na svém území. Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve škol-
ském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného 
počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která 
vymezuje školské obvody jednotlivých spádových základních škol, není 
zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si vyberou 
školu mimo svůj školský obvod a  jejich dítě na ni nebude zařazeno, 
musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem pobytu 
patří.  O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správ-
ního řízení ředitel školy. 

Školské obvody spádových základních škol v Příboře jsou obecně závaz-
nou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny takto:

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

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

 
 

Z Á P I S 

k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017, 
který se bude konat ve školách: 

 

 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín  
 

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

 
 

v pátek 12. února 2016 - od 13:00 do 18:00 hod. 
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem 
 

 narozeným od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 
 s odloženou školní docházkou z r. 2015 
 Na žádost zákonného zástupce může být      

zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011  

  
  

 U zápisu předložte: 

- rodný list dítěte 
- občanský průkaz zák. zástupce 

 
Informaci o školských obvodech základních škol najdete na inf. tabulích 

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





Město Příbor 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Svozová firma AVE CZ předkládá platný harmonogram svozů popelových nádob. 

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ÚNOR

TERMÍNY SVOZU POPELOVÝCH NÁDOB OD 1. LEDNA 2016

Dojemný příběh o odvaze jednotlivce, naději a síle přátelství, 
které se rozvinulo mezi devadesátiletou ženou a sedmnáctiletou 
dívkou napsala americká spisovatelka Christina Baker Klineová. 
Děj knihy Vlak naděje nás zavede nejdříve do roku 1929. Devítiletá 
Niamh sedí v  tzv. vlaku naděje, který odváží osiřelé děti z New 
Yorku do menších měst a na venkov, aby tam našly nové rodiny. 
Pocit osamění zná dobře i sedmnáctiletá Molly v roce 2011. Když 
v knihovně ukradne ohmataný výtisk Jany Eyrové, musí na veřejně 
prospěšné práce. Svůj trest si má odpykat u devadesátileté, poměrně 
bohaté dámy. Jenže při uklízení starých krabic odkryje i dávné ta-
jemství a zjistí, že se starou dámou má společného víc, než myslela.

Kanaďanka Joy Fieldingová vydala další úspěšný psychothriller 
Povídej, co vidíš. Bailey Carpenterová je mladá a má našlápnuto 
ke skvělé kariéře vyšetřovatelky. Svět se jí zhroutí ve chvíli, kdy je 
brutálně napadena a znásilněna neznámým mužem. S návaly pa-
nické úzkosti zůstává uzavřena ve svém bytě. Všimne si, že ji někdo 
sleduje z protějšího domu, a pak ji začne každou noc budit zvonění 
telefonu. Mohl by být tento neznámý muž útočníkem, kterého policie 
nemůže dopadnout? Bailey pomalu přestává věřit svému rozumu…

Spisovatelka a scénáristka Halina Pawlowská napsala Manuál 
zralé ženy. Jedná se o knihu povídek o rodině, o lásce a o ženách, 
které umí žít navzdory všemu, co je potká, a  je fuk, jestli je jim 
dvacet nebo osmdesát.

Autorem zajímavé detektivky s  názvem Jezerní hřbitov je 
Novozélanďan Paul Cleave. Rutinní exhumace možné oběti trest-
ného činu se v jediném okamžiku změní v drama a život bývalého 
policisty Theodora Tatea se obrátí vzhůru nohama. Tate ví, že by 
měl vyšetřování přenechat svým bývalým kolegům, ale smysl pro 
povinnost a pocit vlastní viny mu nedá spát a nutí jej vzít sprave-
dlnost do vlastních rukou.

Kniha Český krtek v CIA Vladimíra Ševely vznikla na základě 
mnoha rozhovorů, které autor vedl s Karlem Köcherem v letech 2011 
až 2015. Nejde ovšem o osobní zpověď jednoho z nejúspěšnějších 
vyzvědačů 20. století, nýbrž o napínavou a barvitou reportáž, kde je 
špionova výpověď konfrontována s jeho odtajněným spisem, názory 
expertů včetně bývalého hlavního historika CIA. 

Finská autorka a novinářka Minna Lindgrenová napsala první 
díl trilogie Babičky: Mrtvý kuchař. Jedná se zábavný a napínavý 
příběh o stáří, přátelství a životě v relativně normálním domově 
důchodců. Životy obyvatel soukromého domova Podzimní háj jsou 
většinou vyplněny nekonečně pomalu ubíhajícím časem naplněným 
pitím červeného vína, jízdami tramvají a pohřby. Vyšetřování ná-
hlého úmrtí místního kuchaře však dokazuje, že je na světě i lepší 
zábava než hraní karet, umělecké dílny, tělocvik nebo večery s har-
monikou, kterých se obyvatelé domova zúčastňují jen ze soucitu 
se zaměstnanci…

PŘÍBOR 
I. Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)
9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs. armády, 
Etzlova, Freudova, Gagarinova, Hluboká, 
Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, Juráňova, 
K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní, Li-
dická, Lomená, Luční, Masarykova, Místecká, 
Mlýnská, Myslbekova, Na Kamenci, Nádražní, 
náměstí S. Freuda, Nerudova, O. Helmy, Okruž-
ní, Ostravská, Osvobození, Pod Hradbami, Pol. 
vězňů, Ř. Volného, Říční, Sadová, Štefánikova, 
Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, Tyršova, 
U Brány, Zahradní, Zámečnická

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1)  1x týdně každý pátek
2) 1x za 14 dní pátek - lichý týden
3)  1x za 4 týdny v těchto termínech: 
 8. 1., 5. 2., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 

22. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12. 

II. Nádoby 120 l a 80 l – ulice (úterní svozy):
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březi-
nova, Dukelská, Dvořáková, Erbenova, Fren-
štátská, Fučíkova, J. Hory, J. Rašky, Jiráskova, 
K. H. Máchy, Kamenná, Kašnice, Komenského, 
Kpt. Jaroše, L. Janáčka, Mánesova, Na Hrázi, 
Na  Nivách, Na  Valše, Nábřeží, Nová, Palac-
kého, Pod Haškovcem, Remešova, Šafaříkova, 
Sládkova, Šmeralova, Smetanova, Stojanova, 
Sušilova, Sv. Čecha, Švermova, Úzká, V Kopci, 
Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolke-
rova, Žižkova

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně každé úterý
2) 1x za 14 dnů  úterý - lichý týden
3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech: 
 5. 1., 2. 2., 1. 3., 29. 3., 26. 4., 24.5., 21. 

6., 19. 7., 16. 8, 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12. 
(jedná se o liché úterky).

PRCHALOV
1 x za 14 dní     pátek - lichý týden 
1 x za 4 týdny    pátek - data měsíčních 
svozů jsou: 8. 1, 5. 2., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 
27. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 
11. 11., 9. 12.

HÁJOV
1 x za 14 dní pátek - sudý týden 
1 x 4 týdny   pátek - data měsíčních 
svozů jsou: 15. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 
3. 6., 1. 7., 29. 7., 26. 8., 23. 9., 21. 10., 
18. 11.,16. 12.

III. Nádoby 1100 l
se svážejí podle domluvených četností:
1) 1x týdně  úterý
2) 2x za týden úterý, pátek

• Školský obvod Základní školy Npor. Loma, Příbor, Školní 
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice 9. května, 
Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březino-
va, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo č. p. 1366 
až 1369, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Juráňova, Kamenná, 
Kašnice, Křivá, Kubínova, Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luč-
ní, Mánesova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na  Benátkách, 
Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, Na Valše, Nerudova, Nová, 
nábřeží Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod 
Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova, Školní, 
Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká, Větřkovská, 
Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka Nejedlé-
ho, místní část Hájov.

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

Částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín je rovněž území obce Skotnice. 
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Technické služby města Příbora nabízejí podnikatelským subjektům zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho 

odeslání do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto hlášení resp. ohlašovací povinnost musí dle § 39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v termínu do 15. 2. splnit každý podnikatelský subjekt, kterému z jeho činnosti vznikne za předešlý kalendářní 
rok 100 kg nebezpečného odpadu, nebo 100 tun ostatního odpadu. 

Pro více informací kontaktujte Mgr. Pavlínu Nývltovou na tel. č. 731 674 984 nebo e-mailu: obchod@tspribor.cz.

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58 Příbor • IČ 00143651 • DS 77j35ss
HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz   info@tspribor.cz 

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel  reditel@tspribor.cz  737 245 980
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer dispecer@tspribor.cz 737 245 981
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady obchod@tspribor.cz  731 674 984
Ing. Elen Sládečková, ekonom  elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130
Irena Zárubová, kancelář  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 – 15:00
ÚTERÝ 8:00 – 11:00  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00  
PÁTEK ZAVŘENO

HLÁŠENÍ ZÁVAD,  
NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

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

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

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ÚTERÝ ZAVŘENO
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PÁTEK ZAVŘENO
SOBOTA 8:00 – 12:00

V měsíci listopadu 2015 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 klobásníky, věnečky, tvarohové, makové a hruš-
kové koláčky, občerstvit se kávou a čajem.

V dalším týdnu pak žáci z 1. stupně připravili pro své spolužáky rov-
něž Stonožkové bufety, do kterých přispěli rodiče slaným i  sladkým 
pečivem – jednalo se například o řezy jablečné i tvarohové, bábovky, 
sušenky, čokobanánové jednohubky, marlenky, medovníky, tiramisu, 
tyčinky, lízátka, čokoládové myšky a ježci. 

Mgr. Ján Drtil, ředitel Základní školy Npor. Loma, Příbor

STONOŽKOVÉ AKCE

ZE ŠKOL

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o zákazu požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství, kterou schválilo zastupitelstvo 
města koncem roku 2015, bude od ledna 2016 přísnější.
Tato obecně závazná vyhláška je účinná od 05.01.2016 a zakazuje konzu-
maci alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství. 
Jedná se o městskou památkovou rezervaci, o prostranství u objektu 
„Letka“, dále o lokality městského parku v Lidické ulici, parku na nábřeží 
Rudoarmějců a  parčíku u  „benátské lávky“. Dále jde o  prostranství 
u prodejny Penny Market a nádraží ČD. Tyto lokality zůstávají oproti 

vyhlášce z roku 2008 nezměněny. 
Nově je v obecně závazné vyhlášce definována například možnost 
postižení osob zdržujících se na veřejném prostranství s otevřenou 
lahví nebo jinou nádobou. To strážníkům při řešení problémových 
osob výrazně pomůže, neboť přistihnout osoby přímo při konzumaci 
alkoholu je obtížné. 
Celé znění vyhlášky naleznete na webových stránkách města Příbora 
– Právní předpisy města: 

http://www.pribor.eu/obcan/pravni-predpisy-mesta-2/

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 

NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ BUDE OD LEDNA 2016 PŘÍSNĚJŠÍ
Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor
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Netradiční výuku měli ve  dnech 10. 
a  11. prosince 2015 žáci 4.  a  5.  ročníku 
ze  ZŠ Npor. Loma v  Příboře. Jeli totiž 
do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, 
aby se seznámili s tím, jak v minulosti pro-
bíhaly Vánoce na Valašsku. 
Pracovníci skanzenu se proměnili v  ře-
meslníky, hospodáře a hospodyně, učitele 
a jeho pomocníka, Mikuláše, čerty a Lucky. 
Děti se vydaly po chaloupkách v  dědině 
a v každé z nich je čekalo nějaké překva-
pení. Mohly pozorovat při práci řezbáře, 
kováře, přadlenu s kolovrátkem, hospody-
ni, jak peče vánočku nebo zdobí perníčky. 
Povídaly si o vánočních zvycích a sezná-
mily se i s obyčeji už zaniklými. 
Při své procházce po dědině potkaly Lucku 
a také čerty a Mikuláše. A když zazpívaly koledu, dostaly od Mikulá-
še křížaly.
Zajímavá byla i návštěva školy, kde jim pan učitel a jeho pomocník vy-
právěli o životě dětí na Valašsku před sto lety.

Na závěr prohlídky čekalo děti příjemné posezení v chalupě z Miloňova. 
Děti se usadily ve vyhřáté chaloupce ke stolům, dostaly perník a voňavý 
čaj z devatera koření. A k tomu jim hospodyně vyprávěla, jak probíhal 
Štědrý den, jaké zvyky lidé dodržovali, co jedli při štědrovečerní večeři. 
Všem dětem se návštěva skanzenu velmi líbila.

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 v  podvečer se k  nám 
do školy ZŠ Npor. Loma Příbor vypravilo mnoho ro-
dičů, prarodičů, dětí i bývalých žáků. Proč? V 17.30 
začínal tradiční Vánoční koncert a všichni byli zvě-
davi, co pěkného si žáci se svými učiteli připravili.
Stejně jako v loňském roce se celé vystoupení ko-
nalo ve  slavnostně vyzdobené velké tělocvičně, 
různobarevné papírové zvonky, které tvořily zá-
klad výzdoby, vyráběli žáci všech ročníků. Už 
několik týdnů před koncertem se vyráběly zvonky, 
ale hlavně se nacvičovala jednotlivá vystoupení – 
různé písničky, tance i  hudební pohádka. O  den 
dřív, ve středu 16. 12., se na část programu přišly 

podívat děti z Mateřské školy Kamarád a jejich 
ohlasy byly velmi pozitivní. Čtvrteční dopoledne 
jsme věnovali generálce a pak už jsme se jenom 
těšili na večer. Nervozita a tréma také nechyběly, 
ale nakonec všichni svá vystoupení zvládli velmi 
pěkně a dočkali se bouřlivého potlesku diváků 
v zaplněné tělocvičně. 
Letošní koncert je tedy za  námi, podle ohlasů 
diváků se povedl a my děkujeme Petru Frýdec-
kému a Janu Monsportovi za zajištění ozvučení, 
vedení Masarykova gymnázia za zapůjčení desek 
na pokrytí podlahy v tělocvičně, Lukáši Ukrop-
covi za  fotografie z  koncertu, panu školníkovi 
za  pomoc při přípravách tělocvičny, děkujeme 
všem učitelům, kteří se na přípravě koncertu po-
díleli, a hlavně žákům, kteří věnovali část svého 
volného času na nácvik jednotlivých vystoupení.

Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

VÁNOCE NA VALAŠSKU

VÁNOČNÍ KONCERT

Další z akcí na 1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumiček.
V pátek 13. listopadu uspořádali žáci šestých a sedmých tříd spolu se svými třídními 
učitelkami na podporu Stonožkového hnutí turnaj v barevném volejbale. Celkem se 
dostavilo 12 tříčlenných týmů a také další žáci, kteří se starali o občerstvení sportovců 
a jejich fanoušků. Barevný volejbal se vyznačuje specifickými pravidly, upravenými po-
dle výkonnosti hráčů. My jsme zvolili jako jediný možný úder horní odbití obouruč po 
vlastním nadhození.  Časový limit pro jedno utkání byl 5 minut, přičemž si hráči museli 
počítat skóre sami na speciálním počitadle. Tím, že do hry nezasahoval žádný rozhodčí, 
byli hráči nuceni hrát čestně. Turnaj měl velký úspěch, děti byly spokojené.
Během stonožkových akcí probíhal tradiční bazar plyšáků. Tentokrát se sešlo velké 
množství plyšových hraček a zájem dětí o bazar byl obrovský.
V posledním listopadovém týdnu pak ve  Stonožkových bufetech pokračovali žáci 
2. stupně. Nabídli svým spolužákům bábovky, slané šneky, roládky, řízečky a množ-
ství dalších dobrot.

Během stonožkových akcí jsme získali 19 460,- 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.
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Týden, který byl zcela odlišný od  běžného školního života, 
strávili žáci 6. - 9. ročníku ZŠ Jičínské od 10. do 15. ledna na ly-
žařském kurzu ve Velkých Karlovicích. Děti si mohly zvolit, zda 
budou zdokonalovat své dovednosti na lyžích nebo na snowboar-
du. Pilně trénovaly ve Ski areálu Synot Kyčerka, který jim poskytl 
sjezdové trati různé obtížnosti. Přestože mezi účastníky kurzu byli 
i úplní začátečníci, na konci výcviku všichni zdolali i tu nejobtíž-

nější sjezdovku. V druhé polovině týdne 
se na lyžaře usmálo štěstí, napadl přírodní 
sníh, na chvíli vykouklo i sluníčko a po-
těšilo všechny panoramatickými výhledy 
na vrcholky Beskyd. Mnozí z žáků se lyžař-
ského kurzu účastní opakovaně a ti, kteří 
zde byli poprvé, plánují, že přijedou zase.

Ve středu 9. 12. 2015 se v Základní škole Jičínské uskuteč-
nila charitativní sbírka Srdce pro Adama. Žáci po jednotlivých 
třídách přicházeli do školní kuchyňky, kde si mohli za 50 Kč 
zakoupit symbolické perníkové srdíčko a v předvánočním čase 
přispět na pomoc nemocnému spolužákovi. 

Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a  zaměstnancům 
školy, s jejichž pomocí se podařilo získat 21 500 Kč. Peníze byly 
převedeny na účet rodičů Adama.

Dne 21. 12. 2015 jsme se na  pozvání pana ředitele ZŠ 
Npor. Loma Mgr. Jána Drtila zúčastnily každoročního před-
vánočního setkání bývalých zaměstnankyň školy – dnes již 
důchodkyň.

Vedení školy nám připravilo výborné občerstvení a  kaž-
dá z nás obdržela milý dárek. Velmi si tohoto pozvání vážíme 
a jsme rády, že i po několika letech, kdy už nepatříme mezi za-
městnankyně školy, se na nás nezapomíná. Rády si s bývalými 
kolegyněmi popovídáme, pochlubíme se svými vnoučaty, do-
konce i pravnoučaty.

Za všechny zúčastněné bych tímto ráda poděkovala jak ve-
dení školy, tak i učitelkám – hosteskám, které se o nás staraly. 
Ještě jednou ze srdce děkujeme.

Mgr. Zdeňka Demlová

Mgr. Miriam Reichertová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská

Bc. Ivana Bolomová

LYŽAŘSKÝ KURZ

SRDCE PRO ADAMA

RODIČE, PROHLÉDNĚTE DĚTEM HLAVY,  
VE ŠKOLE (ŠKOLCE) SE VYSKYTLY VŠI…

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU 
ZŠ NPOR. LOMA

„Vši (Anoplura) jsou podřád bezkřídlého hemitabolicky parazitic-
kého řádu hmyzu Phthiraptera. Vši parazitují na těle savců a živí se 
krví svého hostitele. Vši jsou celosvětově rozšířené, je známo asi pět set 
druhů, v České republice se vyskytuje dvacet šest druhů. Většina druhů 
jsou zároveň přenašeči řady infekčních onemocnění a jiných chorob. 
Mrtvé a horečkou postižené hostitele vši v rozmezí jednoho dne opustí.
Velikost všech zástupců se pohybuje mezi 0,4–6,5 milimetry. Vši mají 
proměnu nedokonalou, samice snášejí vajíčka hruškovitého tvaru, 
která se nazývají hnidy. Hnidy vši lepí na srst svých hostitelů. Většina 
vší má relativně rychlý vývoj a zhruba po týdnu se z vajíček stanou 
larvy, které mají tři instary (svléknutí), a potom se z nich stávají do-
spělci. Celé larvální stadium trvá zpravidla od dvou do tří týdnů.
Veš dětská neboli hlavová se může vyskytovat ve vlasech a vousech. 
Jméno dětská souvisí s tím, že je často přenášena mezi dětmi ve školce 
nebo škole. Většinou její výskyt identifikujeme nálezem hnid ve vla-
sech. Veš dětská nepřenáší žádné nebezpečné onemocnění, ale po 
jejím sání vznikají svědivé ranky, které bývají rozškrabány, a může 
docházet k následné infekci. Někdy mohou vznikat i ekzémy.“

Výše uvedené a podobné další informace i můžete vyhledat 
na internetu (zdroj: Wikipedie). 

„Rodiče, prohlédněte dětem hlavy,  
ve škole (školce) se vyskytly vši!“ 
Tak tyto informace si už bezmála čtyři roky čtu na nástěnkách 
ve školce nebo ve školním deníčku svých dětí. A řeknu vám, že je 
to už vyčerpávající, protože po celou tu dobu s drobnými přestáv-
kami bojujeme s likvidací těchto malých zvířátek. Když má k tomu 
ještě někdo holčičky, které chtějí dlouhé vlasy, tak to dá setsakra-
mentskou práci vyšetřit celou hlavu vlas po vlasu a stojí to nemalé 
peníze, za které nakoupíte odvšivovací prostředky – a ne všech-
ny jsou účinné vzhledem k neustále se zvyšující odolnosti vší.
Nebudu se rozepisovat o metodách likvidace vší, kterých je mno-
ho a každý si je může vyhledat sám. Myslím, že v dnešní době 
využívání internetu, sociálních sítí a jiných vymožeností by to 
neměl být takový problém. Dovoluji si však touto cestou ape-
lovat na  všechny rodiče, jejichž dětí se tento problém týká či 
může týkat, i když si myslí, že to jejich problém není, aby svým 
dětem hlavy opravdu kontrolovali a vši pečlivě likvidovali. Je to 
běh na dlouhou trať a hlavně je to běh kolektivní. Pokud budou 
někteří rodiče vůči tomuto problému stále laxní, je to problém 
neřešitelný. 
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Očekávané pracovní předpoklady: 
• zručnost při práci se zahradním nářadím a zahradní technikou
• samostatnost, zodpovědnost a důslednost
• možnost pracovat v pracovní dny (odpolední hodiny) a střídavě o víkendech

Práce bude probíhat na základě uzavřené dohody o provedení práce v termí-
nu od 1. 4. do 31. 10. 2016.

Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067
e-mail: mspionyru@tiscali.cz 
Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBOR, PIONÝRŮ (NA BENÁTKÁCH)
PŘIJME SPRÁVCE ŠKOLNÍ ZAHRADY

 URČENÉ PRO VEŘEJNOST 

V ČEM MOŽNÁ NĚKDY CHYBUJEME?
Mgr. Irena Nedomová 

V r. 2003 vycházel v Měsíčníku tzv. Jazykový koutek Lubomí-
ra Loukotky. Určitě stojí za to vrátit se k němu. V dalších několika 
číslech zveřejníme vždy jedno povídání pana Loukotky a přidáme 
něco navíc. Něco z toho, na co se ptáte nejčastěji.  
V prosinci 2003 Mgr. Lubomír Loukotka napsal:
Dnes se podíváme na skloňování názvů ulic. Týká se to ulic pojme-
novaných po významných osobách nebo obcích. Slyšíme nebo čteme 
např.: „Elektrický proud bude vypnut na ulicích Jičínská, Štefániko-
va a Frenštátská“. Správně by ovšem mělo být „na ulicích Jičínské, 
Štefánikově a Frenštátské“. Říkáte, že bydlíte na ulici Smetanova? 
Nebo že se něco týká ulice Březinova a Dvořákova? Nezní vám to 
hrozně? Nikomu to přece nic neudělá, když správně řekne „na uli-
ci Smetanově“ nebo „týká se to ulice Březinovy a Dvořákovy“.
Působí zde jistě i vlivy nářeční a v hovorové češtině se snad takové chy-
by dají odpustit, ale bohužel se s nimi setkáváme i v oficiálních pro-
jevech. Tolik jazykový koutek Mgr. Lubomíra Loukotky z roku 2003.  

Nyní slibované s městem Příborem, nebo s městem Příbor, 
nebo obojí.
Jazykovědci - tedy odborníky bylo popsáno hodně řádků o tom, zda 
používat v tomto případě nominativ jmenovací (tj. neshodný pří-
vlastek), nebo neshodný přístavek. V prvním případě bychom psali 
s městem Příbor, ve druhém s městem Příborem. Existují celé člán-
ky s vysvětlením, proč tak, či onak. 
Pokusím se o rozklíčování. Dle příručky jazykové poradny Ústavu 
pro jazyk český z roku 2008 jsou „obě varianty (nominativ jmeno-
vací i těsný přístavek shodný – ve městě Příbor / ve městě Příboře) 
chápány jako rovnocenné, avšak mohou mezi nimi být stylis-
tické rozdíly a lze sledovat různé preference a vývojové tendence.“  
A preference tady jsou. Neskloňujeme např. u jmen cizího původu 
a rozhodnout se můžeme i tam, kde si nejsme jistí - např. pokud 
nevíme, zda říci v Mělníku, či v Mělníce , zvolíme ve městě Mělník. 
A je to. Ovšem dobře známá česká jména měst s dlouhou tradicí 
bývají skloňována. Je jméno našeho města známé a s dlouholetou 
tradicí?  Co myslíte?
Ale máme tady další ale. K nesklonnému nominativu se často klo-
ní úřední styl. Dokládá to i fakt, že u spojení se slovem město si 
v podstatě můžeme vybrat s městem Příborem, nebo s městem 
Příbor, u spojení se slovem obec ovšem používáme pouze první pád - 
takže jen s obcí Příbor - v tomto případě jde o jazyk administrativní. 
Možná časem dojde k zjednodušení psaní i tohoto jevu, ale zatím si 
vyberte. Mně se líbí skloňování, a tak například ráda přivítám své 
přátele ve městě Příboře.

Dnes do třetice: psaní kalendářních dat - co je správně 1. led-
na 2016, 1.1.2016, 1. 1. 2016, 01.01.2016, nebo 2016-01-01?
Od srpna 2015 začala platit nová norma pro grafickou úpravu 
textových dokumentů přesně norma: ČSN 01 6910 Úprava doku-
mentů zpracovaných textovými procesory. Zpracovali ji odborníci 
Ústavu pro jazyk český AV ČR. Norma určuje zásady formálního 
uspořádání obchodních a úředních písemností. Není povinná, 
ani právně vymahatelná. Jisté ale je, že by se touto normou měly 
řídit úřady. Pro úředníky norma leccos zjednodušuje, a  to bylo 
v podstatě cílem jejího vydání. Jak je to tedy s kalendářními daty 
a touto novou normou? 
Data podle ní můžeme psát takto: 1. ledna 2016 (pozor - za teč-
kou mezera!!), nebo číslicemi, a to vzestupně s tečkami (1. 1. 2016 
- opět za tečkami mezery, někdy je tento formát považován za za-
staralý ), nebo bez mezer za tečkami, ale jedině takto 01.01.2016 
a nakonec sestupně se spojovníky 2016-01-01. V každém přípa-
dě je špatně 1.1.2016, ale je správně 11.11.2016 - prostě tam, kde 
máme u data dvě číslice, tam nemusíme psát za tečkami mezery. 
Zajímavé je, že předchozí norma z roku 2007 říkala, že jedinou 
možnou podobou psaní úředního data je ta sestupná se spojovníky. 
Z toho všeho vyplývá: můžeme si vybrat vlastně všichni* - ať už 
píšeme úřední dokument, nebo osobní. Možnosti máme čtyři. 
Na úřadech se často přiklánějí k variantě 01.01.2016 - důvod je 
jasný: nevzniká žádná mezera k vložení jiného znaku a  na konci 
řádků při řazení do bloků se ono datum nedělí - nemusí se řešit 
korekturami. 
U soukromých dopisů a soukromých dokumentů jsem ještě varian- 
tu 01.01.2016 neviděla, většina z nás používá varianty s mezerami 
1. ledna 2016 nebo 1. 1. 2016.
Jedno pravidlo bychom ale měli mít na paměti - ať už použijeme 
u článku, dokumentu kterýkoli typ psaní dat, neměli bychom ho 
střídat v jednom textu s jiným typem.
*Na matrikách podle matričního zákona lze užít pouze datum 
bez mezer.
---------------------------------
Ještě rada: Nespoléhejte vždy na opravy textu v PC.
Pokud si nejste jistí, a nikdy nemůžeme všichni všechno znát, pak 
se poraďte tady: http://prirucka.ujc.cas.cz/
Nebo nemůžete-li daný jev najít, zavolejte do  Jazykové poradny 
Ústavu pro jazyk český - kontakty najdete zde: 
http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/
Příště - vyberu z vašich dotazů. 

CO NÁS ZAJÍMÁ Z PRAVOPISU
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Zmizelé a  téměř zapomenuté perníkové pečivo ŠIFLE 
znovuobjevili po mnoha letech v Příboře!  Jejich znovuob-
jevení souviselo s návratem pouti o sv. Valentinu do města. 
Stalo se tak v roce 2004, téměř 60 let od poslední pouti. 

První písemná zmínka o  této pouti „na saních“ pochá-
zí z  r.  1673. Existuje doklad, že právě v  tom roce přispěla 
příborská obec finančním obnosem na  konání zimní pou-
tě literátskému bratrstvu Početí blahoslavené Panny Marie. 
Jestli se už v té době na pouti u kostela sv. Valentina v Příbo-
ře prodávaly šifle - kdo ví? Možné to ale je. Recepty na šifle 
už tehdy totiž existovaly a pekly se daleko široko. Potvrzují to 
slova Václava Michaličky, etnografa Muzea Novojičínska, p. o.: 
„Šifle byl naprosto běžný druh pečiva, někdy je označováno 
jako pečivo perníkové, jindy jako marcipánové. Byl to produkt 
rozšířený ve  všech středoevropských zemích.“ Jeho kolegyně 
etnografka Anna Hrčková dodává: „Šifle jako perníkářské mar-
cipánové dílo se prodávalo až do poloviny 19. století na všech 
poutích a jarmarcích. Nebylo to nic lokálního, regionálního. 
Když to vezmu z  administrativního dělení, bylo zastoupené 
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, všude. Protože výroba ne-
byla tak náročná jako při ostatních dílech, jako např. srdcích, 
které se musely vtlačovat do forem, tak byly šifle cenově nejdo-
stupnější pro všechny vrstvy obyvatel. Pak po r. 1859 když byly 
zrušeny cechy, toto dílo přešlo k cukrářům. Od konce 19. sto-
letí lze těžko říct, jestli bylo dílem perníkářů, protože tato 
dvě řemesla časem splývala v jedno.“  Václav Michalička ještě 
doplňuje: „Bývalo to pečivo, které sloužilo jako dar, jako jiný 
perník - třeba perníkové srdce. U šiflí jde ale o tvar. Je to tvar 
desky rozdělené na čtverečky - něco na způsob čokolády. Šifle 
se ulamovala po dílcích. S trochou nadsázky můžeme říct, že 
to je předchůdce tabulkové čokolády.“ Anna Hrčková souhla-
sí: „Pro šifle byl tvar daný. Perníkář vyválel z těsta plát, ten 
nožíkem rozdělil na tabulky, bylo jich 24. Tabulky od sebe po-
stupně odděloval, takže šifle měla 6x4 dílečků, a to byla jedna 
šiflička. Ovšem to neznamená, že neexistovaly formy na šifle. 
Existovaly. Já jednu viděla v Šumperku v muzeu.“ Dřevěných 
forem na šifle se uvádí v různých materiálech o perníkářství 
spousta. Jsou skutečně uloženy i  v muzeích. Většina z nich  
ovšem má na dně vyřezaný obrázek - čtyřlístek, květinu, posta-
vu. Šifle, o které mluvíme my, má ale dílky. Dokonce se hovoří 
o  abecedě na  těchto dílcích. A  to pekaře, kteří v  současné 
době šifle pečou, přivedlo k teorii, že šifle kdysi napodobovaly 
školní učební pomůcku - břidličnou (z němčiny břidlice - der 
Schiefer) tabulku na psaní. Luboš Gilar, perníkář - šifle peče 
pravidelně - vysvětluje: „Podle toho, co jsme se dopátrali, tak 

jeden odkaz hovořil o tom, že ještě v polovině 19. století si šifle 
děti rády kupovaly, ale spíš jako laskominu než učební pomůc-
ku. V té době se abeceda skládala z 24 písmen a byly k tomu 
takové tabulky, a tak se dělala tabulka z perníku jako perní-
ková abeceda, kde bylo 24 písmen a děti si je lámaly.“ Luboš 
Gilar vycházel z textu uveřejněného ve XIV. ročníku sborníku 
Český lid, kde se p. Jan Soulek ptal na marcipánovou abecedu. 
A dostal hned dvě odpovědi. Jan Tykač mu odpověděl: „Vyzvání 
toto mne povzbudilo, že jsem pořídil snímek abecedy dle ka-
dlubu někdejšího pernikáře p. Ant. Pětníka v České Třebové. 
Kadlub¹ vyřezán jest ze dřeva hruškového a má některé vyvstá-
vající části již vylámané, jak patrno. Na spodní straně vyryt 
jest letopočet 1652 a písmena G S, nepochybně zkrácené jméno 
pernikářovo. »Šiflata« dle tohoto kadlubu¹ hotovená kupová-
valy si děti ještě uprostřed 19. století a nosily je rády do školy, 
arci méně: jako učební pomůcku.“ 

P. O. Plaček zase Janu Soulkovi odpověděl: „V Pacově zacho-
vala se marcipánová abeceda asi do let padesátých minulého 
století. Starý Křečán (zemřel 19. srpna t. r.), osmdesátiletý 
dědoušek, vypravoval mi, že on, když chodil po poutích (byl ko-
žišníkem), pamatuje se jasně na marcipánové pečivo pro děti 
s abecedou. Nejvíce byly v oblibě písmeny A, B, G, D, H, K, M, 
O, U  a  Z. Ty prý si nejraději kupoval. Každá písmena stála 
1 krejcar. Nejvíce kupovali je hoši svým milým. Jmenovala-li se 
Anna, koupil jí hoch písmeno A, jmenovala-li se Božena — B, 
Marie — M,. Josefa — J atd. Také prý se dělaly v Pacově písme-
ny malé, tak že dalo se i sestaviti celé slovo neb jméno. Takové 
písmeny dělal dle forem starý pernikář Steidler, otec nynějšího 
cukráře p. Josefa Steidlera. Do nedávna prý měl všechny formy 
malé i velké, ale vida prý bezúčelnost jích pro nynější cukrář-
ství, spálil je.“

Jan Tykač mluví o  šif latech s  abecedou, P. O. Plaček 
o samostatných písmenech. A do třetice v české pohádce O per-
níkářovic Leontýnce, vodníkovi a brodské hrbaté chalupě se 
mluví zvlášť o šiflích a zvlášť o perníkové abecedě. V pohádce 
se vypráví: „….S dětmi to perníkář uměl. Z táflového perníku² 
jim udělal všelijaké husárky, šifle, pimprlátka, blížňata, koléb-
ku i abecedu, ze které se mohly učit číst jako ze slabikáře. Však 
měl k tomu také plno forem, které mu z lipového dřeva vyřezá-
val horecký řezbář Vondra…“ 

Poslední zmíněné zdroje napovídají, že šifle mohly mít oprav-
du různou podobu a že možná nejdříve byly šifle, pak na nich 
písmenka. Ale co s jejich názvem - šifle? Kde se vzal? V době, kdy 
si šiflata děti brávaly do školy, jak píše Jan Tykač, už toto per-
níkové pečivo lidé znali. Pekly se - jak říká Václav Michalička:  
„…už od doby, kdy ještě povinná školní docházka nebyla uzá-
koněna.“ ³  O názvu budeme hovořit příště.

Příště pokračování.

¹  Kadlub - forma.

²  Formy na táflový perník měly většinou rostlinný nebo geometrický 
motiv, který umožňoval hotový perník krájet na jednotlivé táfličky. 
Německé die Tafel znamená v překladu tabulku.

³ První krok k zavedení povinné školní docházky na našem území 
učinila v r. 1774 Marie Terezie.

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

Zdroj a foto: XIV. ročník sborníku Český lid, zprávy LTV Příbor.
Děkuji za vzpomínky Marie Matlové, za vyprávění Václavu  

Michaličkovi, Anně Hrčkové a Luboši Gilarovi. 

Mgr. Irena Nedomová 

ZMIZELÉ A ZNOVUOBJEVENÉ ŠIFLE
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Pravý přítok Odry, Lubina, má podle pověsti jméno podle 
toho, že pod svahem Radhoště, kde řeka pramení, kravičky 
lúbí chlemstat její čirou vodu. Název každé řeky „nějak“ vznikl 
a  „někde“ vznikl, ale uvedené zdůvodnění je opravdu pouze 
mýtické. Martin Žunkovič o takových zeměpisných názvech 
praví: Co do  místních názvů s  kořenným slovem živočišným, 
snadno uznati, že jich mnoho býti nemůže; zvíře, pobíhajíc 
z místa na místo, neposkytuje oné napořád v oči bijící značky, 
jež na  slovní označení nějakého místa třeba. Máme výšiny, 
jimž se říká Srnjak (= Rehberg). Vykladač univerzitně vzdělaný 
bude přísahati, že v  tom vězí srna = Reh. Naoko má snad 
pravdu. Ale co potom, když by kopec kdysi býval slul Zrnjak 
(= Beobachtungspunkt, od  zreti, obzírati)? Arci že z  dnešní 
výslovnosti těžko souditi na výslovnost za šerověku.

Jisté není nikdy nic. Ale již v  dávných dobách platila 
ve slovanských krajích zásada, že název řeky či říčky dostával 
jméno ženského rodu, zatímco název potoka jméno rodu 
mužského. Kopřivnička, Trnávka, Tichávka či Sedlnice tedy 
(historicky, dle jejich jména) nejsou potoky, nýbrž říčky; Klenos, 
Bystrý, Mazoch či Lubenec potoky jsou. Například, na základě 
výše uvedeného, se slovinský filolog Leopold Verbovšek 
domnívá, že i jméno řeky Labe muselo být kdysi Laba.

Než se dostaneme k  samotnému rozboru kořene lub, 
zastavíme se na  chvilku u  němčiny. Ale německý výraz pro 
řeku je totožný -  Lubina. V historickém a zeměpisném popisu 
Evropy, vydaném kolem r. 1844, je sice výraz Lubinau, avšak 
v  instrumentálu (= 7. pádě) ve spojení nad Lubinau. Taková 
koncovka, vycházející z německé transkripce, se ve staré češtině 
vyskytovala ještě v  1. polovině 19.  století. U  našich jižních 
Slovanů však němečtí úředníci zavedli ohledně kořene lub 
větší zmatky. Verbovšek píše, že předkové dnešních Slovinců 
- Veneti - říkali planině pod třemi lubi (= zaoblenými kopci) 
pravděpodobně V  lëbah, V  lobah nebo V  lubah. V  průběhu 
10.  století se však v  tomto kraji silně zvýšila přítomnost 
německých osadníků. Ti slyšeli údajné V lëbah jako Leybach. 
Němci často zaznamenávali jihoslovanská jména v  lokálu 
(= 6. pádě), a odtud tak pochází přípona -ach. Později upadlo 
původní slovo v zapomnění, a tak ho jen „poopravili“ v Laibach 
(Bach = potok).

Dnes je součástí Frýdlantu nad Ostravicí prastará vesnička 
Lubno. Poslechněme si názor, který o  jejím názvu zastávali 
historikové L. Hosák, R. Šrámek a V. J. Sedlák: Název Lubno 
a další podobné názvy míst, jako např. Lubna, Lubina, Luboměř, 
Luběnice aj., je pravděpodobně odvozen od  slova „lub“, které 
ve všech slovanských jazycích značí kůru stromovou. Všechny 
vsi takového jména byly založeny v lesích a zvány tak proto, že 
všude bylo ještě plno kůry po vykáceném lese, nebo že stavby 
měly střešní krytinu ze stromové kůry. V potocích při povodních 
se chytala stromová kůra – luba.

Další názor pochází od Václava Davídka: Název Lubno může 
být odvozen od jakosti půdy na povrchu terénu, na kterém byla 
ves založena. Ve staročeštině slovo lubbno mělo význam lubné, 
příhodné místo. Někdy název vyjadřoval ono příhodné místo, 
jindy kvalitní charakter půdy.

A do třetice kronikář Lubna František Gřunděl: Za zcela 
nesprávný výklad vzniku názvu Lubno je nutno považovati jeho 
odvození od podstatného jména lub, lubenec, což je dřevěný kryt 
neboli bednění v mlýnské stolici. Mlýnské kameny zhotovovali 
kameníci z pískovce a bednáři zase dřevěná bednění – luby. 
Tato výroba však vznikla v  až době, kdy ves Lubno byla již 
založena a pojmenována (před 1281).

Také v  Polsku jsou Lubna. Jedna vesnice Lubno (něm. 
Liebenow) je v okrese Lubiszyn ve vojvodství Lubusz na západě 
země, druhá (německy pro změnu Lüben) v  pomořanském 
vojvodství o  něco severněji. Drobně pozměněný název – 

s tvrdým slovanským „ł“ - Łubno (celkem 7 vsí) je roztroušeno 
většinou ve východním, severním a středním Polsku. O původu 
názvu Poláci píší, že je toponomický, což není nic nového pod 
sluncem.

Nyní se dostaneme k  jádru věci. Vesnička Lubina leží 
na  západním Slovensku v  Trenčínském kraji, v  okrese Nové 
Mesto nad Váhom, na  slovensko-moravském pohraničí. Je 
téměř zcela sevřená v  horské dolině, ohraničená hlavním 
hřebenem Bílých Karpat. Poloha obce je tedy příhodná, lubná, 
podobně jako mezi dvěma svahy podél potoka Lubence (u výše 
popisovaného frýdlantského Lubna), kde si svá obydlí stavěli 
první osadníci. Slovenská Lubina má rovněž středověký původ, 
první písemná zmínka o ní je z roku 1392. Místní etymologové 
vysvětlují původ jejího názvu takto: Meno jej je odvodené 
od  slovného základu „lub“ vo význame lyko, podkôrna časť 
listnatého stromu. Pomenovanie osady v  takomto poraste - 
dubovom - „dubina, dubina, bude z teba Lubina“,  je i základom 
povesti o založení obce.

A co naše „kopřivnická“ Lubina? Její název však nemá 
s  historickými časy nic společného. Své nynější jméno totiž 
obec dostala teprve 1. ledna 1959, kdy se sloučily dvě prastaré 
vesnice Větřkovice a Drnholec (též Drholec). A název byl vybrán 
jednoduše podle řeky, která katastrem obcí protéká. Usilovné 
pátrání nás tedy konečně dostaneme k názvu naší řeky, jelikož 
ten historický je. 

Lubina měla své jméno už ve 13. století, v době kolonizace 
Podbeskydí. Je známo, že pramení v nadmořské výšce kolem 680 m 
na  severozápadních svazích Radhoště  v  Moravskoslezských 
Beskydech, asi 1 km jihovýchodně od osady Pindula. Z výše 
uvedeného výkladu kořene „lub“ toho ale pro název naší 
řeky mnoho nezbude. Že by to byla řeka „lubná“ ve  smyslu 
výjimečná co do  hojnosti ryb, není nikde zaznamenáno. 
Plytká a kamenitá řeka není vhodná ani pro existenci vodních 
mlýnů a mlýnské náhony nebyly jistěže tak četné (ve 13. století 
a dříve), abychom mohli vážně uvažovat o lubu coby mlýnském 
dřevěném bednění, podle kterého by osadníci pojmenovali 
„životodárnou“ řeku. A lub jako lýko dubového porostu krajiny, 
kterou řeka protéká? Co víme o porostu krajiny ve 13. století 
a dříve? I kdyby byl převážně listnatý, nebo dokonce dubový, 
proč by pojmenovali řeku podle lýka stromu? Snad se můžeme 
pozastavit u  informace, že v  potocích na  Frýdlantsku se při 
povodních chytala stromová kůra – luba. K přívalu či nánosu 
vrstvy kůry jistěže mohlo u  Lubiny dojít, avšak patrně jen 
v některých úsecích. Není ale zrovna běžné pojmenovat řeku 
podle toho, jak zrovna vypadá při povodních. Proto je tento 
názor vcelku nepřesvědčivý. 

Je však jisté, že svůj název Lubina dostala na  určitém 
místě. Její délka je necelých 40 km. Oblast horního toku řeky 

Igor Jalůvka

O PŮVODU JMÉNA LUBINA
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bychom mohli vymezit mezi Pindulou a  Příborem, dolního 
mezi Příborem a  Košatkou. Jsem toho názoru, že Lubině 
dali název osadníci na jejím horním toku – mezi dnešním 
Frenštátem a  Pindulou. Učení historikové se jistě budou 
vysmívat (jak mívají ve zvyku), že „ve 13. století a dříve ještě 
žádní osadníci na Frenštátsku nebyli“. - Jistěže byli, jen to není 
nikde ZAPSÁNO! 

Dnešní čeština má k  historické „slovanštině“ již hodně 
daleko, abychom jí bez problémů rozuměli. Její slovní zásoba 
se po staletích pozměnila, jsou zde novotvary způsobené 
cizími vlivy. Jinak je tomu se slovinštinou, která v sobě ještě 
obsahuje původní slovanský základ – onu čistou formu. 
Ostatní slovanské jazyky, především západní a východní, jsou 
již natolik pozměněny a  zkomoleny, že si Slované navzájem 
nerozumí. To platí, avšak s výjimkou Jihoslovanů, především 
Slovinců, kteří nemají problém češtině rozumět, zatímco 
opačně se to v  žádném případě povědět nedá. Zaměříme se 
tedy na slovinský výklad kořene „lub“. Podle Žunkoviče se jedná 
o nejpůvodnější slovanský jazyk, jazyk národa „zapomenutého 
v alpských horách“.

Ljubljana (Laibach), Ljubno (Leoben), Lupič, Ljubuški, 
Ljubinje, Ljubica, Libice, Liboc a mn.j. jsou osady založené 
na  místech mokrých. Shoduje se věc i  co do  významu slova 
základního, ač Slované už úplně od něho upustili a jeho význam 
dávno zapomněli. Jen Rusové mají ještě prostonárodní „ljupa“ 
= ušišmanec, ušmouranec; „ljupať“ v blátě značí brouzdat se. 
V řeči baskické „ljupeca“ značí půdu hlinitou, maznou zem. Že 
„ljupa“ bylo slovo všeslovanské, poznáme z toho, že je ve všech 
krajinách po nejednom názvu místopisném o kořenné slabice 
v ljup a jejích obměnách. Jen na ukázku: Lübben a Lübbenau, 
mokré lučiny podél Sprévy, jež Němci nazvali „Spreewald“; 
pak Liebenau, Libau, Libavá, Lipník a  mn.j. Je zajímavé, že 
ve spojitosti s názvem řeky Žunkovič kořen „ljub“ neuvádí.

Do „skupiny názvů pastviskových“ řadí Martin Žunkovič 
i velice podobný kmen – lab: Labe, lat. Albis, něm. Elbe, značí 
vodu, co protéká lučnaté kraje. Není pochybnosti, že kořen 
„lap“, „lab“ je prastarým výrazem pro pojem pastvisko, neboť 
Laponsko (něm. Lappland) je po výtce územím pastevním. 
V  ruštině „lubuzjeje“ znamená trávu stepní. Slovinci krávě 
říkají též „laba“. Německé „Laibach“ psávalo se dříve Labach; 
bach není potok, nýbrž slovinský lokál a  „laby“ jsou travnaté 
roviny v  lublaňském okolí, zvané Laibacher Moor. U  Ptuje je 
Laba potok, který přetíná mokré lučiny podél Drávy. V Srbsku 
mají Lab potok. Latinský tvar „Albis“ jest přizpůsobenina 
podobného rázu jako „Alpes“.

Žunkovič nám svým výkladem sice obohatil pestrost názorů, 
nicméně pro původ názvu řeky Lubina jsou jeho informace 
nadále nedostačující. Jeho názorům snad odpovídá charakter 
krajiny, přes kterou Lubina teče. Jestliže tedy shrneme oba 
Žunkovičovy prolínající se výklady, mohla by Lubina protékat 
mokrými a  lučinatými kraji – pastvisky. Píše se, že území 
Lašska (kterým řeka teče) pokrývaly odedávna rozsáhlé 
lužní lesy. Další slovinský etymolog, Leopold Verbovšek, nám 
upřesňuje dnes již pozapomenutý význam slova luh: Obecný 
slovanský výraz je „lon ͂g“; staroslovinsky „lóg“ = der Hein, 
der niedere Wald; chorvatsky „lug“ = silva, palus; bulharsky 
„lâg“; ukrajinsky a  rusky „luh“, „lug“; slovinsky „loka“ = vlhký 
rovinatý les. - Já přidám, že dnes populární „anglické“ sloveso 
to log (= „zalogovat“, přihlásit se do  systému) má i  význam 
substantivní (= podstatného jména), a to ve významu „poleno“, 
„kus dřeva“. Například ve slavné skladbě Beatles A Hard Day´s 
Night (Perný den) zpívá John Lennon, že by měl spát jak dřevo 
(…I should be sleeping like a log…). 

Dejme tedy prostor Verbovškovi, aby mohl vyjádřit svůj 
názor: Nápadný, zaoblený, docela mohutný kopec se nazýval 
lub. Slovo má stejný původ jako výraz lobanja (= lebka, kostra 
hlavy), nebo také zaoblená skořápka či kůra (= lubje). V Rusku 
mají staré město Lobnoje. U  nás známe Lubnik, L(j)ubel(j) 
a L(j)ubno, v Pomořansku je vesnice Lubnija. Lužičtí Srbové 

zdolávají kopec Lubin (Drohmberg), jsou také města Lubij 
(Löbau) a  Lubnjow (Lübbenau). Zajímavé je substantivum 
lubja, -je, což znamená podkroví. Dokonce taková lodní 
paluba pochází z kmene lub. Kromě toho, slovinské olupimo je 
slupka (kůra) kulatých ovocných plodů.

Opět se tedy dostáváme ke stromové kůře. I když v češtině 
již výraz luba nemáme, používáme loupat kůru, avšak známe 
lúpať (slov.) kôru či lupat (mor. dial.) kuru. Ve Verbovškově 
případě se ale nejedná o stromovou kůru coby vodní nános, 
ale spíše vydutou, zaoblenou skořápku. Slovinský etymolog 
dále pokračuje: Obec Piagge v italské provincii Pesaro patřila 
do Territorio di Lubacaria, jak je uvedeno v listině bývalého 
opatství S. Paterniano z roku 777; opevněný hrad Lubacaria 
byl zbořen v  roce 1227. Na  západním břehu jezera Como se 
rozprostírá ves Lubiana. Jihozápadní předměstí historického 
města San Daniele del Friuli se nachází na kopci a nazývá se 
Borgo Lubiana. Také v S. Martino di Castrozza je vesnička 
Case Luben = Lubno. 

Naše Ljubljana tedy není ojedinělá. Původ jejího jména 
je výsledkem jazykové zákonitosti, který obsahuje konkrétní 
místopisné jméno. Po vývoji slabiky lob-> lëb-> ëlb-> alb- 
ve  smyslu výšiny, hory, se již v  nejstarší době lužických 
popelnicových polí objevily jména Alpe a  římské Colli 
Albani, avšak s  latinským výrazem pro bílou (albus = bílá) 
to nemá nic společného. Totéž platí pro Albánii. Vzhled jejich 
hor je stejně tak bílý jako černý (Černá Hora). Pro údajnou 
Lubenskou vas (=  ves) existuje jednoduchá náhrada jako 
slovní derivát s příponou -ana: Lubana (protože máme také 
Lubno) > Lublana; přípona „-ana“ znamená, že dané místo 
se rozprostíralo - na  rozdíl od  dřívějších hradišť - jako 
planina od úpatí kopce. Jiný přírodní charakter mají místní 
jména Zaplana, Poljana, Kožbana, Medana či Kosana. Naše 
město Lublaň (Lublana, Ljubljana) tak bylo pojmenováno jako 
planina pod zaobleným kopcem. Ljubljanica (Lublaňka), též 
Lubija, říká svým názvem, že pramení přímo zpod luba, kopce 
na hranici s rovinou. Vrhničané (podle města pod pramenem 
řeky) ji stále nazývají Lëbija. Řeka proto nemohla dát jméno 
našemu městu, ale stal se pravý opak jako běžná praxe. Jiným 
příkladem je Lobnica, pramenící v Pohorje.

Stejným způsobem jako u  Ljubljanice vzniklo jméno řeky 
Laba (Labe). Název musel být ženského rodu a opět vyjadřuje, 
že řeka pramení „zpod luba“, kopce. Němci nevěděli, jak se 
vyslovuje počáteční slabika, a  proto jméno lëba > ëlba; tak 
vznikl název Elba, což převzala latina. Starověká Liburnie 
pochází z lëb, Albánie zase od ëlb. Pro 15. století je pak typické 
používání latinského církevního adjektiva (= přídavného 
jména) labacensis = ljubljanský. Vyloučené je spojení místních 
názvů s Ilyry (jež na území Venetů nikdy nebyli), kdy se klade 
název řeky Ljubljanice do souvislosti s jejich říčním božstvem 
Laburus. To byla snaha Bělehradu (tedy Srbska v  rámci 
dřívější SFR Jugoslávie), protože pro něho byla existence Venetů 
nežádoucí. Ale jak je vidět, i v tomto případě se vše točí kolem 
slovního základu lab-, což se od Venetů dostalo do používání 
u latinských kronikářů.

*   *   *
Tolik Leopold Verbovšek. Jeho výklad kořene lub je patrně 

nejobsáhlejší, ale zda je nejúplnější a nejpřesvědčivější, nevím. 
Přesto jsem jeho názoru nakloněn. Příponu –ina (na rozdíl 
od  uvedené –ana) nebudeme tak podrobně rozebírat; je to 
běžná koncovka feminina (= ženského rodu). Je tedy možné, 
že řeka Lubina dostala svůj název (za pomoci Verbovškovy 
teorie) podle toho, že pramení přímo zpod luba, nápadné 
mohutné hory na hranici s rovinou, za kterou naši předkové 
museli považovat Radhošť . Anebo proto, že protékala 
mokrými a lučinatými kraji – pastvisky, jak nastiňuje Žunkovič? 
Definitivní závěr proto nejsem schopný udělat, i když „mým 
favoritem“ je Verbovškova verze. Článek má tedy pootevřený 
konec - nechávám na čtenáři, ať si utvoří vlastní názor. Třeba 
přijde na něco zcela nového. Bylo by to jen dobře… 
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VÝZNAMNÁ KULTURNÍ OSOBNOST PŘÍBORA

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

JOSEF ŠVÁBENICKÝ, KULTURNÍ OSOBNOST PŘÍBORA

Josef Švábenický 
(*7. prosince 1919 
– Červené Janovice 
u Kutné Hory, †8. lis-
topadu 1980 – Nový 
Jičín) bývá příbor-
skými pamětníky 
nejvíce vnímán jako 
pedagog na Základní 
devítileté škole Jičín-
ské, ale jeho profesní 
a  zájmový horizont 
byl ve  skutečnosti 
mnohem širší a bývá 
dodnes zcela opomí-
jen. Povolání učitele 
úzce souviselo s jeho 
kulturní činností pro 
město Příbor, neboť 
veškeré aktivity, jež 
v  této oblasti orga-
nizoval a  vytvářel, 
měly vždy naučný 

a vzdělávací charakter. Josef Švábenický nebyl tedy pouze pe-
dagogem, ale byl také divadelním režisérem, dramaturgem 
a hercem, básníkem, recitátorem, interpretem poezie a literární 
tvorby, textařem, literárním a divadelním historikem a teoreti-
kem, estetikem, esejistou a novinářem. Všechny tyto kulturní 
oblasti tvořily pevnou součást jeho pedagogické činnosti i histo-
rické, teoretické a praktické tvorby, které uplatňoval jako rozsáhlý 
soubor zájmových okruhů v kulturním životě Příbora v období 
50. až 70. let 20. století. 

Navštěvoval obecnou školu v Malešově u Kutné Hory a poté 
reálné gymnázium, které začal studovat v  Čáslavi a  dokončil 
v Kutné Hoře, kde maturoval v roce 1940. Zavření vysokých škol 
mu znemožnilo nastoupit na zamýšlená studia historie a litera-
tury a absolvoval Lindnerův učitelský ústav v Kutné Hoře, kde 
složil v květnu 1941 zkoušky z učitelské dospělosti. Od září téhož 
roku do roku 1946 pracoval jako hospitant, praktikant a pomocný 
učitel na různých základních, měšťanských a chlapeckých ško-
lách v kutnohorském okrese. V letech 1944 až 1945 byl totálně 
nasazený v továrně na výrobu benzinu a olejů v Kolíně. V roce 
1945 se zapsal na studia pedagogiky, historie a filozofie na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale pro nedostatek 
učitelů nastoupil po ročním studiu jako pedagog na obecnou 
školu v Litvínově. V červnu 1946 uzavřel sňatek s Boženou Di-
belkovou (1922–1973), která pracovala jako učitelka na téže škole, 
a  začal se věnovat mimoškolním aktivitám v  oboru dětského 
divadla, dramatické tvorby a dětského recitačního přednesu. 

V roce 1949 byl na svou vlastní žádost s manželkou přeložen 
do Příbora, odkud pocházela jeho žena. V letech 1949 až 1956 
působil jako pedagog na základních a středních školách v novoji-
čínském okrese. V roce 1951 vykonal v Ostravě zkoušku učitelské 
způsobilosti pro střední školy v oborech český jazyk a dějepis. Od 
roku 1956 až do roku 1979 pracoval jako učitel českého jazyka, 
literatury, dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy na Základní 
škole Jičínská v Příboře. V roce 1950 začal pracovat také jako re-
žisér, dramaturg a herec amatérského divadla závodního klubu 

ROH Tatra Příbor, kde uváděl zejména dramata českých, ruských, 
francouzských a britských autorů. V roce 1957 společně s man-
želkou založil v rámci osmileté střední školy v Příboře Pionýrský 
divadelní a recitační soubor, který se zaměřoval na dramatizaci 
a inscenování pohádek a popularizaci české dramatické a lite-
rární tvorby. V období 60. a 70. let režíroval řadu divadelních 
inscenací, kde zároveň působil jako dramaturg a herec. 

Během 60. a 70. let organizoval a řídil další kulturní akce 
v  Příboře, mezi ně patřily především komponované literár-
ní večery věnované osobnostem české a zahraniční literatury, 
poezie, divadla a hudby. V roce 1976 sestavil a publikoval sbor-
ník textů Příbor v hudbě a literatuře, který obsahuje příspěvky 
ze stejnojmenné konference konané v městské knihovně. Jeho 
kulturní činnost byla úzce spojena nejen se základní školou, ale 
i  s domem kultury, městským muzeem, městskou knihovnou 
a lidovou školou umění (dnes základní umělecká škola) v piari-
stickém klášteře, kde vedl přednáškovou a lektorskou činnost. 
V Příboře působil také jako pracovník Sboru pro občanské zá-
ležitosti a  předseda Aktivu pro práci s  knihou na  národním 
výboru (dnes městský úřad). Zastával funkci lektora Sociální 
akademie a v letech 1961 až 1965 vykonával funkci odborného 
poradce a metodika pro jazyk český. Byl slavnostním řečníkem 
při odhalování pomníků Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1968 
a Sigmunda Freuda v roce 1969 a stál při obnovení skautského 
a sokolského hnutí v Příboře.   

Během studií na  Univerzitě Karlově v  Praze navštěvoval 
přednášky světoznámých osobností humanitních studií, mezi 
něž patřili zejména estetik, literární teoretik a představitel čes-
kého strukturalismu a  Pražského lingvistického kroužku Jan 
Mukařovský a filozof Jan Patočka zaměřující se na fenomeno-
logii a filosofii dějin. V rámci své učitelské praxe na ZŠ Jičínské 
v Příboře napsal v letech 1961 až 1963 tři rozsáhlé pedagogické 
a teoretické texty Umělecký přednes, Rozvíjení literární výcho-
vy v mimoškolním životě dětí a Výchovné hodnoty v  literatuře 
a jejich působení na mládež různých věkových stupňů. Při pří-
ležitosti vydání letáku ke komponovanému programu Večer 
s L. Pelikánovou publikoval také svůj další kratší text Proč nej-
větší péči estetické výchově mládeže. Ještě během svého působení 
na národní škole v Sedlnicích napsal v první polovině 50. let po-
drobnou historickou práci na téma Naše středověká města. Jejich 
vznik a význam po stránce hospodářské, společenské, politické, 
národnostní a kulturní. 

Kulturní činnost Josefa Švábenického byla úzce spojena 
rovněž s básnickou, lyrickou a hudební tvorbou. Skladatel Petr 
Hrubiš zkomponoval na jeho slova v roce 1961 cyklus sborových 
písní Ve větru podzimním, jehož součástí je Kantáta starému 
Příboru pro sólo a dívčí sbor s doprovodem orchestru, a v roce 
1965 tři hymnické zpěvy Zemi rodné a laskavé. Z jeho několika 
básní patří k nejznámějším Starému Příboru. Kromě řady oce-
nění, která získal v 60. a 70. letech za pedagogickou, výchovnou 
a kulturní činnost, obdržel v červenci roku 1963 od ministra 
školství Františka Kahudy pochvalné uznání za teoretickou prá-
ci Rozvíjení literární výchovy v mimoškolním životě dětí, která se 
setkala s kladným hodnocením na osmi ústředních celostátních 
pedagogických čteních. Tímto textem, který zdaleka nevyčerpává 
všechny souvislosti, bych chtěl oživit povědomí o mém dědovi 
Josefu Švábenickém, který byl v období 50. až 70. let 20. století 
významnou kulturní osobností Příbora.
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KLUBY, SPOLKY

Jan Diviš, předseda Archeologického klubu v Příboře

Z ČINNOSTI ARCHEOLOGICKÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE V ROCE 2015

• Výroční schůze klubu (dále AK) se konala 8. 1. 2016 za pří-
tomnosti 6 členů (Jan Diviš, Daniel Fryč, Bohumil Borovička, 
Josef Šobáň, Ing. Jaroslav Horák a Radek Johančík ) a jednoho 
hosta. Ještě před zahájením vlastní schůze gratulovali přítomní 
B. Borovičkovi k vítězství v šachovém turnaji, který se hrál v Brně 
od 26. 12. do 30. 12. 2015. Byl to  již 40. ročník tradičního vánoč-
ního turnaje s názvem Memoriál Ing. Olexy 2015. Po přivítání 
účastníků poděkoval předseda AK JUDr. Aleši Uhlířovi za vy-
hotovené fotografie z minulé výroční schůze,  ocenil také jeho 
přínos pro archeologii za velmi pěkné a fundované příspěvky pro 
periodický tisk o archeologickém bádání v našem kraji. Členy AK  
potěšilo i to, že si velmi váží  činnosti tohoto příborského spol-
ku a seznamuje veřejnost s našimi objevy a významnými nálezy. 
Počet výborových schůzí vedení AK byl 40.

• Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů ar-
cheologických artefaktů a provádění povrchových sběrů 
na archeologických lokalitách již dříve objevených – zapojili se 
všichni členové AK.  Průzkumy a sběry byly realizovány v širším 
okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hra-
nic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem 
se jednalo o více než 160 vycházek, převážně individuálních.  

• Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – 
provádí se velmi pečlivě, a to včetně fotografické dokumentace 
nalezených artefaktů a aktualizací katalogů (Jan Diviš). Aktua-
lizované katalogy Jana Diviše byly předány v minulém roce paní 
Ing. I. Buskové (Městský úřad v Příboře), okresnímu archeologu 
Mgr. Pavlu Stabravovi, Mgr. V. Michaličkovi a vědeckým pracov-
níkům v Moravském zemském muzeu.

• Publikační činnost v odborném a periodickém tisku – v posled-
ní publikaci  Přehled výzkumů  publikoval Daniel Fryč neolitické 
nálezy od  Bernartic nad Odrou. Jeho práce byla vypracovaná 
velmi pečlivě a fundovaně. Několik článků bylo v minulém roce 
zveřejněno také v Měsíčníku města Příbora. Pro Přehled výzku-
mů jsme odevzdali opět několik  příspěvků k tisku. 

• Samostatná publikace.
 V létě roku 2015 vydali vlastním nákladem členové AK v Příboře 

Ladislav a  Jan Divišovi knihu Paměti Kněžic, Uhřičic, Příbo-
ra a jiné příběhy. 
Vázaná reprezen-
tativní publikace 
velikosti A4 je opat-
ř e n a  t v r d ý m i 
o m y v a t e l n ý m i 
deskami, obsahuje 
přes 80 barevných 

fotografií a 250 černobílých. Autoři a ostatní přispěvatelé čtenáře 
všeobecně seznamují s oblastmi Vysočiny, Hané a Příbora, upo-
zorňují na zvláštnosti těchto regionů. Různé příběhy jsou v knize 
doplněny četnými citacemi významných českých a  světových 
básníků, prozaiků a osobností. Archeologická část vypracována 
Janem Divišem obsahuje tyto příspěvky:
1. Osídlení okolí Kněžic u Jihlavy od pravěku do raného středo-

věku. 
2. Biografické údaje J. D.
3. Výběr nálezů ve fotografiích z archeologické sbírky J. Diviše.

 Uvedenou originální knihu si můžete nezávazně prohlédnout po 
telefonické domluvě (mobil 737 785 817).

• Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s  odborný-
mi a vědeckými pracovníky. Též  v roce 2015 jsme  realizovali  
konzultace s odbornými a vědeckými pracovníky (z Moravského 
zemského muzea  a Archeologického ústavu v Brně, Muzea Vy-
sočiny). Tato setkání se uskutečnila v Brně a  Třebíči.

• Velmi  si ceníme zdařilých webových stránek o činnosti AK 
umístěných na internetových stránkách města Příbora. V roce 
2015 zde přibylo několik nových a poměrně obsáhlých  příspěvků.  
Nově byly zavedeny e-stránky AK (D. Fryč), kde se také prezentují 
výsledky v archeologickém bádání v Poodří.

• Uskutečnili jsme několik  archeologických  zájezdů kolektiv-
ních i individuálních  (Dolní Věstonice a Brno).

 Koncem prosince 2015 byla zaslaná žádost na Městský úřad v Pří-
boře o finanční příspěvek na náklady pro vydání několika knih 
(Jan Diviš, Daniel Fryč). 1. kniha: Nálezy středopaleolitických 
kamenných nástrojů na mezolitických a pozdně paleolitických 
lokalitách ze širšího okolí Příbora,  Kopřivnice a Štramberku (Jan 
Diviš). 2.kniha: Významné objevy a nálezy příborských archeo-
logů v Poodří ve fotografiích (Jan Diviš - Daniel Fryč). Níže jsou 
ukázky z uvedených knih.

II. Plán činnosti na rok 2016.
• Činnost podle odstavců  2 až 4 a 6 až 9 z bodu I.
• V roce 2016 vydáme vlastním nákladem aspoň tři nové samostat-

né publikace.  

III. Různé a příspěvek hosta.
 V závěru schůze nás JUDr. Aleš Uhlíř seznámil s  akcí, která 

proběhla v muzeu v Bolaticích u Ostravy. Jednalo se o setkání 
sběratelů kamenných předmětů ledovcového původu s odborní-
ky. Publikoval o této události příspěvek v  jednom významném 
německém časopise (GESCHIEBEKUNDE AKTUELL).

Obr. 1. Výběr středopaleolitických ka-
menných nástrojů moustérienské kultury 
(drasadla, škrabadla, vruby, zoubky, nůž) 
neandertálců ze  širšího okolí Kopřivnice 
a Příbora. 
Lokality: Kopřivnice 1: 1, 3, 4, 
Závišice – Peklo: 2, 6, 7, 
Příbor – Janský sloup: 5, 8 – 16, 
Příbor – Statek: 17

Obr. 2. Výběr hrotů z Bílovecka:
1 – 4 moustérienské,
5 – 8 listovité,
9 levalloiský,
10 – 11 na úštěpu.
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ZE SPORTU

Jan Diviš

Jiří Tomaškovič, bkpribor.cz

ŠACHISTA BOHUMIL BOROVIČKA ZVÍTĚZIL V BRNĚ

BASKETBALISTKY PŘÍBORA PROŽÍVAJÍ SKVĚLOU SEZÓNU

Ve dnech od 26. 12. do 30. 12. 2015 probíhal již 40. ročník tradičního 
vánočního šachového turnaje  v Brně  s názvem Memoriál Ing. Ole-
xy 2015. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 7 kol se zápočtem 
na LOK ČR i na FIDE ELO. Startovalo 28 šachistů. Moravskoslezský 
kraj zastupovali 4 hráči, všichni z bývalého okresu Nový Jičín (N. Mička  
a P. Macháč z Mořkova, B. Borovička a J. Diviš z Příbora). 
První místo v turnaji příborského šachisty B. Borovičky bylo v silné 
konkurenci zasloužené,  ze 7 kol vybojoval 5 bodů. V letošní sezoně hra-
je B. Borovička závodně šachy v krajské soutěži za Kopřivnici A, patří 
k oporám v mužstvu. Tento hráč s výkonností KM (kandidát mistra) 

je historicky nejlepším šachistou, který kdy  žil v Příboře. Velmi úspěš-
ně si vedl v turnaji také Norbert Mička z Mořkova, obsadil 2. místo. 
Umístění dalších šachistů z našeho okresu: 18. Jan Diviš (ŠK Petřvald 
– 3 body), 23. Petr Macháč TJ Mořkov – 2 body. Brněnský šachový tur-
naj byl značně vyrovnaný, rozhodlo až poslední kolo, kdy se také utkali 
spolu nejlepší zástupci z okresu Nový Jičín, jejich duel skončil remízou.  
O konečném pořadí mezi prvními 4 muži rozhodlo až pomocné hod-
nocení. K favoritům turnaje patřilo několik silných brněnských hráčů, 
ti však byli předstiženi dvěma muži z Novojičínska.  
Turnaj se líbil a již nyní se těšíme na Memoriál Ing. Olexy 2016.

Na konci roku 2015 pořádal Basketbalový klub Příbor dva turnaje 
v  basketbalu. Na  Štěpána se sešli bývalí i  současní hráči při Ště-
pánském turnaji, o den později se v obou příborských tělocvičnách 
uskutečnil čtvrtý ročník Turnaje v trojkovém basketbalu. 

„Příborského Vánočního turnaje, v němž nastupují vždy jen tři 
basketbalisté hrající na jeden koš, se zúčastnili nejen hráči domácího 
BK Příbor, ale i basketbalisté z Nového Jičína, Frenštátu pod Radhoš-
těm, Rožnova pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Bruntálu a Ostravy,“ 
uvedl prezident klubu Jiří Slaný. „Příznivé připomínky hráčů a hrá-
ček byly dostatečným poděkováním a zároveň i motivací pro pořádání 
příštího už V. ročníku,“ uzavřel Jiří Slaný.

Nejen v Příboře se ale hrál o vánočních svátcích basketbal. Nej-
mladší minižačky kategorie U11 odcestovaly na turnaj do Krnova, 
odkud si díky jedné výhře přivezly své první bronzové medaile. „Pro 
všechny to byla nová zkušenost. Z vůbec prvních medailí měla děvča-
ta oprávněně obrovskou radost,“ přiblížila trenérka Pavla Zlevorová.

Hned první víkend roku se znovu rozeběhly všechny basketba-
lové soutěže. Ve spanilé jízdě tak mohli například pokračovat kluci 
kategorie U12, kteří ve své soutěži ještě neprohráli. V utkáních pro-
ti Frýdku-Místku si připsali v pořadí patnáctou a šestnáctou výhru 
a  kralují své skupině Oblastního přeboru. Frýdek-Místek porazi-
li svěřenci trenéra Miroslava Slováka 59:43 a 77:20. „Své první dvě 
utkání odehrál Danek Seidler, herní zkušenosti proti dobrému sou-

peři celkem posbíralo hned pět mladších kluků z družstva U11,“ řekl 
Miroslav Slovák.

Vynikající sezónu hrají zatím také příborské ženy. V lednu ukončily 
čtyřmi zápasy základní část druhé ligy. V době uzávěrky Měsíčníku byly 
známy výsledky pouze zápasů proti Nymburku 71:74 a Poděbradům 58:56. 
Po těchto dvou utkáních jim patřila skvělá druhá příčka v základní části 
a naděje vybojovat velmi dobrou výchozí pozici pro nadcházející play off.

V obou školních tělocvičnách se na konci roku hrál IV. ročník Vánoční-
ho turnaje trojic. Foto: Jiří Tomaškovič

JUDr. Rostislav Michálek, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

NOVÝ TRŽNÍ ŘÁD
A PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ

S účinností od  1. 1. 2016 nabylo účinnosti nařízení města 
č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád, ve kterém je stanoveno ně-
kolik změn. 
Nejvýznamnější je pravidlo, že tržištěm obecně je pouze určené místo 
na ulici Zámečnické (dřevěné stánky) a až v případě zaplnění těchto 
míst je tržištěm také určené místo na náměstí Sigmunda Freuda. Při 
konání poutě, kulturních a sportovních akcích pořádaných či spolu-
pořádaných městem Příborem nebo jeho příspěvkovými organizacemi 
jsou tržištěm místa prakticky jako dosud při konání poutě. Dále byla 
stanovena, popř. upravena předsunutá prodejní místa, místa pro re-
staurační zahrádky a pojízdný prodej.

Od stejného data nabyla účinnosti obecně závazná vyhláš-
ka města č.  2/2015 o  stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podni-
ků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Tato vyhláška stanovuje nová pravidla pro pořádání, průběh a ukon-
čení veřejnosti přístupných kulturních a  sportovních akcí. V  pátek, 
v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, lze tyto 
akce pořádat v době od 06:00 hod. do 24:00 hod., v ostatních dnech 
od 6:00 hod. do 22:00 hod. 

Pořadatel každé uvedené akce je povinen ve lhůtě nejméně 30 dní před 
jejím konáním oznámit Městskému úřadu v Příboře příslušné údaje. 
Akce, jejichž trvání bude delší než stanovenou dobu, lze konat pouze 
na základě výjimky udělené Radou města Příbora (dále jen „rada měs-
ta“). Žádost o výjimku musí být podána nejméně 60 dnů před dnem 
konání řádné schůze rady města, předcházející dnu konání akce. Vý-
jimku lze udělit pouze na konkrétní akci nebo na určité časové období 
u pravidelně se opakujících akcí, ne však na dobu delší než 1 rok. Rada 
města je oprávněna udělenou výjimku odejmout v případě, že dojde 
k porušení podmínek vymezených v udělení výjimky. Rada města je 
rovněž oprávněna udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmí-
nit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění 
veřejného pořádku.

Porušení povinností stanovených právním předpisem obce práv-
nickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou může být správním 
deliktem, za který lze uložit pokutu do 200.000 Kč. Stejným porušením 
povinností fyzickou osobou může být přestupkem, za který lze uložit 
pokutu do 30.000 Kč.
Úplné znění všech obecně závazných právních předpisů města nalez-
nete na webových stránkách města Příbora – Právní předpisy města: 

http://www.pribor.eu/obcan/pravni-predpisy-mesta-2/
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Mgr. Petra Nytrová Gallová, sociální pracovnice Domova Příbor, p. o.

MUDr. Mořic Jurečka

DOMOV PŘÍBOR ŽIL PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉROU

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

V Domově Příbor proběhla dne 4. 12. 2015 „Mikulášská 
kavárnička“. Zaměstnanci Domova v přestrojení za Mikuláše, 
čerta a anděla za doprovodu malých andílků navštívili uživatele 
a předali jim mikulášské balíčky. Vánoční atmosféru zpříjemni-
la svým zpěvem a hrou na harmoniku naše dobrovolnice, která 
s Domovem již řadu let spolupracuje. Tuto akci navštívili nejen 
rodinní příslušníci uživatelů, ale také žadatelé Domova Příbor.

7. 12. 2015 zazpívaly písně s vánoční tématikou děti z Ma-
teřské školy Švermovy (MŠ Kamarád) Příbor a  dne 14.  12. 

2015 vystoupili studenti komorního sboru Masarykova gym-
názia Příbor se svým hodinovým vánočním koncertem, který 
potěšil nejen uživatele, ale také zaměstnance Domova. Tím-
to bych chtěla za  Domov Příbor poděkovat Mateřské škole 
Švermově (MŠ  Kamarád) Příbor a  Masarykovu gymnáziu  
Příbor.

21. 12. 2015 proběhlo v  odpoledních hodinách setkání 
dobrovolníků, na kterém ředitelka Domova poděkovala dobro-
volníkům za jejich činnost v uplynulém roce. 

Vánoce jsou prastarou oslavou zimního slunovratu, jsou křes-
ťanskými svátky spojenými s narozením Ježíše Krista v  judském 
Betlémě, jsou symbolem lidské radosti, rodinného štěstí a mezilid-
ské lásky. V každé rodině, v každé vesnici, v každém městě se slaví 
svým tradičním neopakovatelným způsobem. A  tak tomu bylo 
i v loňském prosinci v našem městě.

Adventní čas byl naplněn mnoha příjemnými předvánočními 
zážitky, adventními koncerty, vánočním jarmarkem, příjezdem 
mikulášské rodiny a zpíváním koled na náměstí atd. Pro všechny 
občany města je připravilo mnoho obětavých lidí, zájmových a spo-
lečenských organizací včetně oddělení odboru rozvoje města. Všem 
patří vřelý dík. Atmosféra pro Vánoce byla dokonale připravena.

Vánoční čas začíná východem první hvězdy na obloze o Štědrém 
večeru, vánoční liturgická doba začíná půlnocí z 24. na 25. prosin-
ce, nocí, v níž se narodil Ježíšek. I v našem městě se slaví tradičním 
starobylým způsobem, půlnoční mší svatou ve  farním kostele 
Narození Panny Marie. Ať jsme věřící, nebo ne, každý přichází 
do kostela na půlnoční pro vánoční radost, zvěst o narození Boží 
lásky do lidského srdce. Při mši zazněly koledy, pastorely a část druhé 
České mše vánoční J. J. Ryby v podání amatérských i profesionálních 
muzikantů z Příbora i okolí. Po půlnoční mši se setkávají všichni lidé 
dobré vůle na příborském náměstí pod rozsvíceným vánočním stro-
mem a poslouchají české, moravské i světoznámé koledy v podání 
mnoha obětavých muzikantů. Zazněla i starobylá píseň příborského 
ponocného, která se zpívávala před více jak 150 lety na věži farního 
kostela a zaznamenal ji pan Rudolf Sklenovský.

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, bývá v našem měs-
tě často spojena se slavnostním vánočním koncertem. V loňském 
roce jsme si připomněli významná výročí narození i tragické smrti 
českého hudebního skladatele a  kantora Jana Jakuba Ryby. Při-
pomínkou byl i vánoční koncert z děl tohoto mistra české hudby 
přelomu klasicismu a romantismu považovaného za českého Mo-
zarta. Mimochodem je autorem českého názvosloví, prvním českým 
skladatelem zhudebňujícím českou lidovou píseň a iniciátorem refor-
my českého moderního školství. Rybova Česká mše vánoční zazněla 

poprvé ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod 
Třemšínem 25. 12. 1796.

Na Štěpána není Pána, tak praví starobylá pranostika. Na Lašsku 
se v tento den koledovalo, malí a velcí nebo mladí a staří koledníci 
chodívali po koledě po domácnostech. Dnes tady tradice zanikla. 
Nicméně dnes lidé navštěvují své rodiny a  přátele, dodatečně se 
obdarovávají.

27. prosince, tedy den po hlavních vánočních svátcích, se v na-
šem městě koná představení živého betléma. Vloni to bylo již po 
šesté. Tímto počinem navazujeme na tradici konání betlémských her 
v daleké minulosti, která bohužel již postupně zanikala. Měla úzký 
vztah k příborskému řemeslnému betlémářství. Lidé, děti a mládež, 
rodiny s dětmi, domácí i cizí návštěvníci se scházejí na příborském 
náměstí, mnohdy za mrazu a v chladu, aby si společně vyslechli pří-
běh o narození božího dítěte v podání amatérských umělců, herců, 
muzikantů, tanečníků, mnoha obětavých a dobrosrdečných obča-
nů i občánků našeho městečka. Srdečný potlesk, příjemný úsměv 
plný spokojenosti a  trpělivost jsou velkou odměnou pro všechny 
účinkující:
Svatá rodina – Tomáš a Marie Jiříkovi, Janička (Ježíšek), Vojtíšek 
(andílek)
svatí tři králové – Bohuslav Majer, Vladimír Šproch, Stanislav Štefek
pastýři – Jan Monsport, Valentin Putala, Mořic Jurečka, anděl – 
Anežka Monsportová
recitátoři – Vladimíra Greinerová, Tereza Michálková, Kateřina 
Monsportová, Jan Monsport ml.
příborský žesťový kvintet a příborská schola – Martin Monsport
trubači – Valentin a Martin Putalovi
taneční soubor paní Dagmar Jurákové ze Štramberka, varhany – 
Jaroslav Vaněk
děti a mládež z Příbora a okolí pod vedením paní Lenky Debefové, 
Marie Jurečkové, Dany Putalové
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli a po-
dílejí na přípravě a organizaci této vánoční akce. Městu Příboru 
a  Technickým službám našeho města, římskokatolické farnosti 
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Ing. Silvie Strakošová, piaristický klášter Příbor

Za odbor kultury a cestovního ruchu Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru

APITERAPIE – LÉČIVÁ SÍLA VČEL A VČELÍCH PRODUKTŮ

KULTURNÍ DĚNÍ V ROCE 2016

V sobotu 16. 1. 2016 od  09:00 hodin v  zasedací místnosti piaristického klášte-
ra proběhla odborná přednáška Základní organizace Českého svazu včelařů Příbor 
ve spolupráci s městem Příborem pro včelaře i širokou veřejnost na téma „Léčivá síla 
včel a včelích produktů“. 

Přednášející MUDr. Jana Hajdušková podrobně hovořila o včelích produktech -  
medu, pylu, propolisu, včelím vosku, mateří kašičce a včelím jedu. Pochopitelně byla 
největší pozornost věnována medu – druhům, konzistenci, dávkování a účinkům. Ne-
chyběly ani tipy a recepty k těmto produktům. Přednáška byla ukončena první pomocí 
a krátkou diskuzí. Pokud návštěvník opravdu dobře poslouchal, mohl si z přednášky 
odnést cenné informace, které se mu určitě budou hodit v praxi. O přednášku mělo 
zájem asi 30 občanů všech věkových kategorií.

Rok 2016 bude z  pohledu kultury pro Příbor velmi zásadní. 
V letošním roce si připomeneme významné výročí 765 let od první 
písemné zmínky o Příboře a čeká nás otevření nově zrekonstruova-
ného Kulturního domu Příbor. Ale vezměme to hezky od počátku. 
Leden je za námi a s ním i každoroční Valentýnský ples, který se konal 
z důvodu rekonstrukce Kulturního domu ve Školní jídelně Komenské-
ho. V piaristickém klášteře jsme si vychutnali úžasný Večer šansonů 
v podání Daniely Krulikovské a Ivo Sanitera.
Únor zahájíme jedinečným festivalem Songfest (04.02.2016, piaristic-
ký klášter) – Vítání roku opice. Můžete se těšit na vystoupení čínské 
zpěvačky a hlavní organizátorky festivalu Feng-yün Song, českého 
básníka, písničkáře a prozaika Jana Buriana a pěveckého sboru Va-
lentin. Hlavním hostem bude tradiční pekingská opera Opičí král. 
V únoru samozřejmě nebudou chybět tradiční příborský a klokočov-
ský masopust a Veselení o pouti sv. Valentina s bohatým programem.
Následuje březnový velikonoční jarmark a od dubna si můžeme opět 
užívat oblíbená pouliční hudební vystoupení. V dubnu oslavíme Me-
zinárodní den památek a sídel, je připraven zajímavý program - jako 
obvykle vystoupení historické skupiny, zábavná stanoviště, divadel-
ní představení. 
Květen proběhne ve znamení prvomájového koncertu a připomenutí 
výročí osvobození města Příbora. 
V červnu oslavíme v městském parku Den dětí a nebude chybět již 
tradiční akce Myslivecké odpoledne, svatojánské ohně a metání metel.
V červenci si koncertem Dechového orchestru mladých Příbor připo-
meneme nedožité 80. narozeniny Ludvíka Demla. Prázdniny zpestří 
III. ročník Příborské lávky na koupališti, která bude tematicky vázána 
na 135. výročí, kdy Příborem poprvé projel vlak. Taktéž se na náměstí 
opět po roce setkáte s Kinematografem bratří Čadíků.
První víkend v září je oslavou Dnů evropského dědictví spojených 
s oslavou výročí 765 let od první písemné zmínky o Příboře. Čeká nás 
den plný zábavy, historických, hudebních a divadelních vystoupení, 
zkrátka den, na který byste si nic jiného plánovat neměli. 

O týden později se bude konat tradiční příborská pouť s pouťový-
mi koncerty v městském parku.
V posledním čtvrtletí roku jsou naplánovány tradiční akce - např. 
Mezinárodní den válečných veteránů s pouštěním vodních lam-
piónů, mikulášská jízda, Česko zpívá koledy, vánoční jarmark, 
adventní koncerty.
Významnou událostí, která jednoznačně ovlivní budoucí kulturní 
dění ve městě Příboře, bude již zmíněné otevření nově zrekonstru-
ovaného Kulturního domu Příbor. Slavnostní otevření s bohatým 
kulturním programem je plánováno do konce června. Rekonstruk-
ce objektu s sebou nepřinese pouze větší komfort pro návštěvníky, 
ale také širší programovou nabídku do budoucna. A i když plno-
hodnotný provoz bude probíhat až v příštím roce, tak už v tom 
letošním se vynasnažíme přijít se zajímavým programem pro 
všechny věkové kategorie. V souvislosti s tímto jsou na webových 
stránkách vyhlášeny ankety (pro dospělé a  pro děti) zjišťují-
cí Vaše přání. Kromě ankety můžete využít i e-mailovou adresu 
buskova@pribor-mesto.cz, na  které ráda budu přijímat Vaše 
podněty a  nápady. Ti, kteří nemají přístup k  internetu, mohou 
samozřejmě zvolit osobní návštěvu pracovníků odboru kultury 
a cestovního ruchu. 
Kromě zmíněných akcí si letos připomeneme řadu výročí význam-
ných příborských osobností, jako např. 160 let od narození prof. 
MUDr. Sigmunda Freuda, 440 let od  narození sv.  Jana Sarkan-
dera, 100 let od narození Oldřicha Helmy – letce za 2. sv. války. 
V piaristickém klášteře a v nově zrekonstruovaných piaristických 
zahradách bude rovněž probíhat spousta přednášek, koncertů a vý-
stav. Taktéž nabídka příspěvkových organizací, středisek, spolků, 
sdružení, Muzea Novojičínska, městské knihovny bude jako ka-
ždý rok velmi pestrá. 
Možnosti kulturního vyžití naleznete průběžně na  webových 
stránkách města www.pribor.eu, vývěsních plochách, Měsíčníku 
a v neposlední řadě ve vysílání městské televize.

Těšíme se na Vaši účast.

v Příboře a panu faráři P. Jindřichu Švorčíkovi, Petru Frýdeckému 
(ozvučení), Stanislavě Slovákové (fotodokumentace), Jaroslavu So-
puchovi (videodokumentace).
Upřímné a srdečné poděkování patří všem lidem dobré vůle, rodi-
ně Štefkově, Pavliskově, Putalově, Monsportově, Jurečkově a všem 
obětavým dětem, mládeži, lidem, na které bychom neradi zapomněli 
a jejichž dobrovolné pomoci si velice ceníme.
Na živém betlémě zazněla betlémská hra zaznamenaná vlastivěd-
ným pracovníkem a příborským rodákem panem Josefem Krestou, 
která se hrávala v našem městě na přelomu 19. a 20. století. Rádi 
bychom touto formou znovu objevovali a předávali tyto skvosty 

příborské a lašské lidové kultury a slovesnosti současné i budou-
cí generaci.

Vánoční dobu kulturně pomyslně zakončil slavnostní  
vánoční koncert příborské scholy a  pěveckého kvartetu ve  far-
ním kostele Narození Panny Marie v neděli 3. 1. 2016. Poděkování 
za všechny vánoční duchovní akce patří panu Martinu Monsportovi.

Reportáž z akce pořízená ve studiu Local TV Příbor byla zařa-
zena do  2. zpravodajství 2016 s premiérou 15. 1. Na webu je  i nyní: 

http://www.youtube.com/watch?v=yNS8ZipUJ2c (od 14. minuty) 
nebo  www.televize-pribor.cz  - 2. zprávy 2016.

Videospot „pro domácí zhlédnutí“ zašleme meilem na požádání.

POZVÁNÍ NA KULTURU
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Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., Ing. Jana Konečná

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

ZPRÁVA Z FILMOVÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE

FILMOVÝ ROZHOVOR S JIŘÍM NEDĚLOU

Než začneme zprávou z posledního promítání, tak bychom chtěli 
velmi poděkovat všem, kteří se v pátek 8. ledna 2016 dostavili do filmo-
vého klubu na projekci filmů Amanita Flachbartii (2014) a Fantazma 
(2015) nezávislého filmaře Lukáše Masnera. Tentokrát přišlo včetně 
hostů a pořadatelů celkem 23 diváků, což je oproti minulému pro-
mítání, a vzhledem k tomu, že je filmový klub teprve v počátcích, 
velká divácká účast. Hlavním hostem večera byl scenárista a herec 
Jiří Neděla, který na obou filmech spolupracoval. Na prvním jako 
autor scénáře a představitel vedlejší role a na druhém jako hlavní 
herecký protagonista. Přijel v  doprovodu divadelního, klipového 
a reklamního producenta Jana Rejžka (jedná se pouze o shodu jmen 
se známým filmovým a hudebním publicistou, který měl 24. listopa-
du 2015 v Městské knihovně v Příboře přednášku o současné české 
populární hudbě Kaleidoskop s vybranými hudebními ukázkami).
Po projekci se rozvinula mezi naším hostem a filmovým publikem 
zajímavá debata o obou promítaných snímcích i o nezávislé filmové 
tvorbě a jejích podmínkách v českém prostředí obecně. Na základě 
obou diskusí z dosavadních promítání zjišťujeme, že přímý kontakt 
tvůrců s publikem je záležitost, kterou příborští diváci i autoři sa-
motní velmi oceňují. Je to pro nás také ujištění, že se máme touto 
cestou i nadále ubírat a kromě filmové podívané poskytovat i tento 
osobní kontakt, aby se diváci mohli seznámit s pozadím vzniku, na-
táčením či žánry uváděných filmů mnohem více. Filmový klub tak 
budeme profilovat nejen jako zdroj zábavy, se kterou je kinemato-
grafie již od svých počátků spojena, ale také jako příležitost dovědět 
se něco nového. I nadále budeme do programu zařazovat nezávislé 
a amatérské filmy, neboť se setkávají u příborského publika s velkým 
úspěchem a nabízejí nová pojetí filmových žánrů.
Označení amatérský film není pro námi uváděné tituly přesným ter-
mínem, neboť snímky vznikají v profesionálním technickém zázemí 
a jsou natáčeny absolventy filmových studií, kteří mají s natáčením 
a  postprodukční fází vzniku filmů bohaté praktické zkušenosti. 
V mnoha směrech navíc naznačují nové možnosti směřování filmové 
tvorby, která může v některých ohledech konkurovat filmům uvádě-
ným v běžných kinech. Snímky vznikají pouze mimo velké produkční 
společnosti ve finančně omezených podmínkách, a tudíž jsou prezen-
továny pouze na menších festivalech a přehlídkách a stojí většinou 
mimo zájem distributorů. Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat 

také olomouckému grafikovi, kreslíři a výtvarníkovi Tomáši Kop-
řivovi, který pro náš filmový klub vytvořil propagační plakát. Ten 
budeme používat pro všechna následující představení a jeho součástí 
vždy bude krátký komiksový příběh.
Srdečně vás všechny zveme na další promítání, které se uskuteční 
dne 12. února 2016 v Loutkovém divadle Beránek v městském parku.

Filmy Amanita Flachbartii (2014) a Fantazma (2015) byly 
v Příboře promítány poprvé. Jaké jsi měl dojmy z příborského pu-
blika? Jak na tebe působil interiér filmového klubu?

Byl jsem příjemně překvapený, že diváků bylo více než dva-
cet a že spadali do různých věkových skupin. I když šlo z velké 
části o přátele a rodinné příslušníky pořadatelů, byl u nich znát 
upřímný zájem a otevřenost. Promítací sál na mě působil archa-
ickým dojmem, ale to není na závadu - naše filmy nemají žádné 
specifické projekční požadavky, naopak si myslím, že se v  ta-
kových místech, která k dnešním standardním kinům působí 
vlastně jako jakási alternativa, dobře vyjímají.

Po projekci se rozpoutala dlouhá diskuse mezi tebou a pub-
likem. Zažil jsi něco podobného u projekcí těchto filmů v jiných 
městech? Jaké reakce diváků tě nejvíce oslovily?

Diskuze byla dalším příjemným překvapením a myslím, že 
takto organizovaně při žádné z předchozích projekcí neproběh-
la. Dřív jsme se spíš sešli s diváky v hospodě a diskutovali jsme 
o nich tam. Nejvíc mě potěšila asi poznámka k jedné scéně, kte-
rou diskutující rozvinul v tom smyslu, že kdyby byla doplněná 
o určitý motiv, mohla mít až cronenbergovskou poetiku. My jsme 
při natáčení mysleli přesně na to samé, ale z nějakého důvodu, 
zřejmě z ostychu, jsme onen motiv nepoužili.

Z živých reakcí publika vyplývá, že mají o nezávislou a ama-
térskou kinematografii velký zájem. Překvapila tě osobně tato 
skutečnost? Co je podle tebe důvodem úspěšnosti těchto filmů? 

Úspěšnost v tomto smyslu je relativní pojem - úspěchem je, 
když na film přijde hrstka lidí, kteří se ale baví nebo které film 
podnítí k zamyšlení. V tomto smyslu promítání v Příboře úspě-
chem bezesporu bylo. Je ale důležité, aby diváci aspoň tušili, co 
mají očekávat: film natočený za minimum peněz a bez herců, 
na které jsou diváci zvyklí z televizních obrazovek. Na druhou 
stranu finanční dostupnost filmové techniky rozdíly ve vizuální 
kvalitě mezi takzvanými amatérskými a takzvanými profesio-
nálními filmy velmi zdařile zahlazuje. A pokud je řeč o českém 
profesionálním filmu, řadu let se vedou diskuze o jeho budoucím 

           Filmový klub při Coworking centru v Příboře
                          (Loutkové divadlo Beránek)
           pátek 12. února 2016; jednotné vstupné 100,- Kč

             Trable s trumpetou (2012), 11 min., černobílý
Režie: Jan Haluza; scénář: Ondřej Čížek, Jan Haluza

20:15 hod.; groteska

Bady (2013), 22 min., barevný
Režie: Jan Haluza; scénář: Miloš Kameník

20:45 hod.; psychologické drama

Případ pro Jáchyma Semiše (2013), 41 min., barevný
Režie: Jan Haluza; scénář: Vlastimil Čížek, Jan Haluza

21:00 hod.; akční komiksová komedie 

Ještě ne. Nejdříve 
chci vidět filmy od 
Jana Haluzy. Jsou 
dynamické, zábavné a 
skvěle natočené!

Už jsi viděl ten 
nový western od 
Quentina 
Tarantina?
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ČTVRTEK 4. 2. 2016
Stylovou oslavu nového čínského roku přinese tradičně již 15. roč-
ník festivalu Songfest.cz. Tři víkendy od 2. do 20. února, jedenáct 
měst a pestrý program, jemuž bude letos vévodit autentická ukázka 
tradiční pekingské opery Opičí král v podání členů Čínské diva-
delní akademie v Pekingu - takové bude vítání nového roku dle 
luno-solárně jupiterského kalendáře, který bude tentokrát ve zna-
mení ohnivé Opice. 
„Rok ohnivé opice, který začne 8. února 2016, přináší dynamickou 
pohyblivost, ohebnost a vitalitu, racionalitu i cit pro umění, prů-
bojnost, proměnlivost a komunikaci,” říká zakladatelka festivalu 
Feng-yűn Song a dodává: „To vše jsou vlastnosti, které se snažíme 
obsáhnout v našem festivalu, který jsme letos věnovali zejména 
barevné proměnlivosti lidského hlasu a improvizaci.” 
Programovou oporou multikulturního festivalu Songfest.cz 2016 
bude samozřejmě také samotná Feng-yűn Song. Každý večer fes-
tivalu je jedinečný a neopakovatelný.

Program Songfestu.cz 2016 v Příboře začne ve čtvrtek 4. 2. 
v 16 hodin. V piaristickém klášteře budete mít možnost si pro-
hlédnout opice, opičky, opičáky různých tvarů a velikostí. Vyrobily 
je děti mateřských škol Švermova a Frenštátská Příbor. Budete 
mít možnost si vyzkoušet výrobu origami, ochutnat vynikající 
čaj Dobré čajovny a další. Vstup na odpolední doprovodný pro-
gram je zdarma.

Večerní program v Příboře moderuje písničkář, básník a prozaik 
Jan Burian, vystoupí čínská zpěvačka a hlasová pedagožka Feng-
-yűn Song se svým jazzovým triem Trio PUO. Dále se představí 
příborský amatérský pěvecký sbor Valentin pod vedením umělecké 
vedoucí Blanky Hrubé. Členové tohoto sboru zkoušejí a zpívají pro 
radost a program na Songfest2016 nacvičili ve velmi krátkém čase. 
Hlavním hostem večera budou mistři pekingské opery s ukázkou 
z představení Opičí král. 
Předprodej vstupenek na příborský program probíhá v městském 
informačním centru v Příboře, cena vstupenek je v předprodeji 
180,- Kč a na místě pak 220,- Kč. Počet míst s ohledem na kapa-
citu sálu je omezen a místa nejsou číslována.
Tento projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury 
České republiky a hlavním městem Praha.

ÚTERÝ 9. 2. 2016
Pro všechny příznivce tradičních kulturních akcí a  také pro 
všechny, kteří mají chuť a zájem se dobře pobavit a společně vy-
tvořit příjemnou atmosféru je připraven příborský masopust. 
Setkání všech masek a maškar je v 15:30 hodin na náměstí, ma-
sopustní průvod vychází v  16:00 hodin z  náměstí Místeckou 
ulicí uličkami pod kostelem sv. Kříže přes Vésku, Klokočov, Be-
nátky na Mexiko. Pochování basy a masopustní veselí se koná 
v restauraci Mexiko.

NEDĚLE 14. 2. 2016
Dobový kolorit dávných jarmarků si připomeneme na tradiční 
příborské akci Veselení a mše o pouti sv. Valentina. Program, 
ve  kterém vystoupí potulní muzikanti, kejklíři, komedian-
ti a  řemeslníci, začne v  areálu sokolovny a  na prostranství 
okolo kostela sv.  Valentina v  9:00 hodin. Pro děti i  dospělé 
bude připravena střelnice z  luků a  kuší, vystoupí historická 
kapela, pouliční divadélko, fakír, můžete se zapojit do dobo-
vých soutěží, svést se na historickém dřevěném kolotoči nebo 
na oslíkovi. Nebudou chybět tradiční pochutiny jako příborské 
šifle, oříšky, zabijačka, koláče, perníky, polévky a horké nápo-
je na  zahřátí, nabízeny budou i  řemeslné výrobky a  mnoho 
dalšího. Jako každoročně je připravena alchymistická dílna. 
Losování Valentinského štěstí proběhne od 14 hodin. Losy bu-
dou v prodeji od 2. února v informačním centru a v průběhu 
veselení na místě.
Mše v kostele sv. Valentina začne v 9:30 hodin. Po skončení bo-
hoslužeb bude kostel zpřístupněn do 14 hodin.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda budou otevřeny od 9 do 16 ho-
din za zvýhodněné vstupné 15 Kč a děti zdarma. K vidění bude 
jednodenní výstava zajímavých předmětů z depozitáře příbor-
ského muzea. Během dne můžete rovněž navštívit prostory 
piaristického kláštera. 

Připravujeme:
V měsíci březnu se uskuteční tradiční Velikonoční jarmark 
s kulturním programem, a to v sobotu 19. března od 8 do 12 ho-
din.

V neděli 21. února 2016 se v Příboře již popáté uskuteční Restau-
rant Day. Poprvé jste měli možnost ochutnat domácí kulinářské 
dobroty 15. února 2015, improvozované restaurace měly tehdy 
své stanoviště před Základní školou na ulici Jičínské. Akce se 
znova opakovala v květnu, srpnu a  listopadu roku 2015, vždy 
v městském parku v Příboře a velmi rychle si našla své příznivce 
a pravidelné návštěvníky. Pro neznalé bych ráda zmínila, že Re-
staurant Day je mezinárodně oslavovaný festival domácího jídla 
a pití, na kterém si může každý z nás na jeden den vyzkoušet, jaké 

to je mít vlastní restauraci, kavárnu či cukrárnu a pohostit své 
sousedy lahůdkami z domácí kuchařky. Akce se koná vždy čtyři-
krát ročně a pro ty, kteří mají chuť se zúčastnit nejbližšího termínu 
- třetí únorové neděle - připisuji i kontakt pro bližší informace:  
restaurantdaypribor@gmail.com.
Na viděnou  21. února 2016 od  11 hodin v  mětském parku! 
A nezapomeňte na vlastní nádobí, účelem akce rozhodně není 
produkce odpadů v podobě použitého jednorázového nádobí. 
Děkujeme :-)

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ÚNOR 2016

RESTAURANT DAY

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

Hanka Jemelková, Coworkingové centrum Příbor

směřování, ne-li vybřednutí ze stagnace. Možná, že amatérské 
a nezávislé filmy (a zároveň možnost dostat je k početnějšímu 
publiku) představují jeden ze směrů, kterými by se nejen český 
film mohl do budoucna ubírat. Tomu by nasvědčoval i úspěch 
snímku Nenasytná Tiffany (2015), jehož autor Andy Fehu, toho 
času student FAMU, rovněž začínal coby amatérský filmař 
a i jeho nový počin nese rysy nezávislého a nízkorozpočtového 
přístupu k natáčení.

V rámci filmových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci 
se postupně vytvořila skupina několika nezávislých filmařů. Jaké 
tvůrce a jejich filmy bys pro náš filmový klub doporučil? U jakých 
titulů bys předpokládal velký divácký zájem?

Kromě zmiňované Nenasytné Tiffany jsou to určitě filmy 
Honzy Haluzy, z  těch posledních hlavně Případ pro Jáchyma 
Semiše (2013), vizuálně vytříbená a dynamická pocta žánru ko-

miksových adaptací. Dále válečný snímek Na konci září (2015) 
autorské dvojice Tomáš Uher a Milan Cyroň, kteří se specializují 
na historické látky, a také filmy Marka Čermáka, které naopak 
vynikají civilností a citlivým přístupem k sociálním otázkám.

Zmínil ses, že pracuješ na novém scénáři. Nezamýšlíš situo-
vat příběh některého z tvých příštích scénářů do Příbora?  Jaké 
lokality bys případně pro vyprávění vybral?

Nápad na další film je v zárodečném stádiu a i když mám 
nejasnou představu o ústředním motivu, všechno se ještě může 
změnit, takže do výběru konkrétních lokací je ještě daleko. Ale 
obecně se dá tvrdit, že pokud nevybíráme filmové lokality vy-
loženě pro jejich genius loci, snažíme se je volit tak, aby v nich 
nebylo příliš rušivých jevů, na  které jako nezávislí/amatérští 
tvůrci nemáme vliv (tedy scény s  komparzem v  exteriérech 
apod.).
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KULTURNÍ PROGRAM – ÚNOR

Pondělí 1. až pátek 5. února od 8:00 hod. 
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
Určeno pro děti do 13 let. Cena: 800 Kč.   
Cena za jednotlivý den 200 Kč.  

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Pondělí 1. až čtvrtek 4. února  
HORNÍ BEČVA – CHATA PEKÁRNY  
Zimní prázdninový pobyt. 

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
Pondělí 1. až pátek 5. února od 8:00 hod. 
DNY DESKOVEK A DANCEMÁNIE 

Centrum Dětské misie 
Středa 3. února od 17:00 hod. 
SPOLUZÁVISLOST - PŘEDNÁŠKA 

Kavárna Teen Challenge Příbor 
Čtvrtek 4. února od 16:00 hod. 
SONG-FEST 2016 – VÍTÁNÍ ROKU OPICE 
Piaristický klášter Příbor. 

Město Příbor 
Sobota 6. února od 9:00 hod. 
KLOKOČOVSKÝ MASOPUST 

Občanské sdružení Klokočov 
Sobota 6. února od 19:00 hod. 
HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
Sobota 6. února od 19:00 hod. 
SPOLEČENSKÝ PLES 

MěO KDU-ČSL Příbor 
Pondělí 8. února od 19:00 hod. 
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY VI 
Hodinový pořad, ve kterém zazní čtené ukázky 
z vybraných historických knih z piaristické 
knihovny v Příboře. Vstupné: 15 Kč. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 9. února od 15:30 hod. 
PŘÍBORSKÝ MASOPUST 

Město Příbor 
Středa 10. února od 9:00 hod. 
MINIKARNEVAL  
Akce pro maminky a děti. Vstupné: 30 Kč.  

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Čtvrtek 11. února od 17:00 hod. 
MADEIRA - KVĚTINÁČ ATLANTIKU  
Cestopisná přednáška manželů Špillarových. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Pátek 12. února od 20:00 hod. 
PŘÍBORSKÝ FILMOVÝ KLUB 
TRABLE S TRUMPETOU, BADY A PŘÍPAD 
PRO JÁCHYMA SEMIŠE 
Vstupné 100 Kč. 

Coworking Centrum v Příboře 
Sobota 13. února od 8:00 hod. 
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2016 
38. ročník žákovské soutěže a 29. ročník 
juniorské soutěže. Veřejná soutěž v plastikovém 
modelářství v kategorii letadla, bojová technika, 
diorama.  

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Neděle 14. února od 9:00 hod. 
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA 

Město Příbor 

Neděle 14. února od 9:00 – 16:00 hod. 
VESELENÍ - VALENTINSKÁ POUŤ 
Na pouť budou v muzeu zpřístupněny výstavy: 
Jednodenní výstava zajímavých předmětů         
z depozitáře příborského muzea. 
Historické vyřezávané betlémy. 
Pouze zlevněné vstupné 15 Kč, děti ZDARMA. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 16. února od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM TEODOREM 
Vyrábíme dekorace ze srdíček. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 17. února od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Sobota 20. února od 14:00 hod. 
TVOŘIVÉ SOBOTNÍ DÍLNY 
Keramické tvoření 
Volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Výtvarný kurz 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu. 
Vstupné: 100 Kč + materiál. 
Filcové srdíčko 
Polštářek. Vstupné: 50 Kč. 
Info k jednotlivým dílnám: K. Bukovjanová. 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Sobota 20. února od 15:00 hod. 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
Zrcadlový sál BAV klubu v ul. Dukelské. 
Vstupné 50 Kč. Předprodej v BAV klubu. 

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
Neděle 21. února od 11:00 hod. 
RESTAURANT DAY 

Coworking Centrum v Příboře 
Úterý 23. února od 9:00 a 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ  
Na akci je nutné se přihlásit. Cena: 100 Kč. 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Úterý 23. února od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky         
i pokročilé pod vedením lektorky paní Věry 
Slívové. Výrobek bude upřesněn na kurzu.         
Na akci je nutno se přihlásit, počet míst 
omezen. Kurzovné: 200 Kč.  

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Úterý 23. února od 16:30 hod. 
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
Na akci je nutno se přihlásit. Cena: 100 Kč. 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
Úterý 23. února od 17:00 hod. 
FANTASTICKÉ ZÁHADY 
Spisovatel, scénárista Arnošt Vašíček o záhadách 
kolem nás. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 24. února od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
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Čtvrtek 25. února od 16:30 hod.  
KURZ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
Závazné přihlášky vyplňte v městské knihovně, 
skripta v ceně. Cena 800 Kč.  
Další termíny přednášek 3. 3., 10. 3., 17. 3.  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Čtvrtek 25. února od 17:00 hod. 
MORS ULTIMA LINEA RERUM 
Slavnostní vernisáž výstavy. 
Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní 
monumenty na Moravě a v českém Slezsku. 
Velký výstavní sál. Výstava potrvá do 1. 5. 2016. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pátek 26. února od 17:00 hodin 
VZPOMÍNKY NA STARÝ PŘÍBOR VII 
Přednáškový sál muzea. Vstupné 15 Kč. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pátek 26. února od 20:00 hod. 
1. PLES ZŠ JIČÍNSKÉ 

ZŠ Jičínská Příbor 
Sobota 27. února 19:00 hod. 
HASIČSKÝ PLES 
Kulturní dům v Mošnově. Hraje hudební 
skupina RIVIERAS. Cena 120 Kč. Doprava 
zajištěna. Předprodej v pátek 19. 2. od 16:00 
do 18:00 hod. hasičská stanice v Příboře. 

Sbor dobrovolných hasičů Příbor 
Pondělí 29. února od 17:00 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ S  PRVKY 
MUZIKOTERAPIE 
Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, 
výuka rytmů. Nutno se předem přihlásit.                     
Cena: děti do 15 let 50 Kč, ostatní 100 Kč.  

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 
GALERIE V RADNICI 
VÝSTAVA BŘETISLAVA JANSY 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

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

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

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

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
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 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

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

 556 722 092 

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 

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 

 607 714 277 
CVIČENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek:  18:30 hod. 

www.taichipribor@seznam.cz 
 

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

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Počet míst omezen, nutnost objednat předem. 

 739 657 301 
TĚHOTENSKÁ JÓGA S PORODNÍ ASISTENTKOU 
Čtvrtek: 16:00 hod.                     739 657 301 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“  
STŘEDA S JARKOU od 10:00 hod. 
Program pro maminky s dětmi. Cena 30 Kč. 
  3. 2. POHÁDKA „ O víle Vitamínce“  
10. 2. MINI KARNEVAL  
17. 2. POHÁDKA „O budce“, TANEČKY, PÍSNIČKY 
24. 2. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
ČTVRTEK S HELENOU od 10:00 hod. 
STROLLERING 
Dynamická sportovní chůze, cvičení s kardio 
cviky, protahováním a posilováním hlavních 
svalových skupin pro maminky (nejen)         
s kočárky. Na cvičení je nutné se přihlásit. 

Helena Šimečková  732 834 584 
PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod. 
MÍČKOHRANÍ 

Radka Rojíčková  724 329 473 
PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod. 
ŠMUDLÍCI  

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je někdo z tvých blízkých závislý na drogách, alkoholu, hracích 
automatech nebo něčem jiném? Prožíváš zoufalství a beznaděj? 

 

Kavárna Teen Challenge v Příboře pořádá 
přednášku na téma 

 

„SPOLUZÁVISLOST“ 
ve středu 3. 2. 2016 v 17:00 hod. 

 

„Druhá část“ se uskuteční v prostorech kontaktního centra Kavárny 
Teen Challenge v Příboře na náměstí S. Freuda 4, v 1. patře. 
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         Sbor dobrovolných hasičů Hájov  
           pořádá v sobotu 6.února 2016 

       v sále kulturního domu 
 

                                                                                                                            

  * Začátek v 19 hodin 
  * K tanci a poslechu hraje PHS 
  * Vstupné 70 Kč         

 

 Předprodej vstupenek u p.Vojtěcha Jalůvky ml. 
www.sdh.hajov.cz 

LATINSKOAMERICKÉ TANCE PRO DĚTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro děti 6-12 let 
Úvodní schůzka: 
Čtvrtek 11. 2. 2016  17:15 – 18:00 
Kde:  Luna Příbor 
Lektor: Lucie Vališová 
Cena: 400 Kč/18 lekcí 

SAMBA 

RUMBA POLKA 

JIVE 
CHA CHA 

JIVE 

POLKA 

Občanské sdružení Klokočov vás zve na  
třetí 

 

 
KLOKOČOVSKÝ 

MASOPUST 
PPPoooccchhhoooddd   kkkllloookkkooočččooovvvssskkkýýýmmmiii   

uuullliiiccceeemmmiii   
                     ooodddssstttaaarrrtttuuujjjeee                        

                                 vvv   999:::000000   rrrááánnnooo   

                  666...   222...   222000111666         

                                    
nnnaaa   kkkřřřiiižžžooovvvaaatttccceee   uuu   HHHooonnnčččůůů...

   
MMMaaaššškkkaaarrrááádddyyy,,,   mmmaaassskkkyyy   aaa   hhhooooooooodddnnněěě   dddooobbbrrrááá,,,   zzzpppěěěvvvaaavvvááá   

nnnááálllaaadddaaa   sss   ssseeebbbooouuu...   
 

WWW.KLOKOCOV.COM 

PRAVIDELNÉ AKCE 
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029 

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

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

L. Krausová  728 018 733 
Úterý od 17:00 hod.,  
POWER JÓGA 
Úterý od 18:00 hod., středa od 18:30 hod., 
čtvrtek od 9:00 hod. 
JÓGA I., II., III.  
Středa od 16:00 hod.  
DESKOVKY 
Středa od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Středa od 20:00 hod.  
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
Čtvrtek od 18:15 hod.  
LATINO DANCE 
 

PRAVIDELNÉ AKCE 
Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778 

Pondělí - lichý týden od 15:30 hod. 
RC MODELY AUT 
Pondělí od 15:30 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
Úterý 
FIŤÁČEK  od cca 1 - 3  let od 10:00 hod. 
TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI 
Děti 4 – 7 let od 16:30 hod.  
Děti od 10 let od 15:00 hod.  
Úterý od 13:45 hod.  
PEL-MEL A STOLNÍ TENIS  
Úterý od 17:45 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Středa – sudý týden od 15:30 hod. 
RC MODELY AUT 
Středa 16:30 hod. 
KYTARA A ROCK - KAPELA 
Středa od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ – POKROČILÍ 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
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MěO KDU-ČSL Příbor pořádá 

 
 

v sobotu 6. 2. 2016 
v Katolickém domě - Kopřivnice 

Začátek v 19:00 hod. 
Vstupné 80,- Kč. 

 

K tanci a poslechu hraje 
skupina Ypsilon 

pod vedením ing. Jana Monsporta. 
 

Předtančení předvede p. J. Tyllich 
se svou taneční partnerkou. 

 
Bude připraveno bohaté občerstvení. 

 

Předprodej vstupenek a lístků na večeře od 21. 1. 2016 
od 15:00 do 18:00 hod. u paní Štůskové, ul. Tyršova 
č.p. 243, tel: 736 764 744, 556 725 182. 

 
Doprava tam:  
18:45 hod. od škol, 18:50 od vlak. nádraží 
19:15 hod. od škol, 19:20 od vlak. nádraží  
Doprava zpět: 
02:00 hod. a 03:00 hod. 
 
Srdečně zvou pořadatelé! 

Itálie–Paestum 
23. 6. – 4. 7. 2016 

 
VZO OS KOVO Metalurgie TATRA 
nabízí volná místa na 12denní 
pobytově poznávací zájezd 
s návštěvou Sienny, Oriveta, Monte 
Cassina, Pompejí, Salerna, Amalfi  
a ostrova Capri. 
Ubytování: 7 nocí ve 2L pokojích 
s klimatizací v hotelu jen 100 m od 
moře a 2 noci ve 2L bungalovech 
s příslušenstvím. 
Cena: 12.000 Kč 
zahrnuje dopravu, 9x ubytování,    
7x polopenzi, pobytovou taxu, 
zdravotní pojištění. 
Odjezd je z Kopřivnice a Příbora. 
Informace: anna.hulova@tatra.cz   
tel. 556 49 2613 do 15.00 hodin, 
karel.tvaruzek@seznam.cz 

INZERCE
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                                                                             AUTOMATICKÉ  KOTLE VOLLCANO 

AUTOMATICKÉ KOTLE NA HNĚDÉ UHLÍ A 
DŘEVNÍ PELETY 

CERTIFIKACE DLE NORMY ČSN EN 303-5  

ZK Design a.s. 
Osvoboditelů 355 

747 64 Velká Polom 
Tel.: 553 770 252 

Fax.: 553 770 256 
Mob.: 608 829 832 

e-mail: filip.dyntar@zkdesign.cz 
www.vollcano.cz 

Výrobce: 

 
 
Automatické kotle Vollcano na hnědé uhlí a dřevní pelety 
Účinnost až 94% 
 
Využijte novou dotaci na výměnu kotlů !!! 
Dotace až do výše 85% uznatelných nákladů 
 
Dotaci Vám vyřídíme zdarma 
Pro více informací volejte na 608 829 832 
Nebo napište na filip.dyntar@zkdesign.cz 

Využijte novou dotaci na výměnu starého kotle !!! 
Dotaci Vám vyřídíme zdarma. 
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