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• Letem vánočním světem
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• Hledám svoji profesi – projektový den
• Africká pohádka
• Domluvíme se?
• Lyžařský kurz ZŠ Jičínské
• Národní testování 2016/17 – 9. ročníky
• Zajímavá kulatá a  půlkulatá výročí 

Příbora r. 2017
• Npor. Jaroslav Lohrer-Lom, příborský 

rodák - mladý hrdina od Sokolova
• 7. Klokočovský turnaj ve stolním tenise
• Hráli jsme pro Adama. Děkujeme
• Příborský Pavůk 2017
• Výzva Muzea Příbor – Vyrobeno 

v Tatře, ale tatrovka to není!
• Academia Via Familia, z. s.
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• Finanční gramotnost zážitkem
• Čtvrtstoletí BAV klubu Příbor
• Myslivecký spolek Příbor 1 v roce 2016
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• Příborští šachisté bojovali v Brně
• Mikulášský závod
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Přerušená tradice známé příborské poutě 
na saních byla obnovena v roce 2004! První 
rok jsme nakupovali u kostela sv. Valentina 
v 8 stáncích. Poletoval sníh. Bylo jemně bílo. 
Nejchladněji jsme zažili 12. 2. 2012! V noci 
-22°C, přes den -13°C. Zato vloni sluníčko 
zahřálo vzduch na 10°C. A nabídka? Kdepak 

8 stánků! I dnes ale platí: jdeme nejdříve osla-
vit sv. Valentina, který uzdravoval nemocné, 
pak se jdeme bavit, najíst se, zahřát dobrým 
mokem a něco pěkného si koupit. Jak skutečně 
bude letos vypadat první pouť v roce v Čes-
ké republice probíhající venku bez ohledu na 
počasí? Přijďte, sami uvidíte.   (IN)

Veselení a mše o pouti sv. Valentina je opět tady!
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

49. schůze RM dne 13. prosince 2016 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2017.
- Vzala na vědomí zpracovanou územní studii zastavitelné plochy Z69 v k. ú. 

Klokočov u Příbora z aktuálně platného Územního plánu Příbora.
- Souhlasila s realizací projektu příspěvkové organizace Mateřské školy Ka-

marád, Příbor, Frenštátská 1370 pod názvem „Učitel-dítě-rodič“, registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002033, který bude realizován 
z finančních prostředků OP VVV „Podpora škol formou projektů zjedno-
dušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. 

- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 
v Příboře na období od 1. ledna 2017 do 30. června 2017.

- Schválila smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 127 nacházejícího se v ka-
tastrálním území Prchalov, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Nový Jičín včetně stavby na něm se nacházející, tj. budovy hasičské zbrojni-
ce Sboru dobrovolných hasičů Prchalov.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout 
nebytové prostory v budově č. p. 49 Příbor Interaktivnímu centru pohy-
bu RIKITAN, z. ú., Jičínská 543, 742 58 Příbor.

- Souhlasila s určením problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 
města Příbora ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

- Souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy, v předloženém znění, pro 
užívání části pozemku parc. č. 193/33 v k. ú. a obci Skotnice, za účelem 
vybudování dočasné obslužné komunikace, mezi pronajímatelem Českou 
republikou s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, nájemcem 
Agrosumak, a. s., a podnájemcem městem Příborem, a to na dobu určitou 
15.12.2016 – 30.04.2017, za nájemné ve výši 1.937 Kč. 

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, v předloženém znění, pro realizaci 
rekultivace bývalé skládky komunálních odpadů Skotnice mezi zhotovitelem 
společností GEOoffice, s. r. o., Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava – Vítkovice, 
IČ: 285 67 978, DIČ: CZ28567978, a městem Příborem jako objednatelem, 
a to za podmínky schválení potřebných finančních prostředků, uvedených 
v návrhu 5. změny rozpočtu města a návrhu rozpočtu města pro rok 2017 
Zastupitelstvem města Příbora na 19. zasedání dne 15.12.2016.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy pro areál kompostárny Točna Příbor 
na ulici Štramberská, se společnosti SUEZ Využití zdrojů, a. s., Španělská 
1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 25638955, v předkládaném znění.

- Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o možné změ-
ně technologie povrchů sjezdů ke garážím bytových domů na ulicích ul. 
J. V. Choráze, Z. Nejedlého a U Tatry.

- Vzala na vědomí výsledek zkoušky pevnosti a stability stožárů veřejného 
osvětlení v Příboře provedené v roce 2016.

- Schválila bezplatnou inzerci firmě Aquazorbing.CZ, s. r. o., Příbor, nábře-
ží Rudoarmějců 897, a to v květnovém Měsíčníku 2017 celá zadní stránka 
v barevné podobě za účelem propagace letní sezony na koupališti a jeden 
reklamní článek na polovinu stránky v období leden – červen 2017.

- Vyhradila si právo rozhodovat o instalaci dopravních značek IP 11a - Parko-
viště s dodatkovou tabulkou E 13 vyhrazující parkování s povolením MÚ.

- Souhlasila s přijetím věcného daru Elektronických kláves YAMAHA PSR-
73 v hodnotě 1.000 Kč pro obdarovaného příspěvkovou organizaci Základní 
školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ: 47657707, od dárce pana 
<anonymizováno>.

 
50. schůze RM dne 17. ledna 2017 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Uložila OISM připravit zveřejnění záměru a podmínky odprodeje roz-

vodů městského rozhlasu.
- Uložila zařadit do návrhu první změny rozpočtu města Příbora finanč-

ní prostředky pro zpracování projektové dokumentace na vybudování 
multifunkčního sportovního hřiště v Příboře Klokočově.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout paní 
<anonymizováno>, část pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Pří-
bora, obci Příbor, v rozsahu 4,7 m2, pro účel umístění prodejního stánku, 
za stanovených podmínek.

- Doporučila zastupitelstvu města odprodat panu Václavu Podstavkovi, Trnáv-
ka 245, 742 58 Trnávka, nemovitosti – pozemek parc. č. St. 65, jehož součástí 
je budova č. p. 55, pozemek parc. č. 265/8 oddělený z pozemku parc. č. 265/2 
geometrickým plánem č. 347-134/2010 dosud neevidovaným v katastru ne-
movitostía pozemek parc. č. 286/17, vše v k. ú. Hájov obci Příbor, za kupní 
cenu 2.200.000 Kč a podmínek dle kupní smlouvy v předloženém znění.

- Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, pana Mgr. Jána Drtila o vyhlá-
šení ředitelského volna žákům školy dne 02.02.2017 z organizačních důvodů.

- Schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru v částce 

2.000 Kč Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odborné-
mu učilišti, Kopřivnice, příspěvkové organizaci, se sídlem Husova 1302/11, 
742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, na podporu organizace přehlídky tech-
nických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se uskuteční v roce 
2017 v Kopřivnici.

- Uložila zajistit propagaci přehlídky technických profesí s názvem „Ře-
meslo má zlaté dno“ v městském rozhlase, na webových stránkách města, 
informačních tabulích města a souhlasí s bezplatnou propagací akce 
v městském zpravodaji.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce s názvem „Stavební úpravy v areálu koupaliště v Příboře“.

- Uložila dle odst. 4.3 Směrnice Rady města Příbora č. 14/2016 o zadávání 
veřejných zakázek zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy v areálu koupaliště v Příboře“ v uza-
vřeném zadávacím řízení.

- Vzala na vědomí ceník Technických služeb města Příbora, příspěvkové or-
ganizace, platný od 01.01.2017.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici Fučíkově (Švermově), Příbor“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici 
Fučíkově (Švermově), Příbor“.

- Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sta-
vební úpravy ul. Úzké, Příbor - III“ společnost NOSTA, s. r. o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín.

- Schválila smlouvu s vybraným zhotovitelem NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 01 Nový Jičín na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ul. 
Úzké, Příbor - III“ za cenu 1.150.676,82 Kč a podmínila její podpis doplněním 
potřebných finančních prostředků v rozpočtu města Příbora na rok 2017.

- Schválila uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace dle 
veřejné zakázky „Zastavitelná plocha Z43, k. ú. Příbor – projektová doku-
mentace – DSP, DPS“ mezi městem Příborem a firmou Ing. Lubomír Novák 
– AVONA, Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín za cenu 1.101.100 Kč.

- Schválila účast na dotačním programu Ministerstva vnitra s názvem „Pro-
gram prevence kriminality na rok 2017“ a žádost o dotaci s názvem „Příbor 
– Forenzní značení syntetickou DNA“.  

- Schválila spoluúčast města Příbora ve výši minimálně 10 % z celkových před-
pokládaných nákladů na projekt „Příbor – Forenzní značení syntetickou 
DNA“.

- Zrušila usnesení č. 30/19/2 ze dne 12.01.2016.
- Uložila vypovědět nájemní a pachtovní smlouvy k zemědělským pozem-

kům parc. č. 630/2, 630/3, část 632/2, část 633/2, část 633/1, část 634, 
část 635/2, část 635/8 a 651/2 vše v k. ú. Klokočov u Příbora k 30.09.2018.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout 
nebytové prostory - tělocvičnu v budově č. p. 1346 Příbor Horolezecké-
mu oddílu Příbor,  Dukelská 1342, 742 58 Příbor.

- Schválila uzavření veřejných WC ul. U Brány, Příbor (termín bude zveřejněn).
- Schválila použití částky ve výši 20.000 Kč z výdajové části rozpočtu města 

Příbora na rok 2017, § 3635, položka - projektové přípravy, zpracování projek-
tů, žádosti o dotace, a to na dopracování žádosti o dotaci a povinných příloh 
z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Odborné 
učebny ZŠ Npor. Loma Příbor“. 

- Souhlasila s uzavřením darovací smlouvy v předloženém znění mezi dárcem 
Českou spořitelnou, a. s., a obdarovaným městem Příborem o přijetí daru - 
kancelářského vybavení. 

- Doporučila zastupitelstvu města podat žádost o dotaci na zabezpečení péče 
o válečné hroby z programu Ministerstva obrany ČR na akci „Rekonstrukce 
památníku obětem padlých za I. a II. světové války na ulici 9. května“ a sou-
hlasit s dofinancováním akce z finančních prostředků města.

- Vzala na vědomí plán kulturních akcí na rok 2017.
- Odsouhlasila ve dnech 23.03.–26.03.2017 konání akce „Valašská rally 2017“ 

na území Příbora, místní části Hájov.
- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba 

dříví v roce 2017 v městských lesích Příbor“ firmu Martin Szabó, Trnávka 
17, 742 58 Trnávka, IČ 73239097.

- Schválila uzavření smlouvy na realizaci akce „Těžba dříví v roce 2017 v měst-
ských lesích Příbor“ s firmou Martin Szabó, Trnávka 17, 742 58 Trnávka, 
PSČ 742 58, IČ 732 39 097.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města 
Příbora 2017–2025.

- Souhlasila s užitím praporu města Příbora a s jeho zapůjčením včetně stoja-
nu Policii České republiky, Krajskému ředitelství Moravskoslezského kraje, 
územnímu odboru Nový Jičín, pro účely konání slavnostního shromáždění 
– vyhlášení nejlepších pracovníků Policie České republiky, Krajského ředi-
telství Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín za rok 2016 
na období od 18.01.2017 do 20.01.2017. Zpracováno dne 18. ledna 2017 
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INFORMACE

Mgr. Lenka Fusiková, pracovnice občanské poradny

Mgr. Tereza Wiltschová, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., Občanská poradna Nový Jičín

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A DŮCHODŮ V ROCE 2017

OBČANSKÁ PORADNA V PŘÍBOŘE

S novým rokem přichází do našich předpisů a zákonů tra-
dičně množství novinek. Nevyhnuly se ani oblasti spadající pod 
resort Ministerstva práce a sociálních věcí. Některým z nich by-
chom se chtěli v tomto článku věnovat.

Od 1. 1. 2017 je měsíční minimální mzda zvýšena z pů-
vodních 9.900 Kč na rovných 11.000 Kč. Současně s tím došlo 
k navýšení tzv. zaručené hodinové mzdy. Ta se zvýšila z dří-
vějších 58,70 Kč na 66 Kč na hodinu. Vykonávané práce jsou 
rozděleny do osmi skupin podle jejich složitosti, namáhavosti 
a odpovědnosti a pro každou z těchto skupin je stanovena jiná 
úroveň nejnižší zaručené mzdy. Výše zaručené mzdy v jednotli-
vých skupinách se tak značně liší a pohybuje se od 11.000 Kč do 
22.000 Kč. Minimální mzda ve výši 11.000 Kč měsíčně se týká 
všech zaměstnanců, včetně těch, kteří pobírají invalidní důchod. 

Dříve byla minimální mzda pracujících invalidních důchodců 
nižší než u ostatních zaměstnanců, v roce 2016 se jednalo o roz-
díl ve výši 600 Kč měsíčně. Současná novela však tuto nerovnost 
mezi zaměstnanci ruší.

Současně došlo i k navýšení důchodů. Starobní i  invalid-
ní důchody díky valorizaci vzrostly od 1. 1. 2017 průměrně 
o 308 Kč měsíčně. 

Zajímají-li Vás další novinky nejen z oblasti pracovního prá-
va, můžete navštívit naši občanskou poradnu, která se nachází 
v přízemí budovy městského úřadu naproti informačnímu centru.
Adresa: náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Konzultační hodiny:  
úterý:     9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky, 
 13:00 – 16:00 hodin – pro objednané.

Už od poloviny roku 2013 má Občanská 
poradna Nový Jičín, poskytující bezplatné 
sociálně-právní poradenství, své kontaktní 
pracoviště i v Příboře. Od té doby se snaží-
me být nápomocni všem, kteří se dostali do 
nepříznivé životní situace a hledají pomoc 
a podporu při jejím řešení. 
V roce 2016 navštívilo naši poradnu v Pří-
boře celkem 223 klientů, kterým jsme 
zodpověděli 241 dotazů nejčastěji z oblas-
ti dluhového poradenství (problematika exekučního řízení, 
insolvencí), oblasti majetkoprávních vztahů, rodinného a pra-
covního práva. 
Občanská poradna nabízí poradenství v  celkem 18 oblastech 
počínaje oblastmi sociálních dávek, pojištění či služeb, přes 

problematiku dluhovou po otázky bydlení, 
rodinného práva, pracovně-právních vzta-
hů, ochrany spotřebitele či trestního práva. 
Poradci jsou schopni podat k tématu potřeb-
né informace, ale také pomoci s konkrétním 
řešením vzniklé situace, např. pomoci se se-
psáním potřebné žádosti, návrhu či podání. 
Poradenství je poskytováno bezplatně.  
Poradna je k  dispozici v  přízemí budovy 
městského úřadu vždy v úterý od 9:00 -12:00 

bez objednání a v odpoledních hodinách 13:00-16:00 na zákla-
dě objednání.

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

ÚHRADA „MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2017“

Alice Buczková, správce poplatku, finanční odbor Městského úřadu Příbor

Občané mohou místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů hradit v pokladně městského úřadu od 
začátku letošního roku. Jak jsme již informovali občany, v po-
kladně jsou pro bezhotovostní platby zprovozněny platební 
terminály. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu byl pro rok 2017 
stanoven ve výši 468,- Kč za osobu, a to „Obecně závaznou vy-
hláškou města Příbora č. 02/2016“, která nabyla své účinnosti 
od 1. 1. 2017. Splatnost tohoto poplatku je stanovena opět v ter-
mínu do 31. května 2017, nebo ve dvou stejných splátkách ve 
výši 234,- Kč vždy nejpozději do 31. května 2017 a do 30. září 
2017. Termín splatnosti bude vyznačen na poštovních poukáz-
kách, což mnohým usnadní orientaci se splatností poplatku. 

Poloviční sazbu poplatku, tedy ve výši 234,- Kč, budou nově 
hradit poplatníci za tzv. rekreační objekty, což jsou stavby ur-
čené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba. Touto daňovou 
úlevou městský úřad vyhověl těm daňovým poplatníkům, kte-
ří v Příboře nemají hlášen pobyt, ale na katastru území vlastní 
nemovitost. 

V průběhu měsíce dubna začne postupné doručování 
složenek. Občanům, kteří svoz komunálního odpadu uhradí 
před splatností tohoto poplatku, nebudou již složenky do-
ručovány. 

Platba je také možná bankovním převodem na účet měs-
ta č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze 
složenky (lze použít i rodné číslo). Tento způsob platby využí-
vá velká část plátců. Platba prostřednictvím České pošty, s. p., 
je samozřejmostí. 

Neuhrazené poplatky budou exekučně vymáhány, popř. ře-
šeny přes exekutorský úřad.

Pro úhradu poplatku v pokladně městského úřadu jsou 
stanoveny tyto úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 11:00   12:00 – 16:30 hod.
Úterý, čtvrtek  8:00 – 11:00  12:00 – 13:00 hod. 

O výši svých neuhrazených poplatků za komunální odpad 
se můžete informovat na městském úřadě, tel. č. 556 455 434. 
Lze se dohodnout i na splátkovém kalendáři neuhrazených po-
hledávek, čímž lze předejít exekučnímu vymáhání. 
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PTAČÍ CHŘIPKA - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Informace MÚ Příbor, odboru rozvoje města zveřejněna na základě podkladů Státní veterinární správy 

Co je chřipka ptáků ?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Po-

stihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež - jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají 
dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 až 2 dnů.

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy 
je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

Způsob přenosu ptačí chřipky
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Lidé 

se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.). 
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (na kočky, psy apod.). Dosud nebyl zaznamenán 

případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou 

netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apa-
tická (obr. 1). 

Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo se objeví úplné 
nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje, nebo se úpl-
ně zastaví. Vejce jsou deformovaná a  mají tenkou skořápku. 
Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, 
kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k  vysokému 
úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hře-
bínku a lalůčcích (obr. 2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se objevit 
otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).

V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků in-
formujte ihned o  události soukromého veterinárního lékaře 
nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se 
přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám 
do postiženého místa.

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba:

• chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty - uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
• nezpracovávat nemocnou drůbež, 
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží), 
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
• chránit domácí miláčky - psy, kočky apod. - zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky,
• při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde 

jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdra-
votnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz

Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, je-li to technicky 

a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
• Ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
• slepice kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontak-

tu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, 
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, 
• nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterému mají přístup volně žijící ptáci, 
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit 

před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábra-
ny),

• pokud je to možné a vhodné využít plašičů, 
např. siluetu nebo maketu dravce, 

• zamezit znečištění krmiva a vody trusem vol-
ně žijících ptáků,

• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo 
změnu chování ptáků veterináři,

• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
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JAK JSEM PODPOŘIL ROZPOČET MĚSTA PŘÍBORA

DALŠÍ VSTŘÍCNÝ KROK ZÁKAZNÍKŮM - BEZPLATNÉ LINKY

Marian Dobiáš

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací, a. s. 

Jako většina z nás i my jsme měli po Vánocích doma, díky mé 
pečlivé ženě, dostatek jídla a chybělo jen pár kousků čerstvého pe-
čiva. Není nic jednoduššího, než se stavit do příborského Penny. 
Zaparkoval jsem a s velkou radostí si koupil čtyři krásné zdravé 
hnědé houstičky a dokonce ve slevě za celkových 12 korun. Radost 
nakupovat! Po návratu k autu nastalo překvapení. Za stěračem 
lístek a vedle auta dva členové městské policie s kolty proklatě 
nízko. Dověděl jsem se, že jsem pachatel, protože jsem přehlédl 
zřejmě nově vybudovanou dopravní  značku,  která omezuje dobu 
parkování na 3 hodiny a neinstaloval jsem za přední sklo parkova-
cí hodiny. Za porušení tohoto ustanovení je "vyrúbená" pokuta až 

2000 Kč!  Zasahujícímu policistovi se nakonec asi zželelo ubohého 
důchodce, a tak jsem zaplatil pouhých Kč 200, což znamená, že 
mě jedna houska přišla na 53 koruny. Radost nakupovat!

Pokud tedy pojedete nakupovat do příborského Penny, 
nezapomeňte si dát za přední sklo správně nainstalované parko-
vací hodiny, ať se nemusíte rozčilovat, a nic nedejte na poznámky 
některých škarohlídů o  šikaně, zbytečných drahých značkách 
a snaze radnice o pohodlný zdroj příjmů. Určitě to tak není, vždy 
Příbor je přece město kultury.

A pokud přece jenom pokutu zaplatíte, berte to tak, že jste 
podpořili dobrou věc.  Zapsáno dne 8. 1. 2017 v Příboře

Poté, kdy se od 1. října loňského roku změnila čísla zákaznické i poruchové linky a místo zpoplatněných bílých linek volají lidé 
na bezplatné zelené linky 800 292 400, učinila společnost SmVaK Ostrava další vstřícný krok směrem k zákazníkům. Od 2. ledna 
roku 2017 je zákaznická linka přístupná až do 20:00 hod. Vodárenská společnost chce tímto krokem umožnit svým zákazníkům, 
aby se na ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních hodinách - třeba po příchodu ze zaměstnání.

Poruchová linka je od října 2016 přístupná non stop na telefonním čísle 800 292 300 a je rovněž bezplatná.
Kontakt: Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.,  

28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, tel.: 725 500 509, marek.sibrt@smvak.cz

PROPAGACE MĚSTA

Ing. Silvie Strakošová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Mgr. Irena Nedomová

VELETRHY REGIONTOUR A GO

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PŘÍBOŘE

Ve dnech 19. - 22. 1. 2017 vždy od 10:00 do 18:00 hodin se 
na brněnském výstavišti uskutečnily veletrhy Regiontour a GO. 
Příznivci cestovního ruchu si tak jistě přišli na své. Zatímco 
v pavilonu P, kde probíhal Regiontour, se snoubily krásy Čes-
ka a Moravy, veletrh GO v pavilonu F pak nabízel to nejlepší 
z různých koutů světa. Vyzdvihnout lze rovněž i národní a me-
zinárodní kuchyni, soutěže v kulinářském umění, regionální 
potraviny, svět kávy, atrakce pro malé i velké nebo celkově po-

vedené prezentace jednotlivých regionů. Nechyběl ani zajímavý 
doprovodný program probíhající současně na obou pódiích. 
Návštěvník měl skutečně co obdivovat a  mohl tak načerpat 
inspiraci pro další výlet či dovolenou. Příbor, Historické měs-
to roku 2015, byl letos přitom! S nadšením lze říci, že o naše 
malé město byl skutečný zájem, který se, jak pevně doufáme, 
promění ve skutečnost a zavítají k nám další návštěvníci. Bu-
deme se těšit!

Rok co rok už 16 let se dospělí dobrovolníci s tříčlennými skupinkami dětí vydávají do ulic Příbora a žádají občany o příspě-
vek pro potřebné. Lidé vkládají peníze do zapečetěných kasiček. Tři králové pak s napětím očekávají výsledek. V Příboře je každý 
rok vynikající, letos byl ale doslova fantastický!! Do terénu vyrazilo 12 skupinek a vybralo 133 159 Kč, o 40 tisíc Kč více než vloni. 
V rámci obcí a měst Charity Kopřivnice je to zatím nejvyšší skok! Hájov vybral 14 tisíc Kč a Prchalov, který spadá pod Charitu Os-
trava, 8 809 Kč. Vloni byla velká část výnosu použita na podporu péče o seniory v terénní službě. I letos půjde výtěžek na pomoc 
potřebným. Všem dárcům a také koledníkům patří velký a upřímný dík! Z Local TV Příbor
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Mgr. Pavlína Nývltová, Technické služby města Příbora

Mgr. Pavlína Nývltová, Technické služby města Příbora

SBĚR MOBILŮ

DOBROČINNÁ SBÍRKA

Technické služby města Příbora děkují všem, kteří se na 
konci listopadu roku 2016 zapojili do podpory našeho sběrného 
dvora v soutěži o co nejvíce vysbíraných vysloužilých mobil-
ních telefonů - soutěže vyhlášené společností ASEKOL, a. s., 
a  donesli vysloužilý mobil na určená sběrná místa. Celkem 
bylo takto vysbíráno 32 mobilních telefonů. Bohužel toto 
množství nebylo dostatečné pro uspění v  soutěži. Přesto 

mohou mít všichni, co se zapojili, dobrý pocit, že udělali něco 
užitečného pro životní prostředí. Odevzdáním telefonu totiž 
přispěli k ekologické recyklaci přírodě škodlivých materiálů, 
ze kterých je telefon vyroben, a to zejména plastů a těžkých 
kovů. Vysbírané telefony byly předány společnosti ASEKOL, 
a. s., zajišťující zpětný odběr vysloužilé elektroniky a elektro-
zařízení, k recyklaci.

Ve dnech 1. až 8. prosince 2016 proběhla v prostorách Kultur-
ního domu v Příboře dobročinná sbírka pro MOMENT ČR, o. p. s., 
kterou ve spolupráci s městem organizovaly technické služby. Lidé 
mohli do této sbírky darovat věci, které již nepoužívají, ale přesto 
jsou stále funkční. Takto bylo vysbíráno převážně oblečení, elekt-
ronika, kuchyňské náčiní, různé dekorativní předměty, sportovní 
a kempingové vybavení. Darováním těchto věcí je lidé vrátili opět 
do života a pomohli tak potřebným.

Veškeré darované věci byly 3. 1. 2017 odevzdány do centrál-
ních skladů pro dobročinný secondhand. Zde budou přetříděny 
a  rozděleny do sedmi dobročinných secondhandů v  Ostravě 
a  Karviné. Výtěžek z  prodeje v  těchto secondhandech putuje 
po odečtení nákladů na zařízení a  provoz obchodů na konta 
čtyř neziskových organizací a jejich sociálně či enviromentálně 
prospěšných projektů. Jedná se o  společnosti Žebřík, o. p. s., 
(denní stacionář pro osoby s mentálním či kombinovaným posti-

žením), Kola pro Afriku, o. p. s., Mobilní hospic Ondrášek, 
o. p. s. a  SaveElephants, z. s. Vše probíhá formou veřejné 
sbírky osvědčené krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 
Informace o  společnosti MOMENT ČR, o. p. s., naleznete na  
www.moment-ops.cz.

Technické služby města Příbora děkují všem, kteří do sbírky 
přispěli a pomohli tak potřebným, a dále děkují pracovnicím 
odboru kultury Městského úřadu Příbor, které poskytly prostory 
k realizaci sbírky a k uskladnění vysbíraných věcí do jejich odvozu.

Technické služby města Příbora nabízejí podni-
katelským subjektům zpracování Hlášení o  produkci 
a  nakládání s  odpady a  jeho odeslání do Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto 
hlášení resp. ohlašovací povinnost musí dle §  39 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v termínu do 15. 2. splnit každý 
podnikatelský subjekt, kterému z  jeho činnosti vznikne za 
předešlý kalendářní rok 100 kg nebezpečného odpadu, nebo 
100 tun ostatního odpadu. 

Pro více informací kontaktujte 
Mgr. Pavlínu Nývltovou na tel. č. 731 674 984 

nebo e-mailu: obchod@tspribor.cz.

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 
MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

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

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

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

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

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

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

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

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

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

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK  ZAVŘENO   
PÁTEK  ZAVŘENO  
   

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 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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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

BLAHOPŘÁNÍ

Milada Busková
Ladislava Davidová
Zdeněk Hanák

Jan Pírek
Jiří Velička
Božena Zahradníková

Marie Fialová 
Magdalena Kratochvilová 
Blažena Šoralová

Ludmila Adamcová
Naděžda Pyšová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Drahoslava Höppová, Marta Jargusová, Vlasta Jurásková, Tamara Martínková, Drahomíra Smolíková, Krystyna Sochová,
Arnošta Zábršová.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ÚNOR

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR VYHLAŠUJE
SOUTĚŽ ČTI A KRESLI

Historik a  spisovatel Vlastimil Vondruška napsal další 
detektivní román s názvem Dobronínské morytáty z cyklu 
Letopisy královské komory XI. Na počátku adventu přijíždí Jiří 
Adam z Dobronína s pomocníky bakalářem Petrem a jeho ženou 
Rozárkou na svůj statek na Vysočině, kde hodlá během Vánoc 
odpočívat. Ale ihned po příjezdu ho vyhledá stařena, která byla 
kdysi jeho kojnou. Prosí o pomoc, protože se ztratil její vnuk. 
Jiří Adam z Dobronína záhy najde jeho mrtvé tělo v opuštěném 
mlýně. Před očima se mu začnou odvíjet vzpomínky, jako by se 
vracel do doby, kdy v Dobroníně vyrůstal. I když je advent a křes-
ťané by měli očekávat narození Páně, dojde k dalším mordům 
a smrt hrozí i jemu. Naštěstí má své dva oddané pomocníky. 

Americká autorka detektivek Mary Higgins Clarková 
v knize Celá v bílém popisuje příběh zmizelé Amandy, nevěsty 
z bohaté rodiny. Po letech se případu ujme Laurie Moranová, 
moderátorka televizního pořadu, v němž se řeší dávné zločiny. 
Motiv odstranit Amandu měla tenkrát řada svatebčanů, ale 
především ženich by Amandinou smrtí značně získal. Ovšem ani 
objevení Amandiny mrtvoly nepřinese tolik potřebné rozuzlení.

Psychologická detektivka Davida Lagercrantze Přiznání 
Alana Turinga propojuje faktograficky podložené vyprávění 
o životě a díle počítačového vizionáře Alana Turinga se strhující 
sondou do života mladého introverta. Policista Leonard Corell 

svou práci nesnáší, má pocit, že úmornou službou v uniformě 
zahazuje veškerý svůj talent. Pak ale přichází případ nepochopi-
telné, logice se vzpírající sebevraždě – a Corellův život se rázem 
obrátí vzhůru nohama. Tragicky zesnulým je totiž velmistr 
logiky Alan Turing.

Ve tvých očích je název nového románu Nicholase Sparkse, 
autora legendárního Zápisníku jedné lásky nebo Nocí v Rodan-
the. Colin a Maria se setkali jedné bouřlivé a větrné noci a jsou 
tak odlišní, jak jen dva lidé mohou být. Maria pochází z velké 
rodiny amerických Mexičanů, je právnička. Colin zápasí za 
peníze, k rodičům se raději nepřibližuje, a pokud by se dostal 
do potíží se zákonem, přijde o vše, co složitě vybudoval. Jejich 
vztah rozkvete téměř navzdory všemu…

Švédský spisovatel Fredrik T. Olsson napsal strhující thriller 
o světě v ohrožení s názvem Konec řetězce. Co když v sobě 
máme všichni zakódovanou zprávu o našem konci? William 
Sandberg, bývalý vojenský kryptolog, a Janine Haynesová, ta-
lentovaná mladá sumeroložka, jsou uneseni tajnou organizací, 
aby odhalili tajemství jedné tisíce let staré zprávy zakódované 
v nejcitlivějším médiu – lidské DNA. Zatímco si William a Ja-
nine lámou hlavu, jak zabránit důsledkům tajemného poselství, 
hrůzostrašný scénář se začíná naplňovat a lidstvo čelí událostem, 
které mohou ohrozit jeho budoucnost.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro naše dětské čtenáře.
Půjčte si knížku, přečtěte, nechte se inspirovat a nakreslete obrázek.

Ten doneste do knihovny v období od ledna do konce března.
Můžete malovat pastelkami, fixy, pastelem i temperovými barvami.

Obrázky budou rozděleny podle věku do kategorií a všechny budou vystaveny
v dětském oddělení městské knihovny. Nejpovedenější dílka budou oceněna.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU
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Komorní sbor Masarykova 
gymnázia v Příboře vznikl ve škol-
ním roce 2011/2012 a  je tvořen 
žáky všech věkových kategorií. 

I letos si sbor připravil nový vánoční program – tentokrát s ná-
zvem „Letem vánočním světem“.

Všechno začalo pravidelnými pátečními zkouškami, které 
však byly plné pozdních příchodů a brzkých odchodů. Nako-
nec se podařilo nacvičit zajímavý program, ve kterém nechyběly 
známé i méně známé vánoční melodie. Celý program připravila 
vedoucí sboru Mgr. Blanka Hrubá, která je také autorkou veš-
kerých hudebních úprav. Její pravou rukou byla Mgr.  Jarmila 
Moravčíková.

Odměnou za investovaný čas a  úsilí byl pro členy sboru 
i  jeho vedoucí velký úspěch, kterého s programem dosáhli na 
několika koncertech před rozmanitým publikem. Premiéra pro-
běhla v pondělí 19. 12. 2016 v příborském Domově. Předvánoční 
koncert pro seniory se již stal velmi milou tradicí. Následova-
ly tři koncerty v aule školy – první pro veřejnost, další dva pro 
žáky Masarykova gymnázia. Tečkou za vánočním zpíváním byl 
koncert v Závišicích, který proběhl 4. 1. 2017. Závišický kostel 
sv. Cyrila a Metoděje byl zaplněn do posledního místa.

O úspěchu letošního programu svědčí i  to, že se momen-
tálně uvažuje o pořízení jeho nahrávky na CD. V historii by se 
tak jednalo už o 4. CD, které sbor za dobu své existence nahrál. 
Záznam koncertu naleznete na kanále Masarykova gymnázia 
Příbor na webu YouTube.

Na závěr je nutno zmínit, že tyto koncerty jsou součástí pro-
jektu Kultura k lidem, který je finančně podpořen z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Ve čtvrtek 15. prosince jsme ve slavnostně vyzdobené tělo-
cvičně naší školy - ZŠ Npor. Loma Příbor přivítali opět po roce 
mnoho rodičů, prarodičů, bývalých žáků a příznivců školy. Žáci 
se svými vyučujícími připravili tradiční Vánoční koncert, na 
kterém se představili se svými písněmi, tanečky, scénkami i po-
hádkami. Program byl velmi pestrý a potlesk diváků, kterých 
bylo více než 500, bouřlivý. Všichni naši žáci si svá vystoupení 
užili, sólisté podali skvělé výkony, technika bez problémů fun-
govala a vše se povedlo na jedničku. Děkujeme všem, kteří nám 
s organizací této akce pomohli, a velký dík patří také rodičům 
všech žáků za obrovskou podporu.
Přejeme mnoho štěstí v roce 2017.

V září nám Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně nabídla strávit jeden den v dílnách na jejich praktickém pra-
covišti v Šenově. Nabídka se nám líbila, a tak jsme ji zařadili do našeho projektu „Hledám svoji profesi“.
Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s jednotlivými učebními obory v oblasti strojírenské, dřevařské a stavební, posílit 
vztah k manuální činnosti a ukázat žákům, že práce v učebních oborech může být zajímavá.
A když přišel den „D“, 9. 12. 2016, tak jsme se vydali, někteří do neznáma.

Tady jsou postřehy účastníků:
- Když nám paní učitelka oznámila, že se pojedeme podívat na SŠ technicko-zemědělskou a do dílen, nebyla jsem z toho nadšená. 

Přece jen, je to škola pro kluky a to mě zrovna nezajímalo. Ale! Předčilo to moje očekávání a moc jsem si to užila.
- Když jsem uslyšel, kam jedeme, tak jsem se trochu bál. Byl jsem zvědavý, to jo, ale co tam budeme dělat? Nakonec jsem byl pře-

kvapen, akce se mi líbila a klidně bych ji zopakoval.
- Celkově to bylo super. Ale na tuto školu nejdu, jsem už rozhodnutý.
- Za mě to byl fajn den, všichni jsme si to užili a těšíme se na další podobnou akci.

Jsme rádi, že se akce vydařila ke spokojenosti všech. Děkujeme pedagogům SOU, kteří se našim dětem trpělivě věnovali, předá-
vali jim zkušenosti, nabídli jim prostory včetně materiálového a strojního vybavení. Každý účastník si vyrobil jednoduchý výrobek, 
který si odnesl domů.

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová, Masarykovo gymnázium Příbor

Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Lidmila Janotová a žáci 9. ročníku, Základní škola Npor. Loma Příbor

LETEM VÁNOČNÍM SVĚTEM

VÁNOČNÍ KONCERT

HLEDÁM SVOJI PROFESI – PROJEKTOVÝ DEN

ZE ŠKOL

Foto: Mgr. Jiří Svoboda

Foto: Stanislava Slováková
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Žáci 3. a 4. ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor zhlédli v úterý 
20. prosince představení Africká pohádka aneb Podivuhodná 
dobrodružství Emila Holuba, které pro ně zahráli herci z Diva-
délka pro školy z Hradce Králové. 

Ústřední postavou pohádky byl známý cestovatel doktor 
Emil Holub, který vyprávěl o svých zážitcích z cest po Africe. 
Provázel ho opičák Pepino. V několika veselých příbězích plných 
legrace, písniček a překvapení doktor vyléčil nastydlého slona, 
špatně vidící žirafu nebo lva s bolavým žaludkem. Nakonec za-
hnal pryč pytláka, který chtěl lovit zvířátka. 

Veselou formou se děti dověděly něco o Africe a seznámily 
se s postavou cestovatele Emila Holuba. Všem dětem se před-
stavení velmi líbilo.

Na naší škole se vyučuje anglický jazyk od 3. a německý ja-
zyk od 7. ročníku.

Cizí jazyk obnáší samozřejmě nejen znalost slovíček a schop-
nost utvořit gramaticky správnou větu, ale především je o umění 
se v daném jazyce domluvit. Někteří žáci zvládají po několika 
letech základní fráze každodenních situací, jiní dokážou sdělit 
i své názory a myšlenky.

V loňském školním roce mělo 40 našich žáků možnost strávit 
pět dnů v britských rodinách v Londýně. Anglické konverzace 
si tedy užili až až – nejenom s členy rodiny, u které bydleli, ale 
i v jazykové škole.

Po několikaleté pauze jsme opět v  letošním školním roce 
s žáky 8. a 9. ročníků zavítali do Vídně, kde řada žáků použila 
nějakou tu německou frázi, a když bylo „nejhůř“, sklouzli k an-
gličtině, kterou se přece jen učí déle.

Na těchto výjezdech se žáci přesvědčili, že se dokážou do-
mluvit, pokud odhodí prvotní stud. Londýn i  Vídeň už pro 
ně rovněž nejsou jen hlavní města dvou států, nýbrž města, 
která navštívili a něco o nich ví. V obou případech jsme totiž 
procházeli města s fundovanými průvodkyněmi, jež nás sezna-
movaly se zajímavostmi z architektury, historie i zvyklostmi 
té dané země.

Ale co je dle mého názoru nejdůležitější, díky těmto akcím 
jsou žáci samostatnější, získávají větší rozhled a nadhled na to, 
co je v té které zemi jiné.

Ještě v tomto školním roce chystají naši dějepisáři exkurzi 
do Osvětimi a také v příštích letech bychom rádi pokračovali 
v cestách do zahraničí, které žákům opravdu otevírají oči a po-
souvají je v jejich rozvoji.

Jednou z nejočekávanějších akcí 
žáků naší školy je každoročně ly-
žařský kurz. Již tradičně jsme vyjeli 
do zimního království ve Velkých 
Karlovicích, do horského hotelu 
Kyčerka. 

V neděli 8. 1. 2017 odpoledne 
žáci druhého stupně kromě svých 
zavazadel naložili to nejdůležitější, 
a  to lyže a  snowboardy, zamávali 
rodičům a rozjeli se vstříc novým 
zážitkům. Po ubytování a dobré ve-
čeři si lyžaři a „prknaři“ vyslechli 
nezbytné instrukce o  pobytu na 
chatě, o bezpečnosti a chování. Kaž- 
dodenní sluníčko nám pomohlo 
překonat mrazivé počasí a pohledy 
ze sjezdovky do zasněženého údolí 

jsme měli za odměnu. Výkonnost 
dětí byla různorodá, od úplných za-
čátečníků po zkušené lyžaře, kteří 
již byli na kurzu po třetí. Během 
týdne si lyžaři osvojovali lyžař-
ské a  snowboardové dovednosti. 
Dopolední a odpolední výcvik na 
sjezdovce byl tak vyčerpávající, že 
ve večerních  hodinách nezlobily 
děti ani učitelé.

Závěrem lze říci, že se kurz 
vydařil a pro mnohé zůstane neza-
pomenutelným zážitkem a inspirací 
pro zimní sportování.

Děkujeme učitelům školního ly-
žování a snowboardingu: Michaele 
Eliášové, Radku Eliášovi, Zdeňku 
Liškovi.

V týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2016 proběhlo v  ZŠ Jičínské 
zkušební testování žáků 9. ročníků. Žáci si vyzkoušeli test 
z  obecných studijních předpokladů, matematiky, českého ja-
zyka, angličtiny a někteří i  z němčiny. Testování bylo poprvé 
pouze v elektronické podobě. Každý z žáků obdržel podrobné 
písemné vyhodnocení svých výsledků a mohl tak porovnat svou 
úroveň znalostí nejen s ostatními spolužáky, ale i jinými školami. 

Z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka byli žáci také 
klasifikováni. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a ma-
tematiky s testem z obecných studijních předpokladů vyplývá, 
že výkony žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou srovnatelné s polovi-
nou zúčastněných škol a v matematice jsou lepší než u 60 % škol.

Všem žákům přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Jitka Piskořová, Základní škola Jičínská Příbor

Mgr. Miriam Reichertová, Základní škola Jičínská Příbor

Mgr. Tereza Doležílková, Základní škola Jičínská Příbor

AFRICKÁ POHÁDKA

DOMLUVÍME SE?

LYŽAŘSKÝ KURZ ZŠ JIČÍNSKÉ

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2016/17 – 9. ROČNÍKY
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ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2017
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každoroční souhrn výročí, dat, která nám přibližují významné události ve městě. 
Tučně jsem vyznačila ty události, které stojí možná více než za připomenutí v Měsíčníku. V šedých políčcích jsou uvedena půlkulatá výročí.  

UDÁLOSTI
725 let 1292 Příbor zván městečkem (oppidum Vriburch).
710 let 1307 Poprvé se v listině objevuje český název města „Prsybor“. Listina je zároveň poslední zmínkou o hrabatech z Příbora.
690 let 1327 Držitelem příborsko-hukvaldského léna v r. 1327 byl Jindřich z Kytlic, rytíř ze Slezska, který stanovil příborské fojtství 

jako dědičné. Prvním dědičným fojtem byl Pešek ze Skačic. Fojt měl soudní pravomoc a fojtství bylo nejvyšším úřadem 
v obci. V Peškově listině z r. 1327 se poprvé připomíná Klokočov. 

480 let 1537 Vybudován vodovod, který zásoboval vodou městskou kašnu. Městské domy měly ve sklepech studny.
440 let 1577 Město koupilo dvůr Petrovice a osadu Vésku.
420 let 1597 Ondřej Fabián, důchodní písař hukvaldský, zřídil další nadaci na městský špitál. Písař a příborský radní, měšťan byl 

zavražděn r. 1610. Kamenný reliéf o jeho smrti je na levé straně vchodu kaple sv. Urbana ve farním kostele.
400 let 1617 Příbor si pronajal od biskupství olomouckého hukvaldské panství s městy Ostravou a Brušperkem, s městečky a vesni-

cemi, se všemi platy a užitky na 6 let za roční pronájem 9000 zlatých.
395 let 1622 Postaven kostelík sv. Františka.  
360 let 15. 6. 1657  Biskup Leopold Vilém potvrdil privilegium cechu tkalcovskému.
255 let 24. 11. 1762  První mše v novém kostele sv. Valentina. Přestavba ale pokračovala dále.
240 let 17. 10. 1777   Dekret o zrušení latinského gymnázia, rozhodnutí z Vídně bylo sděleno piaristům. Vyučovalo se od r. 1694.
230 let 1787 Cestou do Ruska projel Příborem císař Josef II. Na zpáteční cestě se 15. 8. 1787 opět zastavil v Příboře. Tzv. císařská cesta 

se stavěla 1784–1785 v úseku z Hranic přes Příbor do Frýdku Místku. Popudem možná byla už první cesta císaře Josefa II. 
přes Příbor v r. 1773. Tehdy 9. 9. se císař zastavil cestou z Polska u sochy Panny Marie na náměstí.

225 let 2. 8. 1792 Císař František II. potvrdil Příboru všechna privilegia. Bylo to poslední potvrzení práv.
220 let 1. 9. 1797   Založen Hájov. Novým vlastníkům byly předány smlouvy o převzetí půdy hájovskými osadníky. Byly potvrzeny kraj-

ským hejtmanem v Přerově. Toto datum je považováno za oficiální vznik obce Hájova.
210 let 1807 Založen německý střelecký spolek Schϋtzenverein.
155 let 1862 Jan Raška ml. koupil od vdovy Adolf íny Golucké objekt bývalé pošty a hostince U Zlaté hvězdy (Místecká 287) a zřídil 

zde první továrnu na sukno v Příboře. Pošta byla přemístěna na náměstí č. 30 (dům s balkonem).
155 let 1862 František Neusser založil „První moravskoslezskou továrnu šamotových kamen a strojních sporokrbů“ v Klokočově.
155 let 11. 12. 1862 Schváleny stanovy Občanské besedy a záložny. Byl to první český spolek v Příboře.
150 let 1867 Zřízena německá záložna Vorschussverein.
145 let 1872 S. Freud jako gymnazista navštívil Příbor. Bydlel v domě č. 287 na Místecké ulici u přítele Emila Flusse, zamiloval se do 

jeho sestry Gisely.
145 let 1872 Na jaře se začalo s pravidelným cvičením mužů, konalo se každou sobotu, hasiči získali první zbrojnici. Svou výstroj 

a výzbroj umístili do přízemí domu č. 286 v Místecké ulici (dnes Decplast, naproti Zlaté hvězdě).
145 let 1872 Příbor měl 22 výčepů (vč. hostinců).
135 let 1872 Albert Reiser založil v Klokočově továrnu na punčochy v Klokočově. Později MOP, Loana, Lonka, a. s.
135 let 1872 Německá škola na Lidické ulici (Templ evangelické církve v prvém patře).
135 let 1872 Pískovcový kříž Na Benátkách, kříž stojí u posledního statku č. 912 v ul. Na Benátkách, 5 metrů vysoký.
135 let 11. 4. 1882 Schváleny stanovy Divadelního ochotnického spolku. Ředitel spolku - prof. Adolf Fux, místoředitel Ferdinand Po-

korný. Ve výboru působil i Frant. Peřina, který byl v srpnu zvolen starostou (starostoval i s přestávkami 18 let!). 
Divadlo ale má v Příboře delší tradici. První hru uvedli v Příboře piaristé 1. 4. 1695. Později v letech nejméně od r 1809 
do r. 1816 provozoval v Příboře soukromé ochotnické divadlo Josef Staroveský.  To je zatím nejstarším doloženým čes-
kým ochotnickým divadlem na Moravě.

130 let 16. 9. 1887 Zřízení školy na Hájově (její postavení). Později školka a v r. 2007 tady vznikla první soukromá školka v Příboře, 
nastoupilo do ní 23 dětí.

130 let 7. – 11. 8. 
1887

V Příboře se konala Krajinská výstava severovýchodní Moravy. Byla přehlídkou hospodářství, průmyslu, obchodu, škol-
ství, kultury a umění našeho kraje.

130 let 1887 Plátěné obrazy křížové cesty kolem farního kostela byly nahrazeny keramickými reliéfy. Modeloval je prof. Vojtěch 
Mottl, c. k. profesor příborského gymnázia. Byly vypáleny v Neusserově továrně v Klokočově.

130 let 1887 Ant. Cyrilu Stojanovi předán diplom čestného občanství města Příbora.
125 let 1892 Založena hasičská knihovna, která sloužila široké veřejnosti. Stala se v r. 1920 základem městské knihovny. Stanovy 

schváleny C. k. místodržitelstvím v Brně v lednu 1893, první výpůjčky v únoru 1893!!!
120 let 1897 Založen Rybářský klub v Příboře. Schváleny jeho stanovy. 
120 let 10. 10. 1897 Na náměstí otevřen hotel Národní dům, č. 30 - s balkonem.
120 let 30. 7. 1897 Velká povodeň, voda dosahovala až ke mlýnu – č. 120.
120 let 1897 Založena sociálně demokratická strana v Příboře.
115 let 18. 9. 1902 Zahájeno vyučování na nově zřízené vyšší zemské reálce, dnes Masarykovo gymnázium. Městský stavitel B. Karlseder začal 

stavět budovu vyšší zemské reálky, vyučovat se v ní začalo v r. 1904. 1. 8. 1902 se stal prvním ředitelem Jan Bažant (do roku 1907).
115 let 8. 10. 1902 Městská rada povolila Okrašlovacímu spolku zřídit kluziště „na rybníku“ (dnes tenisové kurty).  
115 let 1902 U Cihelňáku postaven domek manželů Holubových, v němž byl v r. 1909 zřízen hostinec Točna. Hostinec se stal výlet-

ním místem příborských občanů. Uzavřen byl v r. 1972, zbourán 1976.
110 let 22. 2. 1907 T. G. Masaryk přijal poslaneckou kandidaturu do říšské rady za 13 měst severovýchodní Moravy včetně Příbora. V Pří-

boře též v roce 1907 (23. 3., 6. 5. a 1. 11.) přednášel na schůzích na Sklípku a na Mexiku. Deska mu byla odhalena 
v r. 1947 na domě č. 510 ve Frenštátské ulici.
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110 let 1907 Příborský občan Hubert Piškytl podal žádost o  povolení stavby knihařské a  kartonážní dílny. Budova dostavěna 
v r. 1908, 1. 8 1908 dáno povolení k užívání domu č. 544 a knihařské dílny. V r. 1914 koupila objekt TJ Sokol a v r. 1919 
ji po přestavbě otevřela jako sokolovnu.

110 let 1907 Jan Richter st. požádal o povolení stavby tiskárny na Komenského ul. – dnešní Masarykova – domov seniorů.
110 let 1907 Pro nočního hlídače zřízeno telefonní spojení z věže kostela na obecní strážnici a do bytu velitele hasičů.
105 let 4. 3. 1912 Ustavující schůze Ústavní a muzejní jednoty. Založeno Městské muzeum v prostorách radnice č. p. 19 (Rottrův dům).
105 let 1912 Družstvo Katolický spolkový dům požádalo o povolení provozovat kinematografická představení.
105 let 11. 6. 1912 Zemský výbor Markrabství moravského rozhodl přeložit hospodářskou školu v Kopřivnici do Příbora (č. p. 141 na Benátkách).
100 let 1917 Z Příbora odvelen 22. zeměbranecký střelecký pluk.
100 let 1917 Kříž v poli u Cihelňáku, na místě dřevěného kříže postaven kamenný kříž s nápisem. Byl zničený v r. 2003.
95 let 7. 9. 1922 Arcibiskup Antonín Cyril Stojan posvětil nové zvony farního kostela Narození Panny Marie.
95 let 17. 11. 1922 Založen Klub filatelistů pro Příbor a okolí.
80 let 1937 Městský úřad zaslal žádost na ministerstvo školství o povolení, aby učitelský ústav byl pojmenován Státní čsl. koedu-

kační ústav učitelský Řehoře Volného v Příboře. V r. 1938 - obsazení Příbora Němci - byl ústav zrušen.
80 let 19. 12. 1937 Založen Spolek přátel zahrad /nyní Český zahrádkářský svaz, místní organizace Příbor./
75 let 1942 Ledové kry strhly lávku pres Lubinu mezi ul. J. Hory a Novou ul.
75 let 5. 3. 1942 Z věže farního kostela sňat a odvezen pro válečné účely zvon Matka Boží a další zvony
75 let 1942 Do Příbora přichází místo kanovníka P. Pospíšila páter Jan Hošek.   
75 let 1942 Zbourána věž staré hasičské zbrojnice. Té zbrojnice, která je na titulní straně Historického kalendáře Příbor na rok 2017. 
70 let 1947 Byl instalován městský rozhlas.
70 let 8. 4. 1947 Delegace města – páter Jan Hošek, Čestmír Hrnčárek, učitel Otto Vaverka, zatímní správce Masarykova reálného gym-

názia,  navštívila Lány a položila věnec na hrob T. G. M. a přivezla prsť z jeho hrobu, která pak byla uložena do základu 
pomníku T. G. Masaryka v Příboře.

70 let 25. 5. 1947      Slavnostně odhalen pomník T. G. Masarykovi za účasti jeho syna Jana, tehdejšího ministra zahraniční. Ministr přijal 
diplom čestného občanství města Příbora. 
Pomník byl odstraněn na počátku 50. let. 1968 instalován podruhé a opět odstraněn kolem r. 1972. Pak byla busta asi 
zničena, protože se již nenašla. V březnu 1990 byl slavnostně odhalen jiný pomník T. G. Masaryka.  27. 4. 2005 byl po-
mník přemístěn před Masarykovo gymnázium.

70 let 1947 Na věž kostela vrácen zvon Matka Boží a ostatní zvony. Byly nalezeny na Maninách, kam byly po válce svezeny z Ně-
mecka všechny dochované zvony pocházející z českých zemí.

70 let 28. 9. 1947 Odhalena pamětní deska T. G. Masaryka na domě č. 510 ve Frenštátské ulici. Masaryk zde pobýval při svých volebních 
návštěvách u přítele prof. Karla Judy.

70 let 8. 9. 1947 MUDr. Mořic Remeš a Metoděj Handshuch (ten in memoriam) jmenováni čestnými občany města Příbora.
70 let 9.–10.  8. 

1947
Sjezd hasičstva 5. Ostravského kraje. 10. 8. podruhé odhalena pamětní deska na paměť zřízení Župní jednoty hasičské 
č. 2 pro severovýchodní Moravu.

70 let srpen 1947  Rada ZNV, expozitura v Ostravě potvrdila sloučení Příbora s Véskou.
70 let 20. 7. 1947 Odhalen pomník padlých na Hájově.
60 let 27. 7. 1957 Slavnostní výkop k výstavbě nového sídliště na západním okraji města za účasti armády, ministerstva obrany, 

města i kraje.
60 let 24. 3. 1957  První slavnostní vítání občánků do života - v obřadní síni na radnici.
60 let 21. 1.1957 Zakládací schůze JZD. Do JZD vstoupilo 77 zemědělců. 
55 let 1962 Otevřeno zdravotnické středisko – ul. Tyršova.   
55 let 1962 Ulička kolem rodného domku S. Freuda pojmenována na Freudovu.
50 let 1967 Otevření fotoateliéru U Brány. Později Foto Morava, dnes prodejna domácích potřeb.
50 let   1967 Generální oprava náměstí v Příboře. Stála 1.720 000 Kčs.
40 let 4. 11. 1977 Odhalena pamětní deska sochaři Františkovi Juraňovi na učitelském ústavu, r. 1990 deska zmizela a nebyla nikdy 

nalezena.  Už pěkných pár let se uvažuje o instalaci nové desky.
40 let 17. 9.1977 U obřadní síně na hřbitově otevřena rozptylová loučka zásluhou Spolku přátel žehu, Aloise Kunčara.
40 let   12. 6. 1977  Velký dechový orchestr Tatrovák řízený B. Pukovcem zvítězil na 25. ročníku mezinárodního festivalu Kmochův Kolín.
40 let   5. 3. 1977 V televizi uveden film Principálka, který se téměř celý natáčel v Příboře.
40 let   18. 2.1977  Jídelna ZŠ Dukelské slavnostně předána od užívání, dnes Zrcadlový sál.
25 let 1992 Vznik Bav klubu - organizace pro trávení volného času dětí i dospělých.
20 let 3. 11. 1997  Slavnostně otevřena nová školní jídelna u ZŠ Jičínské. V jídelně se stravovali žáci, studenti i veřejnost.
20 let 27. 9. 1997  Otevřeno centrum dětské misie pro celou ČR v č. 225 v ul. ČSA.
20 let 6.−8. 7. 1997 Velká povodeň. Po vydatných deštích 5. a 6. 7. se Lubina 7. 7. ve 2 hod. v noci vylila a zalila část Benátek a Vésky. Voda 

se sice vrátila další den do řečiště, ale stále pršelo. 8. 7. voda zaplavila část Vésky, školu Npor. Loma a ul. 9. května v Klo-
kočově. Povodeň v Příboře způsobila škody 22 mil. Kč.

15 let 2002 První setkání rodáků Hájova.
15 let 2002 Zbořena budova mateřské školy v Lidické ulici za účelem stavby Penny marketu. Budova byla naprojektovaná v jiné 

podobě než ostatní markety. Zahájení prací 30. 9. 2002. 
28. 8. 2003 byla na tomto místě otevřena vkusná prodejna Penny marketu s menšími obchůdky.

15 let 2002 Rekonstrukce sgrafit na západním průčelí piaristického kláštera. Díky této rekonstrukci klášter připomíná zámeček, jak 
mu mnozí návštěvníci Příbora říkají. 

15 let 8. 11. 2002 Odhalena deska Obětem komunistického režimu u ZŠ Jičínské v parčíku.
15 let 8. 9. 2002 Znovuvysvěcení mariánského sousoší na příborském náměstí (Msgre. Arc. Josef Graubner).
15 let 18. 5. 2002 Po rekonstrukci znovuotevřena a vysvěcena kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vésce.
15 let červenec 2002 Demontáž věžních hodin na farním kostele. Velmi zajímavé záběry přímo z lešení pořídila Local TV.
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15 let 11. 4. 2002 V zasedací místnosti rady na radnici zazděna kovová schránka obsahující materiály z oslav 750 let od první písemné 
zmínky o našem městě.

10 let prosinec 2007 Cvičná stěna na Dukelské ulici, v bývalé základní škole.
10 let 11. 11. 2007 Jednota COOP definitivně uzavřela prodejnu na Prchalově.
10 let srpen 2007 Lokalita Za Školou – intenzivně se hovoří o výstavbě domů.         
10 let 2007 Lonka zastavila výrobu.
10 let 2007 Poprvé v Local TV Příbor pořad Z historie po současnost s L. Loukotkou.
10 let srpen 2007 Výstava díla Freudovy pravnučky – sochařky a medailérky Jane MC Adam Freud v Muzeu Novojičínska v Příboře.    
10 let květen 2007 Pracoviště radnice ve sklípku, v domě č. 118.
10 let 17. 5. 2007 Starosta města Příbora Ing. Milan Strakoš převzal v Pantheonu Národního muzea v Praze výjimečné ocenění - zvláštní 

cenu v národní soutěži Gloria Musealis za počin roku. Tím byly rekonstrukce rodného domku a oslavy 150. vý-
ročí narození Sigmunda Freuda. Celorepublikovou soutěž Gloria Musealis každoročně vyhlašuje Asociace muzeí 
a galerií.  Letos o tuto cenu usiluje Muzeum Novojičínska, pob. v Příboře s výjimečnou výstavou Kopřiva.

Spíše jako zajímavost než významnou událost uvádím, že před 90 lety, v roce 1927 postavila firma Čechonafta před starou radnicí benzínovou 
pumpu, kterou provozoval p. B. Slaný, drogerie. Pumpa tu byla ještě po válce. Jedna fotografie v Historickém kalendáři roku 2017 je toho „svěd-
kem“. Další benzínové pumpy byly na ulici Ostravské /tehdy ulice Sarkandrova/ u č. 81, na ulici Místecké před mostem a na ulici Jičínské před 
Schnűrerovou továrnou („hvězdárna“) a před Hospodářským družstvem naproti hřbitovu.

A  nyní OSOBNOSTI, *narodil se, † zemřel
290 let 19. 5. 1727 *v Bílovci, Felix Ivo LEICHER, malíř. Studoval v Příboře u piaristů. V kostele sv. Valentina jsou dva jeho oltářní obrazy. 

Učil se malovat u příborského malíře Andrease Schaffera. Letos uplyne 205 let od jeho úmrtí, r. 1812.
240 let 21. 12. 1777 †v Příboře, piarista David KNAUER (Knúr) /řádovým jménem Heliodor/, příborský rodák, rektor piaristické koleje 

(1757−60 a 1763−66). Podle jeho návrhu byl do dnešní podoby postaven kostel sv. Valentina. *1700 v Příboře.
230 let 21. 1. 1787 †na Velehradě, Ignác RAAB, vynikající jezuitský malíř oltářních obrazů. Jeho obrazy najdeme v mnoha velkých kostelích 

v Čechách a na Moravě. Tři jeho obrazy jsou též v kostele sv. Valentina.
200 let 21. 3. 1817 †v Příboře, Josef STAROVESKÝ, představený cechu soukenického v Příboře /č. 382/. Byl iniciátorem příborského ochot-

nického divadla, prvního na Moravě v letech 1809–1816.
180 let 5. 8. 1837 *v Litomyšli, MUDr. Mořic REMEŠ. Byl déle než 50 let lékařem v Příboře. †21. 5. 1917. Je pohřben na starém hřbitově. 

Otec známého paleontologa Mořice Remeše.
170 let 23. 10. 1847  *Josef LUŽNÝ, konsistorní rada, pořídil soupis křížů kaplí, božích muk v Příboře a okolí, sbíral též tehdejší pověsti, žil na 

tzv. farce - Volného 413. †4. 8. 1924.
165 let 25. 10. 1852 *v Příboře, č. 318, ThDr. Karel WISNAR, světící biskup olomoucký. † 1926 v Olomouci.
160 let 21. 12. 1857  *v Příboře, Rudolf LUDWIG, učitel, inspektor, jeden ze zakladatelů českého hasičského sboru, zemřel 1. 1. 1943. Dle 

pamětí a zápisků - velmi aktivní, pracovitý člověk.
155 let 1. 7. 1862 *v Příboře, (náměstí č. 10), Berthold BRETHOLZ, historik a ředitel Zemského archivu v Brně. †v Brně 27. 11. 1936.
150 let 21. 7. 1867 *v Příboře /č. 33/, MUDr. Mořic REMEŠ, vrchní lékař Čs. státních drah v Olomouci, geolog, paleontolog, vlasti-

vědný spisovatel. V Olomouci i v Příboře jsou po něm pojmenovány ulice. Žil v Olomouci. Čestný občan města 
Příbora. †19. 7. 1959.

150 let 22. 7. 1867 †Josef ULRICH, malíř, příborský rodák. Mimo jiné namaloval sedm výjevů o vpádu Švédů do Příbora r. 1643. Obraz je 
v kapli sv. Urbana ve farním kostele.

150 let 4. 12. 1867 *v Příboře, Frant. TALPA, učitel, ředitel školy v Místku, přírodovědec, † 5. 5. 1953.
140 let 20. 5. 1877 *v Příboře /Pivovarní ul. 196/, P. Martin KŘECHKÝ, poslední příborský piarista. Učil též Ferdinanda Pokorného. V mu-

zeu mají pohár s jeho jménem.
130 let 23. 10. 1887 *na Hájově, JUDr. Václav KRESTA, učitel, později právník a diplomat. V letech 1924 –1948 pracoval na vyslanectvích 

v Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires a v Limě. †v Praze 2. 4. 1969.
120 let 19. 2. 1897 †v Příboře, Kaspar KARLSEDER, městský stavitel, majitel pily a cihelny. Narodil se r. 1822 v Rakousku, v Příboře žil od r. 1850.
105 let 5. 7. 1912 †Josef JANOUŠEK, spoluzakladatel Sboru dobrovolných hasičů v Příboře, velmi aktivní a pro věc zapálený člověk. Bez 

takových jako byl Janoušek, Ludwig a další by v Příboře nevznikl žádný spolek. 
100 let 4. 1. 1917 *v Příboře /č.388/, Jaroslav LOHRER-LOM. Narodil se v rodině železničáře.  Voják, nadporučík, obránce Sokolo-

va. Padl 8. 3. 1943 v bitvě u Sokolova jako zástupce velitele kpt. O. Jaroše.  6. 5. 1975 byla na jeho rodném domě 
odhalena pamětní deska. Více lednový Měsíčník roku 2017.

25 let 28. 8. 1992 †v Příboře, Čestmír HRNČÁREK (učitel, kronikář města 1972−73, kulturní a vlastivědný pracovník), *1909 †1992. 

Zdroje: Loukotka, L.: Dějiny Příbora v datech; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv Local TV Příbor; příborské kroniky; Jurok, J. a kolektiv 
autorů: Dějiny města Příbora; Baláš, M.: Kulturní místopis Novojičínska. Foto: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Muzeum Novojičínska, p. o.

 
Točna, hostinec, foto: soukromý archiv    Odhalení pomníku T. G. Masaryka, 1947, Rekonstrukce náměstí (1967), 
     foto archiv města Příbora   foto Muzeum Novojičínska, p. o.
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Četař Richard Tesařík (1915–1967) - v jedné z knih se píše: 
„Byl to Tesařík. Jemu připadla čest, aby na osvobozené rodné 
půdě jako první československý důstojník podal hlášení pre-
zidentovi. A opravdu si této cti zasloužil tím jediným, čím si 
tuto čest může zasloužit voják: hrdinstvím, pohrdáním smrtí, 
nezlomnou věrností ke své vlasti.“ Šlo o návštěvu E. Beneše v Ko-
šicích. V r. 1964 si R. Tesařík tehdy už generálmajor v záloze 
právě u této stati v knize vlastnoručně připsal: „To si myslel pan 
spisovatel, ale já měl v životě jednu smůlu, že jsem včas nepadl.“ 

Druhý muž podepsaný na přání - svobodník Jaroslav Duda 
(1911–1944) byl u  Sokolova raněn, přežil. Osudný se mu 
stal 1. 10. 1944, kdy padl jako podporučík 1. pěšího praporu 
1. čs. samostatné brigády v bojích o Duklu.

Z HISTORIE

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka doplněk k minulému číslu

NPOR. JAROSLAV LOHRER-LOM,  
PŘÍBORSKÝ RODÁK - MLADÝ HRDINA OD SOKOLOVA

Kromě vzpomínek na npor. J. Lohrera-Loma, 
příborského rodáka (*4. 1 1917) se dochovalo 
také přání, které věnovali svému veliteli jeho 
spolubojovníci. 

1975  pamětní deska na rodném domě     1988  jmenování školy ve Vésce ZŠ Npor. Loma

Foto 1-3: Fond Státního archivu Frýdek-Místek; foto 4 a 5: ZŠ Npor. Loma Příbor
Zdroj: Miroslav Brož:  http://www.dukla1944.com/pametnici/gen-mjr-v-z-richard-tesarik/
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ZE SPORTU

Za občanské sdružení Klokočov Libor Pustějovský

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

7. KLOKOČOVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

HRÁLI JSME PRO ADAMA. SRDEČNĚ VŠEM DĚKUJEME

Turnaj, konaný již tradičně v období mezi vánočními svát-
ky, začal 27. 12. 2016 v dopoledních hodinách. K dispozici byly 
opět obě tělocvičny na ZŠ Npor. Loma. V jedné probíhal turnaj 
samotný a v té druhé byla natažena síť na badminton.
Celkem se turnaje zúčastnilo 25 hráčů a hráček ve dvou kate-
goriích. Muži byli rozděleni do dvou skupin a následně hráli 
play-off. Ženy utvořily pouze jednu skupinu.
Kolem půl desáté si vzal slovo předseda Petr Pustějovský a za-
hájil klání. V  tělocvičně byla uvolněná atmosféra, všichni si 
mohli po sousedsku popovídat, nebo ochutnat vánoční cuk-
roví. Jakmile se uvolnil stůl, dva hráči na sebe jednoduše kývli 
a šli hrát :-).

Přibližně v 13:30 hod. došlo na boje o medaile. Na 1. místě se 
umístil Oldřich Seibert, na druhém Petr Rzepka. Po tuhém boji 
dosáhl na bronzové umístění Jan Seibert. Na Honzu Šimíčka 
tak zůstala brambora. 
Nadvláda Seibertovic klanu tak trvá již od roku 2012.
To v ženské kategorii to bylo dramatičtější. Zlato ale opět ob-
hájila Adéla Fabrigrová, druhá skončila Věrka Krpcová a třetí 
Karin Šimíčková.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a těší-
me se na Vás zase za rok.
Rovněž děkujeme také městu Příboru za finanční podporu, 
díky které jsme mohli tuto akci uspořádat.

Obě příborské tělocvičny ve čtvrtek 
29. prosince 2016 hostily pátý ročník 
turnaje v basketbale trojic. Do Příbora 
znovu zavítali basketbalisté z Ostravy, 

Karviné, Frýdku-Místku a Nového Jičína, ve všech věkových ka-
tegoriích pak byly k vidění skvělé bitvy.

Letos ale nešlo jenom o basketbal. Všech třicet týmů, většina 
rodičů, trenérů i fanoušků basketbalu přispěli na podporu vážně 
nemocného Adama Bittnera, který statečně bojuje s nádorem na 
mozku. Výtěžek ze startovného, občerstvení a dvou kasiček činil 
úctyhodných 17 tisíc korun, za což si všichni, kterým není osud ta-
lentovaného basketbalisty BK Příbor lhostejný, zaslouží velký dík.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv část-
kou. Jsme v klubu všichni moc rádi, že lidé nemyslí jen na sebe, ale 
i na ty, kteří pomoc potřebují,“ řekla trenérka a členka výkonného 
výboru BK Příbor Michaela Drtilová. „Díky si zaslouží ale také ti, 

kteří se na hladkém průběhu turnaje podíleli – trenéři, hráči, roz-
hodčí, obsluha v bufetu i rodiče. Bez nich by se tento turnaj nemohl 
konat,“ dodala Michaela Drtilová. Poděkování patří také vedení Ma-
sarykova gymnázia, které se rozhodlo poskytnout svou tělocvičnu 
k pořádání turnaje bezplatně, čímž na konto Adama také přispělo.

Jak už se stalo tradicí, hráli ve sportovní hale Masarykova 
gymnázia dospělí, juniorky a kadetky. Osm mužských a tři žen-
ská družstva doplnily juniorky a dvě družstva kadetek. V mužích 
vyhrál tým Dva a půl chlapa, před Bramborovým salátem a tý-
mem Buky. V ženské kategorii kraloval Davča team před družstvy 
Gossip a Poloosy. 

V tělocvičně ZŠ Npor. Loma se sešlo 16 týmů, které se roz-
dělily do čtyř skupin podle věku. Kategorii U11 vyhráli Sokolíci 
před Blueberries a Harlemáky. V kategorii U12 zvítězili Pohodá-
ři, před BK Párci a Modráky a ve společné kategorii U13 a U14 
vyhrál tým Basket, před družstvy Sonics a Dream Team.

Konečné pořadí 
Masarykovo gymnázium
MUŽI
1. Dva a půl chlapa 
2. Bramborový salát 
3. Buky 
4. Jičínský plamenomet 
5. Stanga team 
6. Green side 
7. Štajgrteam 
8. Jen tak

ŽENY
1. Davča team
2. Gossip
3. Poloosy
4. Chulio
5. Kečupci
6. FM trio

ZŠ Npor. Loma
U11      U12       U13+U14 
1. Sokolíci         1. Pohodáři        1. Basket
2. Blueberries        2. BK Párci           2. Sonics
3. Harlemáci       3. Modráci          3. Dream team
4. Ostraváci     4. Borůvky     4. Čoboli
        5. - 6. Židle a Kappa
        7. - 8. Kaktusáci a Spáči

V tělocvičně Masarykova gymnázia i Základní školy Npor. Loma se na konci loňského roku uskutečnil 5. ročník turnaje trojic v basketbalu. Výtě-
žek putoval na konto nemocného Adama Bittnera.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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Jiří Babača, ředitel závodu a předseda pořádajícího Horolezeckého oddílu Příbor

PhDr. Václav Michalička,Ph.D., vedoucí pobočky Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře

PŘÍBORSKÝ PAVŮK 2017

VÝZVA MUZEA PŘÍBOR
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ!

Dne 7.  ledna 2017 proběhl již dvanáctý ročník horolezec-
kého závodu v lezení na obtížnost Příborský Pavůk 2017, a to 
již počtvrté, dokonce jako součást Moravského poháru mláde-
že MPM 2017. 
Tento ročník Příborského Pavůka měl rekordní účast 96 star-
tujících, a  to z  celé Moravy, ale také ze Slovenska a  Polska. 
Započtením organizačního týmu a doprovodu startujících moh-
lo v  nevelkých prostorách tělocvičny na bývalé ZŠ Dukelské 
být přítomno odhadem mezi 150 až 200 osob. Přesto všechno 
se podařilo akci zvládnout ve velmi svižném tempu (samotný 
závod včetně vyhlášení výsledků skončil již kolem 14:30 hod.!) 
a soudě podle odezvy, proběhl závod k velké spokojenosti zá-
vodníků a  rodičů. K  tomuto zdárnému průběhu bezesporu 

přispěla značnou měrou kromě letitých zkušeností pořadate-
lů také vydatná podpora, které se nám dostalo ze strany všech 
organizačních složek města Příbora, jež byly do příprav jakým-
koliv způsobem zapojeny. 
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
přípravách podíleli. Počínaje Správou majetku města Příbo-
ra, zejména pak středisku volného času dětí a mládeže LUNA, 
a Technickými službami města Příbora konče. Protože vše, co 
mělo fungovat, fungovalo, co mělo být připraveno, bylo připra-
veno. Veškeré prostory, které jsme ke zdárnému průběhu závodu 
potřebovali, byly přístupné (včetně orientačních směrovek), vše 
bylo příkladně uklizené a náležitě vybavené. Všem ještě jednou 
velmi děkujeme!

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 
dokladů 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. 
Prosíme 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 výrobců i těch, kteří 
předměty zapůjčí či darují. 

Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017. Děkujeme a věříme, že se podaří tento za-
jímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat.

Kontakty:  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
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Možná, že už někteří z občanů měs-
ta zaregistrovali název Academia Via 
Familia, z. s.,(AVF). Zní dost exoticky, 
že? Když jsme v roce 2009 tuto organi-
zaci zakládali, vycházeli jsme z latiny: 
Academia – škola, Via – cesta, Familia 
– rodina, takže něco jako škola cestou 
rodiny.
Jsme přesvědčeni o  tom, že platí - 
když mírně upravíme citát Roberta 
Fulghuma: „…všechno, co opravdu po-
třebuji znát, jsem se naučil v  rodině“. 
Dobré i špatné! Rodina je místem, od-
kud všichni vycházíme a pro náš život 
je nezbytná.
V AVF bychom rádi rodině jako takové 
pomohli, podpořili ji, povzbudili a po-
silnili. Jak? Snažíme se pořádat různé 
akce, které posilují vzájemné vazby rodinných příslušníků, ane-
bo ty, které rodinné hodnoty podporují či učí.
Už několikrát jsme uspořádali víkendový pobyt jen pro tatín-
ky s dětmi, maminky bez dětí, víkendové a týdenní pobyty pro 
celé rodiny s prorodinným programem (www.irskabalada.cz), 
pro děti a mládež, kde rodinné hodnoty vždy hrají významnou 
roli v programu. 
V loňském roce jsme poprvé uspořádali konferenci otců na téma 
„Umění otcovství“ a pro muže také pořádáme víkendové pobyty, 
kde jsou povzbuzování v otcovství a rozvoji mužství.
Samozřejmě, že nepodporujeme jen úplné rodiny, ale také ro-
diny, kde děti vychovává jen jeden rodič, a naší velkou prioritou 
jsou děti, které z různých příčin nevyrůstají ve vlastní rodině, 
ale v ústavní péči či rodině náhradní.

Již 7. rokem jsme pro rodiny s dětmi, prarodiče a jednotliv-
ce uspořádali Den rodiny. Ten loňský se konal až 10. 12. 2016 
v centru Dětské misie. Podzim volíme úmyslně, během roku je 
aktivit plno…i když doba předvánoční není úplně ideální. 
Naším cílem je, aby v dnešní hektické postmoderní době spolu 
mohla rodina aktivně trávit čas, povzbudit jeden druhého, více 
se poznat a posílit tím rodinné vazby.
S tímto úmyslem je také připraven program. Soutěže a klání jed-
notlivých rodin jsou nejen legrační, ale může v nich vyniknout 
každý, jednou tatínek se silou, podruhé maminka s trpělivostí, 
jindy děti s rychlostí a obratností, a tak spolu výborně spolu-
pracovat.
V loňském roce na Dni rodiny vystoupil také pěvecký sbor 
„SC Gospel“ složený s integrované mládeže a dětí z místního 
dětského domova a jejich vrstevníků z Příbora. Zpěváci se také 
aktivně zapojili do soutěží a složili „rodinu“, která nakonec zís-
kala jedno z 5. vyhlášených míst.
Ke Dni rodiny patří kolo štěstí, prodej literatury, příběh, poví-
dání, nabídka informačních letáků a brožur s různými tématy 
prevence patologických jevů mezi dětmi a mládeží a v rodinách. 
Vždy je zdarma nabízeno poradenství v oblasti výchovy dětí, 
sociálně-právní oblasti apod.
Navíc na Dni rodiny 2016 Family Fun všechny rodiny pekly 
vánočku. Jednotliví členové ji museli společnými silami dát 

splést či zakroutit, nechat hezky vykynout a upéct. To se všem 
moc líbilo, i když není snadné v omezeném prostoru dělat ta-
kovou aktivitu!
Vstup na Den rodiny je zdarma a děti si vždy odnášejí nějaký 
upomínkový dárek, a to vše díky podpoře města Příbora z ve-
řejné finanční podpory na prevenci kriminality.
Pokud se chcete v budoucnu také zúčastnit, sledujte naše strán-
ky www.viafamilia.cz, kde uveřejňujeme aktuální plánované 
činnosti. 
Den rodiny 2017 je plánován na 18. 11. 2017. 

KLUBY, SPOLKY

Bc. Libuše Pavelková, viceprezident Academia Via Familia, z. s.

Bc. Libuše Pavelková, viceprezident Academia Via Familia, z. s.

ACADEMIA VIA FAMILIA, Z. S., SE PŘEDSTAVUJE…

DEN RODINY

Od roku 2011 jsme intenzivněji začali také pracovat mezi náhrad-
ními rodiči, a to především v oblasti vzdělávání. V r. 2015 jsme 
od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje získali pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a od r. 2016 jsme se stali 
také doprovodnou organizací pro pěstounské rodiny.
Snažíme se o osvětu o stavu rodiny pomocí tiskovin, literatury, 
na internetu, pomocí přednášek, seminářů, poradenství apod.
Naším sídlem je poslední nízký dům na pravé straně Jičínské uli-
ce při výjezdu směrem z Příbora. Více o našem spolku najdete 
na www.viafamilia.cz.
Činnost našeho spolku je hrazena z darů, příspěvků, grantů 
a podobně. Část prostředků také čerpáme z veřejné finanční 
podpory města Příbora na činnost a provoz, za kterou městu 
děkujeme!
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Umět vyjít s penězi je velké umění. Vždyť by se vždycky 
hodilo mít více a vždycky něco potřebujeme.
Proto se také mluví o finanční gramotnosti. Ale je to mno-
hem více než jen vyjít s penězi. Wikipedie to definuje takto: 
„Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, kte-
ré člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi 
zacházet v různých životních situacích.“ 
Porozumět znamená, že chápu, co je to půjčka, úrok, hy-
potéka, daň, poplatky, že si umím spočítat, kolik mne stojí 
měsíčně život a kdy asi ušetřím na to vysněné auto. 
Podobnými tématy se zabývají „Víkendy finanční gra-
motnosti zážitkem“, které už několik  let pořádá spolek 
Academia Via Familia, z. s., z Příbora pro děti od 12 let.
Dovedete si však představit sedět několik hodin a poslou-
chat někdy nezáživné výklady o penězích? No, děti určitě 
ne. Ty potřebují věci osahat, zkusit, experimentovat, probá-
dat … Námi vytvořený projekt výuky finanční gramotnosti 
s  tím počítá, a  tak děti po dva víkendy mají možnost se 
svými průvodci vyjít se svěřenými penězi a  mnohé se 
o nich dovědět. Ve vytvořených „rodinách“ modelují růz-
né situace a snaží se hledat společné řešení. Samozřejmě, 
že si sami vaří, uklízejí, nakupují, plánují, počítají a počí-
tají, ochutnávají, co se podařilo jiným…je to prostě nejen 
spousta legrace, ale i práce, která účastníky baví.

Poslední víkendy se konaly loni v říjnu v centru Dětské mi-
sie. Projekt byl podpořen z rozpočtu města Příbora z tzv. 
veřejné finanční podpory v  rámci prevence kriminality. 
Díky tomu se mohlo 12 účastníků od 11 do 17 let mnohé-
mu naučit. Nikdo z nás si nepamatuje všechno, co se kdy 
naučil, ale to, co nejen slyšíme, ale i „osaháme“ rukama, 
si pamatujeme určitě lépe. „Víkendy finanční gramotnosti 
zážitkem“ jsou právě o tom! Na podzim plánujeme další…
Více informací najdete na našem webu: www.viafamilia.cz

V dubnu to bude už neuvěřitelných 25 let, kdy nabízí 
své služby BAV klub Příbor, středisko volného času, dlou-
hodobě jediné soukromé SVČ v České republice. Tisíce 
dětí, mládeže, veřejnosti i  celých rodin se zúčastňovaly 
činnosti a využívaly nabídky BAV klubu. A byla to čin-
nost hodně pestrá. Mnoho let mohli zájemci navštěvovat 
cca 20 kroužků a klubů, např. tanečních pro děti. 23 let 
pořádáme kurzy tance pro mládež, později i pro dospělé. 
Bylo období, kdy náš taneční klub Lenka, pod vedením 
pana Zbyňka Rečky, měl 15 soutěžních párů latinsko-ame-
rických tanců, z  nichž 7 získalo mezinárodní třídu M. 
BAV klub, jako první v okrese, nabízel orientální tance pro 
ženy, následně i zumbu. Další kroužky se zaměřovaly na 
činnost sportovní, např. aikido, florbal, stolní tenis, fiťá-
ček pro předškolní děti. Tvořivost a manuální dovednosti 
děti získávaly v  kroužcích výtvarných, modelářských, 
např. RC. Velmi úspěšný byl i kroužek dramatický, o kte-
rý, bohužel, dnes děti neprojevují zájem. 
BAV klub se vždy zabýval i činností hudební. Dlouhodobě 
se u nás  hraje na kytaru a v BAV klubu průběžně vzni-
kalo a zanikalo několik mládežnických rockových kapel. 
V posledních letech je BAV klub znám nejen v Příboře, ale 
i širokém okolí, a to bubnováním na etnické bubny, hrou 
na perkusí nástroje a muzikoterapií. Vždy jsme se snaži-
li jít s dobou, reagovat na poptávku, a tak různé kroužky 
vznikaly a zanikaly, vznikaly a zanikaly.
Kromě pravidelné činnosti v kroužcích a kurzech se cca 
5000 účastníků každoročně zúčastnilo různých akcí 
BAV klubu. Např. zájezdy do divadel, dětské karnevaly, 
Bubenická párty, která má za sebou už 9. ročníků. 8 let už 
se BAV klub zapojuje do celonárodní akce Keltský telegraf. 
Největší každoroční akcí je regionální taneční přehlídka 

"O zlatý pohár BAV klubu Příbor", v květnu proběhne už 
15. ročník. Přijíždí na ni kolem 500 účastníků, nejen z Mo-
ravskoslezského, ale už i ze Zlínského kraje.
BAV klub nezapomíná ani na tradiční akce, např. k Veli-
konocům, Mikuláši, ke Dni dětí apod. Na bavklubáckých 
letních i zimních táborech trávily děti a mládež kus prázd-
nin, na Horní Bečvě, v Řece, na Bílé i ve stanech v areálu 
BAV klubu.
Máme za sebou kus poctivé práce celého týmu pracov-
níků i pomocníků, kterých se za těch 25  let u nás také 
mnoho vystřídalo a všem patří velké poděkování za je-
jich obětavost. 
O starosti a problémy také nikdy nebyla nouze. A co nás 
v  současné době trápí nejvíce? Nejen to, že v  Příboře 
a okolí ubylo dětí, ale hlavně, že přibývá dětí, které raději 
tráví volný čas u počítače, televize a různým nevhodným 
způsobem. 
Za těch 25 let také přibylo v Příboře a okolí mnoho orga-
nizací, sdružení, spolků, agentur, které nabízejí obdobnou 
činnost, takže, i když máme k dispozici vhodné prosto-
ry a kvalifikované vedoucí, naše kapacita není naplněna, 
s čímž souvisí i velké finanční problémy. Vždy mě pře-
kvapí názor některých občanů, že se v Příboře toho dělá 
pro děti a mládež málo. Můj názor  je, že to, co se nabízí 
v Příboře, nemá obdobu v širokém okolí. 
Činnost s dětmi a mládeží je finančně hodně náročná a ne-
výdělečná. Velké poděkování tudíž patří i městu Příboru, 
které tuto činnost finančně podporuje. I BAV klubu v rám-
ci veřejné finanční podpory přispělo město Příbor v roce 
2016 částkou 114 800Kč na provoz a činnost, z čehož jsme 
uhradili aspoň část nákladů na energie. Příspěvek města 
činí cca 8 % nákladů BAV klubu. Děkujeme.

Bc. Libuše Pavelková, viceprezident Academia Via Familia, z. s.

Za BAV klub Vlasta Trojčínská, ředitelka

FINANČNÍ GRAMOTNOST ZÁŽITKEM

ČTVRTSTOLETÍ BAV KLUBU PŘÍBOR
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Hospodářský rok byl zahájen výroční členskou schů-
zí 2. 4. 2016, kde byl v novém uspořádání po registraci dle 
nového občanského zákoníku u Krajského soudu v Ostra-
vě schválen pětičlenný výbor a tříčlenná kontrolní komise. 
Sdružení bylo přejmenováno na Myslivecký spolek Příbor 1.
Základem činnosti bylo provedení jarního sčítání zvěře 
v  honitbě 20. února 2016. Stavy zvěře byly vyhodnoceny 
jako stabilizované.
Práce na nemovitostech a  areálu začaly 30. 4. 2016 jarní 
brigádou na úklid myslivecké chaty a okolí a zároveň byla 
postavena u myslivecké chaty májka jako tradiční příleži-
tost k setkání myslivců a jejich rodin při kácení májky na 
konci května.
V honitbě bylo provedeno vyčištění a dezinfekce přikrmo-
vacích zařízení (krmelců, skladů, zásypů, slanisek a korýtek) 
a provedena kontrola stavu posedů a kazatelen, na nichž byly 
ihned zahájeny opravy a výměny z důvodu bezpečnosti při 
jejich používání v lovecké sezoně. Na červnové členské schůzi 
byl připomenut měsíc červen jako měsíc myslivosti a v ho-
nitbě byly vyvěšeny výzvy na ochranu mláďat pro veřejnost.
Dne 7. 6. byl areál u myslivecké chaty poskytnut dětem z ma-
teřských škol pro den her a zábavy v souvislosti se Dnem dětí.
Průběžně probíhaly práce na dokončení přístavby za chatou 
a prováděly se výkopy a příprava terénu u myslivecké chaty 
pro zpevnění ploch dlažbou.

Na 16. 7. 2016 byl areál u myslivecké chaty zařízen a zásoben 
pro konání tradičního letního večera s hudbou, který je u pří-
borské i vzdálenější veřejnosti každoročně ve velké oblibě.
Pro vlastníky pozemků, které tvoří honitbu Příbor 1 a na 
kterých vykonává Myslivecký spolek Příbor 1 na základě 
nájemní smlouvy právo myslivosti, bylo na 17. 9. 2016 při-
praveno společenské odpoledne s pohoštěním.
V průběhu lovecké sezony spárkaté zvěře byl zaznamenán 
značný úhyn zvěře na komunikacích po srážkách s vozidly, 
proto bylo rozhodnuto vyzkoušet pachové ohradníky podél 
vybraných komunikací. 
Při jednáních na členských schůzích bylo rovněž konstato-
váno, že se rozmáhají případy vykrádání chat a soukromých 
objektů, proto bylo rozhodnuto provést elektronické zajiště-
ní objektu myslivecké chaty s vysláním signálu při vniknutí 
na operátora. 
V době zpracovávání této zprávy (v prosinci 2016) jsme v ob-
dobí honů na drobnou zvěř. Stavy drobné zvěře stále klesají. 
Naší snahou je zachovat přiměřené zazvěření honitby, a tak 
provádíme vedle aktivního přikrmování v  době strádání 
taky kontroly zdravotního stavu a nebo přeléčení popula-
ce spárkaté zvěře proti vnitřním parazitům dle doporučení 
veterinární správy. 
Konečné vyhodnocení hospodářského mysliveckého roku 
proběhne až po zimě, na počátku roku 2017.

SIGMUND FREUD V ZAJETÍ ČÍSEL…

PŘEHLED KULATÝCH A PŮLKULATÝCH VÝROČÍ   
V ŽIVOTĚ NAŠEHO VÝZNAMNÉHO PŘÍBORSKÉHO RODÁKA 
- SIGMUNDA FREUDA V ROCE 2017

145. výročí – návštěva mladého Freuda /16 let/ v Příboře – během školních  
          prázdnin navštívil spřátelenou rodinu Flussových
140. výročí – první vědecká publikace
130. výročí – Sigmund Freud se seznamuje s berlínským lékařem Fliessem
115. výročí – vznik „středeční společnosti“ - pravidelné setkávání nejbližších  
          spolupracovníků
110. výročí – C. G. Jung zakládá v Curychu Freudovu společnost
110. výročí – při návštěvě Říma Freud objevuje ve vatikánském muzeu reliéf  
          Gradivy 
105. výročí – v Anglii vychází první práce o psychoanalýze
105. výročí – v lednu začíná vycházet časopis Imago
100. výročí – přednáší poslední přednášky na univerzitě ve Vídni
  90. výročí – S. Freud píše knihu Budoucnost jedné iluze
  80. výročí – byly objeveny Freudovy dopisy
  20+.           – vykročení mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DRE-

AM do třetího desetiletí. Tento výtvarný projekt dlouhodobě 
zviditelňuje Freudovo rodiště a spojuje Příbor pevně se jménem 
Sigmunda Freuda.

Z dalších výročí příborských osobností kulturní historie bych ráda letos 
připomenula malíře Josefa Ulricha, autora obrazu o vpádů Švédů do našeho 
města. Maloval také oltářní obrazy a výhledy na Příbor, Štramberk i na Huk-
valdy. Od jeho smrti uplyne letos 150 let. Jeho práce dodnes předávají poučení 
a radost dalším generacím.
Kontakt: supova.marie@centrum.cz, supova.marie@email.cz, tel: 777 6 5 1856

Petr Černoch, jednatel Mysliveckého spolku Příbor 1

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně

MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘÍBOR 1 V ROCE 2016

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR

PhDr. Václav Buriánek u pomníku Sigmunda Freuda 
při příležitosti jeho přednášky o prázdninové návště-
vě 16letého S. Freuda v Příboře.
Foto: Marie Šupová
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Z výroční schůze v roce 2017
I. Z činnosti Archeologického klubu (dále jen AK) v roce  2016
• Výroční schůze AK se konala 6. 1. 2017 za přítomnosti 6 čle-

nů (Jan Diviš, Daniel Fryč, Bohumil Borovička, Josef Šobáň, 
Jiří Tichánek a Radek Johančík) a pozvaných hostů (JUDr. Aleš 
Uhlíř, Ladislav Jurášek). Počet výborových schůzí vedeni AK 
byl v minulém roce 32.

• Vzpomínka na zesnulé členy AK v roce 2016. 
1. Pavel Rýc – neprofesionální archeolog a významný člen 

Archeologického klubu v Příboře (*30.10.1948 v Novém Jičíně, 
 2. 3. 2016 v Životice u Nového Jičína). V minulém roce  nás pře-
kvapila smutná zpráva o úmrtí našeho kolegy a kamaráda pana 
Pavla Rýce ze Životic u Nového Jičína. Tuto informaci jsme se 
dověděli od jeho synů asi v polovině roku 2016. Tragédie v rodi-
ně byla umocněna ještě tím, že asi dva měsíce před smrtí Pavla 
zesnula také jeho manželka Mirka, byla také členem AK v Pří-
boře. Asi v polovině minulého roku nás členy  Archeologického 
klubu v Příboře oslovili oba Pavlovi synové s přáním, abychom 
si prohlédli soukromé archeologické sbírky jeho otce a vybrali 
část artefaktů k dalšímu zpracování. Do Životic jsme jeli v sestavě 
Daniel  Fryč, Jan Diviš a Radek Johančík. Při návštěvě v domě ze-
snulého kamaráda Pavla jsme byli  mile překvapeni, jak odborně 
a pečlivě jsou jednotlivé nálezy evidovány. Kamenné a jiné arte-
fakty pocházejí převážně z okresů Nový Jičín (Životice, Příbor) 
a Přerov (Lipník nad Bečvou, Osek, Lhota). Nelze zapomenout 
ani na  Pavlovu  publikační činnost – spolu s předsedou AK (ar-
cheologického kroužku) Jiřím Fryčem stál u zrodu periodického 
archeologického časopisu - Informačního zpravodaje (IZ), kte-
rý začal vycházet v osmdesátých letech 20. století. Pavel se stal 
jeho  redaktorem. Na Informační zpravodaj navazuje nový časo-
pis Archeologie Moravy a Slezska, který vychází dodnes. Pavel 
pomáhal realizovat některé archeologické výstavy. Pracoval při 
výzkumech  eneolitické lokality Hájov 1 a na Slezskoplátěnickém 
sídlišti Příbor – Vodárna. Svou neúnavnou činností a pozitivním 
přístupem získával do řad AK také nové nadšené členy. S Pavlem 
Rýcem odchází další legenda archeologického klubu a především 
dobrý kamarád a hodný člověk. Podrobnější informace o Pav-
lu  Rýcovi bude v příštím čísle Archeologie Moravy a Slezska 
v příspěvku Daniela Fryče. Doporučili jsme synům Pavla, aby 
archeologický materiál z pozůstalosti byl  doručen okresnímu 
archeologu v Novém Jičíně a darován muzeu. 

2. Anna Fryčová (*26. 7. 1940 ve Velkém Újezdu u Olomou-
ce,  18. 9. 2016 ve Valašském Meziříčí). Byla zaměstnána jako 
profesorka na Střední průmyslové škole v Kopřivnici. Se svým 
manželem Jiřím Fryčem stála v polovině 70.  let 20.  století při 
vzniku Archeologického kroužku v Příboře. Pomáhala recenzovat 
odborné články, které začali členové kroužku (klubu) postupně 
vydávat v periodickém tisku a samostatných publikacích. Účast-
nila se arganizování archeologických výstav, tematických zájezdů 
a návštěv muzeí. Podílela se také na archeologických výzkumech, 
zvláště v okolí Lipníka nad Bečvou. Zajímala se o činnost ostat-
ních členů a jejich nové pravěké objevy a nálezy.

•  Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeo- 
logického  materiálu a provádění povrchových sběrů na ar-
cheologických lokalitách již dříve objevených – zapojili se 
všichni členové AK.  Průzkumy a sběry byly realizovány v širším 
okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hra-
nic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem 
se jednalo o více než 140 vycházek, převážně individuálních.  

•  Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova 
– provádí se velmi pečlivě a to včetně fotografické dokumentace 
nalezených artefaktů a aktualizací katalogů (Jan Diviš).

•  Publikační činnost v  odborném a  periodickém tisku – 
v poslední publikaci  Přehled výzkumů  publikoval Daniel Fryč 

další neolitické nálezy z Poodří. Jeho práce jsou velmi pečlivé 
a fundované. Několik článků bylo v minulém roce zveřejněno 
také v Měsíčníku města Příbora. Pro časopisy Přehled výzku-
mů a Archeologie Moravy a Slezska jsme odevzdali opět několik  
příspěvků k tisku. 

•  Samostatné publikace. Koncem prosince 2015 byla zaslaná 
žádost na Městský úřad v Příboře o finanční příspěvek na nákla-
dy pro vydání několika knih (Jan Diviš, Daniel Fryč). 

1. kniha: Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů 
na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách ze širšího 
okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku (Jan Diviš). 

2. kniha: Významné objevy a nálezy příborských archeolo-
gů v Poodří ve fotografiích (Jan Diviš - Daniel Fryč). Níže jsou 
ukázky titulních stránek uvedených knih.

Po složitých jednáních jsme přece jen získali finanční podpo-
ru (J. Diviš a Daniel Fryč, v říjnu minulého roku) od Městského 
úřadu v  Příboře na vytištění uvedených samostatných publi-
kací. Tato finanční podpora nám umožnila vytisknout jen asi 
30 kusů od každé z obou knížek. Vedle barevného provedení 
se jedná převážně jen o černobílý tisk. Tyto nové archeologické 
publikace jsou určeny především pro přední profesionální od-
borníky v Čechách, na Moravě a Slezsku, pro knihovny hlavně 
univerzitní a další vážnější zájemce o archeologií se zaměřením 
na paleolit a neolit.

Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů
na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách

ze širšího okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku
Jan Diviš

Významné objevy a nálezy 
příborských archeologů
v Poodří ve fotografiích

Jan Diviš - Daniel Fryč, 2015

• Spolupráce neprofesionálních arche-
ologů AK s odbornými a vědeckými 
pracovníky. Též v roce 2016 jsme realizo-
vali konzultace s odbornými a vědeckými 
pracovníky (z Moravského zemského 
muzea a Archeologického ústavu v Brně). 

• Velmi si ceníme zdařilých webových 
stránek o  činnosti AK umístěných 
na internetových stránkách města Příbora. V roce 2016 zde 
přibylo několik nových příspěvků. Byly zavedeny e-stránky AK 
(D. Fryč), kde se také prezentují výsledky v archeologickém bá-
dání. 

II. Plán činnosti na rok 2017.
• Činnost podle odstavců  3 až 5 a 7  z bodu I.
• V roce 2017 vydáme vlastním nákladem aspoň 2 nové samo-

statné publikace.  
• Plánujeme také 2 jednodenní zájezdy (Přerov a Brno).

III. Diskuse a závěr.

Jan Diviš, předseda Archeologického klubu v Příboře 

ARCHEOLOGICKÝ KLUB V PŘÍBOŘE
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Ve dnech  26. 12. až 30. 12. 2016 probíhal již 41. ročník 
tradičního vánočního šachového turnaje  v Brně  s názvem Me-
moriál Ing. Olexy 2016. Turnaj se hrál švýcarským systémem 
na 7 kol se zápočtem na LOK ČR i na FIDE ELO. Startovalo 26 
šachistů. Moravskoslezský kraj zastupovali tři hráči, všichni 
z bývalého okresu Nový Jičín ( N. Mička z Mořkova, B. Boro-
vička  a J. Diviš z Příbora). Brněnský turnaj byl i letos značně 
vyrovnaný.  O vítězi rozhodlo až poslední kolo, kdy se utkal 
loňský vítěz turnaje B. Borovička (Tatra Kopřivnice) s P. Krej-

čím (Lokomotiva Brno). Tentokrát byl úspěšnější brněnský 
šachista a s 6,5 body vyhrál turnaj. 

Umístění šachistů z Moravskoslezského kraje: 
7. Bohumil Borovička – 4,5,   8. Norbert Mička – 4,5 bodů, 
14. Jan Diviš – 3,5 bodů. 

Turnaj se hrál v pěkném prostředí a v pohodě. Již nyní se 
těšíme na další ročník této akce.

Dne 10. 12. 2016 se na příborském cvičáku uskutečnil tra-
diční Mikulášský závod. Soutěžili pouze psovodi ze Základní 
kynologické organizace (ZKO) Příbor, a to v poměrně netra-
dičních disciplínách. Nešlo totiž o běžné závody, ale hlavně 
o to se pobavit a společně se psem vyzkoušet si pro oba neob-
vyklé věci. Jednou z nich bylo například podlezení psovoda se 
psem pod starými školními lavicemi, dále aport mezi miska-
mi se salámem, což se ukázalo jako velice záludný cvik. Dále 
pak například „vánoční skok“, kde pes musel přeskočit desku, 
na které byly připevněny větve s jehličím, nebo přenesení psa 
v náruči do určité vzdálenosti, což na rozdíl od psovodů nesla 
většina psů velice libě – kdo by se taky nechtěl nechat nosit. 
Nechyběla ani obrana. Dvojice na procházce v lese, tedy psovod 
se psem, byla „napadena“ figurantem, ovšem i s touto situací 
si většina psů poradila bez jediného problému.

Celý závod byl zodpovědně hodnocen rozhodčím Ladisla-
vem Hanzelkou a nejlépe umístěna skončila Petra Kovaříková 
se psem Cirem, na druhém místě Marcel Štěpán se psem He-
rem a na místě třetím Zdeněk Bůžek s fenou Ester. Ani jeden 

z psovodů však neodešel s prázdnou. Pro každého zúčastně-
ného byla nachystána cena, ať už v podobě plechovky s pivem 
pro psovoda, nebo v podobě pamlsků pro čtyřnohého parťáka. 

Všichni si tento závod užili, o zábavu bylo opravdu posta-
ráno. Teď nezbývá než se těšit na další ročník.

Rok 2016 nám už odvál vítr a nám na něj zbyly pouze vzpo-
mínky a my již vyhlížíme, co nás v novém roce 2017 čeká. Jaký 
ale rok 2016 byl? Kolik akcí se konalo? Jaké novinky a změny 
u nás ve středisku nastaly? A jaký bude rok 2017?

Do roku 2016 jsme vstoupili opět s větší členskou základ-
nou než rok předtím. Celkem se nás registrovalo 156 členů, 
z toho 91 z Příbora. Skaut v Příboře se tedy i v minulém roce 
nadále držel vzrůstajícího trendu členů, a to nás jen těší. 
Na první skautskou akci v roce 2016 jsme se vydali do Pohře, 
kde se konal tradiční Zimní minitábor. Opět jsme se však 
nedočkali sněhu, a tak se celý víkend nesl v duchu soupeření 
v rámci Her bez hranic či dalších soutěží. 
Na začátku dubna se konal již pátý ročník Skautského plesu, 
který pořádaly oddíly z Lubiny. O ples byl opravdu velký zá-
jem a zúčastnilo se ho přes 300 nejen skautských návštěvníků, 
toužících si naposled v sezóně zatančit a pobavit se. 
V sobotu 16. 4. jsme po delší době pořádali střediskové kolo 
Závodu vlčat a světlušek. Účastnilo se jej celkem 5 hlídek – 
tři z Příbora a dvě z Lubiny. Děti si během krásného dne pro-
šly nádherné okolí Hončovy hůrky a hlavně si vyzkoušely své 
skautské a zálesácké znalosti. Nejlepší družinou našeho stře-
diska se staly Pomněnky z Lubiny, na druhém místě se umís-
tila vlčata z družiny Kolomatindo. Den před závodem se ještě 
konalo přespání našich mladých roverů. 
V nejbližší sobotu okolo svátku sv.  Jiří, která vyšla na 22. 4., 
jsme se tradičně vydali společně s několika dalšími stovkami 
skautů a skautek na Ivančenu. Opět nám i přes nepříznivou 
předpověď vyšlo nádherné počasí, a tak jsme Ivančenu v po-

čtu 26 lidí a 2 pejsků bez problémů zdolali. 
Druhou květnovou sobotu se konalo Mistrovství v  polním 
vaření, ve kterém děti soupeří ve vaření na ohni při polních 
podmínkách. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 8 skupi-
nek, které vařily starověká a staročeská jídla. 
14. 5. se naše družiny zúčastnily základního kola Závodu vl-
čat a světlušek. Družiny Kolomatindo za 1. místo a Berušky 
za 4. místo si díky svým výborným výkonům řekly o postup 
do krajského kola. Během května a června se vedoucí a roveři 
z našeho střediska zúčastnili již několika brigád na Ivančeně. 
Poslední květnovou akcí byl již tradiční Pohádkový les, který 
naši členové pořádají pro děti našeho města. V roce 2016 náš 
pohádkový les navštívilo přes 55 cestovatelů. 
V neděli 5. 6. jsme se vydali do Lubiny na Střediskovou va-
ječinu. 
11.  6. pak naše družiny Kolomatindo a  Berušky bojovaly 
v krajském kole Závodu vlčat a světlušek o postup d celo-
státního kola. To se jim nakonec bohužel nepodařilo. Družina 
Kolomatindo se umístila na krásném 10. místě a Berušky se 
v dívčí kategorii umístily na 14. místě. 
V  červenci nás čekal vrchol roku - a  to letní tábor. Ten se 
opět konal v Bohuslávkách a nesl se v duchu Divokého západu 
a příběhů o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. 
Na začátku září v pátek 2. 9. se po třech letech konal středis-
kový sněm, na kterém jsme si zvolili nové vedení střediska. To 
se změnilo jen trochu, i nadále bude stát ve vedení střediska 
Jan Procházka – Hopity, který již 6 let odvádí skvělou práci. 
Změna se týkala hlavně zástupce vůdce střediska, kde Jirku 

Jan Diviš,  ŠK Petřvald

Petra Kovaříková, Základní kynologická organizace Příbor

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

PŘÍBORŠTÍ ŠACHISTÉ BOJOVALI V BRNĚ

MIKULÁŠSKÝ ZÁVOD

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V JUNÁKU
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

OBECNÍ PLES V PŘÍBOŘE

V sobotu 21. ledna 2017 se konal Obecní ples, který zahájil 
plesovou sezónu v  prostorách nově zrekonstruovaného Kul-
turního domu Příbor. Na úvod přivítal hosty starosta města 
Ing. Bohuslav Majer s paní místostarostkou Ing. Danou Foriš-
kovou a po slavnostním přípitku zahájili ples.

V doprovodném programu vystoupily modelky agentury 
Studio 365 v módní přehlídce svatebních a společenských šatů, 
taneční skupina Tap dance Kopřivnice Thara DC, Lucie Kurnická 
– akrobatické vystoupení na šálách, a taneční pár mezinárodní 
třídy Martin Prágr a Denisa Galandžárová. K tanci a poslechu 
hrály skupina Rivieras Show Band a cimbálová muzika Radegast.

Kolektiv pracovníků Školní jídelny Komenského, pod ve-

dením paní Olgy Skřivánkové, připravil velmi chutné večeře 
a nabízel rozmanité občerstvení. Květinovou výzdobu sponzor-
sky věnovala Ovocná a okrasná školka Příbor.

Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali 
hodnotné ceny nebo finanční příspěvky do slosovatelné sbírky 
a podpořili tak tento obecní ples.

Atmosféra byla výborná, což dokládala zábava až do ran-
ních hodin.

Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném 
průběhu celého plesu, a příští rok se budeme v těchto prostorách 
opět těšit na viděnou.

Foto: Lukáš Ukropec

Tuzu nahradili dva zástupci – Patrik Nedoma a Zdeněk Pus-
tějovský. 
První akcí po prázdninách byla celostátní roverská akce Kří-
žem krážem. Úkolem bylo za 24 hodin ujet co nejvíce kilome-
trů a získat bonusové body za plnění různých úkolů. Z našeho 
střediska se zúčastnily celkem 3 skupiny. Nejlépe si vedl tým 
Plážové slečinky tvořen příborskými a štramberskými rovery, 
který se umístil na krásném 10. místě. Týmy HopLen a (Co)
Pankáči si rozdělily hezké 83. a 85. místo. Akce se zúčastnilo 
celkem 117 skautských i neskautských týmů. 
Na začátku října se konalo dlouho očekávané odhalení nové 
podoby skautské mohyly na Ivančeně. Ta byla během le-
tošních prázdnin kvůli špatnému stavu rekonstruována, byla 
postupně během několika brigád rozebrána a přetvořena do 
takzvaných kaskád. 
O druhém říjnovém víkendu se konaly dvě akce. Jednou z nich 
byla akce pro naše nejmenší nazvaná Výprava za pokladem. 
Druhou akcí, která se v tento víkend konala, byla roverská akce 
kopřivnických skautů - Copak je to za vojáka. Úkolem účast-
níků bylo podobně jako ve stejnojmenném filmu se dostat 
z bodu A (Vlčovice) do bodu B (Veřovice), aniž by byli chyceni. 
Během víkendu 18. – 20. 11. se konala první společná akce 
nově založeného roverského kmene Brambora 11. 
V poslední listopadovou sobotu jsme se pak všichni sešli v pří-
borské klubovně na Uzlařské regatě, kde jsme se snažili si 
nezauzlovat ruce a nohy. Soutěžilo se celkem ve 4 kategoriích. 
Kategorii Mini vyhrál Kryštof, kategorii Šprťouchlata Nat-
ka, kategorii Puberťáci Píšťalka a kategorii Elita vyhrál Paťa. 
Prosinec byl akcemi nabitý. 2. 12. se po roční odmlce konala 
Mikulášská nadílka. Děti si pro své rodiče, sourozence a ka-
marády připravili básničky, písničky, tanečky, různé scénky 
anebo dokonce i stínové divadlo. 
O týden později se k  nám zastavil skautský Ježíšek na akci 
Skautské Vánoce. 

V sobotu 17. 12. se naší roveři vydali pro Betlémské světlo, 
které jsme 23. a 24. prosince rozdávali lidem na příborském 
náměstí. 
Poslední akcí roku 2016 byl 4. ročník pingpongového turnaje 
O zlatou pálku.
Za celý rok se tedy členové našeho střediska účastnili celkem 
25 nejrůznějších akcí od klasických přespávaček přes závody 
či akce pro město až po tábory.

Celý rok nás podporovalo město Příbor, kterému touto 
cestou za jeho podporu, ať už finanční, nebo poradní, mockrát 
děkujeme. Děkujeme také rodičům, kteří nám věří natolik, že 
nám pravidelně svěřují své děti. Velké díky patří i samotným 
dětem, které nám, vedoucím, dodávají spoustu energie a ra-
dosti. Největší obdiv a poděkování ale patří ostatním vedou-
cím, kteří dobrovolně tráví ve skautu spoustu volného času 
a i přes práci či školu dávají do vedení všechno. A kdože se na 
vedení vašich dětí podílí? Naše nejmenší Berušky vede Hel-
ča Hrubá a Ája Kostelecká. Vidličky vede Anežka Matulová 
a  Bětka Rébová, na které dohlíží Áďa Fabrigerová, a  skaut-
ky vede Kača Holubová společně s  Barčou Matulovou. Ve-
doucím Štěňat je Zdena Pustějovský a družinu Kolomatindo 
vede Pavel Čech, oběma s vedením pomáhají roveři. Skauty 
pak vede Patrik Nedoma. Dále se na vedení a chodu střediska 
podílejí Anežka Procházková, Míša Čechová, Vojta Koláček, 
Rendy Franek, Jiří Tuza, Lenka Novotná, Ondra Tuza, Mira 
Čech, Josef Makúch, Verča Tuzová a Terka Matulová. Podě-
kování zaslouží i naší mladí roveři, kteří se pomalu připravují 
na vedení, konkrétně to jsou Filip Kramoliš, Danek Žárský, 
Kuba Velička, Tomáš Mrázek, Tomáš Masopust, Ondra Ka-
van, Martin Dobiáš a další. Největší podíl na chodu našeho 
střediska mají Jan Procházka, Patrik Nedoma, Zdeněk Pustě-
jovský a Vašek Procházka. Děkujeme.
Přejeme krásný rok 2017, za příborské skautky a skauty Páťa
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Město Příbor

CK Mirtour, Kopřivnice

GEOoffic, s. r. o., Ostrava - Vítkovice

AQUAZORBING.CZ, s. r. o., Příbor

ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína

AZ GEO, s. r. o., Ostrava

BRES, spol. s r. o., Brno

CORSAT, s. r. o., Nový Jičín

ČEZ Energo, s. r. o., Ostrava

František Novák, Příbor

Green Gas DPB, a. s., Paskov

Ing. arch. Pavel Ksenič, Hlučín - Bobrovníky

Ing. Kamil Lerch, Zábřeh

Jaromír Kubalák, Fryčovice

JAVORNÍK-CZ, s. r. o., Štítná nad Vláří

Komerční banka, a. s. 

KOTANYI, s. r. o., Aleš Jašek, Příbor

LUKY - instalatérství, Jindřich Lukeš, Příbor

Madlenka, Příbor

Myslivecké sdružení Příbor - Hájov

NOSTA, s. r. o., Nový Jičín

Ovocná a okrasná školka Příbor

Pavel Nedoma, DUYVIS VIDEO Příbor

Poradenství Mary Kay

Projekční a inženýrská činnost Groman, Studénka

Radim Michalský, Vlčnov

RAMA Moravia, s. r. o., Ostrava

RESPECT Ostrava, s. r. o.

Salón Andrea, Příbor

SATES Morava, spol. s r. o., Valašské Meziříčí

SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice

SmVaK, a. s., Ostrava

Správa majetku města Příbor, s. r. o.

STAV RK Servis, s. r. o., Skotnice

Tělovýchovná jednota Příbor, z. s.

TR Antoš, s. r. o., Turnov

V + V Saveko, s. r. o., Kopřivnice

ZUZY cz, Nový Jičín
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Novoroční koncert velkého symfonického orchestru Sdruže-
ní hudebníků Příbor s hosty Janáčkovy filharmonie Ostrava byl 
v Kulturním domě pro všechny návštěvníky v sobotu 8. 1. 2017 
opravdu velkým hudebním zážitkem. Koncert se nesl ve zname-
ní známých muzikálových a filmových skladeb.
Celý orchestr dirigoval Zdeněk Pukovec, program koncertu 
moderoval Pavel Handl. Všem vystupujícím patří velký dík za 
skvělé výkony. 
Jedinou vadou na kráse novoročního koncertu byla omezená ka-
pacita velkého sálu nově zrekonstruovaného Kulturního domu 
v Příboře, který byl beznadějně vyprodán, a tím pádem se někte-
ří příchozí na koncert nedostali. Toto je nám opravdu líto. Zde 
můžeme jen poradit, aby si zájemci o tento tradiční novoroční 
koncert pohlídali předprodej vstupenek v pokladně Kulturního 
domu, anebo v on-line systému.

V Local TV Příbor: 3. zprávy s premiérou 15. 1. 2017,  
http://www.youtube.com/watch?v=cA4aNbgZf0w

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/
rok-2017/07012017-novorocni-koncert-973cs.html Foto: Stanislava Slováková

Jaroslav Lohrer-Lom se narodil 4. ledna 1917, před 100 lety, 
v domku č. 388 v dnešní Stojanově ulici. Jaroslav Lohrer-Lom, 
příborský rodák, padl v boji u Sokolova 8. března 1943 ve věku 
26 let.
Existuje mnoho studií, článků i zapsaných vzpomínek o tom, 
jak bitva probíhala. 
30.  ledna 1943 se 1. polní prapor s necelou tisícovkou mužů 
a žen vydal z Buzuluku na západ. Zhruba po měsíčním přesunu 
se jednotka dostala do prostoru ukrajinské vesnice Sokolovo, 
na jih od Charkova. Absolvovala skoro tři týdny jízdy po že-
leznici a dvanáct dnů 350 kilometrů pěšího nočního pochodu 
v třeskutém mrazu. Rozkaz pro 1. čs. samostatný polní prapor 
zněl jasně - udržet postavení na břehu řeky Mža a zabránit ne-
příteli v jejím překročení. 3. března byl tento rozkaz písemně 
potvrzen. Rozhodující bitva přišla o pět dní později. Ludvík 
Svoboda, armádní generál, ve své knize Z Buzuluku do Prahy 
popsal: „Před polednem se velitelé čet střídají u nadporučíka 
Jaroše, rozhodného velitele sokolovské obrany, který ještě jed-
nou projednal se svým zástupcem Jaroslavem Lomem všechna 
postavení a bojovnou připravenost. Naposled od něho odchází 
veselý, mladý důstojník, oblíbený u vojáků, velitel kulometné 

roty – nadporučík Jaroslav Lom.“ Po zaujetí obranného po-
stavení byla kulometná rota npor. Loma rozdělena po četách 
k zesílení obranného postavení pěších rot. Sám npor. Jaroslav 
Lom si vybral své velitelské stanoviště u čety přidělené k první 
rotě npor. Otakara Jaroše, která byla v nejvíce ohroženém smě-
ru. Proti této rotě útočily jednotky německé 6. tankové divize. 
Po celodenním boji byli obránci ze Sokolova vytlačeni. Jaroslav 
Lohrer-Lom během těchto těžkých bojů padl. 
Npor. Jaroslav Lom byl za své hrdinství a  statečnost vyzna-
menán in memoriam několika řády. Presidium Nejvyššího 
sovětu SSSR mu propůjčilo Řád rudého praporu (17. 6. 1944). 
Po válce (8. 12. 1945) byl oceněn Československým válečným 
křížem 1939. Po roce 1955 mu prezident republiky propůjčil Řád 
rudé hvězdy. V roce 1963 mu byla udělena Sokolovská medaile 
k 20. výročí bitvy u Sokolova. Jaroslav Lom byl in memoriam 
povýšen do hodnosti kapitána
Letos jsme si hrdinství našeho rodáka připomněli položením 
věnce u jeho památníku.

V Local TV Příbor: 3. zprávy s premiérou 15. 1. 2017,  
http://www.youtube.com/watch?v=cA4aNbgZf0w

Foto: Stanislava Slováková

PŘÍBOR UCTIL PAMÁTKU SVÉHO RODÁKA
NPOR. JAROSLAVA LOHRERA-LOMA

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

NOVOROČNÍ KONCERT
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KULTURNÍ PROGRAM – ÚNOR

Probíhající výstava do 28. května 
KOPŘIVA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Probíhající výstava do 28. února 
MEZI MĚSTY 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
Středa 1. února od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Tělocvična ul. Dukelská. Info: J. Lupíková.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  604 188 186 
Pátek 3. až neděle 5. února 
SOUSTŘEDĚNÍ DESKOVÝCH HER 
Pro členy kroužku deskových her a příznivce. 
Určeno dětem od 6 let a dospělým. 
Info: J. Bohumínský.  
e-mail: josef.bohuminsky@seznam.cz 

Luna Příbor, SVČ, p. o., 607 985 585 
Pátek 3. února od 9:00 hod. 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
Pro členy kroužků stolního tenisu a veřejnost.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  604 188 186 
Pátek 3. února od 17:00 hod. 
KOPŘIVA. PLEVEL, KTERÝ ŠATIL 
Přednáška. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Sobota 4. února od 9:00 hod.  
KLOKOČOVSKÝ MASOPUST 

Občanské sdružení Klokočov  
Sobota 4. února od 19:00 hod.  
SPOLEČENSKÝ PLES 

MěO KDU – ČSL Příbor 
Úterý 7. února od 17:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANEC V PŘÍBOŘE 

Dana Lišková  725 844 802 
Středa 8. února od 9:00 hod. 
MINIKARNEVAL 

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  604 188 186 
Čtvrtek 9. února od 17:30 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY ENERGETICKÝCH 
OBRÁZKŮ AMELIE GABRIELI 
Kulturní dům Příbor. 

Město Příbor 
Pátek 10. února od 15:00 hod. 
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  728 735 354 
Pátek 10. února od 17:30 hod. 
BOWLING 

KČT Příbor 
Neděle 11. února od 17:00 hod.  
ŠKOLA PRO ŽENY 
Divadlo. Odjezd od Sokolovny. 

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Sobota 11. února od 19:00 hod.  
HASIČSKÝ PLES 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
Neděle 12. února od 9:00 hod.  
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA 
Mše v kostele sv. Valentina začne v 9:30 hod.                
Po skončení bohoslužeb bude kostel 
zpřístupněn do 14:00 hod. Bohatý program.  

Město Příbor 

Pondělí 13. až pátek 17. února od 8:00 hod. 
JARNÍ TÁBOR 

Dětská misie ČR 
Pondělí 13. až pátek 17. února od 8:00 hod. 
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
Určeno pro děti do 13 let. Rodiče mohou děti 
přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu. Účast je 
nutné nahlásit minimálně den předem 
z důvodu zajištění stravy. Cena za jednotlivý 
den: 200 Kč. Cena: 800 Kč (oběd + 2 svačiny, 
pitný režim, vstupné, materiál, odměny). 
Info: K. Bukovjanová  778 013 156. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Úterý 14. února od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S PASTELKOU 
Valentýnské výtvarné odpoledne. 

Městská knihovna Příbor 
Pátek 17. února od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 17. února od 15:00 hod. 
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  728 735 354 
Sobota 18. února od 8:00 hod.  
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2017 
38. ročník žákovské soutěže a 29. ročník 
juniorské soutěže. Veřejná soutěž 
v plastikovém modelářství v kategorii letadla, 
bojová technika, diorama. Akce pro žáky, 
juniory, seniory. Info: L. Nenutilová. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  732 902 256 
Sobota 18. února od 19:00 hod.  
HASIČSKÝ PLES 

SDH Příbor 
Středa 22. února od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Tělocvična ul. Dukelská. Info: J. Lupíková.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  604 188 186 
Čtvrtek 23. února od 17:00 hod.  
NEPÁL 
Cestopisná přednáška Martina Lampy. 

Městská knihovna Příbor 
Čtvrtek 23. února od 17:00 hod.  
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY VIII  
Hodinový pořad, ve kterém zazní čtené 
ukázky z vybraných historických knih 
z piaristické knihovny v Příboře.  
Přednáškový sál muzea. Vstupné: 15 Kč.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pátek 24. února od 17:00 hod. 
KLIMA SE MĚNÍ A MY S NÍM 

Neformální sdružení Příbor v pohybu 
Pátek 24. února od 20:00 hod. 
ŠKOLNÍ PLES 

ZŠ Jičínská 
Sobota 25. února od 14:00 hod.  
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření. 
Volná tvorba. Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 
100 Kč. Vede: K. Fojtíková, J. Halaštová. 
Výtvarný kurz 
Grafika, linoryt a jiné výtvarné techniky. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.  
Vede: K. Večeřová.  
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Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu. Vstupné:                  
100 Kč + materiál. Vede: K. Bukovjanová.  
Korálkování 
Drátování: stromeček (jabloň, vrba), květinky             
v květináči. Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Vede: V. Kalmusová.  
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je 
nutné si předem rezervovat místo! 
Info a rezervace k dílnám: K. Bukovjanová.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.,  778 013 156 
Sobota 25. února od 18:00 hod.  
OPONA NAHORU! 

Město Příbor, Divadlo Devítka 
Úterý 28. února od 15:30 hod.  
PŘÍBORSKÝ MASOPUST 

Město Příbor 
Úterý 28. února od 17:00 hod. 
PĚT JAZYKŮ LÁSKY 
Přednáška PhDr. Stanislavy Podžorné, zamyšlení 
nad knihou pana Garyho Chapmana. 

Městská knihovna Příbor 
Úterý 28. února od 18:00 hod.  
BENNEWITZOVO KVARTETO 

Město Příbor 
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 
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 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119 
Říjen - březen:   Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po:   13:00 – 15:00 hod.  
Út, čt:   13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
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 

 

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

 739 657 301 
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 posilo-
váním hlavních svalových skupin nejen pro 
maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit. Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro rodiče s dětmi 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 

  1. 2. Písničky, tanečky, říkadla 
  8. 2. Dětský karneval 
22. 2. Pohádka „O ledové královně“ 
29. 2. Písničky, tanečky, říkadla 

Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
ČTVRTEK S HELOU 
Cvičení pro rodiče s dětmi 
Od 10:00 hod. Vstupné dobrovolné.  
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Anny 
Kohutové. Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
PÁTEK S PAVLOU 
Výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 

  3. 2. Valentýnské srdce 
10. 2.  Valentýnské recepty 
17. 2. Papírová záložka do knihy 
24. 2. Dřevěný zimní obrázek  

Info: P. Kavanová,  606 848 461 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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NEDĚLE 12. 2. 2017
Dobový kolorit dávných jarmarků si připomeneme na 
tradiční příborské akci Veselení a mše o pouti sv. Va-
lentina. Program, ve kterém vystoupí jako každý rok 
potulní muzikanti, kejklíři, komedianti a  řemeslníci, 
začne v areálu sokolovny a na prostranství okolo kos-
tela sv. Valentina v 9:00 hodin. Pro děti i dospělé bude 
připravena střelnice z luků a kuší, vystoupí historická 
kapela, pouliční divadélko, fakír, můžete se zapojit do 
dobových soutěží, svézt se na historickém dřevěném 
kolotoči nebo na oslíkovi. Nebudou chybět tradiční 
pochutiny jako příborské šifle, oříšky, zabijačka po 
Příborsku, koláče, perníky, polévky a horké nápoje na 
zahřátí. Nabízeny budou i řemeslné výrobky a mnoho 
dalšího. Jako každoročně je připraveno losování Valen-
tinského štěstí, které proběhne od 14 hodin. Losy budou 
letos v prodeji pouze v průběhu veselení na místě.
Mše v kostele sv. Valentina začne v 9:30 hodin. Po skon-
čení bohoslužeb bude kostel zpřístupněn do 14 hodin.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda budou otevřeny od 
9  do 16  hodin za zvýhodněné vstupné 15  Kč a  děti 
zdarma. K vidění bude výstava KOPŘIVA s prezentací 
některých rukodělných technik zpracování kopři-
vového vlákna. Během dne můžete rovněž navštívit 
prostory piaristického kláštera. 

SOBOTA 25. 2. 2017
Divadlo Devítka Ostrava se v Příboře představí před-
stavením Opona nahoru! Komedie Petra Quiltera 
o snaze pěti žen zprovoznit zděděné polorozpadlé di-
vadlo. Podivuhodná závěť svede dohromady osudové 
ženy jednoho mrtvého muže. Představení můžete vi-
dět ve velkém sále Kulturního domu od 18:00 hodin. 
Vstupné 50,- Kč, předprodej v pokladně Kulturního domu 
pondělí a středa od 10:00 do 17:00 hodin nebo on-line  
kulturnidum.pribor.eu

ÚTERÝ 28. 2. 2017
Pro všechny příznivce tradičních kulturních akcí a také 
pro všechny, kteří mají chuť a zájem se dobře pobavit 
a společně vytvořit příjemnou atmosféru, je připraven 
Příborský masopust. Setkání všech masek a maškar je 
v 15:30 hodin na náměstí, masopustní průvod vychá-
zí v 16:00 hodin z náměstí Místeckou ulicí uličkami 
pod kostelem sv. Kříže přes Klokočov, Vésku, Benátky 
a letos nově do Kulturního domu v Příboře. Pochování 
basy a masopustní veselí jako i vylosování tří nejhez-
čích masek se koná v Kulturním domě.

ÚTERÝ 28. 2. 2017
Pro příznivce vážné hudby jsme připravili vystoupení 
BENNEWITZOVA KVARTETA. V programu zazní 
skladby Antonína Dvořáka a Franze Schuberta. Koncert 

se uskuteční od 18:00  hodin v  refektáři piaristické-
ho kláštera. Vstupné 100,- Kč, předprodej v pokladně 
Kulturního domu vždy v pondělí a středu od 10:00 do 
17:00 hodin nebo on-line kulturnidum.pribor.eu

PŘIPRAVUJEME:
V měsíci březnu se můžete těšit na jedinečný koncert 
zpěvačky a herečky Szidi Tobias. Zpěvačka Szidi To-
bias je kritiky označovaná za jeden z nejvýraznějších 
hlasů na československé scéně, či dokonce za druhou 
dámu českého šansonu. Její písně v  češtině, sloven-
štině a maďarštině jsou plné citu, upřímnosti, radosti 
a pozitivní energie. Spolupracovala např. s Michalem 
Horáčkem, Petrem Hapkou, její dvorní textař a zároveň 
partner byl Peter Lipovský. Zpěvačka u nás vystoupí se 
svou kapelou v Kulturním domě v úterý 7. března od 
19:00 hodin. Cena vstupného je 250,- Kč, prodej vstupe-
nek v pokladně Kulturního domu od pátku 20. 1. 2017,  
pondělí a středa v době 10:00 – 17:00 hodin nebo on-
-line kulturnidum.pribor.eu

Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás 
srdečně zveme a dobře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ÚNOR 2017
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Občanské sdružení Klokočov vás zve na 

čtvrtý

                

KLOKOČOVSKÝ

MASOPUST
Pochod klokočovskými ulicemi

                 započne

           v 9:009:00 ráno na    

      křižovatce u Hončů

      44       ..       22       ..       201201    7   

                      

Maškarády, masky a

hooodně dobrá,zpěvavá

nálada s sebou

WWW.KLOKOCOV.COM
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Klub Českých turistů Příbor pořádá 

v pátek 10. 2. 2017 
 
 

BOWLING 
 

Přijďte v pátek 10. února v 17.30 hod.  

do restaurace Zlatá hvězda v Příboře. 
 

Pokud máte zájem a přijdete, prosím potvrďte  

svou účast na tel. 737 375 203 nebo  

na e-mail 1.kctpribor@email.cz, abychom mohli  

včas objednat dostatečný počet drah. 

 

Všechny vás srdečně zveme a těšíme  

se na hojnou účast. 

 

Výbor KČT Příbor 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 5   Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 

email: info@bavklubpribor.cz                                                       web: www.bavklubpribor.cz 

 
Rozvrh činnosti kroužků pro šk. rok 2016/17 

únor 2017  

 
Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů. 

 
Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden, až se přihlásí 

dostatečný počet zájemců. Z organizačních důvodů může docházet ke změnám rozvrhu. 
 

Aktuální informace sledujte na: 

www.bavklubpribor.cz 

Den Název kroužku/kurzu Hodina Místo 
Pondělí 
 
 

Pondělí 
 

Pondělí  

Djembe  bubnování  
 - začátečníci a středně pokročilí
 

Djembe  bubnování - pokročilí 
 

Akustická kytara a rock. kapela 

16:00 – 17:00
 
 

17:00 – 18:30 
 

17:00 – 18:30

BAV klub, ul. Masarykova 
 
 

BAV klub, ul. Masarykova 
 

BAV klub, ul. Masarykova 

Úterý 
 
 

Úterý 
 

Úterý 
 
 

Úterý 

PEL MEL - sportovní klub,  
                      od 1. třídy 
 

Taneční kroužek, žáci 
 

Fiťáček - sportovní a taneční   
                  kroužek, od 4 let  
 

Orientální tance 

14:00 – 15:00
 
 

15:00 – 16:30 
 

16:30 – 17:30 
 
 

17:45 – 18:45 

Zrcadlový sál, ul. Dukelská 
 
 

Zrcadlový sál, ul. Dukelská 
 

Zrcadlový sál, ul. Dukelská 
 
 

Zrcadlový sál, ul. Dukelská 

Středa 
 

Středa 
RC modely aut 
 

Šikulové 
15:30 – 17:30 
 

15:30 – 17:00
BAV klub, ul. Masarykova 
 

BAV klub, ul. Masarykova 

Pátek 
 

Kurz tance  - pro dospělé  
 a mírně pokročilé páry 

18:00 – 20:30
 

Zrcadlový sál, ul. Dukelská 
 

LUNA PŘÍBOR,SVČ 
 

pořádá 10. 2. a 17. 2. 2017 
od 15:00 v LUNĚ 

 

Kurz masáže dětí  
a kojenců 

 
Kurz je rozložen do 2 lekcí po 1,5 hodině, 
které se budou konat s odstupem 1 týdne. 

 

Je určen pro malé skupinky, 
max. kapacita 5 dětí + rodiče. 

 

Přijít můžete se svým dítětem, partnerem,  
těhotné ženy s panenkou. 

 
Náplň kurzu: 

Naučíte se využívat aromaterapii pro zlepšení tělesného 
i duševního zdraví dítěte, aplikovat masážní sestavu na své 
děťátko podle praktické ukázky, vybírat vhodné rostlinné 

oleje pro pokožku vašeho dítěte. 
 

Přijďte si užít voňavé chvíle se svým děťátkem. 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

Přihlášky na kurz a případné dotazy posílejte 
na e‐mail: cechova.michaela6@seznam.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s. r. o. 
           Masarykova  489,        Info@bavklubpribor.cz                     Tel.: 556 723 778 

           Příbor 742 58               www.bavklubpribor.cz                              739 080 862 
Zveme Vás na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 

   V sobotu 4.března 2017 v 15:00 hod 
   V Zrcadlovém sále BAV klubu  
   na ul. Dukelské. 

             V programu: 
rej masek, diskotéka, soutěže, hry. 

      Občerstvení zajištěno, opět budou  
   v prodeji i Vaše oblíbené poháry. 
 

   Předprodej místenek v BAV klubu.    
           Vstupné: 50,- Kč 

          Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
           Vás srdečně zve v sobotu 11.února 2017 

          do sálu kulturního domu na tradiční 
 

                                                                                                                            

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

 

             Předprodej vstupenek u p.Vojtěcha Jalůvky ml. 
www.sdh.hajov.cz 
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Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611 
 

VZTAH ČLOVĚKA A JEHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V ZRCADLE ASTROLOGICKÉ SYMBOLIKY 

 
Neformální sdružení Příbor v pohybu  

společně s Odborem kultury Města Příbora a s PRO-BIO regionálním centrem Moravská brána 
Vás srdečně zve na pátý pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,  

 
tentokrát na setkání s Mgr. Petrem Lisým 

 

 Pátek 24. února 2017 

 Piaristický klášter, Příbor - refektář 

 Od 17.00 hodin 
Motto: „Vědomé prožívání ročního koloběhu a jeho svátků je nejbezpečnější cestou,  

jak přivádět duchovno v člověku k duchovnu v kosmu“, Karel Funk 
 

Představíme si celostní obraz světa, v němž má člověk své důstojné místo a přirozeným způsobem  
se podílí na celku vesmíru. Tento pohled na svět má kořeny ve starověkém a renesančním hermetismu 
– nauce o vzájemném propojení a zrcadlení člověka a světa, vnitřního a vnějšího, mikrokosmu  
a makrokosmu. Navazují na něj i významné myšlenkové proudy současnosti, které překonávají chladný  
a odlidštěný přístup vědy posledních tří staletí, jako například jungovská psychologie, hlubinná ekolog ie 
či vědy nového paradigmatu. Subtilní a mnohovrstevnaté propojení člověka a přírody si přiblížíme  
na příkladu obrazné symboliky astrologického zvěrokruhu, která na vnitřní úrovni představuje typologii 
člověka, zatímco na vnější úrovni reprezentuje časové úseky odpovídající jednotlivým fázím ročního 
vegetačního cyklu. 
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Další informace o pravidlech na 
www.restauraceucapa.eu

Vypij půllitr piva 
a vyhraj 

tolik půllitrů v plechu 
kolik vážíš

pivní soutěže
4. ročník

6. 1. - 23. 2.
2017

ve dnech
vyhlašuje

Restaurace U Čápa

Objednávejte na tel. 
595 536 566, 775 579 660, 

nebo mail skarab@skarab.cz

láhev růžového vína

2x valentýnský drink
(Cinzano Royal)

Nadýchaný domácí piškot
zdobený pařížskou šlehačkou

a malinovým koulisem

Vepřová panenka boha Erose plněná švestkami
se šťouchanými bramborovými srdíčky

Afroditino kuřecí prso nadívané modrým sýrem
s hříbkovou omáčkou velouté a bramborovými tolárky

Valentýnský kuřecí krém s krutony
a restovanými zeleninovými smotky

14.-19. 2.
Valentýnské menu

 

           

 
 
 
 

OZNAMUJEME 
pobočka pohřební služby Obelisk 

v Příboře je UZAVŘENA. 

Všechny služby a smuteční 
obřady sjednáme 

 v kanceláři v Novém Jičíně 
na ulici Dolní brána 12. 

 

Jsme tady denně v pracovní dny: 
pondělí - pátek  7:30 – 16:30 hod.  

 

Podrobné informace:  
 556 706 678,  731 430 720,  

www.psobelisk.cz 

INZERCE
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Petr Škrobánek 
Pohřební služba st. AGNES 

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

nabízí občanům tyto služby: 
 

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

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

 zprostředkování kamenosochařských prací 
 prodej náhrobních doplňků 

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

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře 
  

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

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

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

Jako jediná pohřební služba v Příboře

PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 

S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 

ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 

ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2017!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

Přijmeme vrátného Příbor, pouze OZP. Tel.: 602 745 158.
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PŘEPRAVA PRO SENIORY 
Nová služba v Příboře. 

 

Přeprava pro seniory je určena pro starší spoluobčany a pro jejich  
pohodlný odvoz po městě Příboře i mimo něj. 

*** 
Spolehlivě a včas vás odvezeme k vašemu lékaři, do nemocnice,              

na vyšetření, na rehabilitaci, na poštu, na úřady, do kostela, na nákup,  
do cukrárny, do lázní, na ozdravné pobyty, na hřbitovní místa,  
či jen na návštěvu k vašim známým apod. - dle vašeho přání. 

*** 
Dovezeme vás co nejblíže k místu určení. Přeprava pro seniory 

zohledňuje možnou zhoršenou pohyblivost a nabízíme vám na požádání  
asistenci při nástupu a výstupu z vozidla. 

*** 
Přijedeme na vámi zvolenou adresu v přesně stanovený čas. 

Následný odvoz zpět domů - přistavíme vůz v dohodnutý čas. 
*** 

TEL.: 775 66 99 10 

NON-STOP TAXI - Příbor a okolí 
Nabízíme rozvoz pohodlnými, bezpečnými a prostornými vozy ŠKODA SUPERB. 

*** 
 Odvoz nepřetržitě na: letiště, nádraží, školení, firemní večírky, školní srazy, 

diskotéky, do restaurací, do práce, školy, na nákupy, za zábavou... atd. 
 DrinkServis- odvoz zákazníka a jeho vozu. 
 Dovoz alkoholických nápojů a cigaret k vám domů. 
 Zdarma rozvoz obědů k vám domů, do kanceláře, do práce či na stavbu. 

Nabídka menu ze 3 jídel (75 Kč), zvýhodněné menu pro seniory (65 Kč). 
Objednávky Restaurace Oáza Příbor, tel: 608 482 954. 

 Senior přeprava pro starší spoluobčany k lékaři, rehabilitaci, na vyšetření,      
na úřady, na poštu, do obchodu, do kostela, na hřbitovní místa atd. 

 Diskrétní odvoz do vybraných Nightclubů. 
 Levné ceny u nás nemusíte sbírat body, nosit s sebou slevové kartičky atd. Naše 

ceny jsou pro každého bez rozdílů. 
 Kredit z vašeho telefonu nemusíte utrácet, stačí prozvonit, zavoláme vám zpět. 

 

Provozovatel: 
MAREK a tým zkušených řidičů se na vás budou těšit 24 h / 7 dní / 365 dnů 

Tel.: 775 66 99 10 
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