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Březen je měsícem, kdy i v Příboře budeme ví-
tat jaro, a to se středisky volného času. S Lunou 
vyneseme 19. 3. vhozením Moren do Lubiny 
zimu z města, 25. 3. uctíme s Bav klubem pro-
bouzející se přírodu tzv. Keltským telegrafem 
a budeme se těšit, že slunce na sebe nenechá 
dlouho čekat. Letos máme v Příboře o důvod 
více. Březen je totiž zároveň měsícem, kdy 
se na svou druhou sezonu chystá piaristická 
zahrada, zahrada o velikosti 5 300 m² - mís-
to určené k relaxaci, k rozjímání, odpočinku, 
k příjemným procházkám i společným setká-
ním. Zahrada bude otevřena pro veřejnost jako 
většina hradů a zámků - 1. dubna. Letos nás 
ale nečeká jen otočení klíčem u hlavního vcho-
du z Lidické ulice, letos bude otevření zahrady 
jiné. A není to apríl... :-) 

V sobotu 1. 4. v 9 hodin ráno, a doufejme, že 
nám bude přát počasí, se otevře poprvé v his-
torii města brána do zahrady z ulice Karla 
Čapka. Klášter bude tak propojen s centrem 
města tou nejkratší možnou cestou. Součás-
tí propojení, které je zároveň bezbariérovým 
vstupem do zahrady kláštera, jsou také ve-
řejné toalety, moderní toalety odpovídající 
dnešnímu standardu.

Otevření propojení zahrady piaristického 
kláštera v Příboře s centrem města bude slav-
nostní - pro dospělé i děti. Program najdete 
na s. 21 a 28.

Pár slov k stavební akci, k financování, k do-
tacím apod. se dočtete v  dubnovém vydání 
Měsíčníku. 

PIARISTICKÁ ZAHRADA SE PŘIPRAVUJE NA SEZONU
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

Foto: propojení - Emil Šilar, zahrada - Robert Mročka
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

51. schůze RM dne 7. února 2017 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Nákup 

bionádob pro občany města Příbora.
- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Nákup 

pracovní plošiny na automobilovém podvozku pro Technické služby 
města Příbora, příspěvkovou organizaci.

- Schválila harmonogramy přistavování kontejnerů na objemný odpad 
v roce 2017.

- Vzala na vědomí žádost spolku LUNGTA ve věci připojení se k me-
zinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

- Vzala na vědomí technický stav mostů a lávek na území města Pří-
bora.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit v rámci I. změny rozpočtu 
města Příbora na rok 2017 finanční prostředky nezbytné na zpra-
cování projektových dokumentací oprav mostů a lávek v majetku 
města Příbora ve výši 147 tis. Kč.

- Souhlasila dle odst. 4.3 Směrnice Rady města Příbora č. 14/2016 
o zadávání veřejných zakázek se zadáním veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Rekonstrukce domu č. p. 247 a 245 na 
ulici Jičínské v Příboře - technický dozor investora“ v uzavřeném 
zadávacím řízení.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby s názvem „Rekonstrukce domu č. p. 247 a 245 na ulici 
Jičínské v Příboře - technický dozor investora“.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s § 34 odst. 1) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční 
výpomoci v roce 2017 Technickým službám města Příbora, příspěv-
kové organizaci ve výši 2.000.000 Kč. Návratná finanční výpomoc je 
určena na předfinancování projektu „Nákup bionádob pro občany 
města Příbora“ v rámci OPŽP a bude vrácena příspěvkovou organi-
zací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. března 2018.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit znění smlouvy o poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci právnické osobě, Technickým 
službám města Příbora, příspěvkové organizaci, IČ0 0143651.

- Schválila v rámci stavby „Rekonstrukce chodníků a VO – Příbor, 
sídliště Benátky“ změnu materiálů dlažeb na plochách vjezdů do 
garáží bytových domů na ulicích J. V. Choráze, Z. Nejedlého a U Ta-
try na zámkovou, tl. 8 cm.

- Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 352/2016 mezi městem 
Příborem a společností NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 
741 01 Nový Jičín, IČ 476 71416 na akci „Rekonstrukce chodníků 
a VO – Příbor, sídliště Benátky“ snižující cenu předmětu díla na 
9 938 623,49 Kč vč. DPH.

- Nedoporučila zastupitelstvu města schválit doplacení neproplacené 
části schváleného finančního příspěvku na opravu fasád objektů 
č. p. 106 a 107 na ulici U Brány ve výši 48.692 Kč.

- Uložila připravit návrh na úpravu Programu Dědictví a navazující 
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.

- Vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na obnovu varhan 
Svatovítské katedrály v Praze ve výši 8.460 Kč.

- Uložila zapracovat finanční částku ve výši 8.460 Kč určenou jako 
příspěvek města na obnovu varhan Svatovítské katedrály v Praze do 
návrhu výdajové části 1. změny rozpočtu na rok 2017.

- Vzala na vědomí informace o stavu pohledávek za nájmy z obecních 
bytů.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2016.
- Vzala na vědomí, že situaci ohledně navezeného materiálu a jeho 

stability v lokalitě pod starým hřbitovem u ul. Juráňova projednává 
ve správním řízení v přenesené působnosti MÚ Příbor, vedoucí 
odboru svatebního úřadu.

- Uložila informovat o řešení stability terénu v lokalitě pod starým 
hřbitovem u ul. Juráňova.

- Vzala na vědomí projektový záměr akce „Stavební úpravy radnice 
v Příboře“ předložený prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového 
materiálu.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit projektový záměr akce 
„Stavební úprava radnice v Příboře“ předložený prostřednictvím 
přílohy č. 1 podkladového materiálu.

- Uložila zabezpečit zpracování samostatného projektu stavebních 
úprav prostor radnice po České spořitelně, a. s., včetně prostor stá-
vajícího informačního centra a podatelny.

19. zasedání ZM dne 15. 12. 2016 projednalo jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr prodat panu <ano-

nymizováno>, nemovitosti v k. ú. Hájov: pozemek parc. č. st. 65 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428 m2 , jehož součástí je 
stavba č. p. 55, pozemek parc. č. 265/8 zahrada o výměře 461 m2 
(oddělený z pozemku parc. č. 265/2 geometrickým plánem č. 347-
134/2010, doposud neevidovaný v katastru nemovitostí), pozemek 
parc. č. 286/17 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o vý-
měře 1202 m2, za stanovených podmínek.

- Rozhodlo přidělit mimořádnou veřejnou finanční podporu or-
ganizaci Tělovýchovná jednota Příbor, z. s., ve výši 50.000 Kč na 
úhradu elektrické energie, dodávky tepla a vody. Vyúčtování této 
částky předloží Tělovýchovná jednota Příbor, z. s., do 31. 1. 2017.

- Schválilo převést z návrhové rezervy 5. změny rozpočtu města 
částku ve výši 50.000 Kč na § 3429 - zájmová činnost a tuto při-
dělit jako mimořádnou veřejnou finanční podporu Tělovýchovné 
jednotě Příbor, z. s., na úhradu elektrické energie dodávky tepla 
a vody. Vyúčtování této částky předloží Tělovýchovná jednota 
Příbor, z. s., do 31. 1. 2017.

- Schválilo 5. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v násle-
dujících objemech:
Příjmy 176 423,40 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 

4. změně rozpočtu města Příbora na 
rok 2016 o 1 191,40 tis. Kč

Výdaje 176 830,40 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
4. změně rozpočtu města Příbora na 
rok 2016 o 1 191,40 tis. Kč

Finan-
cování

407,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 
4. změně rozpočtu města Příbora na 
rok 2016

v  členění a  finančních částkách dle předloženého a  výše přijatým 
usnesením č. 19/7/2/1 upraveného návrhu 5. změny rozpočtu města 
Příbora na rok 2016.

- Schválilo rozpočet města Příbor na rok 2017 v následujících objemech:
 Příjmy 2017 149 030,00 tis. Kč
 Výdaje 2017 146 335,00 tis. Kč
 Financování 2017    -2 695,00 tis. Kč
 v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu rozpočtu 

města Příbor na rok 2017.
- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateř-

ská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2017 ve výši 
1 417,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
na rok 2017 ve výši 799,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín na rok 2017 ve výši 
3 220,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní 
škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace na rok 2017 ve výši 3 854,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jí-
delna Komenského Příbor, ul. Komenského čp. 458 na rok 2017 ve 
výši 500,00 tis. Kč.
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INFORMACE

Ing. Jaroslav Šimíček, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor

JAKÉ STAVEBNÍ AKCE ČEKAJÍ NA OBČANY MĚSTA  
NA ZAČÁTKU ROKU 2017

I přestože převážná většina stavebních akcí bývá do roz-
počtu města schvalována zastupitelstvem města až při prvních 
změnách rozpočtu, což bývá pravidelně v březnu, schválilo Za-
stupitelstvo města Příbora na svém zasedání v  prosinci 2016 
několik významných stavebních akcí a projektů, na kterých se 
začalo pracovat hned od začátku roku 2017 a občané se tak s nimi 
seznámí již v jarních měsících.
Na sídlišti Benátky bude pokračovat komplexní rekonstrukce 
chodníků a veřejného osvětlení včetně realizace nových úseků 
chodníků mezi bytovými domy č. p. 1490 a 1487 a chodníku pro-
pojujícího ulici Zdeňka Nejedlého s cyklostezkou a chodníkem 
u školy Npor. Loma. Vše by mělo být dokončeno do 1. 7. 2017.
Na horním sídlišti je připravena k vyhlášení veřejná zakázka na 
rekonstrukci chodníků na ulici Fučíkově, která bude zahrnovat 
kompletní obnovu obou hlavních chodníkových těles na této uli-
ci, včetně spojovacích chodníčků ke vstupům bytových domů. 
V případě, že to výsledky veřejné zakázky dovolí, je k zahájení 
připravena i obnova chodníků na ulici Švermově spojující uli-
ce Fučíkovu a Dukelskou. Práce by měly být zahájeny v březnu 
a předpoklad dokončení je do konce prázdnin.
Z důvodu zahájení provozu koupaliště na přelomu května a červ-
na uvolnili zastupitelé města již v základním rozpočtu na rok 
2017 finanční prostředky na opravy zpevněných ploch na měst-

ském koupališti. V  rámci této stavební akce budou obnoveny 
plochy kolem obou bazénů i přístupový chodník a zároveň vy-
měněny sprchové vaničky.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 schválená rekonstrukce části 
ulice Úzké (úsek od ulice Kašnice po ulici Smetanovu) nebyla 
provedena z důvodu nezájmu stavebních firem, přechází tato 
akce do roku 2017 a již v lednu bychom měli znát firmu, která 
by v jarních měsících měla plánované práce provést.
Postupně se dokončují i přípravy lokality „Za Školou“, kde je na-
plánováno 36 nových pozemků pro stavbu rodinných domů. Pro 
letošní rok schválilo zastupitelstvo města nezbytné finanční pro-
středky na dokončení všech potřebných projektů na vybudování 
inženýrských sítí s tím, že v tomto roce by se měla zajistit veškerá 
potřebná povolení, která umožní zahájit vlastní stavební práce 
všech inženýrských sítích, které jsou v této lokalitě plánovány.
Již třetím rokem jsou v rozpočtu uvolněny prostředky ve výši 
300 tisíc Kč na obnovu a doplnění městského mobiliáře, pře-
devším laviček a odpadkových košů, které budou na řadě míst 
instalovány ve spolupráci s technickými službami.
Tolik akce, které jsou již v  rozpočtu zařazeny. Další stavební 
a projekční práce budou do rozpočtu města doplněny podle vý-
sledků hospodaření za rok 2016 především v  rámci 1. změny 
rozpočtu, která se bude schvalovat 28. 3. 2017. 

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, 
středisko volného času, příspěvková organizace na rok 2017 ve výši 
399,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické 
služby města Příbor na rok 2017 ve výši 19 222,00 tis. Kč.

- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 
2018−2019.

- Schválilo plán práce OV Hájov na 1. pololetí roku 2017.
- Schválilo plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2017.
- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí 

roku 2017 po úpravě.
- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 02/2016 o míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

- Odsouhlasilo vyřazení těchto akcí ze seznamu dlouhodobého hmot-
ného majetku:

 Plynofikace ulice Štramberské - ORG 553, Plynofikace ulice Sme-
tanovy - ORG 554, Plynofikace ulice 9. května - ORG 555, Dětské 
hřiště na ulici Z. Nejedlého - ORG 683.

- Schválilo převod nedočerpaných finančních prostředků ve výši 
19.326 Kč do rozpočtu města roku 2017 na renovaci pískovcového 
kříže na pozemku parc. č. 3097/25 v k. ú. Příbor přiděleného paní 
<anonymizováno> a panu <anonymizováno> (v zastoupení <ano-
nymizováno>).

- Schválilo uzavření smlouvy o společném zadávání mezi městem 
Kopřivnice a Kulturním domem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, 
Obránců míru 368, 74221, IČ 66741122, městem Štramberk, se síd-
lem ve Štramberku, Náměstí 9, 74266, IČ 00298468 a dalšími subjek-
ty za účelem společného zadávání veřejné zakázky „Telekomunikační 
mobilní služby pro město Kopřivnice a další organizace“ ve znění 
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového  
materiálu.

20. zasedání ZM dne 2. února 2017 projednalo jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zápisy z jednání výborů ZM.
- Schválilo prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 3289/11 zastavěná 

plocha nádvoří  v k. ú. a obci Příbor o výměře 5 m2, právnické osobě 
Povodí Odry, s. p., za prodejní cenu 200 Kč/m2, dle kupní smlouvy 
v předloženém znění. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
kupující.

- Vzalo na vědomí informaci o výsledku soudního řízení ve věci určení 
vlastnictví k nemovitostem v k. ú. Klokočov u Příbora – pozemek parc. 
č. 396/1, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 1103 a pozemky 
parc. č. 396/2, 398/1, 398/2 a 404/9, kdy na základě potvrzeného roz-
sudku Okresního soudu v Novém Jičíně č. j. 24 C 242/2005-822 ze dne 
11. 12. 2015 je určeným vlastníkem uvedených nemovitostí město Příbor.

- Schválilo Strategický plán rozvoje města Příbora 2017−2025.
- Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru č. 11156/16/LCD“ s poskytnutím 

peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 25 000 000,00 Kč 
mezi bankou Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00 a klientem městem Příborem, Příbor, náměstí 
Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod 
názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ 
s datem splatnosti úvěru k 20. 12. 2032 a s pohyblivou úrokovou sazbou, 
která se skládá z referenční sazby 1-měsíční PRIBOR a marže v pev-
né výši 0,11 % ročně a dále za podmínek uvedených ve znění návrhu 
smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.

- Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření „Smlouvy 
o úvěru č.11156/16/LCD“ s poskytnutím peněžních prostředků formou 
účelového úvěru ve výši 25 000 000,00 Kč.

- Schválilo podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci na za-
bezpečení péče o válečné hroby z programu Ministerstva obrany ČR na 
akci „Rekonstrukce památníku obětem padlým za I. a II. světové války na 
ulici 9. května“ a souhlasilo v případě získání dotace s dofinancováním 
akce z finančních prostředků města.

Zpracováno dne 17. února 2017
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OBČANSKÁ PORADNA
NOVINKY V OBLASTI SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ

POZVÁNKA PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA
k účasti na plánování sociálních služeb a rozvoje rodinné politiky ve městě 

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Dne 1. 12. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitel-
ském úvěru, který přináší výrazné změny jak pro klienty, tak pro 
poskytovatele úvěrů. Nově se zákon vztahuje na veškeré úvěry 
bez ohledu na jejich výši, včetně hypotéky. 
Důležitou povinností všech poskytovatelů je detailně informo-
vat o úvěru a jeho konkrétních podmínkách. Tedy kolik peněz za 
poskytnutí žadatel úvěru skutečně zaplatí, jak vysoké jsou úroky 
a podobně. Jakmile klient obdrží nabídku úvěru, má 14 dnů na 
to, aby se rozhodl, zda smlouvu o úvěru uzavře, nebo ji odmít-
ne, a během této doby se nesmí podmínky měnit.
Banka i nebankovní instituce mají povinnost posoudit finanční 
situaci klienta. Jeho příjmy a výdaje, tedy schopnost úvěr uhradit. 
Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, může klient namít-
nout, že uzavřená smlouva o úvěru je neplatná, a to až do tří 
let od jejího uzavření.

Velkou novinkou je například ustanovení, které dává klientovi 
právo u nových úvěrů a u těch, kterým po 1. 12. 2016 vyprší tzv. 
fixace, splatit bez poplatku 25 % úvěru.
Novela zákona tedy přináší větší ochranu pro běžné spotřebi-
tele - občany, zajišťuje jejich větší informovanost a snaží se co 
nejvíce omezit prostor pro nekalé jednání na trhu s půjčkami.
V případě potřeby můžete navštívit naši OBČANSKOU PO-
RADNU, která se nachází v přízemí budovy Městského úřadu 
Příbor naproti informačnímu centru. 

Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, 

Konzultační hodiny: 
Úterý   9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
                13:00 – 16:00 hodin – pro objednané (tel. 556 709 403)

Vážení spoluobčané,   
zveme Vás ke spolupráci při plánování rozvoje sociálních služeb 
a rodinné politiky ve městě Příboře. Jednání, na kterých se bu-
dou zpracovávat SWOT analýzy a stanovovat priority na období 
2018 – 2020, se uskuteční    
•  pro Pracovní skupinu pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením v pondělí 13. března 2017, 
• pro Pracovní skupinu pro seniory a občany se zdravotním 

postižením v pondělí 20. března 2017. 

Obě pracovní setkání se uskuteční od 17:00 hodin v jednacím sále 
piaristického kláštera v Příboře, ul. Lidická čp. 50.  

Chcete-li se aktivně podílet na procesu plánování sociálních slu-
žeb a rodinné politiky ve městě, jste srdečně zváni. 
Těšíme se na spolupráci. 
Za řídicí skupinu Bc. Lenka Filipcová,  
vedoucí odboru sociálních věcí, kontakty pro případné dotazy: 
e-mail: soc@pribor-mesto.cz, tel. 556 455 470.

Program Dědictví města Příbora 
Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor 

Město Příbor získalo za rok 2015 titul Historické město roku. S potěšením konstatujeme, 
že i v roce 2016 se z pohledu památkové péče povedlo několik obnov se zachováním 
historické podstaty památek. Pokud se rozhlédneme kolem, vidíme, že domy mění svou tvář 
na přívětivější. Všem, kteří se podílejí na těchto změnách, děkujeme za spolupráci a těšíme 
se na spolupráci příští. 

VÝZVA 
Městský úřad Příbor, odbor investic a správy majetku, informuje o možnosti přidělení příspěvku 
vlastníkům domů, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace Příbor, výjimečně 
vlastníkům objektů historicky cenných i mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor.  
 
Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisejí s:  
- vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, 

výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem 
výkonného orgánu památkové péče; 

- statickým zabezpečením objektu; 
- opravou krovu, komínových těles; 
- opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž aj. ; 
- opravou ohradní a opěrné zdi. 

 
Městský úřad Příbor tímto vyzývá vlastníky domů nacházejících se na území Městské památkové 
rezervace Příbor a vlastníky historicky cenných objektů mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor 
k podání Žádosti o finanční příspěvek  nejpozději k termínu 2. května 2017. 

 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku musí obsahovat: 

a) přesný popis plánovaných prací;  
b) položkový rozpočet plánovaných prací; 
c) kopii dokladu o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o příspěvek – výpis 

z katastru nemovitostí ne starší než 6 měsíců; v případě objektu, který není 
předmětem zápisu do katastru nemovitostí, čestné prohlášení o vlastnictví; 

d) kopii závazného stanoviska výkonného orgánu památkové péče;  
e) kopii ohlášení stavebních prací, případně kopii stavebního povolení; 
f) plnou moc – v případě zastupování vlastníka jinou osobou; 
g) fotodokumentaci stávajícího stavu památky nebo její části, ke které se váže žádost 

o příspěvek, dokládající nutnost obnovy. 

Formulář žádosti je k vyzvednutí na Městském úřadě Příbor - odboru investic a správy majetku 
(kancelář č. 16, 2. patro), kontaktní osoba Ing. Alice Hambálková (tel: 556 455 452). 
Formulář žádosti je také zveřejněn na internetových stránkách města www.pribor.eu v části 
Formuláře města / Městská památková rezervace / Program Dědictví města Příbora – Žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku. 
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Renarkon, o. p. s., Terénní program na Novojičínsku 
Zpráva za rok 2016 - Příbor 

Bc. et Bc. Marie Teodora Pišlová, vedoucí Terénního programu na Novojičínsku 

 
Terénní program na Novojičínsku (TNP) je určen osobám závislým na 

návykových látkách, či osobám ohrožených závislostí a jejich blízkým. 
V Příboře působí TPN již několik let. Pracovníci TPN dojíždějí do Příbora 
jednou týdně v úterý. Během té doby jsou klientům nabízeny a poskytovány 
služby Terénního programu na Novojičínsku, tzn. Výměnný program, zdravotní 
a informační servis, sociální práce. Součástí nabídky služby TPN je i možnost 
základního poradenství jak pro klienty, tak pro rodiče či jiné blízké osoby osob 
závislých na návykových látkách. V roce 2016 několik klientů, či jejich blízkých 
využilo zmíněného poradenství v poradenských místnostech v Kopřivnici nebo 
v Novém Jičíně.  
 V roce 2016 došlo k celkem 193 kontaktům s klienty z města Příbora. 
Celkově bylo v Příboře vyměněno 9661 injekčních setů. V současné době jsme 
v kontaktu s asi 30 klienty z města Příbora. V Příboře dochází k tzv. 
sekundárním výměnám. To znamená, že jeden klient vymění více injekčních 
setů i pro další uživatele návykových látek. Cílem pracovníků TPN je dostat se 
k většině uživatelů, což je dlouhodobý proces založený na vzájemné důvěře 
mezi klienty a pracovníky. 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že počet kontaktů za rok 2016 je 
srovnatelný s rokem 2015. Co se týče vyměněných injekčních setů, došlo v roce 
2016 k drobnému snížení. Toto snížení může být způsobeno přestěhováním se 
klientů do jiných měst, která nespadají pod územní působnost TPN, případně 
rozhodnutím některých klientů pro léčbu závislosti. I nadále však pracovníci 
TPN poskytují klientům všechny služby, které služba nabízí, a kterých chtějí 
klienti využít. 

V Kopřivnici dne 9. 1. 2017 

 
2015 2016 

1. pol. 2. pol. Celkem 1. pol. 2. pol. Celkem 

Kontakty 92 102 194 106 87 193 

Vyměněné sety 5068 5577 10645 4372 5289 9661 

Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti EKO-KOM

DĚTI JSOU K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH INFORMACÍ  
OTEVŘENĚJŠÍ NEŽ DOSPĚLÍ

Dle údajů české Mensy mozek nenarozeného dítěte obsa-
huje dvakrát větší počet neuronů, než kolik jich budeme 
kdykoliv během života schopni využít. Největší „mozkový“ 
potenciál totiž mají děti do 10 let.  Z toho plyne, že dětský 
mozek dokáže přijmout a  vyhodnotit více informací než 
dospělý. To potvrzují i lektoři vzdělávacích projektů společ-
nosti EKO-KOM. Na osvětu třídění odpadu mezi dětmi 
společnost úspěšně sází již 20 let.

Praha, 30. ledna 2017 – Společnost EKO-KOM i  v roce 
2016 realizovala své výukové programy zaměřené na rozšíření 
povědomí o  prospěšnosti třídění obalového odpadu. PETky, 
plastové kelímky, plastové nádobky nebo papírové či skleněné 
obaly se úspěšně vracejí k recyklaci také díky intenzivní vzdělá-
vací činnosti společnosti zaměřené na děti a širokou veřejnost. 
Jen v minulém roce byla realizována komplexní environmen-
tální výuka na 655 základních školách, které se v téměř 6 tisících 
skupinách zúčastnilo více než 137 tisíc dětí. Nezisková společ-
nost EKO-KOM ji organizuje od roku 1997 a za 20 let tak celkově 
oslovila zhruba 2 a čtvrt milionu dětí. Také proto patří mladší 
generace mezi nejaktivnější třídiče.
A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi mezi nejlepší 
v  Evropě. Každá třídící domácnost totiž ročně vyseparuje 
v průměru 4 barevné kontejnery odpadu – každý z nás vytřídí 
v průměru přes 42 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápo-
jových kartonů. 

„Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili přes osm milionů 
tun odpadu. Za tuto praktickou každodenní snahu chránit naši 
přírodu a  krajinu je nutné ocenit každou třídící rodinu,“ říká 
Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti a dodává: „Je potě-
šitelné, že počty třídičů postupně stoupají, a že jsme k tomuto 
nárůstu přispěli mnohaletou, cílenou edukativní činností. 
Projektem jako Tonda Obal prošlo zhruba 2 a čtvrt milionu dětí 
a toto ohromné číslo je současně i náš závazek pokračovat.“

Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 
celostátní systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a  využití 
obalového odpadu. Tento systém je založený na spolupráci 
průmyslových podniků, měst a  obcí a  společností nakládají-
cích s  odpady a  zajišťuje, aby odpady z  použitých obalů byly 
spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, 

dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. 
Aby byl systém dostatečně efektivní, je třeba motivovat společ-
nost ke třídění, a to jak děti, tak dospělé. 

Vzdělávací programy a  projekty společnosti EKO-KOM 
podporují komunikační kampaň „Má to smysl, třídím odpad!“, 
která si klade za cíl maximalizovat počet českých a  morav-
ských občanů ochotných třídit. „Naším cílem je samozřejmě co 
nejvyšší účast spotřebitelů, ale jsme realisté. Pomocí vzdělávacích 
a komunikačních kampaní a programů chceme v následujících 
letech poskytovat spotřebitelům informace tak, aby se dnešních 
72 % třídičů přiblížilo 80 %, což by nás opět posunulo k abso-
lutní evropské špičce,“ uzavírá Lucie Müllerová.

Kontakt:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti EKO-KOM,  

Lucie.Mullerova@ekokom.cz
Andrea Vodňanská, PR agentura ex voto, andrea@exvoto.cz

Tonda Obal
Jako první z  řady projektů vznikl v roce 1997 vzděláva-

cí školní program pro školy Tonda Obal na cestách, který za 
dvacet let existence oslovil přes 2 miliony dětí.
Tento program, kterým provází postavička Tondy Obala, je 
určený primárně pro základní školy. Žáci se během jedné 
vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se více o jejich 
dalším využití a recyklaci. Školám je tento program, který 
vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a ochrany životní-
ho prostředí, poskytován zdarma. 
Spoustu užitečných informací o třídění, včetně materiálů ke 
stažení, najdou zájemci na webových stránkách 
www.tonda-obal.cz.

Brána recyklace
Putovní výstava Brána recyklace vznikla v  roce 2007. 

Původně zahrnovala exponáty z  recyklovaných materiálů 
v oblasti umění a designu. Dnes jsou její součástí stovky ex-
ponátů nejen běžně dostupných recyklovaných výrobků, které 
představují možnosti recyklace 21. století. 
www.branarecyklace.cz

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

smažení fritování sběr-
uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

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

ného dvora v

Použitý
olej ze a doneste do

Plán strojového čištění komunikaci s uzavřením parkovacích míst 

   
    

DATUM ULICE Poznámka 
22. 3. 2017 Lidická + parkoviště u sokolovny   
23. 3. 2017 Dukelská   

24. 3. 2017 
Plocha u TS   
Místecká - pod náměstím ke křižovatce B. Buska   
U Brány   

27. 3. 2017 Štefánikova   
Zámečnická – parkoviště u DPS   

28. 3. 2017 Tyršova odpoledne 
Fučíkova včetně spojka Jaroše   

29. 3. 2017 Masarykova   

3. 4. 2017 Komenského spodní část + parkoviště   
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou   

4. 4. 2017 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice   
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s  ul. Palackého   

5. 4. 2017 Npor. Loma – horní část ke hřišti   

6. 4. 2017 Šafaříkova od křiž.  Npor. Loma k ulici Štramberská   
Gagarinova   

10. 4. 2017 
Bezručova   
ČSA od Jičínské po  křižovatku s Frenštátskou   
ul.  28. října   

11. 4. 2017 U Tatry – parkoviště   
Pionýrů + parkoviště   

12. 4. 2017 Myslbekova   
13. 4. 2017 Dr. Čejky + cyklotrasa   

19. 4. 2017 Nová   
Choráze   

20. 4. 2017 U Tatry – mimo parkoviště   
Zd. Nejedlého   

21. 4. 2017 Lomená – spodní část   

25. 4. 2017 
Okružní   
Nerudova   
Šmeralova   

26. 4. 2017 Nádražní   
O. Helmy   

   
   

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení.

 

Plán strojového čištění komunikaci s uzavřením parkovacích míst 

   
    

DATUM ULICE Poznámka 
22. 3. 2017 Lidická + parkoviště u sokolovny   
23. 3. 2017 Dukelská   

24. 3. 2017 
Plocha u TS   
Místecká - pod náměstím ke křižovatce B. Buska   
U Brány   

27. 3. 2017 Štefánikova   
Zámečnická – parkoviště u DPS   

28. 3. 2017 Tyršova odpoledne 
Fučíkova včetně spojka Jaroše   

29. 3. 2017 Masarykova   

3. 4. 2017 Komenského spodní část + parkoviště   
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou   

4. 4. 2017 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice   
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s  ul. Palackého   

5. 4. 2017 Npor. Loma – horní část ke hřišti   

6. 4. 2017 Šafaříkova od křiž.  Npor. Loma k ulici Štramberská   
Gagarinova   

10. 4. 2017 
Bezručova   
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Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení.
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Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení.

 

Příloha č. 1 
 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
 

JARO - duben 2017 
DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

4. dubna 2017 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 
Švermova x Dukelská  
Šmeralova x Gagarinova  

5. dubna 2017 
středa 

Okružní u separačních nádob 
Kpt. Jaroše x Fučíkova 
Jičínská x sídliště  

6. dubna 2017 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 
Masarykova x Hřbitovní  
B. Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím) 

7. dubna 2017 
pátek 

(odvoz v po 10. 4.) 

9. května x brána bývalé TATRY  
9. května x Osvobození  
B. Němcové x Hluboká   

11. dubna 2017 
úterý 

Na Valše u kurtů  
Na Hrázi  
Štramberská x Bezručova 

12. dubna 2017 
středa 

Pod Haškovcem  
Větřkovská x Sušilova   
Vrchlického x Za Vodou 

18. dubna 2017 
úterý 

Wolkerova x u trati  
Komenského pod letadlem  
J. V. Choráze za obchodem 

19. dubna 2017 
středa 

Hájov u restaurace  
Prchalov u obchodu 
Paseky u Jurečků  

20. dubna 2017 
čtvrtek 

Stojanova x Smetanova 
Smetanova x K. H. Máchy  
O. Helmy  

21. dubna 2017 
pátek 

(odvoz v po 24. 4.) 

Vrchlického u hřiště  
Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici 
Myslbekova x U Čecha  

 
Kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující 
den v dopoledních hodinách). 
Do kontejneru patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), 
matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod. 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984 
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HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA  

www.tspribor.cz 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
Štramberská 483, 742 58  Příbor, IČ 00143651, DS 77j35ss                                    
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD  www.tspribor.cz   info@tspribor.cz  
   

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel  reditel@tspribor.cz  737 245 980 
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

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

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

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

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

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK  ZAVŘENO   
PÁTEK  ZAVŘENO  
   

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00   
ÚTERÝ  ZAVŘENO  
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00   
ČTVRTEK  ZAVŘENO  
PÁTEK  ZAVŘENO  
SOBOTA  8:00 – 12:00  

 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
JE V PONDĚLÍ A VE STŘEDU PRODLOUŽENÁ DO 17 HOD.
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Trhy, jarmarky a poutě v Příboře – rok 2017 
V roce 2017 proběhnou ve městě Příboře opět trhy, jarmarky a poutě, 
organizátorem kterých budou Technické služby města Příbora, p. o. Pro případné 
zájemce o prodej na těchto akcích uvádíme několik základních informací.  
 
1. FARMÁŘSKÉ TRHY se konají v termínech: 
 19.05.2017 
 16.06.2017 
 20.10.2017 

 
Zájemci o prodej se můžou přihlásit v Technických službách města Příbora, a to 
prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné nejpozději 7 dnů před konáním akce 
odeslat na e-mail: služby@tspribor.cz. Prodej je možný ve vlastních stáncích, nebo 
za úplatu ve stáncích technických služeb.  
Případné zájemce upozorňujeme, že při farmářských trzích se mohou prodávat 
pouze výrobky z domácí (české) produkce, jako je ovoce, zelenina, lesní plody, 
byliny a koření, ovocné stromky a sazenice, vejce, chléb, pečivo, koláče, perníky, 
domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, 
drůbež, víno, pivo, med, košíky a jiné rukodělné a řemeslné výrobky. Dále nářadí, 
suvenýry a knihy.  
 
2. DALŠÍ AKCE 
 VELIKONOČNÍ JARMARK  dne 08.04.2017 
 PŘÍBORSKÁ POUŤ   dne 10.09.2017 
 MIKULÁŠSKÁ JÍZDA   dne 04.12.2017 
 VÁNOČNÍ JARMARK   dne 09.12.2017 

 
Zájemci o prodej se můžou již teď hlásit v Technických službách města Příbora,  
a to rovněž prostřednictvím přihlášky, nejpozději 14 dnů před konáním akce. 
Počet prodejních míst je omezený. Prodej je možný ve vlastních stáncích, nebo za 
úplatu ve stáncích technických služeb. 
 
Zájemce o prodej na výše uvedených akcích žádáme o dodržení termínů přihlášení 
k prodeji. Vzhledem k technické přípravě, výběru vhodného sortimentu, zajištění 
elektrifikace a dalších úkonů spojených s organizací akcí, nebude na přihlášky 
zaslané po uvedených termínech brán zřetel.  
 
Více informací Ing. Karin Juchelková, tel.: 731 549 482,  
e-mail: sluzby@tspribor.cz 
Přihláška ke stažení na www.tspribor.cz 
 
Prodej na dalších akcích pořádaných ve městě v rámci kulturních akcí není 
v kompetenci technických služeb.  

 
TERMÍNY SVOZU POPELOVÝCH NÁDOB OD 1. LEDNA 2017 V PŘÍBOŘE 

Svozová firma AVE CZ předkládá platný harmonogram svozů popelových nádob. 
 
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, Lidická, Lomená, Luční, 
Masarykova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na Kamenci, Nádražní, náměstí Sigmunda Freuda, 
Nerudova, Ol. Helmy, Okružní, Ostravská, Osvobození, Pod Hradbami, Politických 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:  
     6. 1., 3. 2., 3. 3., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.  
 
II. 
Nádoby 120 l a 80 l – ulice ( úterní svozy): 
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova, Dukelská, Dvořáková, Erbenova, Frenštátská, 
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, Palackého, Pod Haškovcem, 
Remešova, Šafaříkova, Sládkova, Šmeralova, Smetanova, Stojanova, Sušilova, Sv. Čecha, Švermova, 
Úzká, V Kopci, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, 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:  
     3. 1., 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 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:  
                              6. 1., 3. 2., 3. 3., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 
 
HÁJOV 
1 x za 14 dní pátek – sudý týden 
1 x 4 týdny   pátek  -  data měsíčních svozů jsou: 
  13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 17. 11., 15. 12. 

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN

Thriller Rudý příliv volně navazuje na předchozí knihu 
Tropická deprese. Také v této knize Jeff Lindsay využívá 
svůj ironický styl vyprávění. Bývalému policistovi Billymu 
Knightovi se nedaří. S přítelkyní se stále více hádají a rybář-
ská sezona na floridském ostrově Key West byla mimořádně 
hubená. Jednoho dne objeví v  zálivu mrtvolu haitského 
uprchlíka, ale když se policie k jeho nálezu postaví laxně, 
pustí se do vyšetřování se svým přítelem Nickym sám.

Autor historických detektivek Jan Bauer vypráví další 
příběh z doby vlády Karla IV. - Až bude smrt mou paní. 
V lednu 1378 spolu tajně jednají císař Karel IV. a jeho sy-
novec, francouzský král Karel V. Schůzka se koná v malém 
hrádku uprostřed lesů. V  nich se však skrývají spiklenci 
s jediným cílem – oba panovníky zavraždit. Jejich záměry 
sice na poslední chvíli překazí bývalý císařův agent, domi-
nikán Pavel, Karel IV. je přesto přesvědčen, že jeho dny jsou 
sečteny. A tak se Pavel ve jménu císaře vrhá do posledního 
velkého úkolu…

Britský spisovatel Tom Harper napsal dobrodružný 
thriller Černá řeka. Hledači pokladů, pět mužů a dvě ženy, 
putují amazonským deštným pralesem, aby našli bájné 
město zlata Paititi. S každým dalším dnem putování v nich 
sílí pocit ohrožení. Snaží se někdo, aby se nevrátili? A co 

se stalo předchozí výpravě, která se do těch míst vydala 
očkovat indiány?

Číst knihu britské autorky Juliet Ashtonové Takoví jsme 
byli je jako probírat se rodinným albem a nahlížet do života 
jiných lidí. Kate a Becca jsou sestřenice a taky nejlepší kama-
rádky, i když jsou každá úplně jiná. Sledujeme jejich život, 
všechny milníky od dětských oslav, přes osmnácté naroze-
niny až po dvojitou svatbu. Pak by všichni mohli žít šťastně 
až do smrti, jak se říkává, jenže příběh teprve začíná…

Propletený příběh, s téměř detektivní zápletkou Skořáp-
ky na vodě napsala Jarmila Pospíšilová. Tomáši Valentovi 
se po letech úspěchů rozpadne svět. Jeho syn Marek tragicky 
zemře a jeho srdce je transplantováno mladé ženě. Tomáš 
si až teď uvědomuje, že syna téměř neznal. Také si klade 
otázku, kdo dostal Markovo srdce. Zajímá to i mladou ženu, 
které transplantace zachránila život. Protnou se jejich osudy?

Dívka v červeném kabátku je zneklidňující, originální 
román Kate Hamerové. V anglickém Norfolku zmizí osmile-
tá dívka jménem Carmel. Zdá se, jako by ji pohltila samotná 
mlha. Neexistuje žádný důkaz, žádní svědci a policie tápe 
ve tmě. Beth, její matka, obviňuje sama sebe – jak mohla 
své jediné dítě pustit z dohledu? Pro Carmel však mezitím 
začíná dlouhá cesta s mužem, se kterým nebude v bezpečí…
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BOX NA VRÁCENÍ KNIH 
– NOVÁ SLUŽBA PRO ČTENÁŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

K akci Březen  - měsíc čtenářů se 
se svými aktivitami každoročně hlá-
sí více než 400 aktivních veřejných 
knihoven z celé České republiky. Svaz 
knihovníků a  informačních pracov-
níků (SKIP) vyhlašuje v roce 2017 již 
osmý ročník této celostátní akce na 

podporu čtenářské gramotnosti.
Městská knihovna Příbor se každoročně do této celostátní 
akce zapojuje a přispívá tak k propagaci četby. Letos připra-
vujeme dvě „čtecí“ odpoledne:
„Maminky a babičky čtou“ v úterý 7. března a „Tatínko-
vé a dědečkové čtou“ v úterý 14. března 2017. První úterý 
budeme číst z knihy Martiny Drijverové Sísa Kyselá a za tý-
den z knihy Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Přijďte 
usednout do křesla a přečíst pár kapitol z knihy a podpořit 
tak březnové celorepublikové čtení! 

Předposlední březnové úterý 21. března 2017 je vyhrazeno 
výtvarnému Odpoledni s Pastelkou. Budeme vyrábět ob-
rázky z lékařských špachtlí za použití ubrouskové techniky. 

Odpoledne 30. března 2017 bude patřit cestopisné před-
nášce Petra Nazarova o jeho putování po Jižní Africe.

Pro žáky základních škol máme připraveno povídání o spi-
sovatelce Astrid Lindgrenové, spisovateli Jaroslavu 
Foglarovi a pro žáky prvního stupně povídání o hrdinech, 
pohádkových i současných. 

Pro školy chystáme také na tento měsíc setkání se 
spisovatelkou Klárou Smolíkovou a spisovatelem a pro-
pagátorem komiksové a fantasy literatury Jiřím Walkerem 
Procházkou.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Máte problém zapamatovat si otevírací dobu knihovny?
Máte plnou náruč knih a časopisů na vrácení a zmeškali jste otevírací dobu?

Od měsíce března spouštíme novou službu pro naše čtenáře – BOX NA VRÁCENÍ KNIH!

Kdy a kde je box v provozu? 
Box je v  provozu, pokud je otevřena budova piaristického 
kláštera. Je umístěn uvnitř, vlevo od hlavních dveří ve vý-
klenku pod oknem. 

Kdy se vrácení dokumentů zaznamená? 
Garantujeme, že dokumenty vrácené prostřednictvím boxu 
budou z vašeho čtenářského konta odečteny následující pra-
covní den.

Dostanu potvrzení o vrácení knih? 
Box na vrácení knih je služba založená na oboustranné dů-
věře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy neobdržíte 
žádné potvrzení. Doporučujeme zkontrolovat si následující 
pracovní den, zda byla výpůjčka z čtenářského konta skuteč-
ně odečtena.

Jak je to s výpůjční dobou a sankcemi za její překročení? 
Dokument je považován za vrácený až po odečtení z čtenář-

ského konta, nikoli v okamžiku, kdy je 
vložen do boxu. Box na vrácení není 
propojen s  knihovním systémem, 
a  tak systém zaznamenává pře-
kročení výpůjční lhůty, generuje 
upomínky a poplatky z prodlení až 
do doby, než knihovníci odečtou do-
kument z vašeho čtenářského konta.

Jaké mohou nastat problémy? 
Pokud jste dokument vložili do boxu a nebyl z čtenářského 
konta odečten, neprodleně nás informujte telefonicky či e-
-mailem. Knihy, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli 
způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neode-
píše a čtenář bude vyzván k jednání o řešení vzniklé situace.

Další podrobnosti týkající se boxu na vrácení knih Vám 
rády sdělí pracovnice městské knihovny a také je najdete 
v knihovním řádu a na webu knihovny.

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

V roce 2016 pracovali členové komise pro občanské záležitosti 
v počtu deseti členů. Dalších 18 dobrovolníků navštěvovalo občany 
města - jubilanty - ve 12 obvodech Příbora, včetně jeho místních 
částí Hájova a Prchalova.
V průběhu roku 2016 se konalo 11 pracovních setkání. Čtyřikrát 
ročně se zúčastnilo jednání komise i dalších 18 členů, kteří si vyzve-
dávali dárky pro jubilanty, sdělovali návrhy pro zlepšení kontaktu 
s jubilanty, případně řešili problémy, které se vyskytovaly v jejich 
obvodech. Na pracovních setkáních, která probíhají dle plánu 
práce, se pravidelně projednávalo plnění rozpočtu, operativně se 
řešily zadané úkoly či iniciativní návrhy členů nebo obyvatel města.
V roce 2016 proběhlo v Příboře 4x vítání občánků, kde bylo slav-
nostně přivítáno 49 nových občánků. Komise v  této souvislosti 
zajišťuje zápisy do kroniky a dárky a ve spolupráci s Mateřskou 
školou Pionýrů a ZŠ Jičínskou milý kulturní program. Za ochotu 
a výbornou spolupráci patří paní ředitelce Jordánkové, paní učitelce 
Filipové a paní učitelce Rejmanové, samozřejmě se všemi účinku-
jícími dětmi, velký dík.
V červnu proběhlo jako každým rokem vyhodnocení deví-
ti nejúspěšnějších žáků a  studentů příborských základních škol 
a gymnázia. Komise  pomáhá také při organizaci předávání ma-
turitních vysvědčení.
V září členky předávaly prvňáčkům praktické dárky zakoupené 
z rozpočtu komise. Ve stejném měsíci se konalo také slavnostní 
setkání sedmdesátníků, tentokrát již v rekonstruovaných prosto-
rách Kulturního domu Příbor. Z 32 přihlášených sedmdesátníků 
se jich na setkání dostavilo 25. V říjnu se pak konalo již podruhé 
i  setkání pětasedmdesátníků, na nějž se dostavilo 28 oslaven-
ců z  přihlášených jednatřiceti. Komise pro jubilanty zajišťovala 
kulturní program a zakoupila dárky a květiny pro oslavence. Pro 

oslavence tentokrát nakreslily krásné obrázky děti z prvního stup-
ně Základní školy Npor. Loma v Příboře. Obě setkání proběhla již 
tradičně také za účasti představitelů města v čele s panem staros-
tou Ing. Bohuslavem Majerem a paní místostarostkou Ing. Danou 
Foriškovou, Ph.D. O kulturní vystoupení se postarala Umělecká 
agentura Zuzany Rausové a folklorní soubor Pramínky.
Komise se dále podílí i na obřadech výročí svateb. V roce 2016 to 
byly dvě zlaté a jedna diamantová svatba. 
V prosinci byly zakoupeny vánoční dárky pro Domov seniorů. 
Dárky v Domově seniorů byly předány osobně paní místostarost-
kou za asistence matrikářky a  tradičně také v Dětském domově 
Příbor. Komisi tady zastoupily paní Miluše Bergrová a paní Lud-
mila Sklenovská. 
Komise projednává také návrhy na ceny obce a čestné občanství, 
pokud jsou v daném roce nějaké předloženy. V roce 2016 projed-
nala komise jeden návrh na cenu starosty, dva návrhy na cenu obce 
a dva návrhy na čestné občanství in memoriam. Tyto ceny byly 
uděleny v září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.  
V průběhu roku členky úzce spolupracují s kluby seniorů ve měs-
tě, navštěvují obyvatele Domu s pečovatelskou službou a Domov 
seniorů. 
Komise jednou ročně odměňuje také čestné dárce krve a předává 
jim věcné dary. V roce 2016 bylo pozváno k předání drobných dárků 
a poděkování 14 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 
2016 nezištně, iniciativně, s  chutí a pochopením pro potřeby 
obyvatel našeho města. Za tuto činnost patří všem obrovský dík.

Bc. Ivana Bolomová, DiS, matrikářka

Anna Fabianová, matrikářka, Městský úřad Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2016, ČINNOST

Milí rodiče, 
máte-li zájem zúčastnit se akce v našem městě, a to „Vítání ob-

čánků“, vyplňte prosím po narození miminka přihlášku a zašlete ji:
1. Buď elektronicky matrikářce fabianova@pribor-mesto.cz,
2. nebo ji osobně odevzdejte na městském úřadě – v městském in-

formačním centru nebo přímo na matrice. 

Přihlaste se nejpozději 14 dnů před plánovaným „Vítáním občán-
ků“. Následně Vám bude doručena pozvánka s upřesněním data 
a času konání obřadu na Vámi uvedenou adresu.

Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, 
v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu 
v Příboře.

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

NÁVRATKA 
VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………..……………………………………………………    Datum narození:  ……………………..……………………

Jméno a příjmení matky a otce dítěte:  ………………………..………………………………………………………………..………………………………………

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“ v městě Příbor. 

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Žáci třídy 9. B, kteří ukončili svou školní docházku v roce 1966 na ZDŠ Dukelské v Příboře s třídním učitelem 
panem Šnajdarem, připravují na letošní květen třídní sraz. Prosíme, nechť se nám ozvou naše čtyři bývalé spo-
lužačky:  Blažena Gilarová, Ludmila Bartošková, Květa Biolková a Eva Francalková. Popř. prosíme o kontakt na 
ně. Ozvěte se na tel. čísle 737 983 473. Děkujeme.

TŘÍDNÍ SRAZ – HLEDÁME SPOLUŽAČKY

BLAHOPŘÁNÍ

Jana Filipová
Božena Gajdošová
Anna Hanzelková
Antonín Hartman
Jaromír Kostelník

Josef Novák
Dobromila Pustějovská
Jaroslav Sekelský
Alžběta Solanská
Danuše Telíšková

Miroslav Tichánek
Josef Beneš
Marie Hanzelková
Danuše Jančová
Jaromíra Oujeská

Eva Přibylová
Josefa Vašková
Marie Bednarská
Priska Grocholová
Gabriela Rutová

Alena Slováková
Václav Růžička
Růžena Kouřilová
Jiřina Miklová
Eliška Sýkorová

Zároveň blahopřejeme i obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Milan Pečinka, Marie Sukupová, Jiřina Vlkovičová, Stanislav Wank, Marie Honešová, Alena Janotková, Jiřina Miklová

Dodatečně pak ještě blahopřejeme jubilantům, kteří oslavili své jubileum v měsíci únoru: 
Jaroslav Jurečka, Milada Tillová, Eliška Frydrichová

Vážení jubilanti, 
dovolte nám, abychom Vám poblahopřáli k Vašemu jubileu, které slavíte v měsíci březnu.

Vážení jubilanti,
v letošním roce slavíte své sedmdesáté, sedmdesáté páté a osmdesáté narozeniny, významné životní jubileum, a tak si Vás dovoluje-
me pozvat na „PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ“ sedmdesátiletých, sedmdesáti pětiletých a osmdesátiletých. Setkání pořádá komise pro 
občanské záležitosti spolu s městem Příborem. 
Pokud máte zájem zúčastnit se uvedeného setkání, odevzdejte, prosím, níže uvedenou přihlášku - návratku nejpozději jeden mě-
síc před plánovaným setkáním, které proběhne předběžně v měsíci září a říjnu. Pozvánka s upřesněním data a času konání setkání 
Vám bude včas odeslána. 
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.            

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

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“. 

NÁVRATKA 
VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM

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

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

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

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

Podpis: ……………………………………………..

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

Dále Vás prosíme, pokud si nepřejete zveřejnění Vašeho jména a příjmení v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města 
Příbora, dejte nám vědět:  
1. telefonicky na číslo 556 455 443, e-mailem na adrese: fabianova@pribor-mesto.cz , 
2. písemně nebo osobně na adrese: Městský úřad, odbor organizační a správních činností - matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19, 

742 58 Příbor. 
Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním Vašeho jména a příjmení 
v Měsíčníku města Příbora. Děkujeme za pochopení. 

Za komisi pro občanské záležitosti Anna Fabianová, matrikářka.

INFORMACE JUBILANTŮM MĚSTA PŘÍBORA FF
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Naše škola má název podle nadporučíka Jaroslava Lohrera-
-Loma, příborského rodáka. Sté výročí jeho narození jsme si 
připomněli nejen účastí na vzpomínkové akci u jeho rodného 
domu, ale také ve vyučovacích předmětech, samozřejmě nejví-
ce v hodinách dějepisu. Byli jsme velmi potěšeni, když jsme se 
dozvěděli, že k nám přijde na besedu člověk, který má velké zna-
losti o Jaroslavu Lohreru-Lomovi a o době druhé světové války.

Ve středu 18. 1. 2017 nás navštívil bývalý voják a letec, pan 
Ladislav Jerguš. Žáci devátého ročníku se už těšili. Když pan ma-
jor předstoupil před žáky ve vojenské uniformě, všichni okamžitě 
zpozorněli a po celou dobu přednášky ani nedutali. Dozvěděli 
se mnoho dalších zajímavých informací o J. Lomovi a dalších 
příborských rodácích, kteří bojovali na frontách druhé světové 
války a neváhali za naši svobodu položit své životy. 

Hodina velmi rychle uplynula, žáci stihli položit pár otázek 
a už jsme se museli rozloučit. Doufáme, že ne na dlouho. Budeme 
rádi, když k nám pan Jerguš opět zavítá a seznámí nás s dalšími 
historickými zajímavostmi a fakty.

Další exkurze je tady! V pátek 20. 1. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku 
ZŠ Npor. Loma Příbor vydali autobusem do mošnovské letecké 
opravny JOB AIR Technic, a. s. Na místě se jich a pedagogické-
ho dozoru ujala paní M. Tomašulová, Training Manager, která je 
spolu se svým kolegou provázela po areálu firmy. Seznámila žáky 
s jejími počátky, současností a plány do budoucna. Job Air Tech-
nic se zaměřuje na opravy letadel se středním doletem, která jsou 
hlavně v letní sezoně téměř neustále ve vzduchu. Jelikož se žáci 
9. ročníku právě rozhodují, na které střední škole budou dále po-
kračovat ve studiu, získali tak značné množství informací, které 
se týkaly právě této problematiky. Mnozí z chlapců poté tvrdili, že 
by je práce leteckého mechanika bavila. Ovšem nejen hochy, ale 
i děvčata zaujalo, že mohli na vlastní oči spatřit na jednom místě 
letadla typů Boeing 737 nebo Airbus 321, která právě procházela 
náročnou údržbou a opravou. Všichni pozorně sledovali, jak prá-
vě opravené letadlo opouští hangár a je velmi rychle přemístěno 
na letištní plochu, kde se začalo připravovat na tzv. zálet. Jen ten 
mrazivý vzduch, který se ihned dostal dovnitř. To si všichni za-
čali nasazovat kabáty a čepice. Tím ale příval studeného vzduchu 

a zimy neskončil. Čekala nás ještě cesta do Příbora. Pěšky! Poča-
sí se však umoudřilo, nefoukal vítr a teplota hluboko pod bodem 
mrazu se stala hned snesitelnější a cesta podél Lubiny příjemnější.
Kdy bude další exkurze? Už se těšíme!

V tomto školním roce (v týdnu od 15. 1. do 20. 1. 2017) jsme 
opět vyrazili na lyžařský kurz do Velkých Karlovic, kde jsme byli 
už potřetí. Letos se 48 žáky ze ZŠ Npor. Loma Příbor. Počasí nám 
opět přálo, slunce svítilo, některá rána bylo až mínus 20 stupňů, 
ale nám, zdatným lyžařům nevadilo nic. Slunce se nám opíralo 
do zad a my jsme spokojeně brázdili svahy.
Začátky nebyly lehké, měli jsme letos 16 úplných začátečníků, 
ale poprali jsme se s tím všichni, takže ve čtvrtek všichni odjeli 
závody ve slalomu.
Středeční odpoledne jsme strávili v bazéně hotelu Horal, a tak 
si naše svaly mohly dostatečně odpočinout a zregenerovat. Na-
konec jsme si ještě zahráli bowling a dali si něco dobrého, takže 
odpoledne bez lyží jsme si parádně užili.
Každý večer jsme hráli různé hry, zpívali a poslouchali trochu 
teorie o lyžování a snowboardingu.
Myslím, že se nám lyžařský kurz opět vydařil, všichni byli spo-
kojení a už se těšíme na příští rok.

Mgr. Ivana Bortlová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Bortlová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Hana Schwarzová, Základní škola Npor. Loma Příbor

BESEDA KE STÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA LOHRERA-LOMA

EXKURZE – JOB AIR MOŠNOV

LYŽAŘSKÝ KURZ – VELKÉ KARLOVICE – HORSKÝ HOTEL KYČERKA

ZE ŠKOL
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Jak se stalo na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor již tradicí, 
poslední den před jarními prázdninami se na ně děti mohou 
„připravit“ nejrůznějšími aktivitami „Dne her“. 
A tak se v pátek 10. února celý první stupeň rozdělil podle svých 
zájmů do 12 skupin, ve kterých se děti na střídačku věnovaly dvě-
ma různým činnostem. Mohly si vyzkoušet soutěže sportovní 
i vědomostní, vyrobily si hezkou hračku, pokusily se postavit 
z různých stavebnic svůj vysněný svět, zařádily si v tělocvičně, 
malovaly či se pobavily u hezkého filmu. Mimo to se věnovaly 
i činnostem ne zcela obvyklým na 1. stupni. Ukuchtily si vyni-
kající pizzu v kuchyňce, vyrobily si v dílnách plastový přívěsek 
ke klíčům, menší děti se naučily něco nového na počítači a do-
konce nahlédly do tajemství chemie.  

Naše škola ZŠ Npor. Loma Pří-
bor se v rámci školního vzdělávacího 
programu Svět pro děti věnuje také 
ekologické výchově. Informace do-
plňujeme vzdělávacími pořady, které 
nám nabízejí různé organizace, jako 
například Občanské sdružení Hájen-
ka Kopřivnice. Všechny programy 
jsou doplněny o zajímavé hry, pracov-
ní listy, výrobu drobností. V letošním 
školním roce přijeli zástupci Hájenky 
se svým ekologickým programem ur-
čeným pro děti z 1. stupně v týdnu od 
16. 1. do 20. 1. 
Prvňáčci se v programu Příběh jednoho 
odpadku dozvěděli o osudu plastového 
kelímku od jogurtu a  o jeho setkání 
s děravou ponožkou. Děti se seznámily 
s principy třídění odpadu a s jeho ná-
sledným využitím. A při tom všem si 
i s radostí zahrály domino.
S životem včel a  s  jejich významem 
pro člověka a pro přírodu, s tím, jak to 
vypadá v  úlu, co všechno včely musí 
udělat, než si můžeme dát trochu medu, 
se seznámili žáci 2. ročníku v progra-
mu Lžička medu. Velmi se jim líbila 

hra, při níž se proměnili ve včelky, kte-
ré uklízejí úl, a hra na včelky krmičky.
Expedice Modrá planeta, určená pro 
žáky 3. tříd, se zabývala významem 
vody pro člověka, stářím vody, kde se 
voda nachází a jaké jsou problémy spja-
té s jejím nedostatkem.
Výukový program Netopýři a les přiblí-
žil dětem ze 4. ročníku život netopýrů, 
jejich životní cyklus, orientaci v pro-
storu, potravu, jejich úkryty. A hlavně 
proč je důležité tyto živočichy chránit. 
Stalo se tak formou zajímavých her, 
do kterých se děti s nadšením zapojily.
Žáci 5. ročníku se programu Energie 
hýbe světem společně zamýšleli nad 
tím, co je to energie, jak se získává, co 
jsou to energetičtí žrouti a jak s nimi 
bojovat. Program je rovněž zaměřen 
na problematiku související s výrobou 
a následnou spotřebou energie.
Všem dětem se ekologické programy 
líbily, protože nejen poučily, ale i po-
bavily. Vzbudily v nich zájem o živou 
i neživou přírodu, o všechny její sou-
části a o problematiku soužití člověka 
s jeho životním prostředím. 

V návaznosti na oslavy 100. výročí narození npor. Jarosla-
va Lohrera-Loma, jehož jméno má naše škola – ZŠ Npor. Loma 
v názvu, jsme vyučování dějepisu rozšířili o projekt s názvem 
Významné osobnosti města Příbora. Projektové vyučování si 
v týdnu od 6. do 10. února vyzkoušeli žáci sedmých a osmých 
ročníků. Každá třída věnovala projektu celý dopolední vyučo-
vací blok. 

V rámci projektu zhlédli žáci několik vybraných reportá-
ží LTV Příbor z cyklu Z historie po současnost (dostupných na 
webu LTV Příbor - www.televize-pribor.cz), načerpali informace 
o piaristech, piaristickém gymnáziu, učitelském ústavu i o psaní 
kroniky, zapsali požadované údaje do pracovního listu a pak už 
pátrali ve skupinách po informacích o osobnosti, kterou si vy-
brali. Vše ve skupině zpracovali a výsledkem jsou plakáty, z nichž 
nejpovedenější zdobí chodbu přízemí 2. stupně. Všichni žáci si 
tedy mohou přečíst něco o životě nejen npor. Loma, ale i O. Hel-
my, Ř. Volného, F. Juraně, M. Remeše, stavitelů Karlsederových 
a samozřejmě také nejslavnějšího příborského rodáka, S. Freuda.

Mgr. Dana Svobodová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma Příbor

DEN HER 2017

HÁJENKA

POZNÁVÁME VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO MĚSTA
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ZE SPORTU

Jiří Krkoška, šéftrenér a spolumajitel Sport Tennis Club Studénka

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

SPORT TENNIS CLUB STUDÉNKA

BASKETBALISTKY OPĚT USPĚLY. BUDOU HRÁT O 5. MÍSTO

Peníze z  VFP byly použity na tréninkové podmínky pro 
hráče speciálně pro zimní sezonu, jelikož tenisová hala v Pří-
boře není a muselo se jezdit do Studénky, kde jedna hodina 
haly stojí 330,- Kč, ale pan majitel vyšel vstříc s  lepší cenou. 
Nejlepší děti trénují 5-6x týdně po 2-3h denně, takže finanční 

náročnost tohoto sportu je obrovská. Proto jsem velmi vděč-
ný městu za poskytnutou finanční pomoc. Nejlepší děti mého 
klubu SPORT TENNIS CLUB STUDÉNKA dosáhly již vel-
kých úspěchů a několik vyhraných turnajů v jejich kategoriích 
je dobrým výsledkem naší práce.

Ačkoliv se příborské basketbalistky 
v právě skončené základní části 2. ligy 
neumístily tak dobře, jako v minulé se-
zóně, mohou být přesto spokojené. Pátá 

příčka ve skupině B jim zajistila postup do bojů o 5. až 7. místo 
a podruhé za sebou se vyhnuly nepříjemným starostem s udr-
žením soutěže.

O naději probojovat se do finálové skupiny chtěly hráčky BK 
Příbor zabojovat v posledním utkání základní části v Havířo-
vě. Ještě před začátkem utkání ale věděly, že jim už nepomůže 
ani vítězství. Jejich největší rival v  souboji o  čtvrtou příčku 
- Benešov - si postupovou příčku vybojoval už v sobotu vítěz-
stvím v Trutnově.

Přesto bylo stále o co bojovat. S Havířovem se Příbor utká 
i ve skupině o 5. až 7. místo, kam se body ze základní části pře-
nášejí. Příborské basketbalistky v Havířově od první minuty 
utkání udávaly tempo. Až do konce prvního poločasu si udržo-

valy i slušný bodový náskok. „Do třetí čtvrtiny jsme ale vstoupily 
tragicky a soupeřky začaly bod po bodu stahovat, až z toho byl 
před poslední desetiminutovkou nerozhodný stav 55:55,“ přiblí-
žila kapitánka týmu Michaela Drtilová. 

Závěrečná desetiminutovka ale znovu patřila hostujícím 
hráčkám. „Od začátku závěrečné části jsme dokázaly dostat ro-
zehrávku soupeřek pod tlak, z čehož pramenily naše zisky míčů 
a šňůrou dvanácti bodů v řadě jsme nepřipustily žádnou dra-
matickou koncovku,“ popsala Michaela Drtilová.

BK Havířov – BK Příbor  67:74 (14:24, 34:43, 55:55)
Body: Drtilová 22, Krišková 11, Nenutilová a Kleinová 10, Papa-
ková 8, Sorková a Maléřová 4, Šťastná 3, Vyvlečková 2, Uhrová 
0. TH: 19/12. Trojky: 2. Fauly: 15.

Skupinu o 5. až 7. místo zahájily basketbalistky BK Příbor 
v sobotu 25. února znovu na palubovce Havířova.

Ženy BK Příbor (ve světlém vlevo Zuzana Krišková a vpravo Jana Ne-
nutilová) budou hrát letos ve 2. lize skupinu o 5. místo. 

Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

V čase plesů a  radovánek pořádá také Basket-
balový klub Příbor Společenský večer pro všechny 
příznivce a přátele basketbalu. Tradiční BasketBál 
se znovu po roce koná v pátek 17. března 2017 v tě-
locvičně Základní školy Npor. Loma v  Příboře od 
19 hodin. K poslechu a především k tanci bude hrát 
duo Kiwi, chybět nebude bohaté občerstvení a chut-
ná tombola :-).

Cena slosovatelné vstupenky je 130 korun, 
předprodej je v plném proudu u Miroslava Slováka  
(mira.slovak@tiscali.cz, 603 995 418).

BK Příbor pořádá BasketBál
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Začátek každého nového roku je příležitostí bilancovat 
rok předešlý, proto i my senioři města Příbora jsme se sešli na 
„Výroční členské schůzi“ dne 13. 1. 2017 v Kulturním domě, 
abychom zhodnotili naši práci za rok 2016. 
Byli jsme rádi, že naše pozvání přijali představitalé města, 
starosta Ing. Bohuslav Majer a místostarostka Ing. Dana Fo-
rišková.
Schůzi zahájil předseda, pan Lexa Friedrich. Seznámil přítom-
né s programem schůze. Po volbě návrhové komise a kontrole 
usnesení z minulé výroční schůze přednesl zprávu o činnos-
ti za rok 2016.
Ten byl z našeho pohledu, co se týká akcí, velmi úspěšný. Za-
čínali jsme tradiční březnovou oslavou MDŽ v prostorách 
našeho klubu, kdy pohoštění a  zajištění akce organizovali 
členové výboru.
V měsíci dubnu byl provoz klubu v důsledku malování a ná-
sledného úklidu čtyři dny mimo provoz. Hned poté jsme se 
těšili na přednášku kronikářky města paní Irenky Nedomové 
o historii, původu a obyvatelích měšťanských domů na našem 
náměstí. To byly úžasné informace.
Za velké účasti proběhla další zajímavá beseda, tentokrát se 
studentem Střední lesnické školy v Hranicích, Lukášem Roz-
sypalem na téma „ Příroda, lesnictví a myslivost“.
Květnové pěkné počasí nám umožnilo uskutečnit výlet do 
Hradce nad Moravicí s prohlídkou zámku, následně návště-
vou Zemského muzea v Opavě s velmi zajímavými expozicemi 
a výlet byl zakončen návštěvou tamních farmářských trhů. 
Příjemně prožitý den.
V červnu byl náš klub ustanoven organizátory soutěže „Kří-
žovkářská liga pro seniory“ kontaktním místem pro naše město 
a okolí. V této akci jsme se v rámci Moravskoslezského kraje 
umístili na 3. místě.
Byli jsme mile překvapeni pozváním a malým pohoštěním do 
prostor piaristického kláštera na další část přednášky o měš-
ťanských domech s paní Nedomovou, to byly další, neskutečně 
zajímavé informace o historii našeho města. A pracovníci mu-
zea nám zároveň umožnili zhlédnout končící výstavu „Příbor 
v krajce“ a následnou procházku po zahradách. Všem organi-
zátorům patří náš dík.
A už tu máme srpen, celodenní zájezd na Floru Olomouc, 
tam jsme obdivovali krásu a velké množství květin s mož-
ností jejich nákupu. 
V září se uskutečnil zájezd na Velehrad s prohlídkou baziliky, 
celého areálu, s možností účasti na mši svaté. Poté následova-
la návštěva „Archeoskanzenu Modrá“, kde jsme se alespoň na 
chvíli podívali do doby raného středověku, do období Velké 
Moravy, jak žili naši předkové Slované. Neméně zajímavá ná-
vštěva nás čekala v areálu „Živá voda Modrá“, kde pod hladinou 
rybníka, v proskleném tunelu je možno pozorovat sladkovodní 

ryby, dalším průhledem mokřadní tůň se želvami bahenními. 
Tento zájezd nejenom já, ale i většina účastníků hodnotila jako 
jeden z nejlepších.
Městská policie Příbor nám připravila přednášku „Senioři, 
braňte se podvodníkům“, která byla pro většinu z nás seniorů 
velmi prospěšná. Tuto akci jsme komentovali v listopadovém 
Měsíčníku.
Vzhledem k tomu, že začátkem října se slaví Mezinárodní den 
seniorů, tak jsme navštívili kulturní vystoupení cimbálovky 
Pramínky, a večer ještě mnozí stihli v Kopřivnici vzpomínko-
vé pásmo „Písničky Karla Hašlera“.
Ještě zmíním uskutečněnou přednášku Ing. Štenbauera o by-
linkách, jejich sběru, užití s  nabídkou přírodních léčivých 
produktů.

Jak už je známo, naše klubové prostory sdílíme společně 
se Svazem tělesně postižených, a právě oni byli na řadě s or-
ganizací tradičního VINOBRANÍ, takže se slavilo společně. 
Rovněž se střídáme v pořádání nákupních zájezdů do Polska, 
buď do Těšína, nebo Chalupek.

V průběhu roku výbor klubu pamatuje na všechny členky, 
které svědomitě pomáhají s denním vařením kávy a s týden-
ním úklidem, proto je každoročně pro ně přichystáno malé 
pohoštění s občerstvením jako poděkování za tuto práci.

Ještě připomenu, že už druhým rokem sbíráme plastová 
víčka pro nemocného Vojtíška a v poslední době pomáháme 
se sběrem hliníku pro speciální Mateřskou školu a Základní 
školu v Novém Jičíně.

Na zakončení roku 2016 se konala naše poslední, nejve-
selejší akce roku, to byl SILVESTR. Každý donesl pohoštění 
z vlastních zdrojů a při všech dobrotách, vínečku, zpěvu a při 
harmonice skvělé paní Adamcové jsme se vesele rozloučili se 
starým rokem.

Z našeho pohledu to byl rok celkem úspěšný, co se usku-
tečněných akcí týká, o čemž svědčí i ocenění v soutěži „Město 
seniorům nejpřívětivější“, kdy Krajská rada seniorů Moravsko-
slezského kraje vyhodnotila naši organizaci a byl nám udělen 
CERTIFIKÁT pro nejaktivnější seniorský spolek v kategorii 
měst do 30.000 obyvatel. 

To nás samozřejmě zavazuje, abychom v tomto směru po-
kračovali i nadále, i když je pravdou, že se naše činnost odvíjí 
i od financí, které máme k dispozici z VFP města.

Chtěla bych samozřejmě jménem celého Klubu seniorů 
poděkovat vedení města za podporu, za vstřícnost při řešení 
našich požadavků, za možnost užívání prostor místností pro 
naši klubovou činnost.

Závěrem bychom chtěli oslovit všechny seniory našeho 
města, pokud máte zájem přijít s námi strávit příjemné chvíle 
při kávičce, čaji, můžete nás navštívit denně v Klubu na ná-
městí, každý den od 8.30 do 11.00 hod. 

KLUBY, SPOLKY

M. Bergrová, jednatelka Klubu seniorů Příbor

SENIOŘI MĚSTA HODNOTILI UPLYNULÝ ROK

„Dne 2. 7. 2011 na slavnostním koncertě Dechového or-
chestru  mladých v Příboře zazněl pod taktovkou Ludvíka 
Demla, zakladatele Dechového orchestru mladých a bývalé-
ho redaktora Československého  rozhlasu v Ostravě, poprvé  

Pochod pro pana Freuda. Autorem tohoto pochodu je skla-
datel, aranžér a  dirigent Drahoslav Volejníček. Drahoslav 
Volejníček se narodil v roce 1934 a od roku 1964 pracoval 
v  Československém rozhlase v  Ostravě. Pro DOM Příbor 

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

„POCHOD PRO PANA FREUDA“ BUDE OPĚT UVEDEN
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Autor vynikajících plakátů pro akce SSF, pan Pavel Ho-
řínek, tentokrát podtrhl vzájemnou spojitost mezinárodní 
výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM a FREUDOVA 
FOLKLÓRNÍHO FESTIVALU tím, že umístil informace 
o  obou akcích na jednom plakátě současně. Plakát bude 
k dispozici ke stažení jak na stránkách Společnosti Sigmun-
da Freuda /www.sigmundfreud.cz/, tak i na oficiálních www 
stránkách města Příbora. 

Ti z vás, kteří to myslí s podporou turismu opravdově, si jis-
tě najdou čas a příležitost poslat tento zdařilý plakát svým 
známým a přátelům na různých místech zeměkoule.  K této 
obrazové zprávě mohou přidat i informaci, že název toho-
to výtvarného zápolení si klade za cíl – připomenout název 
stěžejního díla našeho význačného rodáka Sigmunda Freu-
da – VÝKLAD SNŮ.

Za připomínku jistě stojí i skutečnost, že soutěž MY DREAM 
letos vstupuje do třetího desetiletí.

supova.marie@centrum.cz, supova.marie@seznam.cz,  
mobil: 777 6 5 1856

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

zaranžoval několik populár-
ních melodií a  dvě skladby 
orchestru přímo věnoval - 
Příborská děvčata (premiéra 
23. 3. 1985) a  Pochod pro 
pana Freuda (premiéra 2. 7. 
2011). Drahoslav Volejníček 
zemřel v roce 1996.“ 

Tyto stručné údaje o této, 
pro naše město důležité 
skladbě, mi písemně osobně 
předal pan Ludvík Demel. 
A  jelikož jsme tenkrát oba 
měli naspěch, dohodli jsme 
se, že jakmile bude příhodná 
chvíle, detaily si probereme 
později. Domluvili jsme se, 
že jakmile bude hezké počasí, 
sejdeme se u  nich na zahradě, v  kouzelném místě příbor-
ských Benátek, a v klidu to probereme i  s mými otázkami 
na folklór, který mě zajímal. Jako iniciátorka a zakladatelka 
Freudova folklórního festivalu v Příboře jsem si totiž před-
běžně  domlouvala s panem Demlem  rovněž i konzultaci na 
téma lidové písně a jejího vlivu na rozvoj hudebnosti u dítěte. 
Bohužel jsme tenkrát nepočítali s tím, že čas rozhodne jinak 
– o nás, ale bez nás…

A tak jsem tehdy nepovažovala za nutné zeptat se na cokoli 
o autorovi Pochodu pro pana Freuda a o okolnostech vzniku 
a uvedení této skladby. Z tohoto důvodu se obracím s prosbou 
k příborským muzikantům – aby popřemýšleli, zda si vzpo-
menou na nějaké okolnosti, detaily, které vznik a uvedení této 
skladby provázely. Autorka článku a současně předsedkyně 
Společnosti Sigmunda Freuda vám bude nesmírně vděčna 
za každou vaši vzpomínku, která vznik této historicky první 
skladby, věnované S. Freudovi, provázela.

Jsem již v  letech, kdy intenzivně vnímám, jak čas ne-
úprosně běží kolem nás a  jak s  každým člověkem odchází 
nenávratně spousta zážitků, které za pár let budou mnozí ba-
datelé postrádat…Těmto budoucím „hledačům historických 
střípků“ chci tímto dnešním pátráním usnadnit skládání pří-
ští mozaiky o historii našeho města.

Osoby na kapitánském můstku DOM Příbor se vystří-
daly. Pana Demla čestně zastoupil vynikající muzikant 

a organizátor pan Ivo Lac-
ný – současný ředitel ZUŠ. 
Ten pokračuje v  úspěšně 
započaté příborské hudební 
cestě a  sklízí se svým an-
sámblem jeden úspěch za 
druhým…. Dohodla jsem 
s  ním, že uvedenou sklad-
bu zařadí na některém svém 
koncertě k  dodatečnému 
připomenutí nejen 160. vý-
ročí Freudova narození, ale 
i  autora, pana Drahoslava 
Volejníčka. A  připomene 
také, troufám si říci, i  ini-
ciátora vzniku tohoto pro 
Příbor významného díla – 
pana Ludvíka Demla. 

Podle vzpomínek rozhlasových kolegů v Ostravě, obě tyto 
osobnosti hudebního života našeho kraje pojilo velké přátel-
ství. Z tohoto důvodu předpokládám, že pan Ludvík Demel, 
jako dlouholetý dirigent Dechového orchestru mladých a roz-
hlasový kolega skladatele Drahoslava Volejníčka, měl veliký 
podíl na zrodu tohoto pochodu. Vaše vzpomínky jistě po-
mohou najít objektivní pravdu. Těším se na ně a podělím se 
o ně s našimi čtenáři. Rovněž se těším na koncert DOM, kde 
si budeme moci tuto skladbu znovu poslechnout.

P.S. Nelamte si hlavu, jak se se mnou zkontaktovat v pří-
padě, že nemáte k  dispozici počítač. Stačí zanechat vzkaz 
v městském informačním centru na radnici, v rodném domě 
Sigmunda Freuda, popřípadě v muzeu, kde je možné navští-
vit Pamětní síň  Sigmunda Freuda….

supova.marie@centrum.cz, supova.marie@seznam.cz,  
mobil: 777 6 5 1856

Foto: Stanislava Slováková

START - MY DREAM 2017
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Před deseti lety jsem napsala: „Masopust se do Příbora vrátil - a v plné parádě! V roce 2008 se po půl století vrátil do Příbora masopust 
- a s plnou parádou! Na 40 maškar oživilo náměstí. Příboráci a také jejich kolegové ze štramberských divadel tak navázali na masopustní 
tradici z doby před 51 lety. Maškary v létech 1955, 1956, 1957 zvonily dům od domu, u svých známých i u známých příborských občanů. 
Vždycky se chodilo přes náměstí a vždycky ke starostovi města. V novodobé historii se zatím v Příboře ke starostovi nešlo, ale na náměstí - 
stejně jako po celé trase průvodu - bývá veselo! Z náměstí všichni společně vyrazí z náměstí přes lávku pod kostelem směrem na nábřeží do 
ulic Vrchlického, Janáčkovy, Erbenovy směrem na Mexiko. Tady masopust skončí slavností pochovávání basy.“ 

Od té doby uplynulo 9 let a my jsme několikrát odvysílali v Local TV záznamy masopustů z 50. let 20. století, které měl v archivu pan 
Bedřich Pukovec. Záznamy se dochovaly a co písemnosti? Teprve vloni jsem objevila v archivu Tatry pozvánku na masopustní veselí v roce 
1955. Pozvánka to byla velmi zajímavá, začínala písní, pod níž bylo poznamenáno: Stará masopustní píseň, bude zpívána na zábavě. K písni 
byly přidány i noty.

A pozvánka? Taky bezesporu zaujme.
„Vážení a milí občané příborští, včetně klokočovští, vesečtí, benátští, pasečtí, dražanští, Tatrováci a Mopáci i Netatrováci a Nemopáci!
Naši milovaní předkové po meči i po přeslici využívali masopustu k přenáramnému veselí mnohdy až nevázanému, ke zpestření zábav si 
vymýšleli všelijaké kejkle a maškary s veselými říkankami a s humornými písničkami. Tyto obyčeje přecházely z kraje do kraje, takže dnes už 
ani nevíme, kde vznikly. Většina obyčejů se vztahuje ať v té či oné podobě ke zlomu zimy, k příchodu jara. Jaro, to je obnova života přírody 
a to už stojí za dobrou náladu! Člověk se potřebuje poveselit, zapomenout na chvíli na trampoty všedních dnů. Proto jsme připravili toto 
masopustní veselí, které sblíží mladé i starší v družné zábavě.
Srdečně Vás zveme. Přijďte se podívat, přijďte se povyrazit. Staráme se o veselý průběh zábavy. Tančit se bude ve velkém sále při hudbě ZK 
a v malém sále proti restauraci, kde bude „Masopustní zákoutí“ při hudbě náladového kvarteta. Míst na posezení k odpočinku bude na pět 
set, tedy dostatek. Udělejte si radost a přijďte.“ 
Pozvánku Závodního klubu Tatra Příbor na 12. 2. 1955 doplňoval další text - další lákadla: 
Dvě hudby* Dva taneční parkety* Dekorace se světelnými efekty* Masopustní zákoutí* Bufet * Tombola s pěknými výhrami* Výběr nejlepší 
masky*Veselá pošta a jiné společenské hry *Pro masky zvláštní vchod.
Průvod začínal už v 15 hodin...
Průvod maškar městem*Veselá kobyla*Medvědáři*Těžká kavalerie*Šumařská kapela.

Letošní masopust se konal o masopustním úterý 28. 2. - tzn. po uzávěrce Měsíčníku. Jak probíhal, tedy nelze napsat, ale přečtěte si, jak 
probíhal před 60 lety - 2. 3. 1957, výpis z kroniky Příbora:
Průvod vyšel od kulturního domu, Stalingradskou ulicí do Klokočova, odtud po nábřeží do Vésky, Hukvaldskou ulicí a ulicí 6. května, 
Štramberskou a Komenského zpět do kulturního domu. V průvodu byly pohádkové figury (Dlouhý, Široký, Bystrozraký), chromý drak, 

koník Líza, mušketýři, drábové, policajti, vůz 
s cikány. Středem pozornosti byl nejstarší au-
tomobil J. Galie, který byl ozdoben girlandami 
a rozsvícenou lucernou na chladiči motoru. 
V autě seděla „honorace“ v kostýmech min. 
století. Kolem těchto poskakovali jezdci na 
koních a  kozách (masky). Průvod oživova-
la malá vesnická kapela, která u  hostinců 
a domů význačných osob vesele vyhrávala, 
zatímco rozdováděná chasa prováděla „prá-
vo masopustu“. Cikánky se občas přitočovaly 
k užaslým divákům a zvědavcům, hladily je 
po tvářích, aby je takto umazaly na tvářích ku 
všeobecnému smíchu a veselí. Průvod byl tak 
početný, že zastavoval frekvence aut, jimž se 
„Lízinka“ ukláněla a cikánky zvědavě sahaly 
do aut, aby v nestřeženém okamžiku automo-
bilové jezdce „dekorovaly“ sazemi na tvářích. 
Masopust byl takto zakončen tancem masek 
i  civilistů v  kulturním domě heslem: „Ma-
sopust, masopust, jen mne, děvče, neopusť.“    

Dokumenty z masopustů najdete na http://
www.televize-pribor.cz/?clanek=149 v po-
řadech z archivu.

Z HISTORIE

Mgr. Irena Nedomová, redaktorka LTV Příbor

MASOPUST V PŘÍBOŘE - po obnovení tradice se letos konal už podesáté!

Foto ze záznamu 1955,1956

Masopust držíme,
nic se nevadíme, 
pospolu. 

Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali,
pospolu?

V dobrém jsme se sešli, 
rádi jsme se našli,
pospolu.

Dříve než se rozejdem,
ještě sobě připijem,
pospolu!
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Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy Vyrobeno 
v Tatře, ale tatrovka to není! (24. října 2017 – 30. března 2018) 
obrací k veřejnosti s žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci do-
kladů kulturního jevu spojeného s prací v podniku Tatra. Jedná se 
o fenomén výroby rozmanité škály předmětů zhotovených mimo 
pracovní úkoly pro vlastní potřebu, či potřebu někoho jiného. Pro-
síme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některé z předmětů, které 
tímto způsobem v podniku Tatra vznikly, aby je zapůjčili, popřípadě 
věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Při prezentaci 
těchto svébytných artefaktů bude zachována přísná anonymita vý-
robců i těch, kteří předměty zapůjčí, či darují. Předměty na výstavu 
přijímáme do 31. srpna 2017. Děkujeme a věříme se, že se podaří 
tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat.
Muzeum Novojičínska,p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: +420 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
PhDr. Václav Michalička,Ph.D. - vedoucí pobočky Muzeum  
Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře

V LTV: www.televize-pribor.cz - 7. zprávy

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

V PŘÍBOŘE VÍTÁME OBČÁNKY MĚSTA 60 LET

Když listuji kronikami Příbora, sem tam objevím něco, co stojí za zaznamenání, anebo se mi to prostě zalíbí. I následu-
jící událost mě zaujala. Která? Vítání občánků. Osobně jsem byla na vítání občánků přítomna hned několikrát a vždycky je 
to velmi příjemný zážitek a je jedno, zda jsou všechny děti hodné a zticha, nebo některé pláče. To nehraje žádnou roli. Roli 
hraje to, že se rodiče miminek rozhodnou přijít. Často přicházejí i celé rodiny. To je potom teprve zážitek a slavnostní udá-
lost! Na březnovém vítání občánků, prvním v roce, navíc většinou vítáme i prvního občánka roku. Vloni to bylo děvčátko 
Vaneska Papa. 
Zajímavé je, že i úplně první vítání občánků proběhlo v březnu. A teď už budu citovat z kroniky. Pan kronikář Antonín  
Sattek v roce 1957 zaznamenal:

„Pokrok místního občanstva a jeho nového směru v myšlení byl důkazem 
prvního slavnostního aktu vítání do života v neděli 24. března 1957  

v obřadní síni MNV na radnici v Příboře,
kdy poprvé v dějinách našeho města bylo provedeno vítání do nového života

novorozeněte Miroslava Filipa, nar. 5. III. 1957 v Novém Jičíně 
a novorozeněte Pavla Melčáka, nar. 6. III. 1957 v Novém Jičíně.

Slavnostní akt byl zahájen zahráním Ukolébavky z opery Hubička, načež matrikářka městská 
s. Růžena Kuřecová představila předs. MNV v Příboře rodiče s novorozeňaty, jimž pionýrka podala kytičku živých 

květin a přednesla báseň na uvítanou „Novému občánkovi“! V aktu pokračoval předseda MNV s. J. Friedl projevem 
k rodičům, jimž připomněl vážnost zrození nového občánka, který pro národ a stát je významnou událostí, neboť 

náš národ žije, roste a sílí v našich potomcích, dále s. předseda pokračoval:
„A proto i my, zástupci místn. nár. výboru v Příboře

vítáme s plnou odpovědností Vašeho syna Miroslava!........“ 
Po projevu se rodiče novorozeňat podepsali do nově založené pamětní knihy i s kmotry, když jim předseda MNV 
s. Jan Friedl gratuloval a předal dary - zarámovaný Blahopřejný list, výherní vkladní knížku s obnosem 100 Kčs 

a dětskou soupravičku prádla.
Za úřad MNV gratulovala rodičům s. Kuřecová Růžena a přála rodičům i novorozeňatům mnoho úspěchů v životě. 

Za zvuku pochodu „Proč bychom se netěšili“ byl akt vítání nově narozených občánků města Příbora ukončen.“

Následují jména rodičů, včetně adres tehdejšího bydliště a také jména kmotrů a kmotřenek. Podle zápisů založil a vedl Pa-
mětní knihu novorozeňat odborný učitel a zástupce ředitele Viktor Sasín. 
Ačkoli text odpovídá době, kdy vznikl, na tom, že si v Příboře váží každého narozeného človíčka, občánka, se nic nezměnilo 
ani po 60 letech. Každý rok se vítání občánků v Příboře koná 4x – letos to bude 26. 3., 4. 6. a pak jednou na podzim a jednou 
v zimě. Změna termínů je vyhrazena. 

S oběma muži - oněmi vítanými novorozeňaty jsem po peripetiích s jejich hledáním (a nebylo to snadné) - hovořila. Oba jsem mile překva-
pila, oba mile překvapili i mě. Se zveřejněním svých údajů souhlasili, moc jim děkuji.

VÝZVA MUZEA PŘÍBOR VŠEM, NEJEN TATROVÁKŮM
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ!
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

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

VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA V PŘÍBOŘE, neděle 12. února 2017

Letošní Mše a veselení o pouti sv. Valentina byla tak jako každým rokem velmi vydařenou 
akcí navštívenou nejen příborskými občany, ale i lidmi z dalekého okolí. Bohatý doprovodný pro-
gram byl zahájen v 9 hodin uvítáním agenturou Gryff. 
V 9:30 hod. v kostele sv. Valentina byla sloužena mše. Po mši byl kostel otevřen zájemcům k prohlídce. 
Návštěvníci pouti měli v areálu sokolovny možnost obdivovat tradiční výrobky ve stáncích, zastří-
let si a zasoutěžit, obdivovat mistra ostrého meče. Program byl proložen vystoupeními hudební 
skupiny Klapeta, která hrála a zpívala středověké skladby a písně. Pro děti byly připraveny pohád-
ky a zvěřinec hospodářských zvířat včetně oslíka, na kterém se děti mohly povozit.
Nechyběl ani tradiční dřevěný kolotoč a stánky s občerstvením, s koláčky, perníčky, příborskými 
šiflemi, horkou čokoládou,  vynikající kávou, vařonkou, punčem či se zabijačkou. Ale i u dalších 
pochoutek se tvořily fronty a prodejci se ani na chvilku nezastavili. Rovněž prodejci rukodělných 
výrobků, šperků, hraček aj. byli s prodejem spokojeni. Snad každý návštěvník pouti si přišel na své. 
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda připravila výstavu Kopřiva s prezentací některých ru-
kodělných technik zpracování kopřivového vlákna. Při té příležitosti mohli návštěvníci navštívit 
i severozápadní křídlo piaristického kláštera - malbami zdobený refektář, salónek a zasedací místnost. 
V průběhu dne byly v prodeji losy Valentinského štěstí a po 14. hodině nastalo jejich losování o pěk-
né a hodnotné ceny. Ceny věnovali členové neformálního cechu podnikatelů z Příbora, prodejci 
a řemeslníci poutě a město Příbor. Kdo se losování nemohl zúčastnit, mohl si na webových strán-
kách města www.pribor.eu zkontrolovat, zda něco vyhrál, a v pokladně Kulturního domu Příbor 
si cenu do konce února mohl vyzvednout.

Zbývá ještě poděkovat všem těm, kdo se podíleli na přípravě Valentinské pouti. Děkujeme všem 
sponzorům, partnerům, městu Příboru, neformálnímu cechu podnikatelů, Technickým službám 
za technické zabezpečení, pracovnicím města Příbora, ale i Muzeu Novojičínska za přípravu jed-
né z největších, tradičních příborských kulturních akcí.

Věříme, že i v roce 2018 bude akce stát za to – bude mít totiž výročí – bude se konat už po pat-
nácté, což si zaslouží speciální kulturní program. Nechte se překvapit.  

Foto: Petra Richterová.  
V LTV Příbor: www.televize-pribor.cz - v premiéře až po „videokronikách“ 12. 3. 2017. 
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Songfest je český komorní hudební festival s  tematickým 
zaměřením na setkání kultur Východu a Západu. V letošním 
roce se v Příboře konal již podruhé. Jelikož se loňská premiéra 
setkala s vřelými a pozitivními ohlasy jak ze strany návštěvníků, 
tak i samotných organizátorů, byl Příbor vybrán pro zahájení 
16. ročníku Songfestu 2017. 
Vítání nového roku - podle luno-solárně jupiterského čínského 
kalendáře roku Kohouta - bylo rozděleno ve čtvrtek 26. ledna 
2017 v Kulturním domě do dvou částí. 
V odpolední části si návštěvníci mohli prohlédnout krásnou 
a pestrou výstavu výtvarných prací k roku Kohouta. Nepřeber-
né množství různých kohoutů, strom sakura, čínské ozdoby, 
lampiony a další vytvořily děti Mateřské školy Kamarád Příbor 
- Frenštátské i  Švermovy, žáci obou příborských základních 
škol - Npor. Loma i Jičínské, žáci Základní umělecké školy Pří-
bor a studenti Masarykova gymnázia  – všichni pod vedením 
vyučujících. 
Luna Příbor připravila výtvarnou dílnu, ve které si děti i dospělí 
mohli vyzkoušet skládání origami. 
Vystoupení malých zpěváčků sboru Korálky z MŠ Kamarád bylo 
velmi milé. Studenti Masarykova gymnázia přednesli program 
Vůně Francie a na workshop Hlas a dech hlavní organizátorky 
celého festivalu zpěvačky paní Feng-yűn Song přišlo cíleně mno-
ho zájemců. K vidění byla rovněž stálá výstava Příbor v krajce. 
Večerní program zahájil místní amatérský pěvecký sbor Valen-
tin pod vedením sbormistryně Blanky Hrubé. Přednesl několik 
básní a zazpíval Truvérskou mši od Petra Ebena za klavírního 
doprovodu Martina Hýla. 
Zpěvačka paní Feng-yűn Song vystoupila za hudebního 
doprovodu TRIA PUO, tradiční indonéské tance předvedl čes-
ko-indonéský taneční soubor KINTARI v krásných barevných 
originálních kostýmech. 
Celým večerem, s humorem a laskavostí sobě vlastní, provázel 
herec Jaroslav Dušek. Pozitivní nálada a atmosféra se přenesla 
na všechny přítomné. Ti měli možnost o přestávce a po progra-
mu ochutnat čaje Dobré čajovny, dát si dobrou kávu u Kofikola 
nebo ochutnat některé z vegetariánských jídel Nature Food. Po 
programu se mnohým vůbec nechtělo odejít. 
Byla to bezesporu zajímavá, netradiční a krásná akce, do které 
se ochotně a s radostí zapojilo mnoho dobrovolníků. Všem jim 
za ochotu, vstřícnost a spolupráci děkuji. Velké poděkování patří 
dětem a studentům za krásné výtvory a také za vystoupení na 
této akci, děkuji i všem vyučujícím za vynikající nápady a pě-
veckému sboru Valentin pod vedením Blanky Hrubé za skvělou 
reprezentaci města Příbora. 
Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury a město Příbor.

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

SONGFEST.CZ

Foto: Stanislava Slováková. Reportáž v LTV Příbor: www.televize-pribor.cz - 6. zprávy.
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Odbor kultury a cestovního ruchu v loňském roce vyhlásil 
KULTURNÍ INKUBÁTOR neboli podporu začínajícím uměl-
cům všech oborů.
Prvním počinem v rámci kulturního inkubátoru byla ve čtvrtek 
9. 2. 2017 v 17:30 hod. v Kulturním domě Příbor vernisáž výsta-
vy energetických obrázků Amelie Gabrieli. 
Pod pseudonymem se skrývá Gabriela Klokočníková. Maluje od 
dětství, ale svým obrázkům se začala věnovat před 5 lety. Navště-
vovala kurzy, kde se učila pracovat s energií. Dalším impulsem 
k tvorbě bylo její velmi silné setkání s dětmi s Williamsovým 
syndromem a s jejich rodiči.
Gabriela Klokočníková maluje křídami, barvy nanáší v mnoha 
vrstvách. Dělá to intuitivně, a jak sama říká: „Nikdy nevím, co 
na papíře vznikne. Nechávám pak na každém člověku, jak na 
něj obrázek působí a co se mu líbí. Můžu jen dodat: S LÁSKOU 
MALOVANÉ.“
Na vernisáži vystoupila zpěvačka Evamore. EVAMORE neboli 
Eva Moravčíková je zpěvačka a písničkářka původem z Příbo-
ra. I když pobývá již delší dobu ve velkoměstech - vystudovala 
Univerzitu Karlovu v Praze a   momentálně žije a vyučuje ve 
Vídni - vyrostla na moravském folklóru a  české alternativě, 
což je znát i na její tvorbě. V autorských písních inspirovaných 

životem samotným, lidovou hudbou a blízkou přírodou tak za-
znívají nejen milostná vyznání, či vtipné glosy z partnerského 
života, ale také zhudebněné básně a příběhy. Eva vystupuje mo-
mentálně v doprovodu kytaristy Njumena (Tomáše Nováčka), 
který se podílí na tvorbě a aranžmá písní.
Výstava potrvá v Kulturním domě do 10. dubna 2017. Jste 
srdečně zváni.

Země rozježděná na bláto, voda rozstříknutá do kalužin, holé 
větve, pahýly nad zemí i nad hladinou. Tak se představují „Pro-
story mezi městy H - K“, jak svou výstavu v galerii na příborské 
radnici nazval havířovský fotograf Antonín Válek.
Jeho objektiv zachycuje svět bez lidí - či spíše svět po lidech. Ne-
velká tabulka vedle panelů s  fotografiemi totiž připomíná, že 
v bezútěšné krajině mezi Havířovem a Karvinou stálo ještě před 
šedesáti lety na 1600 domů, které obývalo asi 25 tisíc lidí. V míst-
ním pivovaru se pro ně vařilo sto tisíc hektolitrů piva ročně...
Z budov ještě sem tam zbyly trosky, z lidí však už nic - snad až 
na ten hřbitov s rozkymácenými náhrobky. Pouze na prosvětlá-
vajícím obzoru občas ještě temně dýmají komíny továren, snad 
zaplněných dělníky. Jinak se ale zdá, že z Válkových krajin vše 
lidské oprýskává stejně jako bílá barva na nápisu „Čest hornic-
ké práci!“.
Kruh kamenů vztyčených u  jakéhosi památníku připomíná 
pravěkou památku a jen nezbytný komín v pozadí ho vrací do 
opuštěné současnosti. Ještě stojí i uzavřený důl a nad hřbito-
vem se dál tyčí kostel (snad je to ten, který byl zasvěcen sv. Petru 
z Alcantary a který se propadl o 32 metrů). To vše se ale zdá být 
zapomenuto - tak, jako všechny prostory mezi městy, které už 
dávno sešly z mysli.

Co je tu ještě lidské, míří obvykle někam jinam, ven z obrazu, 
pryč z krajiny. Tak přicházejí a  ještě rychleji odcházejí nejrůz-
nější potrubí, dráty vysokého napětí, železnice i vyježděná cesta.
Plovoucí potrubí kreslí na hladině vodní nádrže (nebo obří kalu-
že?) podivný znak. Snad je to otazník jen nad Válkovým obrazem 
krajiny - ale možná se vztahuje na všechny lidmi ztracené pro-
story mezi městy.
Znak na hladině je spolu se sbíhajícími se nitkami vysokého na-
pětí a s podivným „okem“, které napůl kreslí voda a napůl zahnuté 
potrubí, jedním z mála projevů symetrie ve Válkově krajině.
Té jinak kralují nahrubo vyježděné koleje a kaluže všelijak zakro-
jené do země. A také chaoticky rozhozené pahýly. Pokud vyčnívají 
nad zemí, připomínají hrobové stély, zatímco pokud se zvedají 
nad hladinu, vytvářejí přízračný obraz zatopeného města, kte-
ré se připomíná už jen vršky komínů vyčnívajících nad vodami 
dávné potopy. 
Válkova krajina patří zemi a vodě, které se prostupují v blátu 
a v kalužinách, ale i ve tvarech ptáků či klínů vražených do kra-
jiny. Patří rozcuchaným větvím bez listí a bez naděje. Je to krajina 
bez lidí, krajina po lidech.
Výstava fotografií Antonína Válka probíhala na radnici od 4. 1. 
do 28. 2.

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

Michal Mocek

PRVNÍ VÝSTAVA V RÁMCI KULTURNÍHO INKUBÁTORU

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU „KRAJINA PO LIDECH“

Foto: Stanislava Slováková. V LTV Příbor: www.televize-pribor.cz - 7. zprávy.
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STŘEDA 1. 3. 2017
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž k výstavě foto-
grafií Jaroslava Hrachovce, člena Spolku havířovských fotografů. 
Výstava nese název Masopust na Hané a můžete ji zhlédnout do 
2. května.

ÚTERÝ 7. 3. 2017
Jedinečný koncert zpěvačky SZIDI TOBIAS s kapelou se uskuteč-
ní ve velkém sále Kulturního domu v Příboře. Sidónia Tobiášová, 
známá jako Szidi Tobias je kritiky označovaná za jeden z nejvýraz-
nějších hlasů na československé scéně či dokonce za druhou dámu 
českého šansonu. Vystudovala Vysokou školu muzických umění 
v Bratislavě. Její písně v češtině, slovenštině a maďarštině jsou plné 
citu, upřímnosti, radosti a pozitivní energie. Doposud nahrála 6 
alb, spolupracovala např. s Michalem Horáčkem, Petrem Hapkou, 
její dvorní textař a zároveň partner byl scénárista Peter Lipovský. 
Koncert začíná v 19:00 hodin. 
Cena vstupného je 250,- Kč.
Prodej vstupenek v  pokladně Kulturního domu vždy v  pon-
dělí a  ve středu v  době 10:00 – 17:00 hodin nebo on-line  
kulturnidum.pribor.eu, v den koncertu je pokladna otevřena 
od 18:00 hodin.

STŘEDA 15. 3. 2017
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE - DIVADLO
V jedné z nejlepších komedií našeho předního dramatika Vlas-
timila Venclíka se setkáváme s  milostnou dvojicí ve čtyřech 
životních etapách, v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním 
i postoje a přístup k lásce, sexualitě a vztahům. Zatímco ovšem 
v reálném životě hrdinové postupně stárnou, v našem příběhu 
je to opačně, do hotelového pokoje přicházejí aktéři vždy mladší 
a mladší, jako by se jejich život odehrával pozpátku. S Adamem 
a Evou se seznamujeme nejprve v jejich 80 letech, pak v 60, ve 
40 a nakonec v 18 letech, tedy v jakémsi čtveru životních obdo-
bí, symbolizujících zimu, podzim, léto a  jaro. Přitom se jejich 
epizody odvíjejí vždy v současnosti, jako by se vnější čas kolem 
zastavil. Stejný hotelový pokoj, stejné zařízení, jen naše dvojice 
vždy o etapu mladší. Originální pojetí v režii samotného autora 
Vlastimila Venclíka, obsazením Zdeňka Podhůrského a Ivany 
Jirešové do rolí všech věkových kategorií, získává na grotesknos-
ti a podtrhuje komediální žánr tohoto vtipného a zároveň stále 
aktuálního hledání lásky a Ráje na zemi.
Divadelní představení bude uvedeno v novém termínu za zrušené 
představení 31. 1. z důvodu sněhové kalamity. Nevrácené vstupen-
ky za původní představení platí pro nový termín.
Začátek představení v 18:00 hodin.
Vstupné 370,- Kč. 

Prodej vstupenek v pokladně Kulturního domu vždy v pon-
dělí a  ve středu v  době 10:00 – 17:00 hodin nebo on-line  
kulturnidum.pribor.eu 

ÚTERÝ 21. 3. 2017
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK - DIVADLO
Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami...
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Kvě-
ta a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou 
inženýry ve stejném výrobním podniku. Proto není divu, že se 
jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče 
proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, 
negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že 
ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede 
k neobvyklé výměně manželů. Jak to dopadne...?!?! 
Hrají: Martin Kraus, Michaela Badinková, Daniel Rous a Dana 
Homolová. 
Začátek představení v 18:00 hodin.
Vstupné 200,- Kč
Prodej vstupenek v pokladně Kulturního domu vždy v pondělí a ve 
středu v době 10:00 – 17:00 hodin nebo on-line kulturnidum.pri-
bor.eu, v den představení bude pokladna otevřena od 17:00 hodin.

Připravujeme :
SOBOTA 1. 4. 2017
Otevření piaristické zahrady.
Po zimním odpočinku budou zahrady v sobotu 1. dubna v 9:00 
hodin opět otevřeny pro veřejnost, aby sloužily k relaxaci, k pro-
cházkám, k trávení volného času. 
V 9:00 hodin bude také slavnostně otevřeno propojení piaristic-
ké zahrady s centrem města. Zároveň budou zprovozněny nové 
veřejné toalety v ulici K. Čapka.  
V doprovodném programu od 9:10 do 10:10 hod. vystoupí STAN-
LYE´S DIXIE STREET BAND, od 10:00 do 11:00 hodin budou pro 
děti připraveny soutěže. Děti, které přijdou v kostýmech víl a skřít-
ků, budou odměněny. Pokud bude pršet, soutěže se nebudou konat, 
ale o koncert nepřijdete. Ten se přesune do refektáře kláštera. 

Dále v dubnu připravujeme následující akce:
Sobota     8. 4. 2017 Velikonoční jarmark s programem
Sobota  22. 4. 2017 Mezinárodní den památek a sídel
Neděle  23. 4. 2017 Velryba Lízinka – dětské představení 
  v Kulturním domě
Pátek  28. 4. 2017 Slet čarodějnic v piaristické zahradě

Změna programu vyhrazena. 
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dob-
ře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC BŘEZEN 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

I v uplynulém roce 2016 proběhlo v rámci rodného domu Sig-
munda Freuda množství aktivit, o kterých bych se tímto článkem 
rád zmínil a připomenul vám je.
V únoru proběhlo v rámci Příbora  a hlavně rodného domu S. Freu-
da natáčení dokumentu o osobnosti S. Freuda „Genius of the 
Modern World“ britskou veřejnoprávní televizí BBC4. Jedná se 
o cyklus dokumentů o nejvýznačnějších osobnostech 19. a 20. sto-
letí, který má svou sledovanost téměř po celém světě.
V květnu potom zavítal do rodného domu pan Stanislav Grof, 
význačný psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transper-
sonální psychologie. 
K výročí narození S. Freuda proběhla v piaristickém klášteře před-
náška „Nevědomí“ PhDr. Michaela Šebka s krásnou účastí a na 

závěr měsíce navštívili rodný dům studenti psychologie z USA.
Veliký úspěch sklidily jako každoročně Mezinárodní den pamá-
tek a sídel a Dny evropského dědictví.
Jako tradiční akci lze již označit i od dubna do září konající se 
pouliční vystoupení hudebníků probíhající každou první sobotu 
(v letních měsících také třetí sobotu) v měsíci. 
Z hlediska návštěvnosti rodného domu se i v ohledu na vítězství 
Příbora v soutěži Historické město roku podařilo zvýšit návštěv-
nost rodného domu o 20 % oproti roku předešlému a celkový počet 
návštěvníků se vyšplhal nad 3 tisíce.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na zajiš-
tění a organizaci akcí, které v uplynulém roce v rodném domě 
Sigmunda Freuda proběhly.

Miroslav Růžička, správce rodného domu Sigmunda Freuda

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA V ROCE 2016
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Kdy: čtvrtek 16. 3. 2017

Čas: 17:00 hodin 

Kde: zasedací místnost piaristického 
           kláštera v Příboře 

Vstupné: dobrovolné

Přednášející:
Mgr. Pavel Netušil
         středoškolský učitel
         Masarykovo gymnázium

Ve spolupráci s městem Příbor.

DNA ve službách lidstva 

a kriminalistiky
DNA ve službách lidstva 

a kriminalistiky
DNA ve službách lidstva 

a kriminalistiky

Co se skrývá pod zkratkou DNA? A je to totéž co „genetická informace“? 
Co je to „genetický kód“?  Co lze vyčíst z lidské DNA? Jak konkrétně 
pomohla DNA českým kriminalistům a jak dlouho již DNA pomáhá usvědčit 
pachatele? Lze podle DNA vytvořit podobiznu člověka, či určit jeho příjmení? 

Odpovědí budete možná překvapeni! 
Kdo nic neví, musí všemu věřit (J. Neruda). Tak přijďte, ať víte!

POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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KULTURNÍ PROGRAM – BŘEZEN

Středa 1. března od 17:00 hod. 
VERNISÁŽ – MASOPUST NA HANÉ, 
JAROSLAV HRACHOVEC, FOTOGRAFIE 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
Úterý 7. března od 16:00 hod. 
MAMINKY A BABIČKY ČTOU 

Městská knihovna 
Úterý 7. března od 19:00 hod. 
SZIDI TOBIAS, koncert 

Město Příbor 
Pátek 10. března od 17:00 hod. 
HÜCKESWAGENOVÉ A POČÁTKY 
HUKVALDSKÉHO PANSTVÍ 1234–1307 
Přednáška příborského badatele Ing. Jalůvky. 
Přednáškový sál muzea. Vstupné 15,- Kč. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 14. března od 16:00 hod. 
TATÍNKOVÉ A DĚDEČKOVÉ ČTOU 

Městská knihovna 
Středa 15. března od 18:00 hod. 
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE, divadlo 

Město Příbor 
Čtvrtek 16. března od 17:00 hod. 
DNA VE SLUŽBÁCH LIDSTVA  
A KRIMINALISTIKY, přednáška 

Mgr. Pavel Netušil, Město Příbor 
Pátek 17. března od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 17. března od 19:00 hod. 
TRADIČNÍ BASKETBÁL 

Basketbalový klub Příbor 
Sobota 18. března od 14:00 hod. 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč  
Vede: K. Fojtíková, J. Halaštová. 
HEDVÁBNÉ TVOŘENÍ 
Malování na šálu nebo kravatu. 
Vstupné: 100 Kč+materiál. Vede: K. Bukovjanová. 
KORÁLKOVÁNÍ 
Drátování: čelenka a spona do vlasů 
(drátování, šití ozdob na sponu a lepení). 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Vede: V. Kalmusová. Veškerá tvoření jsou 
určena veřejnosti a je nutné si rezervovat 
místo! Info a rezervace k jednotlivým tvořivým 
dílnám: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Neděle 19. března od 15:00 hod. 
VÍTÁNÍ JARA 
Sraz všech účastníků na náměstí S. Freuda. 
Mařeny s sebou. Info: K. Bukovjanová, tel. 
778 013 156 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Úterý 21. března od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S PASTELKOU 

Městská knihovna 
Úterý 21. března od 18:00 hod. 
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK, divadlo 

Město Příbor 

Pondělí 27. března od 14:30 hod. 
ŠKOLKA DOKOŘÁN 

Mateřská školka Kamarád 
Čtvrtek 30. března od 17:00 hod. 
JIŽNÍ AFRIKA - CESTOPIS S PETREM 
NAZAROVEM 

Městská knihovna 
Čtvrtek 30. března od 17:00 hod. 
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY - PŘEDNÁŠKA  
Kulturní dům Příbor. 

Město Příbor  
Pátek 31. března od 8:00 hod. 
JARNÍ JÓGOVÝ VÍKEND  
S MIRKOU A PAVLOU 

Mgr. Pavla Jeníková 
Pátek 31. března od 19:00 hod. až 
neděle 2. dubna 
PŘÍBORSKÉ DESKOHRANÍ 2017 
7. ročník „Příborských deskovek“ - turnaj        
ve hře Bang, kvalifikační turnaj na mistrovství 
ČR v Osadnících z Katanu,  Carcassonne        
a Dominionu. Startovné: neregistrovaní 50 Kč, 
registrovaní 40 Kč, děti 30 Kč, členové 
kroužku zdarma. Do 24. 3. je nutné nahlásit 
datum účasti, název turnaje, v kterém chcete 
hrát, stravu a ubytování. 
Info: Josef.Bohuminsky@seznam.cz, mobil: 
607 985 585 nebo nenutilova@lunapribor.cz, 
mobil: 732 902 256.  

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Sobota 1. dubna od 9:00 hod. 
OTEVŘENÍ PIARISTICKÉ ZAHRADY  
A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PROPOJENÍ 
ZAHRAD 

Město Příbor 
Probíhající výstava do 10. dubna 
VÝSTAVA ENERGETICKÝCH OBRÁZKŮ 
AMELIE GABRIELI 

Město Příbor 
Probíhající výstava do 28. května 
KOPŘIVA 

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 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119 
Březen – říjen:  Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle.  
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2017. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
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MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
So:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, čt:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 - 21:00 hod.  muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
POWERJÓGA 
ZŠ Jičínská, ul. Jičínská 
Út: 17:00 hod.           www.jenpajoga.cz 
Lektorka: Mgr. Pavla Jeníková.  

 603 119 174 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

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

 

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

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

http://taiji-pribor.webnode.cz 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
ÚTERÝ S HELOU 
STROLLERING  od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                            
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit.       Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro maminky s dětmi. 
od 10:00 hod.  
  1. 3. Pohádka „O budce“ 
  8. 3. Básničky, tanečky, říkadla aj. 
15. 3. Povídání o jarních kytičkách, básničky 
22. 3. Básničky, tanečky, říkadla aj 
29. 3. Pohádka „Tři prasátka“ 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 

ČTVRTEK S HELOU 
Cvičení pro rodiče s dětmi - od 10:00 hod.  
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Anny Kohutové. 

Helena Šimečková  732 834 584 
PÁTEK S PAVLOU 
Šmudlíci - výtvarná činnost 
od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  3. 3. Jarní kytičky – prstová technika 
10. 3. Čajová konvička 
17. 3. Zvířátka z ruliček 
24. 3. Beruška z polystyrenu  
31. 3. Budka s ptáčkem a kytičkami 

Info: P. Kavanová,  606 848 461 
PRAVIDELNÉ AKCE  
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 

Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
STOLNÍ TENIS 
Po – pá: 15:00 – 17:00 hod.  Vstupné: 10 Kč. 
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ 
Po: 18:00 - 20:00 hod. Vstupné: 50 Kč. 
Čt:  18:00 - 20:00 hod.  Vstupné: 50 Kč. 
Vede: R. Stopka,  773 650 441 
ZUMBA® 
Po: 18:30 - 19:30 hod.  Vstupné: 50 Kč.  
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
TRAMPOLÍNKY  
Po 19:30 – 20:30 hod.  Vstupné: 70 Kč. 
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.  
Harmonie těla, mysli a duše. 
Út:  18:00 - 19:30 hod. 
St: 18:30 - 20:00 hod. 
Vede: V. Šťastná,  733 165 317  
Čt:    9:00 - 10:30 pro seniory 
Vede: J. Buchlovská,  776 877 170   
DESKOVKY 
St:  16:00 - 18:00 hod.  Vstupné: 30 Kč. 
Vede: J. Bohumínský,  607 985 585 
TANEC V KRUHU ŽEN 
St: 19:00 hod.  Vstupné: 90 Kč. 
Vede: J. Kravalová,  605 433 967 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
St: 20:00 hod.  Vstupné: 20 Kč. 
Vede: B. Pargáč. 
LATINO DANCE  
Čt: 18:30 - 19:30 hod. 
Vede: L. Vališová, 607 007 418 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 

 

 
 
 
 

INZERCE



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

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

pořádá 
 

 

zájezd do Olomouce  
 

na mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh 
 

 
 
 

    

v sobotu 22. dubna 2017 
 

Odjezd autobusem  
v 7:00 hodin od Luny Příbor. 

 

Cena zájezdu 200 Kč, děti 150 Kč. 
 
 
 

Přihlásit se můžete do 20. 4. 2017 v LUNĚ PŘÍBOR, SVČ, telefon 
556 725 029, e-mail: lupikova@lunapribor.cz. 

 
 

tel.: 605 054 450, 774 001 959
e-mail: office@rkkostka.cz, www.rkkostka.cz

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, 
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:
• výkup Vaší nemovitosti za hotové

• prodej za nejvyšší možnou cenu na trhu
• řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ I DRAŽEB

• zajištění stěhování a vyklizení 
nemovitosti

• žádné skryté poplatky, žádné běhání 
po úřadech

• nezávazná KONZULTACE a tržní 
ocenění ZDARMA

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
pořádá  

26. 5. – 28. 5. 2017 
 
 
 
 

*Kroměříž*Skalica* 
*Bratislava a okolí* 

 

Prohlídka měst, kulturních památek, plavba po Dunaji. 
 

Cena dospělí: 
Nocleh v jednolůžkovém pokoji 3 000 Kč, v dvoulůžkovém 

pokoji 2 500 Kč, v trojlůžkovém pokoji 2 450 Kč 
 

Cena děti: 
Nocleh v dvoulůžkovém pokoji děti do 15 let 2 300 Kč, nad 15 let 

2 500 Kč, v trojlůžkovém pokoji děti do 15 let 2 250 Kč,  
nad 15 let 2 450 Kč. 

 

V ceně 2x nocleh, 2x polopenze (snídaně, večeře), 2x pobytová 
taxa, doprava, plavba po Dunaji, průvodce v Bratislavě. 

 
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč.  

Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,  
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

SKYLINK zvyšuje od března servisní 
poplatek na 79,- Kč. 

OPRAVDU VÁS  
TO JEŠTĚ BAVÍ??? 

Zvažte možnost přechodu ke klasické 
televizní anténě. Volejte, informujte se! 

Tomáš Kožušník 774 27 00 93 

POZVÁNKY

INZERCE
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Jako jediná pohřební služba v Příboře 
 

Petr Škrobánek 

Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda 
nabízí občanům tyto služby: 

 
 komplexní zajištění všech pohřbů v Příboře a okolí 

 
 zhotovení fotoporcelánu 

 
 zprostředkování kamenosochařských prací 

 
 prodej náhrobních doplňků 

 
 prodej křestních svící a křestních roušek 

 
 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce 

 Městského hřbitova v Příboře 
 

 
 
 

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

      Tel. 556 722 608, 737 629 969   
Hana Londinová 

Pohotovostní služba 24 hodin denně 
Bezplatná linka  800 111 202        

www.pohrebnisluzba-agnes.cz 
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č. umístění sítě možnost využití m 2

cena Kč/měs.  
bez DPH       
a energií

1 Samostatný sklad 195,2 m2, 2 x vrata E sklad nebo výroba 195,20 15 000,00 Kč

2 Skladový prostor v 1. patře,  soc. zařízení  153 m2 I,V,T,E,P sklad nebo výroba 153,00 7 000,00 Kč

3
Tři skladové prostory v přízemí 87,3 m2, 25,5 m2, 25 m2 + 2 

kanceláře 15,7 m2, 17,2 m2, chodba 13,8 m2  a soc. zařízení, 
možnost manipulace s VZV, jen vše jako celek

I,V,T,E,P sklad, výroba nebo 
prodejna 184,50 10 000,00 Kč

4
Samostatná budova: hala 528 m2, sklad 204 m2, kancelář 25 m2, 

šatna 18 m2, odpočinková místnost 12 m2 + soc. zařízení  + 
zastřešená rampa, samostatné topení,  jen vše jako celek

I,V,T,E,P sklad nebo výroba 850,00 62 000,00 Kč

5
Samostatná zděná budova (bývalý RD): prostorná kancelář nebo 

prodejna 69,5 m2 + socíální zařízení, půdní prostory 66 m2, 
venkovní sklad 97,5 m2, samost. topení, jen vše jako celek

I,V,T,E,P
sklad, kancelář, 
prodejna nebo 

výroba
154,00 12 500,00 Kč

Seznam prostorů firmy SKARAB, s. r. o., k pronájmu

Firma SKARAB, s. r. o., Příbor, majitel bývalého areálu Lonka, a. s., Příbor,

jako kanceláře, dílny, skladové prostory nebo prodejny

Rovněž i reklamní plochy na budovách a na viditelných místech areálu firmy.

e-mail: skarab@skarab.cz

 nabízí k pronájmu nebytové prostory pro různé způsoby využití, 

vysvětlivky: I - internet, V - voda, P - telefon, E - elek.energie, T - vytápění

Nabízíme i volná otevřená skladovací a parkovací místka jak zpevněná (asfalt), tak i nezpevněná (trávník), cena dohodou.

Fotodokumentaci naleznete na www.skarab.cz - v sekci aktuality "nájmy"

Podrobnější informace v případě zájmu získáte na tel. č.: 606 783 419, 595 536 536

INZERCE
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