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Historie oslav masopustu sahá v Příboře
do let 1955 až 1957, kdy maškary zvonívaly
u domů svých známých. Podle pamětníků se
vycházelo od Katolického domu, někdy se šlo
přes náměstí, pokračovalo se ke gymnáziu
přes křižovatku mezi školami ke starostovi
do ul. 28. října, pak dolů ulicí O. Helmy směrem na nádraží a přes most průvod putoval na
Benátky, do Vésky, Klokočova a zpět ke Katolickému domu. Tam masopust končil slavností
pochovávání basy. S koncem padesátých let, ale
skončil i tento lidový zvyk a příborští nadšenci
jej obnovili až v roce 2008.
V letošním roce probíhal příborský masopust v úterý 9. února. Od 15:30 hod. se
začínaly na náměstí scházet různorodé masky
a maškary – dodnes je nám záhadou, kdo se
za nimi skrýval. V 16 hodin zahájili masopust
místostarostka Příbora Ing. Dana Forišková
a MUDr. Mořic Jurečka. Všem to moc slušelo, vládla dobrá nálada a veselí, nechybělo
tradiční občerstvení pro masky i přihlížející.
Masopustní průvod se z náměstí vydal
kolem kostela sv. Kříže uličkami pod koste-

lem, přes lávku směrem na Klokočov, Vésku
a Benátky. Nechyběla i z tradic vycházející
návštěva u pana starosty. Pochovávání basy
a masopustní veselí vyvrcholilo ve znovuotevřené restauraci Mexiko.
Velké poděkování patří všem organizátorům, maskám, maškarám a zúčastněným.
Speciální poděkování MUDr. Mořici Jurečkovi, který svou ochotou, energií a radostí
vdechuje život do starých tradic a zvyků.

Foto: Stanislava Slováková
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
30. schůze RM dne 12. ledna 2016 projednala jednací body, z nichž mj.
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Schválila dodatek č. 7 ke smlouvě ze dne 11.12.2006 o nájmu nemovitosti části budovy občanské vybavenosti č. p. 95 o rozloze 498 m2 v místní části
Příbor, Hájov na pozemku parc. č. st. 125 v k. ú. Hájov, obec Příbor, panu
<anonymizováno> dle předloženého návrhu.
- Schválila pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 1, Fučíkova 1306,
742 58 Příbor, za podmínky přistoupení k dluhu sestupně od nejvyšší nabídky
přistoupení k dluhu.
- Rozhodla pronajmout byt č. 1, Fučíkova 1306, 742 58 Příbor, o velikosti 2+1,
panu <anonymizováno>, za výši nabídky přistoupení k dluhu 75 000 Kč.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora realizovat architektonickou soutěž
na obnovu starého hřbitova ve spolupráci se Společností Petra Parléře.
- Vzala na vědomí ceník Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, na rok 2016.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora odkoupit pozemek parc. č. 180/6
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře
132 m2 od paní <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Poplatky související s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovité věci uhradí nabyvatel
město Příbor.
- Vzala na vědomí informaci o probíhajícím jednání mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR a městem Příborem zastoupeným odborem investic a správy majetku ve věci převzetí částí pozemků parc. č. 3282 a 3283/1 v k. ú. Příbor.
- Vzala na vědomí informace k průběhu vyhodnocení architektonické soutěže
„Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“.
- Schválila v souladu s Čl. VI, odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora, v platném znění, převedení částek, o které vítězné nabídky
na pronájem obecních bytů za podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku na předmětných bytech, na umoření obtížně
vymahatelných pohledávek po bývalých nájemnících obecních bytů.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit program Dědictví města
Příbora - nová pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí
v MPR Příbor.
- Zrušila usnesení č. 16/43/3 ze dne 30.06.2015.
- Uložila vypovědět nájemní a pachtovní smlouvy k zemědělským pozemkům
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 30.09.2017.
- Schválila denní pokladní limit hlavní pokladny dle důvodové zprávy podkladového materiálu.
- Vzala na vědomí denní ﬁnanční limit v příruční pokladně odboru bytového
a nebytového fondu dle důvodové zprávy podkladového materiálu.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Myslivecký ples, pořádané Mysliveckým spolkem Příbor- Hájov, od soboty 27.02.2016 od 19:00 hod. do neděle
28.02.2016 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Společenský ples, pořádané Sborem dobrovolných hasičů Hájov, od soboty 06.02.2016 od 19:00 hod. do neděle 07.02.2016 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Letní večer, pořádané Sborem
dobrovolných hasičů Hájov, od soboty 23.07.2016 od 20:00 hod. do neděle
24.07.2016 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání sportovní akce Hasičská noční soutěž, pořádané
Sborem dobrovolných hasičů Hájov, od soboty 03.09.2016 od 19:00 hod. do
neděle 04.09.2016 do 03:00 hod.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - provoz a činnost, a to konkrétně přílohy
Finanční vypořádání dle předloženého návrhu.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - grantové řízení, a to konkrétně přílohy
Finanční vypořádání dle předloženého návrhu.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - prevence kriminality, a to konkrétně přílohy
Finanční vypořádání dle předloženého návrhu.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - materiálně technická základna, a to konkrétně přílohy Finanční vypořádání dle předloženého návrhu.
- Schválila po úpravách (dle zápisu z RM) podmínky a ceník pro konání akcí,
krátkodobý pronájem a příjem ze vstupného v piaristické zahradě v Příboře
od 01.02.2016.
- Schválila Návštěvní řád piaristické zahrady v Příboře od 01.02.2016.
- Vzala na vědomí návrh technického řešení odkanalizování části ulice Myslbekovy.
- Schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností
Ing. Lubomír Novák - AVONA, Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín na zpracování
projektové dokumentace stavby „Odkanalizování ulice Myslbekovy v Příboře“
rozšiřující předmět díla o funkčně navazující úsek kanalizace v rozsahu dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti za cenu 143 022 Kč
s DPH.
- Doporučila zastupitelstvu města ke schválení Směrnici č…/2016 k udělování
Cen obce a čestného občanství.
- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba dříví v městských lesích Příbor v zimních obdobích let 2016–2018"
ﬁrmu Hrabovszki Matěj, se sídlem Příbor, Štefánikova 817, PSČ 742 58,
IČ 18079989.
- Schválila uzavření smlouvy na realizaci akce „Těžba dříví v městských lesích
Příbor v zimních obdobích let 2016–2018" s ﬁrmou Hrabovszki Matěj, se sídlem Příbor, Štefánikova 817, PSČ 742 58, IČ 18079989.
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Ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o.
- Vzala na vědomí odstoupení Ing. Vladimíra BAJNARA, <anonymizováno>,
z funkce jednatele společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o., doručené
městu Příboru dne 11.01.2016.
- Schválila na žádost odstupujícího jednatele Ing. Vladimíra BAJNARA, <anonymizováno>, po vzájemné dohodě zánik funkce jednatele společnosti Správa
majetku města Příbor, s. r. o., ke dni 31.03.2016.
31. schůze RM dne 2. února 2016 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout od 01.04.2016
části pozemků parc. č. 708/1, 2043, 571/1, 164, 3287/22, 748/1, 1383/1, 1478/1,
2115/1 a 133/1, vše v k. ú. Příbor a část pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, právnické osobě RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/11, 460 14
Liberec 14, IČ 254 20 160, pro účel umístění reklamního zařízení za stanovených podmínek.
- Vzala na vědomí návrh opatření na odstranění nedostatků zjištěných defektoskopií sloupů veřejného osvětlení.
- Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor,
zahrádkářská kolonie Orinoko“ na pozemcích parc. č. 2514, 2426 a 2473/2
v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným právnickou
osobou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a povinným
městem Příborem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3073-656/2015 zpracovaného Emgeo proﬁ, s. r. o., na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
ve výši 9.872 Kč včetně DPH.
- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Pořízení traktorové sekačky, kterou realizují Technické služby města Příbora, příspěvková
organizace.
- Schválila Nájemní smlouvu č. 2016/008/001s uzavřenou s panem <anonymizováno>, na pronájem části střechy a umístění rozvaděče v budově Technických služeb města Příbora, příspěvková organizace, za cenu 12 000 Kč bez
DPH ročně.
- Schválila účast na dotačním programu Ministerstva vnitra s názvem „Program prevence kriminality na rok 2016“ a žádosti o dotace s názvem „Příbor
– Senioři, braňte se podvodníkům“ a „Příbor – Forenzní značení syntetickou
DNA“.
- Schválila spoluúčast města Příbora ve výši minimálně 10 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt „Příbor – Senioři, braňte se podvodníkům“.
- Schválila spoluúčast města Příbora ve výši minimálně 10 % z celkových předpokládaných nákladů na projekt „Příbor – Forenzní značení syntetickou
DNA“.
- Vzala na vědomí žádost spolku LUNGTA ve věci připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
- Schválila v souladu s Čl. XIV Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města
Příbora, v platném znění, pronájem obecního bytu č. 2, <anonymizováno>,
manželům <anonymizováno>, trvale bytem <anonymizováno> za podmínky
vrácení stávajícího pronajatého obecního bytu č. 12 <anonymizováno> zpět
městu Příbor.
- Schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko na projekt s názvem „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“.
- Vzala na vědomí přehled herních prvků nutných k odstranění.
- Uložila zařadit do návrhu I. změny rozpočtu města Příbora na rok 2016 ﬁnanční dar panu <anonymizováno>, ve výši 25 000 Kč na reprezentaci v lovu
ryb udicí muška na ME 2016.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce 1. Ples ZŠ Jičínské, pořádané Spolkem rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská, od 26.02.2016
od 20:00 hod. do 27.02.2016 do 03:00 hod. ve ŠJ Komenského.
- Vzala na vědomí informaci o možnosti pořízení a využití deﬁbrilátoru pro
město Příbor.
- Doporučila ZM zařadit do první změny rozpočtu roku 2016 částku 36 000 Kč
pro pořízení jedné soupravy, která se skládá z deﬁbrilátoru AED - LifePoint,
1 ks dětských elektrod pro AED Life Point a 1 ks záchranářský kufr Explorer.
- Schválila dohodu o provedení bouracích prací souvisejících s odstraněním
autobusového přístřešku na autobusové zastávce U Tatry, na pozemku parc.č.
283/35 v k.ú. Klokočov u Příbora mezi městem Příborem a <anonymizováno>, bytem <anonymizováno>.
- Pověřila starostu města podpisem dohody o provedení bouracích prací souvisejících s odstraněním autobusového přístřešku na autobusové zastávce
U Tatry mezi městem Příborem a panem <anonymizováno>, bytem <anonymizováno>, v termínu do 09.02.2016.
- Schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 349/2014 mezi městem Příborem
a společností Subterra, a. s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, na akci „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ spočívající v rozšíření předmětu
díla z důvodu nepředvídatelných prací a dodatečných požadavků objednatele
s navýšením ceny díla o 2 822 364,76 Kč bez DPH.
- Schválila dohodu mezi městem Příborem a společností Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
o postupu realizace a ﬁnancování stavební akce „Zajištění stability svahu u silnice III/4806 v Příboře - Hájově“.
- Schválila trojstranný dodatek smlouvy o dílo č. 2 mezi městem Příborem,
Správou silnic Moravskoslezského kraje a společností NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín na akci „Zajištění stability svahu
u silnice III/4806 v Příboře – Hájově“, který řeší spoluﬁnancování akce Správou silnic Moravskoslezského kraje v rozsahu SO 101 Podélná drenáž v ceně
328 878,48 Kč s DPH.

- Schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru v částce
2 000 Kč Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odbornému
učilišti, Kopřivnice, příspěvkové organizaci, se sídlem Husova 1302, 742 21
Kopřivnice, IČ 00601624, na podporu organizace přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se uskuteční v roce 2016 v Kop-

řivnici. Finanční dar bude vyplacen z výdajové části rozpočtu města Příbora
na rok 2016, § 3111, položky společenské akce ve školství.
- Uložila zajistit propagaci přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo
má zlaté dno“, v periodiku města, v městském rozhlase, na webových stránkách města a informačních tabulích města.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
12. zasedání ZM dne 28. ledna 2016 projednalo jednací body, z nichž mj.
vybírám:
- Rozhodlo v souladu s doporučením soutěžní poroty o udělení 1. ceny v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 19 autorskému týmu Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D.,
a Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
- Uložilo zahájit jednání s autory návrhu č. 19 o podmínkách zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru.
- Rozhodlo o udělení 2. ceny v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu
v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 12 autorskému týmu Ing. arch.
Tomáš Hradečný, Ing. arch. Kamil Měrka, Ing. arch. Tomáš Kozel, Ing. arch.
Petra Holubová, Ing. arch. et Ing. František Denk, Ph.D., a Ing. Ondřej Paulát.
- Rozhodlo o udělení 3. ceny v architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu
v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 24 autorskému týmu Link projekt,
s. r. o., zastoupené Ing. Petrem Damkem a Ing. arch. Michalem Palačšákem.
- Rozhodlo o udělení odměny s pochvalou ve výši 6 000 Kč v architektonické
soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 16 autorskému týmu Ing. arch. Vojtěch Sosna, doc. Ing. arch. Zdeněk
Rothbauer, Ing. Jan Seifert a Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

- Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3 500 Kč v architektonické soutěži „Lávka
přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 13 autorskému týmu Ing. Jan Blažek, Ing. arch. Tomáš Hanák, MArq. Jan Šrámek a akad.
arch. Michal Šrámek.
- Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3 500 Kč v architektonické soutěži „Lávka
přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 17 autorskému týmu MDS PROJEKT, s. r. o., zastoupené Ing. Janem Bursou, Ing. arch.
MgA. Markem Přikrylem a Ing. arch. Martinem Prokšem.
- Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3 500 Kč v architektonické soutěži
„Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 21
MgA. Vítu Šimkovi.
- Rozhodlo o udělení odměny ve výši 3 500 Kč v architektonické soutěži „Lávka
přes řeku Lubinu v Příboře“ za zpracování soutěžního návrhu č. 28 společnosti
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., zastoupené Ing. arch. Ondřejem Klimkem.
- Cena Petra Parléře 2015 – starý hřbitov - nebylo přijato usnesení.
- Schválilo program Dědictví města Příbora - nová pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor.
- Schválilo opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory provoz a činnost, a to konkrétně přílohy Finanční vypořádání dle předloženého návrhu.
- Schválilo opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory grantové řízení, a to konkrétně přílohy Finanční vypořádání dle předloženého návrhu.
- Schválilo opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory prevence kriminality, a to konkrétně přílohy Finanční vypořádání dle
předloženého návrhu.
Městský úřad Příbor, odbor investic a správy majetku, informuje o mož- -Schválilo opravu Pravidel pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory
- materiálně technická základna, a to konkrétně přílohy Finanční vynosti přidělení příspěvku vlastníkům domů, které se nacházejí na území
pořádání dle předloženého návrhu.
Městské památkové rezervace Příbor, výjimečně vlastníkům objektů histo- -Stanovilo
pro rok 2016 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkoricky cenných i mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor dle pravidel
nem funkce člena ZM ve výši 220 Kč/hod. v pracovní dny od 08:00 do
programu Dědictví města Příbora.
16:00 hodin.
-Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Pořízení noPříspěvky lze poskytnout na práce, které souvisejí s:
vého hasičského automobilu pro JSDH Příbor“, na který bude podána
žádost o dotaci do 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního
- vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna
programu.
kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní
Schválilo zajištění ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování, proﬁkrytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památ- -nancování
a na zajištění provozu projektu („Pořízení nového hasičkové péče,
ského automobilu pro JSDH Příbor“) v době udržitelnosti dle IROP.
- statickým zabezpečením objektu,
Zpracováno dne 17. února 2016.

PROGRAM DĚDICTVÍ
MĚSTA PŘÍBORA  VÝZVA

- opravou krovu, komínových těles,
- opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž aj.,
- opravou ohradní a opěrné zdi.
Městský úřad Příbor tímto vyzývá vlastníky domů nacházejících se
na území Městské památkové rezervace Příbor a vlastníky historicky
cenných objektů mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor k podání Žádosti o finanční příspěvek dle pravidel programu Dědictví města
Příbora včetně potřebných příloh nejpozději k termínu 2. května 2016
/vzhledem k tomu, že pravidly stanovený termín 30. dubna příslušného
kalendářního roku připadá na sobotu, je tento termín posunut na první
následující pracovní den/

Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Žádost musí obsahovat:
- přesný popis uvažovaných prací,
- položkový rozpočet,
- doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o příspěvek –
výpis z katastru nemovitostí ne starší než 6 měsíců; v případě objektu,
který není předmětem zápisu do katastru nemovitostí, čestné prohlášení
o vlastnictví,
- závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče,
- ohlášení stavebních prací, případně stavební povolení,
- plná moc – v případě zastupování vlastníka jinou osobou,
- fotodokumentace současného stavu památky nebo její části, ke které se
váže žádost o příspěvek, dokládající nutnost obnovy.
Formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na Městském úřadě Příbor,
odboru investic a správy majetku (kancelář č.16, 2. patro),
kontaktní osoba Ing. arch. Petra Chromek nebo Ing. Alice Hambálková.
Pravidla jsou zveřejněna na internetov ých stránkách města
www.pribor.eu v části Právní předpisy města / Pravidla a metodika / Program Dědictví města Příbora - Pravidla
Formulář žádosti je zveřejněn na internetových stránkách města
www.pribor.eu v části Formuláře města / Městská památková rezervace /
Program Dědictví města Příbora – Žádost o finanční příspěvek.

Využijte dotaci až 150 000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného
čerpadla a zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.
Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě:

595 622 355 nebo kotliky@msk.cz

www.lokalni-topeniste.cz
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PŘÍSPĚVKY VLASTNÍKŮM V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
REZERVACI PŘÍBOR  AKTUALIZACE PROGRAMU
Ing. arch. Petra Chromek, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor

Městský úřad Příbor, odbor investic a správy majetku, informuje vlastníky domů v Městské památkové rezervaci Příbor
a historicky cenných objektů i mimo Městskou památkovou
rezervaci Příbor, že Zastupitelstvo města Příbora na svém 12. zasedání, které se konalo dne 28. 1. 2016, aktualizovalo program
přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v Městské památkové rezervaci Příbor.

Program je nově označován jako program Dědictví města
Příbora. Drobných úprav a rozšíření se dočkaly i pravidla, podle
kterých se budou příspěvky vlastníkům přidělovat. Upozorňujeme vlastníky, že tato nová pravidla plně nahrazují pravidla
z předchozích let a pro rok 2016 se již orgány města budou řídit
těmito novými pravidly schválenými dne 28. 1. 2016. Vlastníkům
proto doporučujeme věnovat velkou pozornost mimo jiné i přílohám, které je potřeba doložit k žádosti o finanční příspěvek.

PROGRAM DĚDICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ V MPR PŘÍBOR
1. Příspěvky lze poskytnout vlastníkům domů, které se nacházejí na území MPR Příbor, výjimečně vlastníkům objektů
historicky cenných i mimo MPR. O zařazení těchto objektů
rozhoduje zastupitelstvo města.
2. Příspěvky jsou určeny pro akce obnovy zabezpečující obnovu
památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné
úpravy prováděné v zájmu vlastníka.
3. Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisí s:
a) vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna
klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče;
b) statickým zabezpečením objektu;
c) opravou krovu, komínových těles;
d) opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž, aj.;
e) opravou ohradní a opěrné zdi.
4. Žádost o příspěvek musí být adresována na Městský úřad
Příbor do 30. dubna příslušného roku.
5. Žádosti podané po termínu, uvedeném v odst. 4, budou projednávány pouze v případě havarijního stavu části objektu
a na práce související s odstraněním těchto závad bude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu podle §137 – nezbytné
úpravy, anebo § 139 – údržba stavby zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").
6. Žádost musí obsahovat:
a) přesný popis uvažovaných prací;
b) položkový rozpočet;
c) doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost
o příspěvek - výpis z katastru nemovitostí ne starší než
6 měsíců; v případě objektu, který není předmětem zápisu
do katastru nemovitostí, čestné prohlášení o vlastnictví;
d) závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče;
e) ohlášení stavebních prací, případně stavební povolení;
f) plná moc – v případě zastupování vlastníka jinou osobou;
g) fotodokumentace současného stavu památky nebo její
části, ke které se váže žádost o příspěvek, dokládající nutnost obnovy.
7. Výše příspěvku nesmí překročit 50 % prokázaných nákladů
nezbytně nutných na zachování památkové podstaty objektu.
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V případě provádění akce obnovy svépomocí bude příspěvek
vypočítán z ceny za materiál, která bude doložena finančními doklady.
8. O poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušný orgán města
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
9. Stanovisko k žádostem bude žadatelům oznámeno do 14 dnů
ode dne rozhodnutí příslušného orgánu města.
10. Akce obnovy musí být realizována v příslušném kalendářním
roce, ve kterém je podána žádost o příspěvek. V odůvodněných případech může na základě dodatečné žádosti žadatele,
podané nejpozději do 31.10. daného roku, příslušný orgán
města rozhodnout o převodu poskytnutého příspěvku do
roku následujícího.
11. Příspěvek bude vyplacen až po dokončení prací na základě
finančních dokladů, fotodokumentace dokládající průběh
prací, potvrzení orgánu památkové péče o provedení plánovaných prací v souladu s vydaným závazným stanoviskem
a na základě kolaudačního rozhodnutí nebo na základě potvrzení poskytovatele příspěvku o provedení plánovaných prací
v případě, kdy se kolaudační rozhodnutí nevydává. Uvedené
doklady musí být předloženy s žádostí o proplacení příspěvku do 15. 12. příslušného kalendářního roku.
12. Pokud žadatel nevyužije příspěvek, převede se částka na dalšího žadatele v pořadí příslušného kalendářního roku, pokud
to bude možné. V opačném případě bude o částku nevyužitého příspěvku navýšena příslušná kapitola rozpočtu města
pro následující rok.
13. Na příspěvek nemají nárok žadatelé, kteří mají dluhy po
termínu splatnosti vůči městu nebo vůči organizacím a právnickým osobám, které zřídilo či založilo město, a dále nemají
na příspěvek nárok žadatelé, kteří v daném roce obdrží příspěvek ze státního Programu regenerace MPR.
14. Na příspěvek není právní nárok.
15. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 12/7/3/1 ze dne 28. 1. 2016.
16. Schválením těchto pravidel se ruší „Pravidla pro přidělování příspěvku vlastníkům domů (fyzickým osobám) v MPR
schválená usnesením Zastupitelstva města Příbora ze dne
7. 3. 2013.
17. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.
Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta města

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

AUKCE NA ENERGIE LETOS NOVĚ
Vážení občané.
Dovoluji si Vás informovat, že došlo k rozšíření možností obchodního systému aukční společnosti eCENTRE, a. s.
Od letošního roku si mohou domácnosti a firmy nákup energií
(elektřina a zemní plyn) v aukční síni zajistit nově sami. Organizované sběry podkladů přímo v obci tak letos omezím. Každé
domácnosti, která se již do aukcí zapojila, nebo bude chtít nově
nakupovat prostřednictvím aukcí, zajistím tuto službu nadále
formou servisu. Pro ty, kteří si budou chtít do budoucna energie
nakupovat v aukci sami, poradím s formou samospotřebitelského
využití aukcí, která vám přináší další výhody a slevy. Ať už se
rozhodnete pro kteroukoli možnost, jsem nadále připraven všem
pomoci využít aukce a snížit Vám tak výdeje na minimum. Důvody, proč nakupovat v aukcích, jsou jednoduché. Ceny jsou
nejnižší na trhu, vše je legální a zdarma, máte administrativní
a právní servis, agregujete svoji poptávku v největší aukční firmě v ČR a formou nižších cen o vás soutěží desítky dodavatelů.
Nově si navíc můžete vše obsluhovat a nakupovat sami klidně
z domova nebo ve firmě. Reference získáte na obcích + výsledky aukcí na www.ecentre.cz

Nic neriskujete. Abyste měli jistotu, než se pro změnu rozhodnete,
máte možnost nechat si porovnat,
zda jsou ceny v aukci pro Vás výhodné. Stačí, když mi na mail:
karel.kozelsky@partnerecentre.cz pošlete úplné poslední roční vyúčtování a platnou smlouvu nebo její dodatek. Obratem
Vám vyhodnotíme podmínky a ceny u Vašeho dodavatele a porovnáme je s aukcemi. Rozhodnutí, zda aukce využijete, je pak
již jen a jen na Vás. Myslím si, a 2,5 roku aukcí pro domácnosti to prokazatelně potvrdily, že tento ještě pořád nový způsob
nákupu energií je seriózní, má výborné výsledky a především
má obrovský potenciál. Bude měnit dosud zavedený trh ve prospěch Vás zákazníků. Přidejte se k aukcím co nejdříve. Osobně
jsem velmi potěšen výsledky a především spokojeností účastníků aukcí. Těší mne, že jim mohu pomáhat. Nebojte se na mne
v těchto věcech obracet.
Obchodní partner eCENTRE, a. s.,
Ing. Karel Kozelský, T: 732 355 964,
karel.kozelsky@partnerecentre.cz
kontaktní místo eCENTRE: Libhošť 310, 742 57, Libhošť.

SOUTĚŽ
„MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY“
Mezinárodní fotografickou soutěž v ČR organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby soutěž
u nás zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi
rádo ujalo této výzvy a výsledkem je devět úspěšných ročníků.
Celá soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském
hradě, v roce 2016 to bude 19. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších
světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních
škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví
(www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví,
podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba
vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma
Zoner každoročně věnuje hodnotné ceny pro účastníky.
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
Téma:
Architektonické dědictví
Účastníci:
Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice:
11. 3. 2016
Vítězové národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni
u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském
hradě ve Španělském sále dne 19. dubna 2016 a postupují do mezinárodní soutěže.
V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie
přes internet na nové webové stránky Sdružení –
www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout
najednou. Není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii,
odeslat, a následně za několik dnů vložit další fotografii.
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví sekretariát SHS ČMS
na tel: 224 213 166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz

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

ANKETNÍ LÍSTEK  SENIOR TAXI
Město Příbor na základě podnětů občanů zjišťuje předběžný zájem seniorů a osob se zdravotním postižením o podpoření nové
služby ve městě Příboře – Senior taxi.

Kolikrát za měsíc byste službu Senior taxi využil(a)? (doplňte)

Mám zájem o novou službu - Senior taxi

Kolik je Vám let? (doplňte) ………………………………………………

ano*)

ne*)

Za jednu jízdu jsem ochoten (ochotna) zaplatit:
- po městě Příboře včetně Hájova a Prchalova

………………………….

- za jednu jízdu na polikliniku do Kopřivnice…………………. Kč

Anketní lístek, který je anonymní, můžete odevzdat v přízemí
na Městském úřadu Příbor v městském informačním centru, náměstí Sigmunda Freuda 19, v pracovní dny od 8:00 hodin do 16:00
hodin nejpozději do 21. března 2016.
Děkujeme za vyplnění anketního lístku.

- za jednu jízdu do Nového Jičína …………………………..…..…. Kč

*) nehodící se škrtněte

(doplňte finanční částku) ………....………... Kč

Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí
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MĚSTO PŘÍBOR ADOPTOVALO SOVU PÁLENOU
Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Město Příbor již řadu let poskytuje finanční příspěvek
ZO Českému svazu ochránců přírody Nový Jičín na provoz Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě. Stejně jako ve dvou
předcházejících letech se i v tomto roce město rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 6 000 Kč, a to za účelem konkrétní
podpory péče o zástupce silně ohroženého druhu - sovu pálenou.
Tato je umístěna v záchranné stanici pro volně žijící živočichy
v Bartošovicích na Moravě. Stanice je v provozu již od roku 1983
a od roku 1992 ji provozuje ZO Český svaz ochránců přírody.
V tomto profesionálním specializovaném zařízení se organizace
zabývá druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou
a osvětou.
Z aktivit druhové ochrany živočichů je veřejnosti nejspíše nejvíce znám projekt „Návrat orla skalního do ČR“, jehož přípravné
práce začaly již v 90. letech minulého století. Podrobnější informace o této velmi zajímavé aktivitě, která se zabývá návratem
orla skalního jako hnízdního druhu do přírody ČR, naleznete
na webových stránkách www.orelskalni.cz. Mezi další ohrožené druhy, kterými se organizace zabývá mnoho let, patří sýček
obecný a sova pálená.

Ročně projde stanicí přibližně 1500 fyzicky, či jinak
handicapovaných volně žijících živočichů, z toho je
cca 80 % ptáků. V bartošovické záchranné stanici
využívá možnosti umístit
nalezené zraněné živočichy
i město Příbor.
Od podzimu roku 2000
záchranná stanice v Bartošovicích provozuje samostatné
centrum ekologické výchovy.
Jeho aktivity byly postupně
rozšířeny a v rámci střediska „Dům přírody Poodří“
můžete navštívit řadu poutavých vnitřních a venkovních
expozic s tématem krajiny
a přírody POODŘÍ.

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU
Jan Bolek
Jana Matušová
Vojtěch Ondruška
Jaromír Bajer
Marie Barvíková

Irena Drápalová
Josefa Kadurová
Josef Bohumínský
Jana Kylerová
Pavla Foldýnová

Václav Honč
Jiřina Cholevová
Ludmila Bradáčová
Adalbert Küffer
Zdeňka Bajerová

Ladislav Jeřábek
Helena Lissová
Marie Petrášová
Marie Vlasáková
Julie Kabátová

Dagmar Valentová
Josefa Hrnčířová
Ladislav Lankočí

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

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2016

F F

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

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

Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku města Příbora.
Zároveň můžete odevzdat, pokud máte zájem zúčastnit se,
PŘIHLÁŠKU NA SETKÁNÍ sedmdesátiletých či sedmdesátipětiletých, která je součástí tohoto letáku. Prosíme o odevzdání
přihlášky do 31.07.2016. Nejpozději 1 měsíc před plánovaným setkáním Vám bude odeslána pozvánka s upřesněním
data a času konání. Přihláška je k dispozici také na webových
stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice
Městského úřadu v Příboře. Děkujeme za pochopení.
Členové komise pro občanské záležitosti.

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………… Datum narození: ……………………………
Trvalé bydliště: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………………………………………………………........................................................ Podpis: ………..………………………………
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SENIOŘI A PODVODY MÍŘENÉ PROTI NIM
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor

Ačkoliv je téma podvodů a nekalých praktik při nabídce
a prodeji služeb a zboží seniorům všeobecně známo a ačkoliv
jsme se všichni nejednou setkali s informacemi zdůrazňujícími potřebu obezřetnosti při uzavírání smluv a obchodů,
považujeme za potřebné opět tuto problematiku krátce připomenout. Počet lidí, kteří byli zmanipulovaní k uzavření
nevýhodné smlouvy či nekalého obchodu, stále stoupá stejně
jako počet praktik, kterými podvodníci útočí.
V praxi se můžeme nejčastěji setkat se třemi typy situací,
které představují značné nebezpečí zejména pro starší občany.
Jsou jimi podomní a pochůzkový prodej, telefonické nabídky
služeb a účast na předváděcích akcích.
1. Podomním prodejem a podomním poskytováním služeb
je situace, kdy je bez předchozí objednávky či domluvy dům
od domu a byt od bytu nabízeno zboží nebo služby a prodáváno
zboží či poskytovány služby. Pochůzkovým prodejem a pochůzkovým poskytování služeb pak chápeme nabídku či prodej
zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (např. konstrukce, nesené zavazadlo, nesená taška
apod.), nebo přímo z ruky.
Na území města Příbora je na základě Nařízení města Příbora
č. 2/2015 a Tržního řádu, účinného od 1. ledna 2016 zakázán jak
podomní prodej a podomní poskytování služeb, tak pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb. V případě, že se
setkáte s lidmi, kteří budou toto nařízení na území města
porušovat, můžete se obrátit na Městskou policii Příbor i na
Obvodní oddělení Příbor Policie ČR.
2. Druhým případem nebezpečných situací jsou předváděcí
akce nejrůznějšího charakteru. Před veřejností se tyto akce prezentují jako zajímavé zájezdy na atraktivní místa, kde účastníci
navíc dostanou zdarma oběd a hodnotný dárek. Rizikem těchto
akcí jsou však praktiky organizátorů, kterými klamou účastníky
a dopouštějí se vůči nim agresivního chování. Velkým rizikem
v tomto případě je nákup nekvalitních výrobků za vysokou cenu,
kterou není nákupce schopen zaplatit a dostává se tak do dluhů,
které mohou vyústit až do exekučního řízení.
3. Posledním větším rizikem je riziko uzavírání smluv v průběhu telefonního rozhovoru. Zástupci různých společností
v posledních letech kontaktují občany telefonicky a nabízejí jim
nejrůznější produkty, zdánlivě výhodné půjčky, levnější energie
apod. Lidé, kteří jsou takto kontaktování, jsou často přesvědčení,
že se jedná pouze o nabídku služeb a produktů a že po telefonu
smlouvu uzavřít nelze. Pravdou však je, že souhlas vyjádřený
při telefonickém rozhovoru může znamenat nevědomé uzavření smlouvy.
V případě nechtěného uzavření smlouvy ať už ústně, nebo písemně má každý spotřebitel právo bez sankce a bez udání důvodu
odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud byste se někdy do této situace dostali, nebo byste věděli o někom jiném,
kdo se stal obětí nekalých praktik, je třeba vzniklou situaci řešit co nejdříve.
Občanům města Příbora je k dispozici detašované pracoviště
Občanské poradny Nový Jičín zřizované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. V Občanské
poradně mají občané mimo jiné možnost bezplatně konzultovat
finanční problémy vzniklé v důsledku neuváženého uzavření nevýhodných smluv. Dále se ohrožení senioři mohou obrátit také
na bezplatné telefonní linky pro seniory, o kterých vás budeme
informovat v dalším čísle Měsíčníku města Příbora.
Na závěr představujeme několik doporučení nejen pro seniory,
jak se vyhnout podvodům, které na svých oficiálních internetových stránkách uvádí Policie ČR.

JAK SE VYHNOUT PODVODU
 Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás
nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
 Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do
svého bytu.
 Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
 Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak
můžete vyřídit bezpečněji.
 Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě
lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom,
že o nabízenou službu nestojíte.
 Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod.
 Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
 Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
 Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož
cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů, např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček.
Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
 Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina
institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.
Zdroje: Nařízení města Příbora č. 2/2015,
Tržní řád, účinný od 1. ledna 2016
Policie ČR. Podvody na seniorech: Jak se vyhnout
podvodu [online]. 2015 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z:
http://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.aspx
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Technické služby města Příbora nabízejí podnikatelským subjektům zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho
odeslání do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto hlášení resp. ohlašovací povinnost musí dle § 39 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v termínu do 15. 2. splnit každý podnikatelský subjekt, kterému z jeho činnosti vznikne za předešlý kalendářní
rok 100 kg nebezpečného odpadu, nebo 100 tun ostatního odpadu.
Pro více informací kontaktujte Mgr. Pavlínu Nývltovou na tel. č. 731 674 984 nebo e-mailu: obchod@tspribor.cz.

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58 Příbor • IČ 00143651 • DS 77j35ss
HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz
info@tspribor.cz
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Irena Zárubová, kancelář
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
obchod@tspribor.cz
elen.sladeckova@tspribor.cz
irena.zarubova@tspribor.cz
zdenek.parizek@tspribor.cz

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
ÚTERÝ
8:00 – 11:00
STŘEDA
8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00
PÁTEK
ZAVŘENO

HLÁŠENÍ ZÁVAD,
737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
737 245 986
737 245 983

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

SBĚR VYSLOUŽILÝCH
PRŮMYSLOVÝCH SVÍTIDEL
Technické služby města Příbora informují, že sbírají na sběrném dvoře ve Štramberské ulici č. p. 483 v Příboře (u budovy
Technických služeb města Příbora) také vysloužilá průmyslová
svítidla, jako jsou např. zářivková svítidla, lampy veřejného osvětlení, osvětlovací lampy do průmyslových hal, semafory, světelné
bannery, reklamy apod. (viz obr.). Předání svítidel na sběrném
dvoře je bezplatné.

31.03.2016
04.04.2016
05.04.2016
06.04.2016

Sběrný dvůr v Příboře je otevřen v těchto hodinách:
Pondělí, středa: 8:00 - 11:00 12:00 - 16:30 Sobota: 8:00 - 12:00
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984
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OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PÁTEK
ZAVŘENO
SOBOTA
8:00 – 12:00

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

30.03.2016

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

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

PLÁN STROJOVÉHO ČIŠTĚNÍ
KOMUNIKACÍ S UZAVŘENÍM
PARKOVACÍCH MÍST  JARO 2016

22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016

SBĚR POUŽITÝCH
POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

07.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
25.04.2016
26.04.2016

Lidická + parkoviště u sokolovny
Dukelská
Parkoviště u technických služeb
Místecká – pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány
Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS
Tyršova
Fučíkova včetně spojky Kpt. Jaroše
Masarykova
Komenského - spodní část + parkoviště
Npor. Loma – po křižovatku s ul. Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křižovatky Npor. Loma k ul. Štramberské
Gagarinova
Bezručova
ČSA od Jičínské po křižovatku s ul. Frenštátskou
Ul. 28. října
U Tatry - parkoviště
Pionýrů + parkoviště
Myslbekova
Dr. Čejky + cyklotrasa
Nová
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště
Zd. Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní
Nerudova
Šmeralova
Nádražní
O. Helmy

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čištěné bez
dopravního omezení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Irská spisovatelka Cecelia Ahernová ve svém dalším skvělém románu Jak najít lásku líčí osudy Christine a Adama,
kteří se setkají jedné zimní noci na starém mostě v centru
Dublinu. Oběma život zasadil těžkou ránu, ale každý z nich
ji řeší jinak – Adam chce skočit do řeky, kdežto Christina je
připravená bojovat a přimět k tomu i neznámého nešťastníka.
Ve vypjaté chvíli, kdy ho s nasazením všech sil drží nad vodou, s ním uzavírá šílenou dohodu – dokáže mu do jeho 35.
narozenin, že život je vzácný dar, který mu ještě může přinést
nečekané radosti…
Nevšedně pojatá rodinná sága Pískový vrch polské autorky
Joanny Batorové je jedna z nejvýznamnějších polských próz
počátku jednadvacátého století. Spisovatelka sleduje sny, trápení a naděje tří generací polských žen, úzce spojené s dějinami
20. století od války přes éru budování socialismu až ke kapitalistickému Polsku nedávných let.
Dívka ve vlaku je temný thriller britské autorky Pauly
Hawkinsové. Ve Velké Británii i USA se umístil na předních
místech v žebříčcích bestsellerů a chystá se jeho filmové zpracování. Den co den Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna
a po cestě si prohlíží předměstské domky. Když vlak na chvíli
zastaví u návěstidla, pravidelně se jí naskýtá pohled do soukromí jednoho mladého páru. Jednoho dne však Rachel zahlédne
něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá vlak zase do
pohybu, a náhle je všechno jinak…

Australan Peter Watt v dobrodružném románu Daleko za obzorem otevírá další osudy rodiny Macintoshů. Poslední z rodiny,
George, se dozví, že jeho bratr Patrick sepsal před svou smrtí novou závěť. Spoludědicem Macintoshových společností ustanovil
svého vnuka Davida. Do chlapcovy plnoletosti se mají o majetek starat jeho matka Giselle a Sean Duffy. George zuří. Pozve
Giselle s malým Davidem do Sydney, kde se jich hodlá zbavit.
Spisovatel, historik Vlastimil Vondruška své čtenáře potěšil
dalšími Letopisy královské komory. Mrtvý posel je název napínavého případu, který řeší královský písař Jiří Adam z Dobronína
a jeho pomocníci bakalář Petr a jeho žena Rozárka. U dveří svého
domu najde Jiří Adam z Dobronína těžce zraněného muže. Umírající stihne ještě říci, že se chystá jakési spiknutí, jenže zemře
dřív, než stačí povědět víc. Pro úspěch svého pátrání královský
písař brzy pochopí, že musí smrt tohoto muže zatajit. Nejdříve
však potřebuje zjistit, kdo to je a proč se v posledních dnech objevoval u všeho důležitého, co se na Starém Městě pražském stalo.
David Ebershoff v románu Dánská dívka zpracoval skutečný
příběh malíře Einara Wegenera a jeho manželky Grety. Greta
potřebovala dokončit obraz, a protože jí nepřišla modelka, neviděla jinou možnost, než použít jako náhradní model svého muže.
Sotva si však Einar oblékne punčochy, dámské šaty a střevíce,
v jeho nitru se cosi změní: uvědomí si, že je ve skutečnosti ženou,
nikoli mužem, a zatouží po změně pohlaví. Není to však snadné.
Einarův příběh se odehrává ve dvacátých letech minulého století.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již
VII. ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. Naše
městská knihovna se každoročně do této akce zapojuje, takže
i letos jsme připravily program pro naše malé i velké čtenáře
a návštěvníky.
Po celý březen budou knihovnu navštěvovat žáci prvního stupně
Základní školy Npor. Loma. Máme pro ně přichystány knihovnické lekce - Poprvé v knihovně, Pohádky Boženy Němcové,
Umíme se chovat? a povídání o Karlu Jaromíru Erbenovi.
V úterý 8. 3. v 16 hodin se koná Hodinka s knihou, hodina hlasitého čtení, hádanek a básniček určená pro nejmenší čtenáře.
Velikonoční výtvarné odpoledne proběhne 22. 3. v 15 hodin
a budeme vyrábět velikonoční dekorace.

Ve středu 23. 3. navštíví naši knihovnu ilustrátor Adolf Dudek s pořadem Pohádkové
malování I. pro čtyři třídy školáků.
Ve čtvrtek 24. 3. v 17 hodin nás astrolog
Milan Gelnar provede Od astrologie přes
Hvězdnou cestu k měření aury a čaker.
Za symbolickou cenu si můžete nechat změřit a vyfotit auru.
Letos v březnu, a potom v budoucnu každý rok, chceme pravidelně oceňovat své nejlepší čtenáře. Podrobnější informace se
dozvíte v dalším článku. Na tento měsíc také chystáme řadu
nových knižních titulů. Informace o akcích městské knihovny
můžete hledat na www.pribor.knihovna.info.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
BUDE MÍT ČTENÁŘE MĚSÍCE BŘEZNA A ČTENÁŘE ROKU
Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

V letošním roce vůbec poprvé Městská knihovna Příbor
vyhlásí Čtenáře měsíce března a Čtenáře roku. Ocenění nejlepšího čtenáře března proběhne mimo jiné v rámci projektu
Březen – měsíc čtenářů.
V dubnu bude tedy oceněn čtenář s nejvíce výpůjčkami za měsíc
březen. To je kritérium výběru. Čtenář roku bude zvolen v lednu 2017 na základě počtu výpůjček za celý rok 2016, jak vykáže
výpůjční systém. Vyhlašovat se bude jak za oddělení dospělých,
tak za oddělení pro děti a mládež do 15 let.

Odměnou Čtenáři měsíce března bude kniha, příp. pracovní
sešit se zábavnými úkoly pro děti (mládež). Pro Čtenáře roku
obou oddělení to pak bude roční registrace v knihovně zdarma.
Cílem této aktivity je posílit společenský význam a prestiž četby
a ocenit ty, kteří služby knihovny nejvíce využívají a podporují.
V oceňování čtenářů s nejvíce ročními výpůjčkami bude knihovna pokračovat i v dalších letech.
„Čti a budeš vědět. Čti a budeš se umět vyjádřit.“
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HLASUJTE PRO MĚSTO PŘÍBOR
Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města

Město Příbor se v loňském roce přihlásilo do soutěže Cestami proměn. Do této soutěže jsme přihlásili tři objekty, a to
piaristický klášter, rodný dům Sigmunda Freuda a uličky
pod kostelem.
Pokud město chce ve vyhlášené soutěži uspět, musí získat co
největší procento hlasů.
Zjišťovala jsem údaje k datu 17. 2. 2016 a zjistila jsem následující výsledky:
piaristická kolej má

8,7 % hlasů
.......zatím je čtvrtá v pořadí

rodný dům S. Freuda
uličky pod kostelem pouze

1,0 % hlasů
0,5 % hlasů

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

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

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

Příbor – Uličky pod kostelem, realizace proměny: 2013–2014

HLEDÁME STARÉ FOTOGRAFIE KATOLICKÉHO DOMU V PŘÍBOŘE
V souvislosti s otevřením Kulturního domu připravuje odbor kultury ve spolupráci
s Local TV a s kronikářkou města výstavu fotografií Katolického domu, dnes Kulturního domu. Fotografií je ale v archivu města a v redakci LTV málo. Proto vás prosíme,
máte-li ve svých domácích archivech jakékoli snímky interiéru i exteriéru Katolického domu, snímky z 20. století, prosím, ozvěte se nám. Může jít také o snímky z akcí.
O své fotografie nepřijdete. Moc děkujeme.
Kontakty:

Irena Nedomová, tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz
Elen Jeřábková, tel. 731 130 861, jerabkova@pribor-mesto.cz
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ZE ŠKOL
ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ
Mgr. Milan Krupa, Základní škola Npor. Loma Příbor

Dne 20. 1. 2016 se žáci sedmého a osmého ročníku zúčastnili
akce s názvem Živá knihovna povolání.
Jednalo o prezentaci jednotlivých povolání, jako např. hutník, elektrikář, strojní zámečník a další, kterou organizoval Svět techniky
v Dolní oblasti Vítkovic. V rámci akce probíhaly v Divadle vědy
dvacetiminutové prezentace jednotlivých profesí, které zajišťovaly
ostravské podniky, a při kterých se žáci seznámili
s náplní práce těchto profesí. Mohli zhlédnout
zajímavá propagační videa, poslechnout si vyprávění jednotlivých pracovníků, klást dotazy
a v neposlední řadě soutěžit mezi sebou v získaných znalostech. Mimo Divadlo vědy měla
jednotlivá povolání rozmístěna své stánky po
celém areálu Světa techniky, takže si žáci mohli
s jednotlivými pracovníky v klidu pohovořit a zároveň si prohlédnout i všechny exponáty tohoto
unikátního zařízení. Navíc zde probíhala pre-

zentace historie a tvorby ostravského studia České televize, kde si
žáci prohlédli a vyzkoušeli televizní techniku a obdivovali kostýmy,
které znají z televizních pohádek a dalších pořadů.
Myslím si, že prostřednictvím takovýchto akcí mohou žáci získat
poměrně přesnou představu o náplni práce jednotlivých profesí
a že jim to usnadní rozhodování o volbě dalšího vzdělávání.

TAK ZASE ZA ROK, KYČERKO!
Mgr. Vladislava Strnadová, Základní škola Npor. Loma Příbor

17. ledna byla zima, mrzlo, obloha byla azurová a slunce zářilo.
A my – děcka a dospěláci ze ZŠ Npor. Loma Příbor jsme vyráželi
na týdenní pobyt na horách. Už druhým rokem do Velkých Karlovic, do hotelu Kyčerka a na kopce Ski areálu Synot. Lyžařské zázemí
špičkové, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé – 2 dětské pásy,
3 malé vleky, 1 modrá a 1 červená sjezdovka. Prostě ideál. A když
se k tomu přidá tak fantastické počasí, jaké na nás v Karlovicích
čekalo, nemůže to dopadnout jinak než skvěle. Jezdili všichni a na
všech kopcích. Však se o tom zpívá i v písničce, kterou jsme si opět
na lyžáku vytvořili. Tentokrát na nápěv písně Tři citronky a refrén
se nesl v tomto duchu: Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba carving, rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba boarding, rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba
všecko, lyžuje tu každé děcko!
Nebylo by to ale úplné vyprávění, kdybychom se nezmínili o skvělém
zázemí, které nás v ubytovacím zařízení Kyčerka čekalo. Stejně letos
jako vloni jsme ráno vybírali u snídaně z několika chodů – jogurt,
„mysli“, kuličky, čerstvé rohlíky, marmeláda, sýr, salám – šunka,
smažený chléb ve vajíčku, párky, zelenina, ovoce, někdy moučník,
čaj. Teplé obědy, teplé večeře a vše velmi chutně uvařeno a milým
personálem vydáno. Vycházíme velmi dobře se zaměstnanci a oni
vycházejí velmi dobře s námi. Jsme nesmírně potěšeni, že každý rok
chválí naše /tím pádem vaše/ děti.

Myslím, že nás toto místo velmi okouzlilo a že naše lyžáky budeme
směřovat i v příštích letech sem. Ještě jsme se totiž dozvěděli úžasnou
novinu. 50 metrů od hotelu bude do dvou let vybudován Vodní svět.
Takže sláva. Pokud nebude sníh, budeme moci chodit po horách a plavat.
My ale stejně s dětmi plavat chodíme. Letos jsme navštívili uprostřed
týdne /kdy se nelyžuje/ horský hotel Horal, kde jsme hodinu pobývali
v relaxačním centru /vřele doporučujeme/ a hodinu hráli bowling.
Ve čtvrtek se závodilo, večer se rozdaly medaile, prohlédli jsme si
videa a fotky, v pátek se na nás opět usmála azurová obloha a odpoledne jsme se vydali na cestu domů. Věřte – nechtělo se nikomu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBOR, PIONÝRŮ NA BENÁTKÁCH
PŘIJME SPRÁVCE ŠKOLNÍ ZAHRADY
URČENÉ PRO VEŘEJNOST
Očekávané pracovní předpoklady:
• zručnost při práci se zahradním nářadím a zahradní technikou
• samostatnost, zodpovědnost a důslednost
• možnost pracovat v pracovní dny (odpolední hodiny) a střídavě o víkendech
Práce bude probíhat na základě uzavřené dohody o provedení práce v termínu od 1. 4. do 31. 10. 2016.
Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067
e-mail: mspionyru@tiscali.cz
Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ
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PUTOVÁNÍ S OLAFEM
Mgr. Daniela Grohmannová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Před koncem prvního pololetí uspořádaly paní vychovatelky a zástupci
žákovské samosprávy zábavné odpoledne pro děti z družiny s názvem Putování
s Olafem. Pro žáky bylo v tělocvičně
nachystáno devět stanovišť, kde plnili
různé úkoly se zimní tématikou. Každý
měl kartičku, na kterou na stanovišti
získal razítko za zvládnutí úkolu. Děti
skákaly do sněhové závěje, sáňkovaly,

hledaly zvířecí stopy ve sněhu, srážely
plechovky sněhovými koulemi, skládaly obrázky nebo si oblékaly rukavice
Dědy Mráze. Zvládly i slalom na lyžích
nebo vyluštit tajenku. Zkrátka užívaly
si zimních radovánek, i když to venku
na pořádnou zimu moc nevypadalo.
Za splnění všech úkolů každý získal sladkou odměnu. Odpoledne se moc vyvedlo
a všichni domů odcházeli spokojeni.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

K zápisu do 1. tříd se dostavilo v naší škole 12. 2. 2016 63 dětí. 7 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky. U 6 dětí se
čeká do 31. 5. 2016 na posouzení odborného lékaře a PPP. Do 1. tříd v září nastoupí pravděpodobně 56 žáků. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hezký vstup do první třídy.
Reportáž ze zápisů do základních škol v Příboře v Local TV, 10. zprávy (premiéra 6. 3.), www.televize-pribor.cz

LYŽOVÁNÍ SE SKI SNĚHULKOU
0$7(ġ6.Éã.2/$.
.$0$5É')5(1ã7É76.É3ġÌ%25


Mgr. Miriam Reichertová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Když v pondělí 15. února odjížděl od Základní školy Jičínské autobus plný natěšených malých lyžařů na lyžařský výcvik, byly na tvářích
některých rodičů vidět rozpaky, kde seženeme v blízkosti sníh!
Díky umělému zasněžování a občasné sněhové vločce se podařilo
ve Ski areálu v Palkovicích vytvořit dobré podmínky. Děti se v družstvech pod vedením instruktorů učily základy lyžování, nebo se
zdokonalovaly v technice. 19 žáků stálo na lyžích poprvé a během
jednoho týdne udělaly děti velké pokroky. Počasí bylo proměnlivé,
ale teplý čaj a dobrá nálada je vždy zahřály. Poslední den lyžování
čekalo na žáky závodění, diplomy a sladké odměny.
Lyžařský výcvik byl krásným sportovním zážitkem, pěkným odreagováním od školních lavic a zpestřením každodenní výuky. A my
doufáme, že se příští rok s některými lyžaři zase v Palkovicích setkáme!
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PŘÍBORŠTÍ UČITELÉ
Ing. Marian Dobiáš

Vy jste Dobiáš? Vaše maminka nebo otec mě učili! Tak mě
občas osloví nějaký starší obyvatel nebo obyvatelka Příbora
a okolí a obvykle následuje nějaká historka ze školy.
Příbor byl vždy centrem školství, byly tady školy základní, gymnázium a zvláště v budově piaristického kláštera tzv. učitelský
ústav, který připravoval budoucí učitele. Tento učitelský ústav
absolvovala ve třicátých letech minulého století i moje maminka, rozená Krompolcová, od jejíhož narození uplyne v těchto
dnech už sto let. Tady také poznala svého budoucího manžela
Felixe Dobiáše. Po absolvování ústavu nastoupila svoje první
učitelské místo na zapadlých lazoch u Krupiny na Slovensku.
Vyprávěla nám o nepředstavitelné bídě, která tam byla, i o škole, jedné místnosti s hliněnou podlahou, kde děti musely nosit
v zimě do školy dřevo, aby se mohlo topit a učit se.
Po odtržení Slovenska se maminka vrátila domů do Klokočova a učila na Spálově a v Petřvaldu na Moravě. Těžké chvíle
rodina prožila, když fašisté popravili jejího bratra Leopolda
pro odbojovou činnost. Po osvobození se s mým otcem vzali
a učili na různých školách v Sedlnicích a Kopřivnici, až nakonec zakotvili v Příboře.
To už jsme s bratrem Leošem vnímali svět a byli svědky, jak rodiče každý večer pečlivě psali přípravy na příští den, ale slyšeli
jsme i diskuze o škole, která byla celý život podstatnou náplní
jejich života. Maminka učila vždy první nebo druhou třídu, byla
přísná a důsledná, ale dokázala hodně naučit. I my s bratrem
jsme prošli jejíma učitelskýma rukama, ale měli jsme to těžké,
byla na nás přísná, aby nevznikl ani náznak nějaké protekce.
Můj otec učil na druhém stupni základní školy jazyk český,
zeměpis a fyziku, ale jeho srdce tíhlo k tělocviku a zvláště k hudební výchově. Hrál dobře na klavír a na housle, velmi dobře
a rád zpíval a po mnoho let vedl na různých školách dětské pěvecké soubory, které měly velmi dobrou úroveň.
Společenství příborských učitelů bylo široké a já jsem ho znal
ze dvou stran, jako žák ze školy i z rozhovorů mých rodičů
doma. Stále vzpomínám na maminkovskou paní učitelku Domitrovou, ráznou matematičku paní Šnajdarovou, výraznou
postavu Rudolfa Bordovského i moudrého člověka Jaromíra
Štěrbu na gymnáziu. Školou žili i nedávno zesnulá paní Jitka
Kabátová, manželé Rozehnalovi a Poláškovi i pan Zdeněk Polášek, od kterého jsem dostal v páté třídě poznámku „Již kouří,
je to na něj příliš brzy“. Následoval doma výprask, díky němuž
jsem byl dlouhá léta nekuřákem.
Byli to právě příborští učitelé, kteří byli hybnou silou veřejného, kulturního a sportovního života ve městě a okolí. Ať to byli

pánové Marušan, Hrubiš, Müller, nebo Demel, Švábenický,
Sýkora z Hájova a další ve spolupráci s bratry Pukovcovými
připravili s dětmi stovky besídek, akademií, divadel, koncertů a hudebních vystoupení. Nacvičovali na spartakiádu,
vedli umělecké i sportovní kroužky, letní tábory, pracovali
ve sportovních a turistických oddílech, chodili na brigády, organizovali plesy a zábavy. Byli při vítání občánků i při akcích
v domovech důchodců, a to vše zdarma nebo za minimální odměnu. Příborské školy měly díky svým učitelům velice
dobrou pověst a jejich absolventi se úspěšně uplatnili v dalším studiu i v životě.
Po odchodu na důchod rodiče ještě občas brigádně na školách
vypomáhali, věnovali se zahrádce, ale škola byla stále jejich
důležitým tématem. Když k nám přišla nějaká návštěva, téměř vždy to byla nějaká učitelka důchodkyně, například paní
Kopalová, rozhovor se točil okolo školy. Bylo s podivem, jaké
podrobnosti si po létech vybavovali a s jakým zaujetím a láskou
o škole a svých žácích mluvili. Maminka na důchodě vždycky
obrečela 1. září, kdy litovala, že nemůže stát u tabule a vítat
svoje nové prvňáčky. O to více si vážila, když byla pozvána
na Den učitelů nebo při jiné příležitosti mezi svoje bývalé spolupracovníky na školu Jičínskou nebo Npor. Loma. Je opravdu
chvályhodné, když si mladí učitelé vzpomenou na svoje starší
kolegy a občas je pozvou mezi sebe.
Dovolte mi ještě připomenout záslužnou práci těch, na které
ve vztahu ke škole veřejnost trochu zapomíná. Jsou to provozní
zaměstnanci - školníci, kuchařky, uklízečky a administrativa školy.
Já i všichni mí spolužáci si dodnes vybavujeme školníka
pana Panáče v modrém fraku, jak zvoní na zvonec, prodává skvělé masné rohlíky a bdělým okem dbá na pořádek.
Totéž platilo na vedlejší škole o obětavé školnici paní Karlíkové. Tenkrát neexistovalo ústřední topení a školník spolu
s topičem panem Strakošem od října do května museli ručně topit v desítkách kamen po celé škole. A to byly tenkrát
i dvacetistupňové mrazy, Lubina pravidelně zamrzala a hráli
jsme na ní hokej.
Dnešní škola je samozřejmě o něčem jiném, a je to tak dobře,
vývoj nejde zastavit. Na učitele klade větší nároky, jiní jsou
žáci, společnost, rodiče, metody výuky, prostředky komunikace i společenské normy. Nicméně úloha a funkce učitele je
a bude nezastupitelná. Přejme současným příborským učitelkám a učitelům, aby se jim dařilo vychovat slušné a chytré
žáky, kteří na ně budou vzpomínat s láskou a vděčností, jako
my vzpomínáme na své učitele.

PODĚKOVÁNÍ
SRDEČNÝ DÍK
Byl devátý leden 2016 – zemřela mi maminka, najednou jsem cítila ztrátu velké lásky a jistoty. Bylo a je mi moc smutno, ano
jsem vděčná za ty dlouhé roky, co jsme byly spolu, přesto to bolí. Proto touto cestou děkuji všem, kteří mi slovem i písmem útěchy pomáhají v těchto dnech.
Taktéž děkuji všem, kteří se přišli 15. 1. 2016 s maminkou – paní Drahomírou Gilarovou rozloučit a přinesli květiny.
Zvlášť děkuji zaměstnancům Dětského domova z Nového Jičína, vychovatelkám družiny z Příbora, zástupcům bývalé internátní školy pro namibijské děti z Bartošovic, členům výboru TJ – Sokol i Klubu důchodců z Příbora. Ještě jednou všem můj
srdečný dík.
Ivana Žárská
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CO NÁS ZAJÍMÁ Z PRAVOPISU
SHRNUTÍ I  V
Mgr. Irena Nedomová

JAZYKOVÝ JEV
do Příbora x do Příboru
v Příboře x v Příboru
Kulturní dům, máme na mysli
náš příborský
zhlédnout x shlédnout

PRAVIDLA
pravidla umožňují obojí

na Prchalově x v Prchalově,
na Hájově x v Hájově
na Benátkách x v Benátkách
piaristický klášter v Příboře x
Piaristický klášter v Příboře
sál a 6. pád - kom, čem

pravidla umožňují obojí, jde-li o místo
vyšší, je vhodnější předložka na

je-li to název, velké K, jeli to jakýkoli
KD, malé k
každé má svůj význam

v Sedlnici x v Sedlnicích

malé p-, jde o označení budovy, ne
o její název
sále i sálu, obojí možné - každé
s jinou předložkou, nejde o striktní
pravidlo, ale vnáší do textu řád
podle pravidel je jedna Sedlnice

TJ Sokol x T. J. Sokol x t. j.
Sokol
PF, pf, P. F., p. f., P.F.

TJ Sokol - iniciálová zkratka
t. j. Sokol - grafická zkratka
P. F. a p. f., popř. PF

Petr Martin x Martin Petr
Malý Josef x Josef Malý
sokolovna v Příboře x
Sokolovna v Příboře.
ulice Na Valše nebo Na valše

vždy nejdříve jméno,
pak příjmení
obojí možné - u každého je jiný
význam
po předložce, hodnosti, titulu velké
písmeno
název ulice se skloňuje

na ulicích Jičínská, Smetanová
na ulicích Jičínské, Smetanově
s městem Příborem x
s městem Příbor

je možné obojí, obě varianty jsou
rovnocenné

kalendářní data

variant je řada

POUŽÍVÁME
dáváme přednost místní zvyklosti
do Příbora, v Příboře
příborský Kulturní dům se jmenuje
Kulturní dům
zhlédnout film, výstavu
shlédnout z věže, směr shora dolů
na Prchalově
na Hájově
na Benátkách - místně obvyklé
piaristický klášter v Příboře

ŠPATNĚ

příborský
kulturní dům
shlédnout výstavu,
shlédnout film

Piaristický
klášter v Příboře

v sále se koná přednáška.
hovořil o sálu v klášteře
jdu do Sedlnice
jazykovědci jsou jednotní, historici ne,
doklad o přejmenování na mn. číslo
neexistuje, v obci ho přesto používají
TJ Sokol (pozn. jde o Tělocvičnou
jednotu - ne Tělovýchovnou jednotu)
lidé nejčastěji používají PF, doporučuje
se verze s tečkami a za tečkami POZOR!! - mezera! P. F. nebo p. f.
Martin Petr - pane Petře
Josef Novák - pane Nováku
sokolovna v Příboře - budova TJ Sokol
Sokolovna v Příboře - název restaurace
Na Valše, Na Kamenci, Na Nivách,
Dr. Čejky, Kpt. Jaroše
na ulicích Jičínské, Štefánikově,
Smetanově
s městem Příborem - používá se v mluvě
a u známých měst s dlouholetou tradicí
s městem Příbor - použití v úředním
stylu, ale jen s obcí Příbor
1. ledna 2016 a 1. 1. 2016 - pozvánky,
dopisy, tiskové zprávy, reportáže aj
01.01.2016, 2016-01-01 úřední text

T.J. Sokol
P.F., p.f.
bez mezer nelze

Jdeme si zacvičit
do Sokolovny....
ulice Na valše,
ulice dr. Čejky
na ulicích
Jičínská,
Smetanová

01.ledna 2016
1.1.2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

16 let pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku, sbírku
na pomoc potřebným. Stejně dlouho organizují sbírku na Prchalově.
V Příboře jsme poprvé Tříkrálovou sbírku zaznamenali v našich zprávách před 15 lety - v roce 2002.
Rok co rok už 15 let se dospělí dobrovolníci s tříčlennými skupinkami
dětí vydávají do ulic měst a žádají občany o příspěvek pro potřebné.
Do zapečetěných kasiček lidé vkládají od drobných korunek až po větší
papírové peníze. Každý peníz skupinku tří králů potěší.
„Tříkrálová sbírka se počítala,“ říká Jana Kopková z finančního odboru
Městského úřadu Příbor, „21. ledna na Charitě Kopřivnici. Na Hájově
se vybralo 15 312 korun a v Příboře 92 866 korun.“
Na Hájově vybrali o 1 200 korun více než vloni, v Příboře o 8 400 korun méně. I tak jde o částku velmi pěknou!
„Bez této pomoci bychom nebyli schopni poskytovat naše služby ve stávajícím rozsahu či kvalitě, poskytovat sociální pomoc lidem v krizi, ani
se podílet na humanitární pomoci v zahraničí,“ vysvětluje Mgr. Miloslav Leško, ředitel kopřivnické Charity.
Na Kopřivnicku - v 16 obcích (např. Hájov, Hodslavice, Kopřivnice,
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Rybí, Příbor, Skotnice, Veřovice a další) vybralo letos 131 skupinek
celkem 825 972 Kč.
Z vybrané částky jde po 5 procentech na režii sbírky a sekretariát
ČKCH, 10 % obdrží fond humanitární pomoci, 15 % diecézní charita a v místní charitě zůstane 65 %. Letošní záměry procházejí nyní
schvalovacími procesy. Vloni z oněch 65 % Charita Kopřivnice použila 405 519 Kč na podporu péče o seniory v terénní službě, 54 361 Kč
na podporu péče o seniory v DPS Mořkov a 90 805 Kč na přímou
sociální výpomoc (71 100 Kč) a dar Charitě Nový Jičín (19 705 Kč).
„V roce 2016 půjde 10 až 15 procent na terénní pracovníky, kteří jezdí
k místním Příborákům,“ zjistila v Charitě Kopřivnici Jana Kopková.
Na Prchalově, který spadá pod ostravskou Charitu, nasbírali 8 157 korun, o 364 koruny více než vloni.
„Sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomáhat, či něco
obětovat. Všem, kteří přispěli a jakkoli se na sbírce podíleli, patří velký dík,“ uzavírá Miloslav Leško.
Tříkrálová sbírka také v Local TV Příbor
2. týden (9. 1.) a 5. týden (30. 1.), www.televize-pribor.cz

BEDÝNKAŘENÍ V PŘÍBOŘE
Ing. Jana Konečná, Ing. Alena Malíková

Zahradníkův rok nikdy nekončí, už nyní je ten pravý čas přemýšlet
a chystat se na novou sezónu. A nemusíme mluvit jen o zahradnících,
pěstitelích, ale i o početnější skupině – nás, konzumentech. Uvažovali jste někdy o tom, kde se bere naše jídlo, z jakých zemí pochází,
kolik kilometrů najely suroviny na váš oběd a s jakou péčí se jim „někdo“ věnoval? Kolika páry rukou muselo projít vaše (lednové) rajče
předtím, než jste zjistili, že vám nechutná, a vyhodili jste ho do koše?
Není na škodu představit si tuto „cestu jídla“ – semínka – pole – spousta dřiny a obav z počasí – sklizeň – velkosklady, velkoobchody, balírny,
maloobchody, dopravci, kteří vše vozí sem a tam, samozřejmě každý
se svou marží. Cesta jídla v obchodě na regále zdaleka nekončí. Víte,
kolik hodin týdně strávíte chozením do obchodu a vybíráním věcí do
svého košíku? Berete si na ten nákup auto? A o kolik pak vlastně stoupne cena vašeho nákupu? Někoho může také překvapit informace, že
až 25 % vypěstované zeleniny a ovoce se na pulty vůbec nedostane,
protože nesplňuje estetické požadavky zákazníka. A pokud se dostane,
tak se občas také neprodá, protože v jiném obchodě mají akci, nebo
to zákazník prostě nestihne dříve, než se zkazí. O vyhazování v domácnostech by se daly popsat celé kapitoly. V celé EU se dle statistik
každoročně vyhodí 90 miliónů tun potravin (180 kg/osobu). Nevěříte?
Podívejte se na dokument Z popelnice do lednice1.
Je možné něco z toho změnit, zkrátit kilometry, zbavit se všudypřítomných obalů, ušetřit ropu? Jednou z cest je přemýšlet o jídle, informovat
se, zbytečně nekupovat a nevyhazovat, druhou začít si pěstovat sám/
využít nabídky hodné sousedky, třetí zajímat se, jestli v blízkém okolí existuje vhodný dodavatel, a samozásobit se. Dobrou zprávou je, že
dodavatelé stále jsou. I v blízkém okolí Příbora se začínají objevovat

zemědělci, kteří nepěstují jen řepku a kukuřici pro bioplynové stanice,
ale věnují se ovoci, zelenině či chovají zvířata na maso, mléko a vajíčka.
Je možné je vyhledat a domluvit se.
Spoustu času s hledáním, kontaktováním, dovozem a výběrem může
ušetřit i tzv. bedýnkování, které v Příboře funguje už šestým rokem
a využívá jej jistě stovka odběratelů. Od loňského roku se podařilo
rozšířit sortiment a je možné odebírat i mléčnou bedýnku, jako první v České republice. A jak to funguje?
Jednou z cest k místnímu jídlu je komunitou podporované zemědělství,
tj. systém, který pomáhá vytvořit přímý vztah zemědělec-spotřebitel.
Bez překupníků. Zemědělec ví, pro koho pěstuje či chová, spotřebitel
ví, od koho získává - bez obalu, pohodlně a férově pro všechny strany. Je
v tom i oboustranná zodpovědnost, důvěra a podpora. Zpravidla každých 14 dní je na svozové místo doručena bedýnka sezónního ovoce/
zeleniny/mléčných výrobků; čtyřikrát do roka pak i maso: přivezete
prázdnou bednu a odvezete si plnou, platíte buď měsíčně, nebo za celou sezónu. Někdy je možné si vybrat velikost bedýnky a přizpůsobit
i její složení. Oblíbená je i „společné bedýnky“ – sdílí ji více lidí. Pokud jedete na dovolenou, je možné bedýnku odhlásit nebo přenechat
jinému zájemci. Na straně nevýhod se pak objevuje pro někoho svazující termín vyzvedávání a také projev sezónnosti ve složení bedýnek
(v zimě není kozí mléko, jahody apod.).
V Příboře aktuálně probíhá registrace na odběr bedýnek v nové
sezóně u Ličků ze Sedlnic (ovoce, zelenina), na Ekofarmě Šelongovi
v Pustějově (bio zelenina) a biofarmě Šťastná koza z Velkých Albrechtic (kravské a kozí mléko a produkty v biokvalitě). Níže uvádíme
podrobné informace:

Farma Lička, Sedlnice
Složení bedýnky
Podle toho, co je vyseto a zasazeno a podle období v sezóně:
brambory, mrkev a jablka, další kořenová zelenina (celer i řapíkatý, petržel, červená řepa, ředkvičky, ředkev, vodnice),
cibule, pórek, kedlubny, saláty, plodová zelenina (okurky, rajčata, paprika, dýně, cukety, patisony), třešně, broskve,
švestky, hrušky, jahody, červený rybíz, bylinky a natě. V zimě med, 100% mošty pod názvem MOŠTÍK, sušené ovoce, pohanka, špalda, mák - co se v Poodří urodí.
Velikost bedýnky
Velká 6 -10 kg, malá 3 - 5 kg (v jarních měsících je hmotnost nižší, na podzim vyšší).
Cena/způsob platby Zatím není stanovena/ v roce 2015 byla cena 310 Kč/165 Kč
zpětně 1x měsíčně za odebrané bedýnky, převodem na účet.
Sezóna /Frekvence
Podle ročníku: cca květen – prosinec / co 14 dní.
Místo/Den/Čas
Tyršova 705, Příbor / čtvrtek /17:00
Kontakt
bedynky@centrum.cz ; www.facebook.com/Farma Lička
Ekofarma Šelongovi, Pustějov
Složení bedýnky
Biozelenina - podle toho, co je vyseto a zasazeno a podle období v sezóně: mrkev, petržel, cibule, pórek, brambory,
celer, česnek, kedlubny, ředkvičky, kadeřávek, rajčata, okurky, papriky, cukety, hrášek, dýně, mangold, saláty, špenát, fenykl, bazalka, majoránka, pažitka, petrželka, tymián, kopr atp.
Velikost bedýnky
Podle období v sezóně – od cca 7 kg do 13 kg – váha se zvyšuje.
Cena/způsob platby 4200,- Kč za celou sezónu dopředu, je možné domluvit se na platbách cca za čtvrt nebo půl roku.
Sezóna /Frekvence
Podle ročníku: cca květen – začátek listopadu / co 14 dní.
Místo/Den/Čas
Garáž Marty a Luboše Švajdových, Příbor / čtvrtek / od 15:00 (každý má svůj klíč).
Kontakt
g.selongova@seznam.cz ; http://farma-selongovi.webnode.cz/
Šťastná koza, Markéta Toběrná, Velké Albrechtice
Složení bedýnky
Velikost bedýnky
Cena/způsob platby
Sezóna /Frekvence
Místo / Den / Čas
Kontakt

Bio mléko a produkty z kozího a kravského mléka. Standardně 3 l mléka (kravské, kozí, syrovátka), čerstvé/zrající
kravské i kozí sýry, tvarohy, kraváčky, ricotta, příležitostně ghí, vajíčka. V zimě není kozí mléko.
Viz výše, je možné individuálně upravit (např. jen kozí/jen kravské apod.).
Cca 300 Kč (vč. záloh na sklo) + zakoupení polystyrenové bedýnky /dopředu na 3 měsíce, poté vyúčtování.
Celoročně / co 14 dní.
Coworking Centrum, nám. Sigmunda Freuda 10, Příbor – nad KB / čtvrtek / od 10:00 do 17:00
info@stastnakoza.cz, http://www.stastnakoza.cz/

A kdo by chtěl vědět víc, může přijít 10. března 2016 do Coworking Centra v Příboře – na náměstí Sigmunda Freuda 10 (1. patro nad
KB). O místním jídle si budeme povídat od 17.00 hodin.
1 https://www.youtube.com/watch?v=6ZrHxZYYOAM
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KLUBY, SPOLKY
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 V JUNÁKU
Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Rok 2015 máme úspěšně za sebou a na nás čeká dalších
dvanáct měsíců zábavy a zážitků. Jaký rok 2016 bude? My doufáme, že stejně vydařený, ne-li více než ten minulý. Ale to už
zase předbíhám, pojďme se podívat, co se v příborském skautingu událo za celý minulý rok.
Rok 2015 pro naše středisko začal nádhernou zprávou, překonali jsme hranici 150 členů. Takovou členskou základnu
naše středisko už dlouho nepamatuje. Skaut v Příboře se tedy
i v minulém roce nadále držel vzrůstajícího trendu členů, a to
nás jen těší.
První skautskou akcí v roce 2015 byla Uzlařská regata, ve které jsme se pokoušeli si nezauzlovat všechny naše končetiny
a předvedli jsme své uzlařské nadání.
V březnu během období jarních prázdnin jsme se vydali na chatu do obce Pohoř, kde se konal již klasický Zimní minitábor.
Tentokráte v duchu oblíbeného filmu Já, padouch děti bojovaly o titul největšího padoucha.
Na začátku dubna se naše světlušky a vlčata pokusily vyhnat
zimu a na akci Vítání jara spálily dvě vlastnoručně udělané
Moreny. Další akci v dubnu pořádali naši bratři a sestry z Lubiny, byl jí již 4. ročník Skautského plesu. 25. 4. se pak konal již
tradiční výstup na Ivančenu, kam jsme se vydali uctít památku
padlých skautů. V dubnu se stala ještě jedna velmi důležitá věc,
která se týká všech českých skautů, naše organizace totiž změnila název. Od 1. 4. se jmenujeme. Junák – český skaut, z. s.
Skautský květen zahájila akce určena převážně pro starší skautky a skautky nazvaná Ṻberakciešen, u které si účastníci nebyli
do poslední chvíle jistí, co je vlastně čeká. Další květnovou akcí
byl Skautský pohádkový les, který si již po třetí připravily naše
děti pro ostatní děti z našeho městečka. V letošním roce navštívilo náš pohádkový les okolo 60 cestovatelů. Hned další den
po pohádkovém lese nás čekala společná akce celého střediska, na které jsme si p několika společných hrách a aktivitách
pochutnali na vynikající vaječině. V květnu se u nás v Příboře
také konalo okresní kolo Svojsíkova závodu. Příborským hlídkám se v domácím prostředí dařilo. Nejlépe si vedla družina
Le Ukulele, která se umístila na krásném 3. místě a opět postoupila do krajského kola. V krajském kole, které se konalo
o týden později v Pochni, se našim klukům už tolik nedařilo,
ale nakonec získali krásné 7. místo.
Po závodech už začaly přípravy na tábory. Naše středisko již
tradičně pořádalo 3 letní tábory. Dva tábory pořádaly lubinské
oddíly v Prlově u Valašské Polanky. Třetím táborem byl tábor
příborských oddílů. V letošním roce byl zvoleno téma Stroj
času. Celkem 10 dní děti cestovaly do různých období českých
dějin od pravěku přes období národní obrození či doby husitské
až do doby, kdy u nás zuřila 2. světová válka. Toto vyvrcholení
celého skautského roku si nenechalo ujít přes 40 příborských
skautů a skautek.
V pátek 4. září se konala první schůzka po prázdninách, na ní
se ukázalo, že i v letošním školním roce bude mít naše členská
základna další nárůst. První schůzka se nesla v duchu zahajovačky, mladí i starší mezi sebou soupeřili v různých soutěžích
a aktivitách. Hned další týden se konala už čtvrtá Lávka. Akce
byla určena pro ty nejstarší skauty a skautky. Společně jsme
se vydali do Ostravy na LaserGame a ráno jsme vstávali ještě
za tmy, abychom mohli pozorovat východ slunce. O prodlouženém víkendu 25.–28. září proběhlo v Příboře a okolí velké
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finále Svojsíkova závodu, který je určen pro skauty a skautky
ve věku 11–16 let. Šlo o vyvrcholení tradiční postupové soutěže
4–8členných skautských družin, která každé dva roky probíhá
na třech úrovních – základní, krajské a celostátní. V pátek se
na příborské koupaliště sjelo 28 chlapeckých a dívčích družin,
celkem 146 závodících dětí, ze všech krajů České republiky.
Během celého víkendu se u nás v Příboře ukázalo bezmála 400 skautů a skautek. Vítězi se staly Špagetky ze střediska
Dolní Dobrouč, které reprezentovaly Pardubický kraj v kategorii skautek, a Vlci ze střediska Křtiny, kteří reprezentovali
Jihomoravský kraj v kategorii skautů.
V pátek 9. října se pak u nás ve středisku konala další celorepubliková akce – Příborská Klapka. Klapka je festival krátkých
amatérských filmů vznikající v režii roverských kmenů či
skautských vedoucích. V letošním ročníku se u nás představilo celkem 6 filmů, z nich jako nejlepší byl zvolen film Mexické
fazole plněné uzeným a škvarky s kysaným zelím a osmaženou
cibulkou od skautů z Boskovic. Během října si příborští skauti užívali krásy podzimu, vlčata a světlušky na akci Drakiáda
a skauti a skautky se vydali na výlet na Javorník.
V listopadu se světlušky a vlčata vydaly na výlet do Štramberka,
kde navštívily expozici AquaTerra a pekárnu štramberských
uší a skauti absolvovali již pátou Lávku. V prosinci jsme si společně popřáli krásné Vánoce na Vánoční schůzce. Již tradičně,
i když letos trošku netradičně jsme ve stanu na náměstí rozdávali Betlémské světlo, pro které si přišlo zase o trochu více
lidí. Poslední akcí roku 2015 byl 2. ročník Skautského pingpongového turnaje O zlatou pálku.
Celý rok nás podporovalo město Příbor, kterému touto cestou za jejich podporu, ať už finanční nebo poradní, mockrát
děkujeme. Děkujeme také rodičům, kteří nám věří natolik, že
nám svěří své děti. Velké díky patří i samotným dětem, které
nám, vedoucím, dodávají spoustu energie a radosti. Největší
obdiv a poděkování ale patří ostatním vedoucím, kteří dobrovolně tráví ve skautu spoustu volného času a i přes práci či
školu dávají do vedení všechno. A kdo, že se na vedení vašich
dětí podílí? Naše nejmenší Berušky vede Áďa Fabrigerová
a Anežka Procházková a skautky Kača Holubová společně
s Barčou Matulovou. Na vedení vlčat se podílejí Zdena Pustějovský a Pavel Čech a skauty vede Patrik Nedoma. Dále se
na vedení a chodu střediska podílejí Míša Čechová, Vojta Koláček, Rendy Franek, Verča Cigánová, Lenka Novotná, Ondra
Tuza, Mira Čech, Josef Makúch, Verča Tuzová a Terka Matulová. Poděkování zaslouží i naši mladí roveři, kteří se pomalu
připravují na vedení, konkrétně děkujeme Anežce Matulové,
Bětce Rébové, Filipu Kramolišovi a Danku Žárskému a dalším.
Největší podíl na chodu našeho střediska mají Jan Procházka,
Jiří Tuza a Vašek Procházka. Děkujeme.
A co v roce 2016? Budeme se snažit, aby akce, které proběhly loni, byly i letos a lepší. Úspěšně máme za sebou už první
akci nového roku – Zimní minitábor (píšeme o něm v další článečku). Dobrou zprávou je pro nás opětovné navýšení členské
základny, která v této chvílí čítá již 156 členů. Více informací
o registraci naleznete na našem facebooku v podobě krásné
infografiky.
https://cs-cz.facebook.com/skautpribor/
Přejeme všem krásný rok 2016.
Za příborské skauty a skautky Paťa

„ZIMNÍ“ MINITÁBOR JUNÁKA
Dan „Daněk“ Žárský a Patrik „Paťa“ Nedoma, členové příborského Junáka

Jak nejlépe strávit poslední dny jarních prázdnin? Přece na táboře se skautem! „Že bychom nakonec přeci jen měli
i sníh?“ říkali jsme si ráno před odjezdem, když jsme čekali
na vlak na příborském nádraží. Okolí bylo pokryté sněhem
a my se radovali, že budeme moct stavět sněhuláky. Představy
na koulování přerušilo houkání vlaku. Rozloučili jsme se s rodiči a sourozenci a nasedli do něj. Cesta ubíhala docela rychle,
ale všichni jsme byli rádi, když vedoucí ohlásili naši poslední zastávku. Cestou jsme zažili i jednu stresovou situaci, když se Paťa
nemohl dopočítat dětí. Nakonec se ale zjistilo, že si jen špatně
zaznačil počet. Některé z nás cesta trochu „zmohla“, a tak jsme
hned za nádražím udělali občerstvovací pauzu u (modrého!)
Penny marketu. Po pauze nás čekala cesta na chatu. A jelikož
chodit jen tak obyčejně je podle vedoucích nuda, tak nám vymysleli hru. Někdo byl slepý, někdo dělal vodícího psa, z někoho
se stala siamská dvojčata a některým dokonce srostly nohy
k sobě. S těmito handicapy jsme pokračovali v trase. Pro každého byla nejkrásnější chvíle cesty, když se před námi objevila
střecha fary v Pohoři, kde jsme se měli ubytovat. Ihned potom,
co jsme dorazili, se všichni vrhli na matrace, ať na ně taky nějaká zbyde. Nakonec však zbylo na všechny včetně vedoucích.
Jakmile jsme se zabydleli, čekal nás první program, který si pro
nás připravil Hopity. Jednalo se o bojovku, která se jmenovala Hrady. Byli jsme rozděleni na dvě družstva. Naším prvním
úkolem bylo postavit z kartonu a papíru hrad. Obě družstva
se rozhodla, že budou svým vlastním způsobem uctívat jednorožce. Zatímco jedno družstvo mělo jednorožce v erbu, druhé
rovnou postavilo hrad, který jako jednorožec vypadal. Po dokončení naší pevnosti jsme se odebrali na místní hřiště, kde se
odehrála druhá část hry. Zde jsme své hrady obehnali vodními příkopy a vybavili katapulty. A jakmile bylo vše postaveno,
nastal litý boj papírovými koulemi, ve kterém se jako hrdinové
ukázali ,,Malá Barunka“ nebo Afro, kteří bránili svůj hrad proti
desetinásobné přesile. Po takové bitvě nám doopravdy vyhládlo,
a tak všichni po návratu „domů“ ocenili výborné nudle s mákem
od Aďi. Na večerní program si připravili starší skauti a skautky
hru, která prověřila naši spolupráci v párech. Na začátku každá
holka napsala na papírek něco o sobě. Podle těchto informací
si potom kluci naslepo vybírali svou partnerku. Dvojice si pak
v několika aktivitách vyzkoušela vzájemnou spolupráci. Mezi
aktivity patřil například útěk z vězení, skládání puzzle, pletení
copu, ve kterém každý mohl používat pouze 1 ruku a mnoho
dalších párových aktivit. Nejlepším párem, který nejlépe spolupracoval, se stal Jirka s Kájou. S vyhlášením výsledků jsme
se pomalu začali ubírat do svých spacáků a spát.

lo luxusní rizoto od Žvatly. Odpoledne nás čekal sportovnější
a zábavnější program. Paťa si pro nás totiž připravil již druhý
ročník Skautských her bez hranic. V nich soutěžily proti sobě
4 týmy - Áďatým, Cukrtým, Paveltým a Hoptým. Týmy soutěžily v různých šílených soutěžích. Například v házení vody,
kdy byl jeden člen týmu oblečen do pláštěnky a držel sáček
a ostatní členové týmu měli za úkol hodit mu asi ze dvou metrů vodu, anebo dostizích, kdy dva z týmu tvořili koně, třetí
člen týmu byl jezdec, který seděl na hřbetu koně, a další dva
házeli jezdci míčky, které musel jezdec na koni převést na druhou stranu herního území. Mezi další soutěže patřila například
přeřvávaná, hledání měsíců nebo hledání ovcí. Týmy se celu
dobu přetahovaly o vedení a byly celkově vyrovnané. Tomu
také odpovídá to, že o vítězi rozhodla až úplně poslední soutěž. Díky vítězství v poslední soutěži nakonec celkově zvítězil
Hoptým, za kterým o pouhý bod skončil Áďatým. V dalším
programu jsme se všichni společně podívali do světa šoubyznysu. Po rozdělení na dva filmové štáby (byli jsme rozděleni
na kluky a holky) jsme měli za úkol natočit videoklip na námi
vybranou písničku. Kluci si vybrali bláznivou písničku Crazy
frog a holky Lazy Song. Výsledné videoklipy jsou ke zhlédnutí na našem střediskovém facebooku. Večer se rozběhla krutá
soutěž pod vedením skautů – Turnaj žroutů. Jednalo se o vyřazovací turnaj, ve kterém se vždy mezi sebou utkali dva lidé
v pojídání nějakého jídla. V prvním kole se soutěžilo v pojídání
citronů, na postupující do druhého kola čekalo jablko a čtyři nejlepší hráči se v semifinálových bojích utkali s masovou
konzervou. Po tuhých bojích nakonec přišlo finále, proti sobě
Denča a Krtek a úkol sníst jednu sardinku. Po dlouhém boji
nakonec zvítězil Krtek, na druhém místě se umístila Denča,
na třetím Jirka a na krásném čtvrtém místě Barunka. S břichy plnými citronů a dalších chuťovek jsme ulehli do spacáku.
To ale nebylo vše. Večer, když už jsme všichni spali, nás čekala
stezka odvahy ve sklepě. Pro některé byl spíš větší horor nízký
stop než zombie čekající pod schody.
Nepřišlo nám to téměř ani 10 minut, co jsme šli spát, a už nás
vedoucí budili do dalšího dne. Hned po budíčku a snídani jsme
se pustili do úklidu chaty a balení věcí do krosen. Ještě před
odjezdem nás čekala vybíjená s tenisákem a závěrečné focení.
Potom, co nás Pavel vyblejsknul, přišel čas se rozloučit s Pohoří
a vyrazit na cestu na nádraží do Oder. Cestu nám Paťa zkrátil
hrou Bomba, Medvěd, Potopa. Kdo měl smůlu a povel bomba
ho zastihl na blátivé cestě v lese, se domu vracel poznamenán
šmouhami a bahnem na hrudi.

Druhý den začal krutou rozcvičkou pod vedením Pavla, která
nás dostatečně probrala a po níž
jsme již byli schopni fungovat
a přemýšlet. Po snídani nás čekal
rukodělný program. Pustili jsme
se do výroby krmítek pro ptáčky.
Někteří vyráběli krmítka z hrníčku nebo květináče a jiní zase
z pomeranče. Nejvíce lidí si vybralo poslední způsob, protože
součástí výroby bylo i snězení půlky pomeranče. Když už jsme měli
krmítka hotové, tak jsme je naplnili směsí sádla a slunečnicových
semínek. Po tom, co vše zatuhlo,
jsme se vydali do lesa, kde jsme
krmítka pověsili. Jakmile jsme
se vrátili zpátky, už na nás čeka-
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DALŠÍ JMÉNA NA PAMÁTNÍKU LETCŮ
Karel Sýkora, člen ČSBS Ostrava

Na pietní stěně Památníku letců v Příboře přibyla 23. listopadu 2015 další jména letců, kteří zahynuli v boji proti fašismu
a kteří se narodili v Moravskoslezském kraji. Do té doby tam bylo
41 jmen. Letci zahynuli převážně ve službách RAF.
K válečníkům patřil i Vladimír Sopuch, nar. 13. 3. 1921
ve Štramberku. Ve dvacátých létech se rodina přestěhovala
do Kanady. Po vypuknutí války se Vladimír i jeho dva bratři
přihlásili do CRAF. Po vítězném evropském květnu roku 1945
ještě pokračovala válka s Japonskem. Při transportu letounu
Mosquito došlo 1. července 1945 v blízkosti Montrealu k havárii
a F/Lt Vladimír Sopuch uhořel.
Letec Jaroslav Mašek se narodil 6. 8. 1911 v Orlové. Přes
Polsko a po kapitulaci Francie v r. 1940 se přeplavil do Anglie.
Tam byl pilotem 311. čs. bp a taky v dalších britských jednotkách.
Rtm. let. v zál. (Sgt.) byl z RAF v r. 1943 propuštěný a 19. července 1945 v Anglii zemřel. Jeho ostatky byly převezeny do vlasti,
je pohřbený v Orlové.
V bojích proti fašismu ale zahynuli i zdejší rodáci-letci předmnichovského letectva, kteří se po Mnichovu a po 15. březnu
1939 zapojili do domácího odboje.
Por. let. Miloslav Holomucký se narodil 17. 11. 1917 v Mor.
Ostravě. Sloužil u 63. letky v Olomouci jako pozorovatel. Po rozpuštění čs. armády po 15. březnu 1939 byl úředníkem koksovny
Svoboda. Zapojil se do Obrany národa v Mor. Ostravě, kde především zajišťoval přechody do Polska. Po zatčení byl vězněn, mučen
a v koncentračním táboře Mauthausen 22. prosince 1941 zavražděn smrtící injekcí. Po válce byl povýšený do hodnosti škpt. let.
Rudolf Slíva se narodil 13. 11. 1912 ve Vratimově. Jeho zájem o techniku ho přivedl k letectví. Sloužil jako důstojník v čs.
letectvu, kde byl poručíkem, někdy se uvádí kpt. let. V Obraně
národa se stal velitelem okresu Frýdek-Místek. Po zatčení byl
vězněný, ale týrání a kruté výslechy nevydržel a 4. února 1942
si vzal v Breslau (dnes Wroclaw) život.

Jaroslav Matěj se narodil 25. 8. 1902 v Proskovicích. Byl
učitelem, ale již od r. 1922 (!) příslušníkem 5. letky v Nitře. Dosáhl
hodnosti por. let. v zál. Po okupaci se zapojil do Obrany národa
a stal se členem krajského štábu v Ostravě. Po zatčení, výsleších
a soudu byl s celým krajským štábem popravený 24. září 1942
gilotinou v Berlíně-Plötzensee.
Miloslav Hula se narodil 14. 2. 1915 v Hlubočci. Byl členem aeroklubu ve Zlíně a později firemním pilotem firmy Baťa.
V čs. letectvu (čet.) sloužil jako navigátor bomb. letadel. Po okupaci přešel do Polska a po 1. září 1939 dále do SSSR. Vstoupil do
služeb sov. rozvědky, která ho ilegálně a ve skupině vyslala do
Protektorátu jako radistu. Po odhalení, zatčení, výsleších a soudu byl 16. března 1943 popravený gilotinou v Berlíne-Plötzensee.
František Sobotík se narodil 15. 6. 1903 v Kylešovicích.
Vystudoval obchodní akademii, v čs. letectvu dosáhl hodnosti
npor. let. (v mobilizaci r. 1938 u 73. letky bomb. pl. 5). Po okupaci
se zapojil do Obrany Slezska a do Obrany národa. Po zatčení, výsleších a soudu byl 29. dubna 1943 popravený gilotinou v Breslau
(dnes Wroclaw) i se svými třemi spolubojovníky.
Josef Michal se narodil 6. 3. 1918 ve Štramberku. Stal se
elektrosvářečem v Tatře Kopřivnice a byl zaníceným členem
Plachtařského odboru MLL ve Štramberku. Zapojil se do odboje,
ale byl zatčený, odsouzený do koncentračního tábora Mauthausen a tam 8. prosince 1943 popravený.
Město Příbor instalovalo tato jména na pietní stěnu i ve spolupráci s KÚ MSK. Stalo se tak na základě iniciativy aktivistů
z ČSBS Ostrava. Na pietní stěnu patří i jména dalších letců-rodáků např. z Třinecka a jiných míst. Podklady pro podání návrhů
stále připravujeme. Další iniciativa směřuje ke jménům všech
spojeneckých letců, kteří zahynuli v Moravskoslezském kraji.
Městu Příbor patří naše uznání a upřímné poděkování.
Všem padlým letcům i odbojářům patří hluboká a trvalá úcta.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SENIORŮ
Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů, z. s.

V pátek 5. 2. 2016 se sešli senioři našeho města ve školní jídelně Základní školy Jičínské na své výroční členské schůzi, aby
zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok 2015. Naše pozvání
přijali představitelé města, starosta Ing. Bohuslav Majer a místostarostka Ing. Dana Forišková.
Schůzi zahájila jednatelka klubu, seznámila přítomné s programem, který byl jednohlasně schválen. Zprávu o činnosti
za uplynulý rok pak přednesl předseda pan Lexa Friedrich.
Klub má k 1. 1. 2016 celkem 118 členů a výbor se scházel jednou
měsíčně, kde se projednávaly záležitosti jako zajištění denního
chodu klubu, organizování kulturních a společenských akcí.
V loňském roce klub poprvé hospodařil s financemi z veřejné finanční podpory města Příbora, o který jsme požádali jako nový
subjekt po zaregistrování do spolkového rejstříku. Od přidělené
částky se odvíjely naše akce.
Rok začínal zajímavou přednáškou o zdraví a nemoci z pohledu alternativní léčby - o homeopatii.
V březnu připravili členové výboru v prostorách klubu oslavu
a pohoštění k příležitosti MDŽ, které se zúčastnilo celkem 60,
převážně členek klubu. V květnu proběhl tradiční nákupní zájezd do polských Chalupek. V extrémně horkém počátku léta
jsme před klubovými akcemi dali raději přednost odpočinku
v soukromí. V srpnu se konal velmi pěkný poznávací zájezd, kdy
jsme se podívali hned na několik zajímavých míst našeho okresu. Navštívili jsme Žerotínský zámek v Novém Jičíně s výstavou
klobouků, mincí a platidel a další krásný zámek Kunín se skvěle
komentovanou prohlídkou a následným posezením v restauraci U Hraběnky. Zájezd jsme ukončili návštěvou s prohlídkou
areálu záchranné stanice živočichů v Bartošovicích
V září nás seznámily členky coworkingového centra s pro-
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gramem Příbor, město v pohybu, který se snaží oživit aktivity
ve městě, spojené především s návratem k přírodě a životem
v souladu s ní. Další zajímavou akcí byla návštěva prvňáčků
ze Základní školy Npor. Loma v našem klubu v rámci akce Česko čte dětem, kde si děti se zájmem poslechly pohádky v podání
našich členek.
Potěšilo nás, že 1. října u příležitosti svátku Dne seniorů nám
přišli popřát zástupci města starosta Ing. Bohuslav Majer a místostarostka Ing. Dana Forišková, kde se při krátkém posezení
probralo i něco málo z našich problémů.
Listopad patřil tradičnímu vinobraní za účasti asi 40 členů, kde
jsme si vlastními silami přichystali občerstvení a při vínečku se
skvěle pobavili. Tohoto se zúčastnili i členové Klubu tělesně postižených Příbor, kteří s námi sdílejí společné prostory.
Poslední nákupní zájezd opět do Polska se uskutečnil před Vánocemi. A tečkou za celým rokem 2015 byla společná oslava Silvestra.
Všichni zúčastnění si donesli dobroty z vlastních zdrojů, pod kterými se stoly doslova prohýbaly. Společně s paní Adamcovou, která
nám zpříjemnila celé odpoledne hrou na harmoniku, jsme si zazpívali a v dobré náladě se rozloučili se starým rokem.
Na závěr zprávy o činnosti pan předseda Friedrich na výroční
schůzi konstatoval, že naším cílem je nadále vyvíjet snahu zvýšit členskou základnu, především o nové seniory. Takže tímto
srdečně zveme všechny zájemce, nabízíme posezení v příjemném prostředí u kávy nebo čaje každý den dopoledne od 8.30
do 11.00 hod.
Předseda ještě jednou poděkoval všem členkám a členům, kteří se podílejí na denním, bezchybném provozu klubu. Výroční
členská schůze byla zakončena posezením s pohoštěním.
Zpráva o konání schůze i v Local TV - 9. zprávy s premiérou 27. 2. 2016

ROK 2015 V PŘÍBOŘE
JAK JSME ZAZNAMENALI LOŇSKÝ ROK V LOCAL TV, 1. DÍL
LEDEN
* Rok 2015 jsme v Příboře přivítali novoročním ohňostrojem. Světelná
šou nad náměstím trvala přes 10 minut.
* Příbor začal v lednu pracovat s vyrovnaným rozpočtem ve výši
206 milionů korun. Částka byla určena na provoz města a zahrnovala
také 39 milionů korun na pokračování rekonstrukce Kulturního domu,
včetně interiérů.
* V lednu 2015 měl Příbor 8506 obyvatel. Na Hájově žilo 437 lidí,
na Prchalově 257. Počet obyvatel města se od roku 2009 snižuje, u Hájova je stabilní a na Prchalově obyvatel přibývá.
* V lednu pokračovala rekonstrukce Kulturního domu zahájená
20. října 2014. 12. 1. 2015 nastoupili do objektu elektrikáři a poté další
odborné profese. Práce probíhaly dle harmonogramu. Předpokládalo
se, že oprava objektu skončí 15. listopadu 2015.
* Osm skupinek tří králů v Příboře a tři skupinky na Hájově navštívily během prvních dvou týdnů roku stovky domácností. Ve městě
lidé darovali potřebným 101 267 Kč. Hájov vybral v obci rekordních
14 066 Kč.
* Od ledna 2015 začala platit nová pravidla pro vítání občánků.
Na tradiční a oblíbené vítání se museli rodiče malých dětí sami přihlásit. Toto opatření souviselo se zákonem o ochraně osobních údajů.
* V lednu městská knihovna vyhlásila pro školáky od 9 let kvíz
ke 100. výročí narození Jana Drdy, autora knih pro děti i dospělé.
* 3. ledna pořádali Jiří Babača a Horolezecký klub Příbor 10. ročník
Příborského pavúka a zároveň 2. ročník Moravského poháru. Na soutěž v lezení na obtížnost dorazilo do tělocvičny v Dukelské ulici 90 šesti
až 16letých závodníků z Moravy, Slovenska a Polska.
* Od 7. ledna vystavovala v Galerii na radnici své fotograﬁe Přírody
v detailu i kráse Alena Pončová. Fotografka z Ostravy a členka příborského fotoklubu své snímky doplnila vtipnými, zajímavými texty.
* 10. ledna se tělocvična Masarykova gymnázia proměnila v koncertní
sál. Palubovku pokrylo 72 desek dřevotřísky a metry linolea. Sdružení
hudebníků Bedřicha Pukovce s hosty z Janáčkovy ﬁlharmonie a se
svými sólisty odehrálo pro 230 hostů novoroční koncert. Dirigoval
Zdeněk Pukovec
* Během zimy zmizela v řadě ulic Příbora vzrostlá zeleň. Stromy
a keře začala 13. ledna kácet společnost RWE v ochranném pásmu
svého plynového vedení. K dalšímu velkému zásahu došlo na jaře.
V ulicích Npor. Loma, Šafaříkova, Březinova, Masarykova, Okružní
zmizelo na 50 stromů.
* 13. ledna se vrátil z rallye Afrika Eco Race 2015 Tomáš Tomeček.
Se svou Tatrou dojel mezi kamiony třetí. U pošty ho vítali nejskalnější fanoušci. T. Tomeček jel rallye s navigátorem Ladislavem Lálou
a s mechaniky Leopoldem Paďourem a Jaroslavem Žerdíkem. O své
zážitky se závodníci podělili s veřejností 6. února v klokočovském Jaalu.
* 22. ledna se v piaristickém klášteře setkali zástupci Moravskoslezské
sekce Sdružení historických sídel, aby seznámili s organizací nováčky
sdružení, tzn. na podzim 2014 nově zvolené starosty a místostarosty.
Příbor svou činnost ve 14členném předsednictvu Sdružení ukončil.
Nahradil ho Nový Jičín.
*23. ledna nahlédli hosté Muzea a pamětní síně S. Freuda do jednoho
ze skvostů piaristické knihovny v Příboře. Z Kosmograﬁe české monumentálního díla z r. 1554 s devíti sty listy četl autor projektu
Mgr. Václav Michalička, Ph. D.
* Poprvé v roce 2015 vyjely technické služby k úklidu sněhu o víkendu
24. a 25. ledna. Sněžilo nepřetržitě i poté. Dva traktory s radlicemi,
malotraktor a multikára se sypači na uklízení postačovaly. 2/3 zaměstnanců drželo stálou pohotovost ob den.
* Na lednovém jednání zastupitelstva Příbora 29. 1. se diskutovalo
o zveřejňování materiálů pro zasedání na webu města. Návrh Strany
zelených neprošel. Přesto materiály na webu nyní jsou. Poprvé je
kancelář vedení města zveřejnila v anonymizované podobě v září.
* Před lednovým zasedáním zastupitelstva Příbora se zástupci všech
politických stran a hnutí v Příboře vyslovili v LTV k podobě nové
lávky přes Lubinu. Odborná porota navrhla v roce 2014 variantu,
s níž se veřejnost plně neztotožnila a kterou rada města nejdříve odsouhlasila. Poté ale usnesení zrušila a rozhodla, že zodpovědnost
převezme zastupitelstvo. To 29. ledna odsouhlasilo návrh Jana Malíka

ze Sdružení nezávislých a rozhodlo vyhlásit novou architektonickou
soutěž. Výsledek měl být známý do konce ledna 2016.
* 30. ledna se uskutečnila Valná hromada občanského sdružení
Klokočova. Po diskusi členů, nečlenů i pozvaných hostů se sdružení
dohodlo, že žádost směrovanou zastupitelstvu města na zřízení osadního výboru v Klokočově zatím stáhnou. Dále byl zvolen nový výbor
a naplánována činnost sdružení.
* 30. ledna hodnotil svou činnost Klub seniorů. Od června 2014
pracoval klub s novým výborem. Vedl ho Lexa Friedrich. Senioři konstatovali, že úkol zpestřit činnost klubu byl splněn. Starosta města
Ing. Bohuslav Majer ocenil, že senioři se nejen zkonsolidovali a klub
udrželi, ale také začali spolupracovat se svazem tělesně postižených.
ÚNOR
* Od února jsme postupně představili všech sedm členů Městské
rady Příbora. Jeden po druhém odpovídali na sedm otázek. Týkaly se
jejich života v Příboře a toho, proč vstoupili do místní politiky a kolik
času jsou ochotni jí věnovat.
* 4. února nahradil v Technických službách Příbora letitou avii nový
nakladač za 1 mil 400 tis. Kč bez daně. Počítalo se s jeho využitím při
sečení a odvozu biologicky rozložitelného odpadu. Vůz byl ﬁnancován
z investičního fondu technických služeb.
* 5. února se vedení města setkalo se zástupci médií. Pozvání přijali
tři novináři a štáb LTV. Důvodem setkání bylo navázání bližších kontaktů. Setkání končilo konstatováním: pokud nemají média informace,
nemohou informovat.
* 6. února bylo zapsáno do základních škol v Příboře 107 předškoláků.
Ve škole Jičínské připravili pro 44 dětí tradiční zápis a zápis pohádkový
o krtečkovi. V Základní škole Npor. Loma 63 dětí putovalo po stopách
krtečka. V září nastoupilo do obou škol 94 prvňáčků.
* 6. 2. vyvrcholila soutěž studentů Masarykova gymnázia GYPRI má
talent. Z 50 talentů se 24 dostalo do užšího výběru. Ti nejlepší prošli
do semiﬁnále. Ve ﬁnále z šesti soutěžících získalo titul dívčí hudební
kvarteto Strawberies.
* 7. února si přišlo do sálu u Žabáka ve Skotnici zaskotačit 30 broučků,
berušek, včelek, princezen, motýlů, batmanů a supermanů. Občanské
sdružení Klokočova pořádalo 5. ročník maškarního plesu pro děti.
* 12. ročník Valentýnského plesu pořádalo město Příbor 7. února
ve školní jídelně Komenského. Hrály skupina Rivieras a cimbálovka Slepenica. Nechybělo vystoupení žaček základní umělecké školy
a barmanská šou. 73 cen věnovaných městem i sponzory putovalo
mezi 92 hostů plesu.
* 10. února se v coworkingovém centru sešli zájemci o bedýnkování.
Diskutovali s drobnými dodavateli biopotravin - mléčných produktů
a zeleniny. Akci připravila Alena Malíková.
* 11. února se na vernisáži výstavy Svět loutek v příborské pobočce
Muzea Novojičínska představili neprofesionální loutkaři - z Příbora
Metoděj Beran, Jaromír Kostelník se svou ženou Jarmilou a z Nového
Jičína Pavel Šatrán. Výstavu s marionetami, maňásky, maskami, klasickými loutkami zhlédlo do 26. dubna 3 tisíce lidí.
* 14. února putoval masopustní průvod v Klokočově od stavení ke stavení. Medvěd vytancoval každou ženu, dívku v nich přebývající. Klokočovjané nezklamali - vítali příchozí vybranými dobrotami. Bohuslav
Majer, starosta Příbora to zhodnotil: „Lidé se baví, jsou vítáni v obydlích,
v domácnostech, je to tak, jak má být, jak má masopust vypadat“.
* 14. února se sjeli do Luny, střediska volného času, modeláři ze severní Moravy a Polska na 36. ročník žákovské a 27. ročník juniorské
soutěže v plastikovém modelářství. Soutěž pořádal Klub TORA
Příbor. Rukama porotců prošlo 72 modelů letadel a bojové techniky.
Jednu z cen udělil i Svaz letců.
* 14. 2. odehráli starší žáci oddílu kopané 7. ročník zimního turnaje.
V tělocvičně Masarykova gymnázia se utkali se sedmi soupeři z Moravy a z Kysuckého Nového Mesta. Vítězství si vybojovala Kopřivnice.
Lukáš Liberda z Příbora se stal nejlepším brankářem turnaje.
* Coworkingové centrum Příbor uspořádalo 15. února první Restaurant Day, sousedský festival dobrého jídla a pití. Po dvou hodinách
od zahájení prodeje před budovou Základní školy Jičínské se po všech
dobrotách doslova zaprášilo!
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* 15. února se otevřely brány zahrady u kostela sv. Valentina a sousední sokolovny v Příboře pro všechny, kteří chtěli zakusit atmosféru
Veselení o pouti sv. Valentina. Připravili ho neformální cech podnikatelů, pracovníci odboru rozvoje příborské radnice a technické
služby. Pouť po ranní mši v kostele pokračovala venku. K dostání
byly v 67 stáncích dobroty všech chutí i řemeslné výrobky. Kouzlilo
se, věštilo, střílelo, hrálo, tancovalo, kolotočovalo. V muzeu zvali
na dvě výstavy - na Svět loutek a symboly s náboženskou tématikou.
Zhlédl je rekordní počet lidí - 515 platících a 300 dětí. Rekordní od r. 2004 nejvyšší - byla podle prodejců i návštěvnost pouti. Roli
sehrálo též počasí. Ve vzduchu vonělo jaro. Pouť končila losováním
valentinských štěstí.
* Prvního veřejného setkání s občany - slíbeného novým vedením
města - se 16. února po mimořádném zasedání zastupitelstva účastnila
většina zastupitelů a pět občanů. Živě se diskutovalo o životě v Příboře.
* 17. února zahájila na náměstí v Příboře masopustní veselí místostarostka města Ing. Dana Forišková, Ph. D. Masek zdálo se být
- oproti shromážděnému obecenstvu - málo. V průvodu nakonec šli
za stařičkým vozem štramberských hasičů všichni, kteří se rádi baví!
V maskách, či bez nich. Poprvé v novodobé historii se šlo do domu
pana starosty. Odtud se putovalo Véskou a Benátkami na Mexiko.
*20. února měl v Muzeu své páté pokračování pořad Vzpomínky
na starý Příbor. Ze vzpomínek Josefa Kresty četl MUDr. Mořic Jurečka. Na cimbál hrál Jaroslav Kneisl.
* 21. února měla organizace včelařů v Příboře 76 členů - o 8 více než
rok před tím, konstatovalo se na výroční schůzi v hostinci U Čecha.
Dalších 9 včelařů s organizací spolupracovalo. Do funkce předsedy
byl na schůzi přímou volbou opět zvolen Jiří Tuza.
* 27. února 2015 v ranních hodinách proletěla Příborem jako blesk
smutná zpráva - 26. února nečekaně zemřel Ing. Milan Strakoš
nejdéle sloužící starosta v celé historii města Příbora. V čele města
neoﬁciálně stanul už v prosinci 1989. Starostou se stal po volbách
na podzim roku 1990. Svou práci ve vedení Příbora ukončil po 25
letech - 6. listopadu 2014. Milan Strakoš se nesmazatelně zapsal do
dějin města, ve kterém prožil celý svůj život. V září 2015 by oslavil
65. narozeniny.
BŘEZEN
* 4. března představila Mgr. Blanka Hrubá, vyučující Masarykova
gymnázia zajímavý projekt - koncert v aule školy, na kterém vystoupili
současní a bývalí studenti školy - gymnazisté a ﬁlharmonici.
* 4. 3. představil předseda Fotoklubu Příbor Patrik Pavlačík v Galerii
na radnici výtvarného fotografa Vladimíra Součka - autora portrétní
fotograﬁe a fotograﬁe aktu.
* 5. března se rodina a veřejnost naposledy rozloučili s Ing. Milanem
Strakošem. Za rodinu a přátele se loučila Mgr. Marie Machková.
Za pracovníky radnice, na níž Milan Strakoš pracoval 25 let, tajemník úřadu Ing. Arnošt Vaněk. Účastnili se i zástupci organizací, škol,
společností a institucí i přátelé ze zahraničí.
* Na pohřeb přijela i pravnučka příborského rodáka Sigmunda Freuda
paní Jane Mac Adam Freud, dnes majitelka domu č. 28 na náměstí.
V domě chce mít velké studio, kde bude tvořit sochy. Svěřila se nám,
že by chtěla v Příboře žít, strávit zde svůj důchod.
* Městská organizace KSČM zrušila vzhledem k úmrtí Ing. Milana
Strakoše plánované oslavy Mezinárodního dne žen.
* Od 3. listopadu 2014 probíhaly práce na revitalizaci zahrad piaristického kláštera. V březnu 2015 byla ﬁrma Nosta s pracemi v mírném
předstihu.
* V březnu se dokončil geologický průzkum sesuvu svahu podél komunikace III. třídy na Hájově. Město na něj vyčlenilo 70 tisíc korun.
Průzkum potvrdil, že sesuv je aktivní. Stavební povolení na opravu
bylo vydáno na podzim. Opravovat se začne na jaře 2016. Část úprav
bude hrazena krajem - správou silnic.
* 7. a 8. března se Příbor účastnil svatebního veletrhu Nevěsta v Ostravě. To už měl za sebou lednovou účast na Regiontouru v Brně, kde
byl zastoupen jen minimálně, a účast na ostravském veletrhu Dovolená
region lázeňství 2015.
* Během jarních prázdnin od 9. března pořádali ve středisku volného
času Luna Příbor příměstský tábor s řadou aktivit i návštěvou bazénu
a ZOO v Ostravě. Táborem prošlo na 80 dětí ve věku od 4 let do 13 let
a 17 maminek z mateřského centra Zvoneček.
* 19. 3. ráno vyjela jednotka hasičů z Příbora do Křivé ulice k požáru
rodinného domu. Hořela střecha domu a podkroví. Požár byl uhašen během hodiny. Nikdo nebyl zraněn. Předběžný odhad škody byl
400 tisíc Kč.
* Vzrušující podívanou připravily 20. března v centru Příbora na náměstí Sigmunda Freuda pracovnice střediska volného času Luna ve spolupráci s Alexandrem Slatinským a Pavlem Nedomou. Na 300 lidí se
přišlo podívat na 70procentní zatmění Slunce.
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* 21. března spojil Bav klub Příbor svůj bubenický workshop a tvůrčí odpoledne s keltským telegrafem - s rituálním zapálením ohňů
a přivítáním jara.
* 21. března pořádali hasiči z Lubiny Drnholce 0. ročník závodu
ve vytrvalosti a síle Železný hasič. Svou fyzičku si prověřilo 15 členů
dobrovolných jednotek kraje, z toho pět z Příbora. Zvítězil Jan Sláma
z Příbora. Třetí skončil jeho kolega z týmu Daniel Chromečka.
* Jaro jsme v Příboře přivítali se střediskem volného času Luna 22. března. Průvod s Morenami šel z náměstí na lávku pod kostelem. Tam
všechny Moreny padly do Lubiny.
* 22. března v noci zaparkoval 34letý cizinec se svým vozem přímo
na kolejích. Ujel po nich 5 metrů. Policisté naměřili muži téměř
1,4 promile alkoholu v dechu. Nehoda se obešla bez zranění.
* 23. březnu přijela do Příbora na pozvání pracovnic městské knihovny
Pavla Jazairiová, rozhlasová reportérka, spisovatelka a cestovatelka.
Besedovala se studenty Masarykova gymnázia v aule školy.
* 26. března zastupitelé rozhodli o převedení 100tisícové částky z rezervy rozpočtu na činnost basketbalového klubu. Poté schválili 1. změnu rozpočtu s celkovými výdaji 223 milionů korun. Bez připomínek
projednali Banku projektů na roky 2015 až 2018 a akční plán na roky
2015 a 2016.
* V roce 2015 získal Příbor z Programu regenerace městských památkových rezervací Ministerstva kultury 440 tisíc korun. Zastupitelé
rozhodli přidělit celou částku na obnovu boční fasády domu č. 11.
Celkem dílo stálo, včetně restaurátorských prací, 616 tisíc korun.
* V březnu zastupitelé rozdělili 1 milion korun na opravy, údržby
a investic sedmi organizacím. Např. TJ Příbor získala půl milionu
na generální opravu sociálních zařízení v hale Štramberské, výměnu
oplocení tenisových kurtů, výmalbu sportovní haly, opravu části tribuny na fotbalovém stadionu.
* Na činnost a provoz organizací byl 34 žadatelům rozdělen 1 milion
400 tisíc korun. Organizace žádaly celkem o 4 miliony korun.
* Na konkrétní akce - v rámci grantového řízení sedmnáct žadatelů
získalo celkem 132 tisíc korun. Žádalo se o 575 tisíc korun.
* 27. března hodnotili kladně svou činnost příborští chovatelé. Byli
úspěšní zejména v chovu králíků, jejich člen se stal nejlepším chovatelem okresu. V kroužku pracovalo 14 dětí. Jako úspěšnou hodnotili
i zářijovou výstavu 2014. Prošlo jí 2000 účastníků.
* I na výroční schůzi rybářů 28. března se rekapitulovalo. S prací
rybářských odborů bylo vedení organizace spokojené. Co se týče dětí,
jejich počet mírně poklesl, ale i tak jich měli rybáři 60. Pro rybochov
byl předchozí rok ne mimořádně, ale přesto úspěšný.
* Velikonočnímu jarmarku v Příboře 28. 3. počasí nepřálo. Hodily se
i ty nejteplejší zimní bundy. V programu se představila cimbálová muzika Konopjan a děti ze všech základních i mateřských škol ve městě.
U nabídky trhovců se dbalo na to, aby se neprodávaly cetky. S Lunou
se pletly tatary a vyráběly ozdoby.
* 28. března pořádali v coworkinogvém centru první burzu knih.
Zájem byl velký. Knihy i časopisy se prodávaly za pár korun. V nabídce
se našly kuchařky, různí rádcové, ale také beletrie patřící k zlatému
fondu literatury.
* 29. března přivítala v refektáři kláštera matrikářka Ivana Bolomová
13 dětí s jejich rodiči i prarodiči. Na první vítání občánků v roce 2015
byli pozváni ti, kteří se dle nových pravidel, sami přihlásili. Do svazku
města přivítala 8 holčiček a 5 chlapečků členka rady Ivana Žárská.
* V Příboře rok co rok skupina nadšených lidí z příborské farnosti
vyrábí týden před Květnou nedělí 4 palmy dlouhé šest metrů. A tak
i v neděli 29. března byly palmy symbolizující čtyři části Příbora připraveny ke svěcení. Posvětil je před kostelem Narození Panny Marie
pan farář Jindřich Švorčík.
* Do svatého týdne jsme v Příboře vstoupili svěcením palem i koncertem. V kostele sv. Valentina zaznělo 29. 3. Mozartovo Requiem
d-moll. Pod vedením Zdeňka Pukovce a Karla Monsporta hráli a zpívali symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor, členové Akademického pěveckého sboru Žerotín z Olomouce, sbory Ondrášek,
Puellae et pueri, Ondráš, Pěvecký sbor Kopřivnice. Zpívali sólisté
Denisa Žídková, Šárka Maršálová, Petr Urbánek a Mořic Jurečka.
* 30. března starosta města Ing. Bohuslav Majer ocenil práci současných pedagogů. Sedmi z nich předal dárek i poděkování v refektáři
kláštera. Na setkání vystoupili učitelé a žáci Základní umělecké školy.
* Březen probíhal v městské knihovně ve znamení měsíce čtenářů.
Knihovnice měly pro ty nejmenší nachystané Pohádky kolem světa, pro
starší děti regionální pověsti a ještě starší besedovali se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou.
* Příbor opět adoptoval sovu pálenou, zástupce silně ohroženého
druhu. Poskytl 6 000 Kč Českému svazu ochránců přírody Nový
Jičín na provoz Záchranné stanice a centra ekologické výchovy
v Bartošovicích.
* V březnu pracovníci technických služeb vyměnili 60 tun písku

ve všech pískovištích ve městě - ve školkách i na sídlištích.
* Místní organizace Svazu včelařů Příbor má včelařský kroužek. Funguje 23 let. Vloni do něj chodilo 7 dětí z Kateřinic a Trnávky. Vede je
Lumír Šimečka. V soutěži Zlatá včela se děti v rámci kraje umístily
na předních pozicích. Úspěšně reprezentovaly i v celostátním kole.
DUBEN
* 1. 4. začaly stavební práce na zateplení a výměně oken Základní
školy Npor. Loma. Práce byly naplánovány na 5 měsíců.
* 7. ročníku mezinárodního turnaje Torola Cup 2015 v Příboře se
zúčastnila špičková družstva z České republiky, Slovenska a Maďarska.
Pro basketbalisty ve věku 11 let a mladší byl víkend 3.-5. dubna sportovním svátkem nabitým napětím i emocemi. Prvenství si vybojoval
tým z maďarské Šoproně.
* 7. dubna vyrazili pracovníci Technických služeb v Příboře na nábřeží
Rudoarmějců. Nastartovali motorové pily a začali kácet vzrostlé akáty.
Důvodem byl neutěšený stav stromů. Plánovalo se, že v dané části
vznikne nový parčík s novou zelení a lavičkami. Do konce roku 2015
došlo pouze k úpravě prostranství.
* Od 7. do 14. dubna byl uzavřen obchvat města Příbora. Společnost
CB, s. r. o., z Liberce - dodavatel lávky přes obchvat v té době pokládala
přes silnici mostní konstrukci.
* 10. dubna náhle zemřel Ludvík Demel, čestný občan města Příbora.
Ludvík Demel zasvětil svůj život hudbě. Vystudoval hru na trubku
a křídlovku. V roce 1973 se mu stala osudovou dirigentská taktovka.
Tehdy založil Dechový orchestr mladých Příbor. S Ludvíkem Demlem
se v Příboře rozloučila 16. dubna nejen rodina a žáci, loučili se i přátelé,
spolupracovníci a všichni, kterým byl pan dirigent blízký. 2. 7. 2015 by
pan Demel oslavil své 79. narozeniny.
* V sezoně 2014–15 hráli chlapci ze starší přípravky oddílu kopané
TJ Příbor okresní soutěž ve skupině B. Vedli je Lumír Krejčí, Martin
Busek a René Libiger. 11. kolo chlapci odehráli 10. dubna na domácím
hřišti. Porazili Olbramice 21:0. Ve své skupině Příbor neměl rovnocenné soupeře.
* 13. 4. si zástupci Příbora převzali v Hradci Králové ocenění za 1. místo
v soutěži webových stránek Zlatý erb 2015 v kategorii elektronická
služba. Porotu zaujal rodinný web vytvořený kanceláří vedení města.
* 16. dubna odstartovala Společnost S. Freuda sérii přednášek k 25. výročí společnosti. Cílem organizátorky Marie Šupové bylo představit
příborského rodáka z různých úhlů pohledu. Procházka Vídní s Emanuelem Křenkem toho byla dokladem.
* 17. dubna měl v kostele sv. Valentina premiéru komponovaný pořad
věnovaný 320. výročí uvedení první divadelní hry piaristy v Příboře.
Připravili ho MUDr. Mořic Jurečka ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, gymnáziem, základní uměleckou školou a Římskokatolickou
farností Příbor.
* Mezinárodní den památek a sídel se 18. dubna nesl v duchu odkazu
mistra Jana Husa. Ve farním kostele se koncertovalo, ale na náměstí
válčili husité s cepy, sudlicemi, šídly, halapartnami. Den s programem
a soutěžemi pro děti končil večerní procházkou starým hřbitovem,
ohňovou šou a koncertem středověké rockové skupiny. K oslavě Dne
památek se Příbor připojil potřetí.
* Během Dne památek bylo možné od 17 do 22 hodin zhlédnout
v Muzeu Příbor výstavu osobních věcí Tomáše Garriqua Masaryka.
Do Příbora ji výjimečně zapůjčilo Masarykovo muzeum v Hodoníně.
Václav Michalička z Muzea Příbor řekl: „Tolik lidí, kolik tady projde, se
vidí málokdy, a je úžasné, když to muzeum takovýmto způsobem žije,
je to perfektní.“ Výstavu si prohlédlo 800 lidí.
* 19. dubna se Příboráci poprvé zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Organizace se ujal vysokoškolský student Martin Domitra
(Strana zelených). 18 dobrovolníků sesbíralo 300 kg odpadu v lese vedle
cyklostezky vedoucí k zahrádkářské osadě Orinoko.
* 22. dubna - se v refektáři kláštera představilo 23 malých sólistů a dva
sborečky Notička a Korálky. 21. ročník Veselého zpívání pořádaly
paní učitelky z Mateřské školy Kamarád.
* 24. dubna se na náměstí v rámci Dne Země pořádaného městem
představily společnosti zabývající se tříděním odpadu a ekologickým
nakládáním s elektroodpadem. Programu s pohádkou i soutěžemi se
zúčastnilo 550 dětí příborských škol.
* 13. ročníku Regionální taneční přehlídky střediska volného času
Bav klub se 25. dubna účastnilo 457 tanečníků z klubů a kroužků
deseti moravských měst a obcí. Představili se ve 39 skladbách několika
tanečních kategorií - např. showdance, discodance, hip hop.
* 25. dubna se v klášteře představilo seskupení dvou muzikantů Terezie
Kovalové a Adama Vopičky Calm Season. V jejich hudbě dominovala
kytara, cello a zpěvy.
* Okrskové soutěže v požárním sportu v Příboře se 25. dubna účastnila 4 družstva mužů a družstvo žen z Hájova. Mezi muži zaběhli
nejrychlejší útok hasiči z Prchalova.

* Už po sedmnácté pořádala Diakonie v Příboře díky dobrovolnicím
šatník. Lidé přinášeli obnošené i nové oblečení, a za 20 korun si mohli
koupit něco z přineseného. Utržené peníze uhradily převoz šatstva do
centrálního skladu v Úpici
KVĚTEN
* Květen jsme v Příboře zahájili prvomájovým koncertem. Dechový
orchestr mladých Příbor hrál v městském parku pod zamračenou
oblohou. Mažoretky tancovaly na mokrém parketu. Pod taktovkou Ivo
Lacného zazněly skladby českých i zahraničních autorů.
* 1. května se na městském koupališti prodávaly sazeničky květin,
bylin, zeleniny. Plánovaný doprovodný program byl vzhledem k počasí
zrušen, zůstala z něj pouze výstava starých fotek Příbora.
* Teplota vysoko přes 20 st. C., hudba na náměstí a pár desítek lidí
rozesetých po náměstí, tak vypadaly oslavy 70. výročí osvobození
5. května v Příboře. Nejvíce lákaly vystavené kopie fotograﬁí ze dne
osvobození Příbora.
* Týž den se konaly oslavy osvobození také na Hájově. Na vzpomínkovou slavnost v obci, která má přes 400 obyvatel, přišlo více než sto
lidí, mezi nimi hodně dětí.
* Od 6. 5. do 30. června vystavoval svou tvorbu v Galerii na radnici
Fotoklub z Mostů u Jablunkova - benjamínek mezi fotokluby. Svou
tvorbu prezentoval poprvé.
* 9. května pořádali příborští hasiči 7. ročník pohárové soutěže v požárním útoku žáků - starších a mladších. Přijelo 11 družstev. Mladší kategorii vyhráli domácí. Ve starší nejrychleji shodili terče hasiči
z Hutiska Solance
* 9. 5. podpořili Příboráci Světový den pro fair trade. Uspořádali piknik
Férová snídaně Na Zemi. Organizátorka Šárka Gachová ze Strany
zelených zvala zájemce o akci do příborské čajovny. Ochutnávaly se
přinesené dobroty, pila fair tradová káva, čaj, kakao a hrála kapela
Základní školy Jičínské.
* Po dvanácté uspořádaly prchalovské ženy v místním hostinci u Simprů výstavu ke Svátku matek. Na výstavě s tématem Budiž světlo bylo
k vidění 173 svítidel - od kočárových lamp, přes petrolejová světla až
po torzo secesního lustru. Prchalovské děti si pro maminky připravily
i kulturní program.
* 9. května hájovští hasiči představili veřejnosti nové hasičské auto.
Vysvětil ho rychaltický farář Dariusz Jedrzejski. Hasičský sbor na Hájově má 70 členů, v jednotce jich pracuje 14. Po křtu vozu následovalo
Floriánkové posezení na výletišti.
* Na okresní kolo Svojsíkova závodu se do Příbora 9. května sjelo 23
družin se 130 dětmi. Trasa s řadou úkolů na devíti stanovištích vedla
z parku k farnímu kostelu přes Orinoko po nábřeží Rudoarmějců zpět.
Domácí děvčata skončila na 9. a 12. místě, chlapci obsadili 3. místo.
V krajském kole skončili osmí.
* 9. května se do tělocvičny Masarykova gymnázia sjeli 16 až 18letí ﬂorbalisté. 4. ročník turnaje Minimetaxa cup pro ně pořádal příborský tým
J-Elita v spolupráci s městem. Z šesti týmů byly nejúspěšnější Vítkovice.
* 9. května se muži oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Příbor utkali
na domácím hřišti s tabulkově slabším Kunínem. První poločas skončil
0:0. V druhém padl jediný gól, a to do sítě hostů. Domácí v zápase
okresního přeboru zvítězili 1:0.
* 5., 7. a 9. května řádil na hřbitově v Příboře zloděj. Kradl ženám
kabelky z rukou i položené u hrobů. 10. května byl 19letý pachatel
dopaden. Krádežemi způsobil škodu ve výši nejméně 15 tisíc korun.
Týž pachatel tutéž trestnou činnost zopakoval i v létě. Policisté mu
prokázali celkem 5 skutků. O trestu rozhodoval soud na konci roku.
* 13. května zavítala do Příbora místopředsedkyně Senátu Parlamentu
ČR Miluše Horská. Její první kroky vedly do Domu s pečovatelskou
službou a poté do kláštera. Tam ji přivítal starosta města Bohuslav
Majer. Miluše Horská se v Příboře cítila výborně: „Jsem tady poprvé
a je vidět, že jsou tady dobří hospodáři, že se o své město starají a teď
stojíme v klášteře, kde se mi tají dech.“
* V úvodu zasedání zastupitelstva 14. května složila slib zastupitele
Jana Svobodová z ODS. Stala se členkou zastupitelstva po úmrtí Milana
Strakoše. U projednávání koupě části domu č. 43 za vyvolávací cenu
800 tis. Kč se zastupitelé neshodli. Diskutovalo se i o dodávkách tepla
z obou kotelen Příboře.
* 15. května přijelo na farmářské trhy do Příbora dvacet prodejců.
Nabízeli pečivo z domácí pekárny i kváskový žitný chléb, včelí med, koření, uzené a chlazené ryby, sýrové výrobky. Nescházely sazenice zeleniny, květin, bylinek a ze zeleniny jen brambory. Prodávaly se i ručně
vyrobené šperky, háčkované zboží pro děti, dřevěné výrobky i košíky.
* 16. 5. přistihl majitel rodinného domu v Příboře 32letého zloděje
přímo ve svém domě. Zloděj si vybral dům náhodně. Dostal se do něj
pootevřeným domem, když majitelé byli na zahradě. Při výslechu se
zloděj doznal k dalším čtyřem krádežím mimo Příbor.
* 16. 5. se městský park v Příboře proměnil v místo setkání milovníků
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dobrého jídla. Restaurant Day. Sousedský festival dobrého jídla a pití
pořádalo už podruhé místní coworkingové centrum. Součástí dne byl
bleší trh s hračkami.
* Na start Pohádkového lesa se na Benátkách 17. května postavilo
65 dětí s rodiči i prarodiči. Odtud se vydali na Orinoko a zpět. Na trase
je čekaly postavičky z Večerníčka a úkoly. Po jejich splnění děti dostaly
od pořadatelů, skautů sladkou odměnu.
* Přípravy na výstavu o trampingu trvaly pracovníkům příborské pobočky Muzea Novojičínska, p. o., 4 roky. Expozice s předměty trampů
z Příbora a okolí byla slavnostně zahájena 18. května. Vernisáž zaujala
i všudypřítomnou vůní lesa a trampskou muzikou. Expozici zhlédlo
do 6. září 1 250 lidí.
* Noc kostelů pořádala příborská farnost. 29. května ji zahájil pan farář
Jindřich Švorčík mší svatou věnovanou Příboru. Následoval program
s žesťovým kvintetem, komorním kvartetem, souborem Luce del Sole.
Mnoho návštěvníků vystoupalo na věž, poslechlo si povídání o kostele,
prohlédlo si ornáty a fotky Stanislavy Slovákové.
* 30. května se u sokolovny hrálo předposlední kolo nohejbalové
ligy. Už v něm se rozhodlo o vítězi ligy! Družstvo Junago si vylepšilo skóre vzájemných zápasů s úřadujícím mistrem ligy KÖTTAKY
na 3:1 a po čtyřech letech nadvlády mistra ligy sesadilo. Bronz získalo
mužstvo Pro team.
* 30. 5. vyrazila na procházku do přírody za poznáváním rostlin
upotřebitelných v kuchyni padesátka zájemců. Procházku pořádalo
sdružení Příbor v pohybu s Ivanou Paukertovou a Pavlem Netušilem.
* Den se starými technologiemi přinesl návštěvníkům Muzea Příbor
30. května nové poznatky z oblasti zaniklých rukodělných technologií.
Hosté si vy zkoušeli starobylý soustruh, tkali prastarou technikou
šály, předli nitě na kolovrátku, vyráběli panenky z trávy a tašky z kůry
stromů.
*30. května bylo slavnostně otevřeno hřiště v centru Klokočova,
hřiště s novými herními prvky. Otevření areálu bylo spojeno se Dnem
dětí a kácením májky. Dospělí ve spolupráci s většími děvčaty i chlapci
připravili pro ty menší řadu soutěží! Akci pořádalo občanské sdružení Klokočov, pásku stříhala místostarostka Příbora Dana Forišková.
Počasí Klokočovjanům přálo až do podvečera, pak se spustil prudký
déšť a akci ukončil.
* Den dětí jako vymalovaný, dalo by se říct o 31. květnu v Příboře.
Dopoledne se v městském parku soutěžilo a představily se kroužky
střediska volného času Luna. Prezentovali se i poskytovatelé sociálních
služeb. I odpoledne se soutěžilo, a to ve zručnosti. Stanovišti během
neděle prošlo více jak 700 dětí. Závěrečný bod programu města - koncert Ewy Farne - sledovalo na 2 tisíce lidí.
* Během celého května se v Kulturním domě nepracovalo. Během
té doby bylo připraveno přes 20 změnových listů týkajících se doplnění projektu, statiky části budovy a dřevomorky. Zástupci města
a dodavatelské ﬁrmy společně s projektanty diskutovali nad rozsahem
prací nad rámec smlouvy - tedy nad vysoutěženou cenou 37 milionů
korun. Práce byly obnoveny 7. července po uzavření dodatku smlouvy
s vícepracemi za 4,7 milionů korun.
* V květnu jste si všimli, že postupně zmizel kus městského lesa
Cihelňáku. Část smrků padlo z důvodu napadení kůrovcem, zbytek
zkázy dokonal vítr už v roce 2014. Následovala těžba dřeva a výsadba
nových sazenic. Cihelňák by se měl opět zazelenat za 7 let.
ČERVEN
* 1. června dorazili do Příbora běžci Mírového mezinárodního štafetového běhu s hořící pochodní. U mostu u vlakového nádraží je čekali
školáci, basketbalisté, další sportovci, zástupci rady a zastupitelstva
Příbora i pracovníci radnice. Převzali hořící pochodeň a běželi s ní
na náměstí, kde se setkali s žáky škol. Příborem vedla jedna z posledních etap evropské části běhu.
*Zápisy do mateřských škol v Příboře proběhly v květnu. V červnu
bylo jasno. Rodiče nově přihlásili do školek 108 dětí. Přijato nebylo
25, z toho 21 dětí byly děti malé, ještě ne tříleté. Celkem se počítalo,
že v září do školek nastoupí 249 dětí.
* 6. června pořádala Společnost Sigmunda Freuda s předsedkyní Marií
Šupovou Freudův folklorní festival se souborem Ostravička a s vyhlášením výsledků 19. ročníku výtvarné soutěže Můj sen. Do soutěže
přišly obrázky z Česka, Rakouska, Slovenska a Japonska. Hrstka diváků,
která si cestu na příborské náměstí za krásného slunečného letního
počasí našla, si přišla na své.
* 8. června v městské knihovně pasovala prvňáčky ze Základní školy
Jičínské na čtenáře spisovatelka Lenka Rožnovská. Malí čtenáři účastníci projektu Už jsem čtenář dostali odměnou opravdovou knihu,
novinku Jiřího Žáčka Odemyky, zamyky.
* V červnu ﬁnišovaly stavební práce na budově Kulturního domu
na Hájově. Sedlová střecha a nová přístavba ze strany výletiště byly
postaveny už v r. 2014. V roce 2015 se budovala vinárna - dvě místnosti,
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posilovna, opravovalo se sociální zařízení, probíhaly práce na fasádě
a sanoval se sokl. Dvouletá rekonstrukce stála přibližně 4 a půl milionu
korun. Hotovo bylo v červenci.
* 10. června si devět žáků z Příbora - tři z každé školy - převzalo
v refektáři kláštera drobné dárky. Ředitelé škol vybrali ty, kterým se
v končícím školním roce dařilo a dosáhli výrazných úspěchů. Starosta
města Bohuslav Majer jim poděkoval za to, že jako šikovní a nadaní
žáci šíří dobré jméno školy i Příbora.
* Muzejní noc roku 2015 byla věnovaná trampům. 12. června až
do 23. hodiny si každý mohl prohlédnout výstavu Tramping na Příborsku a podívat se na dokumentární snímek Krátkého ﬁlmu Praha
o trampingu před 50 léty. Nocí s trampy v Muzeu Příbor prošlo přes
dvě stovky hostů.
* Na 17. června připravil tým provozovatele městského koupaliště
akci pro školáky Summer Challenge. Navrhli ji členové dětského
zastupitelstva v Příboře. Šestičlenné skupiny žáků všech příborských
škol zdolávaly nástrahy na necelé desítce nafukovacích atrakcí. Zvítězili
žáci Základní školy Npor. Loma.
* Moravskoslezský kraj a Rada dětí a mládeže kraje prostřednictvím
programu Evropské unie Mládež v akci realizovala projekt Napříč
krajem s mládeží. Z něj získala skupina 4 studentů - budoucích maturantů Masarykova gymnázia 31 tisíc korun na realizaci projektu
Geograﬁe, příroda, sport. Propojila v něm přirozený pohyb v přírodě
s moderními geoinformačními technologiemi. 18. června si 70 dětí
6. tříd, 11 vyučujících a 20 žáků ze septimy vyzkoušeli projekt v praxi.
Po 10 km putování po Příboře všichni zdárně dorazili do cíle.
* 18. června se v coworkingovém centru diskutovalo o tom, jak se dělá
zahrada - co je to zahrada městská, venkovská, čeho se při její tvorbě
vyvarovat a na co naopak nezapomenout.
* O den později 19. 6. se na tomtéž místě v coworkingovém centru
uskutečnilo první setkání takzvaného EduFóra Novojičínsko, setkání
lidí, kteří mají zájem o inovace ve vzdělávání.
* 20. června organizoval příborský střelecký klub v areálu střelnice
v Klokočově střeleckou soutěž pro veřejnost, pro držitele zbrojních
průkazů. Střílelo se z malorážní pistole a každý z 15 střelců měl k dispozici 30 ran. Nejpřesnější mušku měl Jaroslav Bartoš z Libhoště.
* 7. ročníku pohárové soutěže Floriánek Cup 2015 se 20. 6. účastnilo
na Prchalově 29 družstev, registrovaných i neregistrovaných. Bojovala
o co nejlepší bodový zisk v požárním útoku a ve štafetě 4 x 60. Mladší
kategorii ovládl místní Prchalov. Starší žáci z prchalovského sboru
skončili šestí.
* Metání metel v Příboře v parku na nábřeží Rudoarmějců pořádali
20. června - město Příbor, hájovské myslivecké sdružení a středisko
volného času Luna. Přes Lubinu létalo padesát košťat. Lidé si 8. ročník
svatojánských ohňů užili. Dana Forišková, místostarostka, byla spokojená: „Tak to je završení dnešního dne a na to, že pršelo a je zima, tak
si to lidé užívají. Tradice byla obnovena, mám z toho velikou radost.“
* 22. června se účastnila Kristýna Mrázková, studentka Masarykova
gymnázia, celostátního kola středoškolské činnosti v Praze. Se svou prací
Jaromír Berák - největší český dadaista skončila sedmá z 16 soutěžících.
* 25. června zastupitelé vyhlásili architektonickou soutěž na lávku
přes Lubinu pod kostelem. Vyčlenili na ni 400 000 Kč.
* Žádost občanů Příbora - 4 domů postavených v těsném sousedství
Závišic zastupitelé poprvé projednávali v březnu, rozhodli ale až
v červnu. I díky intervenci Nezávislých a jejich požadavkům na dopracování analýzy se zastupitelstvo rozhodlo katastrální hranice neměnit
a zaměřit se na zvýšení spokojenosti občanů bydlících v dané lokalitě.
* V parčíku u Základní školy Jičínské v Příboře je umístěn pomník
věnovaný obětem komunistického režimu. Jim je v naší zemi věnován jako významný den - 27. červen. 26. 6. se u pomníku konala malá
slavnost, pořádalo ji Místní sdružení ODS.
* 26. června byla na hřišti Masarykova gymnázia otevřena boulderová
stěna. Její realizaci inicioval čtyřčlenný tým studentů. Kraj jejich projekt podpořil 35 tisíci korunami, město Příbor přispělo 16 tisíci korunami a zbývajících 150 tisíc korun investovala škola. Lezení na stěně
se stalo od září součástí výuky.
* 27. června se na fotbalovém hřišti stadionu TJ Příbor odehrál s podporou místního fotbalového klubu FK Primus Příbor 2. ročník turnaje
malé kopané Mufet Cup 2015. Účastnilo se ho na 50 sportovců, padlo
čtyřiapadesát gólů. Zvítězilo družstvo SVP z Příbora.
* 27. a 28. června pořádala Místní organizace Českého rybářského
svazu jarní kolo 2. ligy skupiny B v lovu ryb na mušku. 12 čtyřčlenných družstev z Moravy a z pražské oblasti obsadilo úsek Lubiny
široké 6 až 12 metrů od osady Orinoko po konec pstruhového revíru
ve Skotnici. Zvítězil Havířov, družstvo rok před tím ještě prvoligové.
Příbor skončil pátý.
Příště uvedeme druhé pololetí. Videokronika na www.televize-pribor.cz.
Na základě podkladů z vysílání Local TV Příbor zpracovala
Mgr. Irena Nedomová.

ZE SPORTU
BASKETBALISTKY BK PŘÍBOR ZAHÁJILY BOJE VE FINÁLOVÉ SKUPINĚ
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Basketbalistky Basketbalového klubu
Příbor rozehrály v únoru prvními dvěma
koly finálovou skupinu druhé ligy. Obě
utkání ale prohrály. V Praze s Aritmou
60:94 a v Ústí nad Labem 52:68. S velkou
pravděpodobností i proto, že kvůli nemoci
odcestovalo na hřiště dvou nejlepších týmů
skupiny A pouze sedm hráček.
„Utkání na Aritmě jsme zvládly jen do poloviny první čtvrtiny. Pak nám domácí hráčky
bodově utekly a nám začaly ubývat síly.
Výsledný čtyřiatřicetibodový rozdíl ovšem
nevystihoval kvality obou družstev,“ popisovala kapitánka týmu Michaela Drtilová.
„Proti Ústí nad Labem jsme chtěly především
utkání odehrát bez dalších zranění. Porážka
o šestnáct bodů je vzhledem k naší sestavě ale
dobrý výsledek,“ popsala Michaela Drtilová.

Mladí basketbalisté BK Příbor U12 vyhráli první část kvalifikace o postup do Národního finále.
Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Vrchol dosav ad n í sezóny prožív a l i
v únoru mladí basketbalisté kategorie U12.
V domácí hale Masarykova gymnázia hostili
první kolo kvalifikace o postup do Národního finále a kluci si vedli nad očekávání
dobře. Postupně porazili NH Flames Ostrava 62:29, největšího favorita kvalifikace
Snakes Ostrava 44:39 a na závěr víkendu
i BK Opava 72:24.
Do druhého kola, které se konalo poslední
únorový víkend v Ostravě až po uzávěrce
Měsíčníku, tak šli z prvního místa. „Odehráli jsme velmi dobrý turnaj a před druhou
částí kvalifikace máme stále šanci postoupit,“ radoval se po úspěšném víkendu trenér
mladých basketbalistů BK Příbor Miroslav
Slovák.
„Dokázali jsme porazit o 33 bodů 7. tým
loňského pořadí Mistrovství ČR a o 5 bodů
5. tým stejného turnaje. I když jsme první turnaj vyhráli, stále považuji družstvo Snakes
za největšího favorita kvalifikace. My se jim
budeme snažit jejich roli co nejvíce ztížit,
i když bude velice těžké porazit takto silný
a konsolidovaný výběr dva krát po sobě,“ dodal trenér Miroslav Slovák.
Jak dopadlo druhé kolo a zda si příborští
hráči vybojovali právo startovat na mistrovství republiky v Hradci Králové, vás budeme
informovat příště. Už nyní vás ale můžeme
pozvat na událost, která všechny příznivce
basketbalu v Příboře teprve čeká. V pátek
11. března od 20 hodin pořádá BK Příbor
v tělocvičně ZŠ Npor. Loma Společenský
večer. Bude se tancovat, možná i zpívat. Slosovatelné vstupné stojí 100 korun a zváni
jsou všichni. Vstupenky je možné zakoupit
u trenéra Miroslava Slováka, více informací
na www.bkpribor.cz.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
XIII. VALENTÝNSKÝ PLES V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

V sobotu 30. ledna 2016 se konal XIII. Valentýnský ples, stejně jako v loňském roce ve Školní jídelně Komenského v Příboře.
Na úvod přivítal hosty starosta města Ing. Bohuslav Majer s paní
místostarostkou Ing. Danou Foriškovou a po slavnostním přípitku zahájili ples.
V doprovodném programu vystoupili taneční pár mezinárodní třídy M v kategorii dospělí Jan Tyllich a Monika Martynková a žákyně
tanečního oboru ZUŠ Příbor pod vedením Mgr. Světlany Ivasivy.
K tanci a poslechu, stejně jako v předcházejících letech, hrála skupina
Rivieras Show Band a v prostorách tělocvičny měli hosté možnost
si zatančit a posedět při cimbálu. Cimbálová muzika Konopjan hostům zahrála i v jídelně při podávání večeře.
Kolektiv pracovníků Školní jídelny Komenského, pod vedením paní
Olgy Skřivánkové, připravil velmi chutné večeře a nabízel rozmanité občerstvení. Květinovou výzdobu sponzorsky 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 ranních hodin.
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu celého plesu a příští rok se budeme těšit na viděnou na plese
v prostorách nově zrekonstruovaného Kulturního domu.
V Local TV - 6. týden s premiérou 6. 2. 2016 na www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

SEZNAMSPONZORpXIII.VALENTÝNSKÉHOPLESU,
KTERÝSEUSKUTENIL30.LEDNA2016
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SponzoremkvĢtinovévýzdobybylaOvocnáaokrasnáškolkaPƎíbor.
DĢkujemevšemsponzorƽmzacenydoslosování.

VÍTÁNÍ ČÍNSKÉHO ROKU OPICE  ROKU 2016
Mytický Opičí král přivítal v piaristickém klášteře
festivalem Songfest.cz rok Opice
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

V letošním roce proběhl již 15. ročník festivalu Songfest.cz, který přivítal nový rok dle luno-solárně jupiterského kalendáře, a to
rok ve znamení ohnivé Opice. V letošním roce bylo vybráno město
Příbor s piaristickým klášterem jako jedno z jedenácti míst v České
republice, kde se tento festival konal.
Program Songfestu.cz 2016 v Příboře začal ve čtvrtek 4. února v 16 hodin. V piaristickém klášteře si měli možnost návštěvníci prohlédnout
opice, opičky, opičáky různých tvarů a velikostí, které vyrobily děti
z mateřských školek Švermova a Frenštátská v Příboře. Ve stánku Luny,
střediska volného času, jsme si mohli vyzkoušet svou zručnost a vyrobit si origami. Občerstvení připravila Dobrá čajovna a Veg8Café.
Návštěvníci si mohli zakoupit autorské šperky Nao Higano a hedvábné šátky a ostatní dekorace Jitky Jarmarové.
Večerní hlavní program moderoval písničkář, básník a prozaik Jan
Burian. Hlavní hvězdou večera byla čínská zpěvačka a hlasová pedagožka Feng-yün Song se svou jazzovou skupinou Trio PUO. Dále
se představil příborský amatérský sbor Valentin pod vedením umělecké vedoucí Blanky Hrubé, který ve velmi krátkém čase nacvičil
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představení právě pro tento festival a sklidil zasloužený obdiv.
Na závěr programu vystoupili
mistři pekingské opery s ukázkou z představení Opičí král.
Po d ě ko v á n í p a t ř í k r o m ě
hlavních účinkujících také
Technickým službám Příbor,
Local TV Příbor, Luně, středisku volného času, pěveckému
sboru Valentin pod vedením
Blanky Hrubé a MŠ Švermově
a Frenštátské.
Reportáž z vítání roku Opice v Local TV Příbor - 8. zprávy
s premiérou 21. 2. , soubor Valentin je představen v 9. zprávách
s premiérou 28. 2. 2016, v TV i na www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

INTERVIEW NEJEN O LÁVCE  Ing. arch. JAN MALÍK
Ing. Jana Konečná

Jak se ti líbí vítězný návrh lávky přes Lubinu a jak hodnotíš celou architektonickou soutěž?
Vítězný návrh se mi líbí a byl to můj favorit. Rovnou linií a jednoduchostí podtrhuje pohled na náš kostel. Jsem přesvědčen, že
si lávku občané města oblíbí a budeme na ni pyšní. Za soutěž
musím poděkovat městu. Z mnoha stran jsem byl varován, že
soutěž takového charakteru vyvolá řadu emocí a leckdy může
dopadnout fiaskem. V Příboře byla soutěž pečlivě připravena,
a tím pádem dopadla ke spokojenosti všech.
Nová lávka bude během dvou let postavená, co by si v Příboře dále zasloužilo pozornost nejen pohledem architekta?
Nápadů je mnoho, ale vždy to vyžaduje lidi, kteří jsou ochotni
tyto nápady dotáhnout do konce. Důležité je vidět věci pozitivně. Určitě by bylo skvělé, kdyby občané Příbora byli pozitivně
naladěni ke změnám, s takovou energií se pak vše realizuje lépe.
Další podmínkou jsou finanční zdroje.
Největší pozornost by si zasloužila záchrana domů č. p. 43 a 44
na náměstí. Dále vytvoření ucelené koncepce využití objektu Letka, oprava starého mlýna, Karlsederovy vily u starého hřbitova
a mým snem je vytvoření nového malého náměstíčka s obytným
komplexem, s pohostinstvím a volnočasovými aktivitami v prostoru za objektem ŠATSPORO.
Už jsi častokrát zmínil, že by bylo dobré zajet do Litomyšle, která je pověstná svým přístupem k architektuře a také
tím, že má svého vlastního městského architekta. Jak to, že
se v Litomyšli daří a v čem bychom se mohli inspirovat?
Odpověď je už v samotném dotazu. Městský architekt. To je
důležitá osobnost, která udává celkovou koncepci města. V mnohých městech už si důležitost městského architekta uvědomují.
Například v Rožnově pod Radhoštěm zrovna probíhá výběrové

řízení na tuto pozici. Pro vznik této pozice je nejdůležitější zájem
a podpora vedení města a odsouhlasení ze strany zastupitelstva.
V loňském roce jsi vyhrál cenu Stavba roku 2015 za Důl
Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, pomohl jsi k vyhlášení a realizaci úspěšné architektonické soutěže v našem
městě, jaká je další meta?
Byl bych rád, kdyby se architektonická soutěž stala běžnou praxí
v našem městě. Určitě to zvýší pozornost okolních měst, architektů, turistů a také to zvýší prestiž našeho města. Mezi další
metu beru uspořádání běhu kolem Příbora. Chci, aby tato akce
ukázala krásu okolí našeho města, a měla by vést přes novou lávku přes obchvat. Prostě takový poznávací běh. Ze soukromých
aktivit se letos chystám na závod Beskydská sedmička – jedná se
o extrémní přechod sedmi beskydských vrcholů dlouhý zhruba
90 km. A to beru jako pořádnou výzvu.
Jsi rodilý Příborák, co na městě oceňuješ a co tě zde drží?
Líbí se mi měřítko města. Docházková vzdálenost důležitých
míst je do dvaceti minut. Útulnost města, historie, poloha města, občanská vybavenost, vše je namícháno v tom správném
poměru. Navíc je tu stále prostor s městem pracovat. Příbor má
velký potenciál.
Jak hodnotíš druhý rok svého působení v zastupitelstvu,
kam jsi byl zvolen jako nováček?
Jsem mile překvapen. Mnohé věci jsou pro mě stále obtížné. Trochu bojuji se všemi formálními náležitostmi, které jsou nutné
a nudné zároveň. Rozklíčovat rozpočet není jednoduché, které
položky jsou důležité, a ještě vše vidět v souvislostech. Líbí se
mi, že každý má svoji parketu a za tu bojuje. Pro mě je to architektura. Tak snad pro tuto oblast bojuji tím správným směrem.

VEŘEJNÁ DEBATA O ŽIVOTĚ V PŘÍBOŘE  TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Jana Konečná, Coworkingové centrum Příbor

Dne 12. 1. 2016 od 17 hod. proběhla v Coworking centru Příbor veřejná debata s názvem „JAK SI ŽIJEME V PŘÍBOŘE – téma
životní prostředí“. Záměrem debaty bylo popovídat si o tom, jak
se nám v tom našem Příboře vlastně žije, co se nám tu líbí a nelíbí, a nechat zaznít svůj názor. Názory devíti účastníků (z 8000
obyvatel Příbora) jsme zaznamenali, seznámili s nimi vedení
města a prostřednictvím této zprávy chceme informovat i vás.
Diskutovali jsme jak problémy, tak i návrhy a příležitosti ke zlepšení. Vše ve velmi věcné a příjemné atmosféře. Než přejdeme
ke konkrétním návrhům - nejprve jeden důležitý poznatek – hodně závisí, v jaké lokalitě Příbora člověk žije, to, co ztěžuje život
jednomu na jednom konci města, nemusí vůbec trápit souseda
na opačné straně města.
OVZDUŠÍ - účastníci debaty se shodli, že situace v našem městě
není na rozdíl od zbytku našeho kraje tak neutěšená, vane nám většinu roku příznivý vítr, proto se nemusíme bát znečištěného ovzduší
od Ostravy. Nicméně je zde problém hlavně s lokálními znečišťovateli – v zimě s občany topícími kaly, plasty a dalšími nevhodnými
palivy, kterými si sice trošku přitopí, ale přitom otráví vzduch sousedům okolo, občas se díky tomu zahalí i celé náměstí do bílého
dýmu. Tento problém se týká hlavně staré části Příbora, konkrétně
uliček pod kostelem. V průběhu roku pak na opačné straně Příbora – Paseky a ul. Štramberská - trápí občany smrad z kvasící trávy
z nedaleké kompostárny. Tady už vítr tak příznivý není.
Navržená opatření: 1) zřídit imisní stanici pro Příbor (nejbližší
je ve Studénce); 2) zapojit se do aktivity Čisté nebe; 3) podpořit
nákup lepších kotlů a přispět na tuto obnovu i ze strany města;
3) vyvinout tlak na problémové topiče.
VODA - sucho a klimatická změna zasáhly i Příbor, méně vody
je nejen v Lubině, ale i v lesích a na polích a zahrádkách. S výraznější změnou počasí počítat nemůžeme.

Mezi navrhovanými opatřeními zaznělo: 1) zachytávat více vody
v krajině – jak meandry, mokřady, obnovením potůčků v lesích,
tak např. zachováním stromů a keřů okolo toků; 2) zachytávat
dešťovou vodu u lidských obydlí, na zahradách; 3) snížit osobní spotřebu vody, nezalévat zbytečně trávníky a nenapouštět
bazény; 4) nezalévat veřejnou zeleň pitnou vodou, ale vodou
zadrženou.
PŮDA a POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST – voda a způsob
hospodaření na polích ovlivňuje to, co jíme. Místní zemědělci
mají problémy s odbytem, přitom se místní obchody zásobí dováženým zbožím.
Z debaty vzešly návrhy 1) co nejvíce podpořit zemědělce, aby pole
osazovali rozmanitými druhy plodin a ne monokulturami, a s
půdou zacházeli šetrně; 2) podpořit místní obyvatele, aby ovoce, zeleninu a další komodity nakupovali od místních farmářů
a ne od výrobců vzdálených tisíce kilometrů; 3) vytvořit databázi místních produktů a podpořit systém bedýnkování ve městě;
4) zamezit plýtvání potravinami např. formou sdílené ledničky
nebo potravinové banky.
LES – u tohoto tématu zazněly návrhy na to, aby se konečně vytvořila strategie města u nakládání s lesem - jaké funkce chceme,
aby lesy v okolí Příbora měly účel. Pokud bude pokračovat pouze hospodářský účel a boj s kůrovcem formou namátkové těžby,
za pár let nebudeme mít co obhospodařovat. Zdůrazněna zde
byla rovněž voda a vysychání podrostů, skladba lesa a jeho vliv
na zachytávání vody v krajině, ochranu před větrem apod.
ODPADY – velmi výživné téma, shodli jsme se, že bychom rádi
měli možnost třídit odpady i ve veřejném prostoru – v centru
města, na náměstí, v parku. V soukromí lidé třídí, ve veřejném
prostoru k tomu nemají možnost. Navržena byla možnost využít odpadkových košů distribuovaných z OP Životní prostředí,
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v historické části města pak taková podoba, která by vyhovovala
požadavkům památkové péče.
Mezi důležitými návrhy také zaznělo 1) rozmístit po městě více
nádob na tříděný odpad – v součinnosti s dětským zastupitelstvem nebo se základními školami vysledovat „docházkové
vzdálenosti“, nádoby rozprostřít tak, aby bylo město efektivně
a rovnoměrně pokryto; 2) u zahrádkářských kolonií, které jsou
v bezprostředním sousedství s bytovou zástavbou, posílit nádoby
na bioodpad; 3) rozšířit možnost sběrných nádob např. na baterie, drobný elektroodpad apod.; 4) oslovit příborské podnikatele,
aby se zapojili do programu Zelená firma.
KLIMATICKÁ ZMĚNA – klimatickou změnu ovlivnit nemůžeme, ale můžeme ovlivnit její dopad na nás. Nápadem, který

v rámci debaty zazněl, je vytvořit lokální strategii přizpůsobení
se klimatické změně – zahrnující komplexní témata, jako jsou
energie, voda, potravinová soběstačnost, zemědělství, sousedská
výpomoc apod. a sdružující všechny zainteresované strany tak,
aby společným konáním bylo naše město zasaženo co nejméně.
Z výše uvedeného je zřejmé, že podobná debata může přinést
řadu zajímavých návrhů a doporučení a pomoci občanům
všímat si, co se kolem nich děje.
V měsíci březnu bychom rádi uspořádali podobnou na téma
KULTURA. Zájemci si mohou poznačit termín 15. 3. 2016
od 17:00 v Coworkingovém centru, náměstí S. Freuda 10,
Příbor (1. patro nad KB). Těšíme se na Vás.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB COWORKING CENTRA PŘÍBOR
Ing. Jana Konečná

Coworking centrum funguje v Příboře již od prosince 2014.
Vedle pokračování v započatém trendu sdílení nejen prostoru,
nápadů, vytváření společných projektů a poskytování vzájemné podpory nyní chceme podnikatelským subjektům v Příboře
poskytnout i konkrétní služby. Spolu s místními externími
spolupracovníky máme zájem více se podílet na rozvoji místní
ekonomiky, zejména na rozvoji malého a středního podnikání.
Zvažujeme proto nabídnout nejen stávajícím podnikatelům, ale
i zájemcům o vstup do podnikání, možnost odborných konzultací ekonomicko-právních, účetních a daňových aspektů
podnikání.
A protože konec tohoto čtvrtletí je spojen s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmu, nabízíme v měsíci březnu prostory
sdílené kanceláře po dobu 10 hodin týdně zdarma na pracovní
setkání daňových poplatníků s účetními a daňovými poradci.
Ačkoliv jsou dneska tyto služby nabízeny často i formou ne-

osobní elektronické komunikace, myslíme si, že nemálo z vás dá
přednost osobnímu projednání své konkrétní situace.
Pokud samostatně podnikáte a nechcete svoje daňové záležitosti řešit na poslední chvíli, kontaktujte nás na e-mail info@ccpribor.cz
nebo na telefon 731 474 606.
Zároveň – pokud jste odborníky na účetní a daňové otázky
a chcete ulehčit místním podnikatelům a pomoci jim s daněmi, ozvěte se nám.
Touto aktivitou bychom se chtěli pokusit neformálně koordinovat poptávku a nabídku po těchto službách v rámci místní
ekonomiky. Zpětná vazba od zúčastněných aktérů nás všechny
obohatí o nové zkušenosti, které můžeme využít na další cestě
ke zvyšování místní soběstačnosti a podpoře místní ekonomiky.
Pro zájemce z řad místních podnikatelů také připravujeme
seminář o aktuálních možnostech získání dotací. Seminář
se uskuteční dne 15. 3. 2016 od 9:30 hod., účast je bezplatná.

FILMOVÝ ROZHOVOR S JANEM HRDINOU
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Zastávám názor, že každé projekční místo má své genius
loci. Ani Příbor není výjimkou. Doslova mne uhranulo zjištění, že se původně jedná o loutkové divadlo, přičemž dané
divadlo v podstatě existuje jako rodinný podnik. Rozhodně je
to tradice, na kterou může být Příbor patřičně hrdý. Co se pak
samotných dotazů týče, tak bylo potěšující, že diváci vnímali
i jemnější nuance jako práce s kamerou nebo obecnější problémy spojené s amatérskou produkcí (používání hudby, filmová
technologie atd.).

V Příboře jsi nebyl poprvé, ale jako host filmového klubu
ano. Mohl bys porovnat uvedení filmů Jana Haluzy v Příboře a jiných městech? Na jaké rozdíly či podobnosti bys
poukázal?
Asi největším rozdílem mezi uváděním filmů Jana Haluzy
mimo Příbor vidím v tom, že to byla vždy příležitost prezentovat i jiné tvůrce tzv. olomoucké nové vlny (zejména pak Lukáše
Masnera) v jednom večeru. Vzhledem k tomu, že filmový klub
v Příboře se snaží zaměřovat právě na amatérský a studentský
film, tak oprávněně věnoval samostatné večerní projekce oběma
tvůrcům. V Semilech byla projekce propojená s tvorbou tamějšího gymnázia. V Olomouci byly Haluzovy filmy promítány
v rámci přehlídky Diletant. Jedinou výjimkou samostatného promítání Haluzovy tvorby bylo uvedení jeho velmi raného filmu
Zloději (2008) v olomouckém Divadle hudby, kde hrál hlavní roli
univerzitní pedagog a autor detektivních románů Michal Sýkora.
Po projekci se rozpoutala diskuse mezi tebou a publikem.
Jaké dotazy tě nejvíce oslovily? Jak na tebe působilo příborské publikum a prostory filmového klubu?
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Ve filmech Trable s trumpetou (2012) a Bady (2013)
hraješ menší role. Jakým způsobem pracuje režisér Jan
Haluza s herci a jaký jim dává prostor k herecké improvizaci? Jak režíruje a vede jednotlivé výrazové prostředky
filmu?
Na úvod musím předeslat, že asi více než ve filmech Jana
Haluzy jsem hrával u Lukáše Masnera. Přesto se pokusím
o nějakou sumarizaci mých postřehů ohledně jeho režijního
rukopisu. Vzhledem k tomu, že scénář není nikdy úplně daný
(zejména dialogy), tak vždy existuje prostor pro improvizaci. Někteří profesionálnější herci to vítají. Já osobně nejsem
improvizační typ a tudíž se raději pevně soustředím na napsané monology a dialogy. Obsazování herců je samozřejmě
dosti limitované. Přesto se Jan Haluza snaží zachovat poměr
profesionálních divadelních herců (Tramtárie, Moravské divadlo) s amatéry (Tomáš Zabilanský, Miloš Kameník). Haluza
nezakrývá, že ho na filmech baví především akční momenty.
Proto má rád už před natáčením hotové kompletní rozkreslení
celého filmu. A díky tomu věnuje největší péči střihu a následnému vytváření speciálních efektů. A pokud můžu posoudit
z vlastní zkušenosti, tak je to právě tvorba vizuálních efektů,
která zajistila Haluzovi jistou popularitu v regionálním měřítku Olomouce.

Máš zkušenosti rovněž s divadelním herectvím i recitací
rozhlasových her. Jak se tyto oblasti liší od filmového herectví? Ve kterém případě jsi měl k dispozici největší tvůrčí
svobodu?
Přiznám se, že divadelní herectví příliš nepreferuji. Proto
mnohem raději přistupuji k nastudování rozhlasových her, kde
je možné při závěrečných úpravách vystřihnout nepovedené
části a dodat technické finesy. Tedy více propracovat jednotlivé detaily.
Spolupracoval jsi s několika různými amatérskými
a nezávislými filmaři. Jaké filmy a tvůrce bys doporučil zařadit do programu příborského filmového klubu?

Jaké tituly a žánry by mohly podle tebe oslovit místní
publikum?
Na amatérském filmu je skvělé nejen to, že vám poskytuje
úplnou tvůrčí svobodu, ale také že můžete promítat jak staré
archivní snímky, tak i propagovat tvorbu nejmladších filmařů.
Pokud bych měl jmenovat jednoho současného tvůrce, tak by
to byl jednoznačně Andy Fehu, amatérský tvůrce, který se stal
– podobně jako jeho guru Petr Marek – de facto profesionálním režisérem. Z dalších snímků bych zmínil Andělé na kolejích
(2010) Ondřeje Hejny nebo Hvězda padá na hubu (2013) Lukáše
Masnera. Ze starších titulů pak velmi doporučuju vláčilovskou
Stínohru (1984) Petra Hviždě a Jarmareční boudu (1982) Pavla
Dražana.

Z PROMÍTACÍHO SÁLU FILMOVÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Dne 12. února 2016 proběhlo již třetí promítání ve filmovém
klubu v Příboře, v jehož programu byly opět zařazeny žánrově
různorodé snímky. Tentokrát jsme vybrali tři tituly z tvorby
nezávislého filmaře Jana Haluzy: černobílou pantomimickou
grotesku Trable s trumpetou (2012), psychologický příběh s prvky
dystopie a absurdního dramatu Bady (2013) a akční komiksovou komedii s gangsterskými a mafiánskými motivy Případ pro
Jáchyma Semiše (2013). Našim hostem byl divadelní a filmový
herec, recitátor rozhlasových her a filmový historik a publicista
Jan Hrdina, který hraje menší role v Haluzových filmech Trable s trumpetou a Bady. Po projekci se opět rozvinula zajímavá
a podnětná debata mezi naším hostem a publikem, kde zazněly
také dotazy týkající se technologických postupů v jednotlivých
Haluzových snímcích. Celkově navštívilo promítání 19 diváků
a byli zastoupeni různými věkovými skupinami.
V následujících měsících budeme pokračovat v promítání českých amatérských, studentských a nezávislých filmů, přičemž
komponovaný program bude vždy sestaven z více filmů, aby byl
naplněn promítací čas celovečerního filmu o časové délce hodina
a půl. Budeme navazovat úzkou spolupráci s českými festivaly
a přehlídkami věnovanými tomuto typu filmové tvorby a uvádět
snímky s rozmanitými tematickými horizonty, aby měl program
široký žánrový záběr. Postupně budeme kontaktovat i zahraniční nezávislé tvůrce a rozšiřovat programovou náplň filmového

klubu o jednotlivé tvůrčí a kulturní pohledy různých národních
kinematografií. Oslovili jsme již nezávislé tvůrce současného
italského westernu (Emiliano Ferrera, Stefano Jacurti, Mauro
Aragoni), kteří nám přislíbili své filmy k projekci v našem filmovém klubu. Budou mít tedy první oficiální českou premiéru
v Příboře! O jejich zařazení do programu vás budeme informovat.
Do budoucna bude dramaturgie filmového klubu rozšiřována
také o přednášky a workshopy na téma česká a světová kinematografie. Budeme oslovovat hosty, kteří se zaměřují na konkrétní
tematické oblasti. Cyklus přednášek zamýšlíme pojmout populárně vědeckou, naučnou a vzdělávací formou a bude určen
studentům, pedagogům a široké veřejnosti z Příbora i okolí.
Ve čtvrtek 3. března 2016 vystoupí s přednáškou na téma Komiksové filmy studia Marvel. Od obrázkových seriálů k filmovým
adaptacím Jan Hrdina, který již byl naším hostem při projekci
filmů Jana Haluzy. Zaměří se na fenomén hollywoodských komiksových filmů studia Marvel v období 90. let a nového milénia.
V pátek 18. března 2016 proběhne promítání tří filmů režisérské
dvojice Milan Cyroň a Tomáš Uher, kteří také přislíbili osobní
účast. Tímto vás všechny srdečně zveme na přednášku i projekci.
Podrobnější informace naleznete na filmovém plakátu a v kulturním programu na měsíc březen v Měsíčníku města Příbora.
Budeme se těšit na vaši návštěvu! Velmi děkujeme za vaši přízeň
a zájem o filmový klub.

FILMOVÉ ŽÁNRY VE TVORBĚ AMATÉRSKÝCH
A NEZÁVISLÝCH FILMAŘŮ
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Příchod moderní digitální technologie v novém miléniu
umožnil rozsáhlejší tvorbu filmů vznikajících mimo filmový
průmysl a mimo velké produkční společnosti, jejichž produkce jsou zaměřeny na širokou celostátní i zahraniční distribuci.
Jedná se o snímky, jež jsou natáčeny za omezených finančních
i technických prostředků, neboť filmová technologie a technika
obecně náleží k nákladným náležitostem filmové tvorby. Neustálý technický vývoj výrazových prostředků umožňuje vznik
filmů mimo velká studia, a tím také alternativní linii filmové
podívané k průmyslově vyráběným filmům. Adjektiva amatérský, nezávislý a studentský nejsou žánrové pojmy, ale označení
pro konkrétní typologii filmové produkce spojené s nezávislými
tvůrčími podmínkami. Přídomek amatérský v případech mnoha
filmů neodpovídá svému původnímu významu, neboť se často
jedná o snímky natáčené studenty a absolventy filmových škol.
Rovněž někteří obsazovaní herci mají dlouhodobou hereckou
praxi v různých nezávislých, studentských i profesionálních divadelních scénách a přenášejí své zkušenosti do oblasti filmu.
Přesnějšími termíny jsou tedy nezávislý a studentský film,
protože je tento model filmové tvorby úzce spojen s profesionálním tvůrčím přístupem i realizačními podmínkami.
Podíváme-li se na široké spektrum rozmanitě pojatých snímků,
jsme postaveni rovněž před různé žánrové polohy představují-

cí pevnou součást audiovizuálního vyprávění. Filmové žánry
slouží nezávislým a studentským filmařům ke stejným účelům
jako snímkům produkovaným velkými společnostmi. Fungují
jako rozpoznávací vizuální vzorce k žánrovému vymezení vyprávěných příběhů a jsou zastoupeny především v jednotlivých
formálních atributech (výprava, kostýmy, rekvizity, prostředí, natáčecí lokalizace) a někdy také v užití stylistických prvků (pohyb
kamery, snímací postupy, typy záběrů, střihová skladba, původně
napsaná i použitá archivní filmová hudba). V akademické filmové
terminologii bývají vizuální složky filmové podívané označovány také jako ikonografické vzorce, které zahrnují všechny výše
uvedené i další charakteristiky příznačné pro jednotlivé filmové
žánry a jejich kombinace.
V rámci filmu jako audiovizuální podívané založené na příbězích vyvolávajících v publiku různé emoce se nezávislý
a studentský film od průmyslově produkovaných snímků vůbec
neliší. Rozdíl spočívá pouze v realizačních, prezentačních a distribučních podmínkách, které má nezávislá a studentská filmová
tvorba mnohem limitovanější. V kontextu nezávislé produkce
vznikají snímky všech žánrových zaměření (psychologické drama, thriller, horor, western, komedie, groteska, akční, válečný,
historický a dobrodružný film). Podobně jako u titulů uváděných
v široké distribuci i zde se setkáváme s přirozenou platformou,
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že filmový žánr neexistuje jako pevně ohraničená kategorie s ne- publiku podívanou obsahující aspekty známé z každodenníměnným souborem tematických a vizuálních vlastností. Např. ho života.
western nikdy nelze považovat pouze za western, neboť obsahuje
Amatérský, nezávislý a studentský film není pouze typem kitaké dobrodružné vyprávění, akční scény, melodramatický příběh, nematografie, který tvoří protiklad vůči snímkům vznikajícím
romantické motivy, detektivní zápletku, komediální linii, ironické ve filmovém průmyslu jako kulturní instituci, ale také životprvky, epickou podívanou nebo historické pozadí dějin Ameriky. ním a filozofickým postojem k filmování založeném na pevné
Jedná se o žánrově mnohem rozsáhlejší soubor rozpoznávacích tvůrčí autonomii a svobodě. Přestože mnohé tyto filmy nemaprvků, než jaký nabízí samotné žánrové označení western.
jí širokou distribuci a bývají uváděny především na festivalech,
Totéž platí o všech dalších žánrech, jejichž nálepky a ozna- přehlídkách, soukromých projekcích nebo ve filmových klubech,
čení slouží především jako kulturní ukazatel pro filmové vyznačují se stejnou filmařskou profesionalitou a rafinovanospublikum a distributory, kteří si filmy vybírají. Podobně jako tí jako snímky uváděné v moderních širokoúhlých kinech nebo
v celovečerní hrané tvorbě pro kina a televizi i v nezávislé a stu- televizi. Mnozí filmaři, jež jsou absolventy filmových studií
dentské produkci se lze setkat se specifickým pojetím filmových na univerzitách nebo speciálních filmových školách, využívají
žánrů. Zatímco populární žánry jsou určené širokému publiku, tvůrčí svobodu např. v častém používání situačních, vizuálních
intelektuální žánry staví diváka před myšlenkově i formálně a ikonografických odkazů na různé snímky z dějin české a zejménáročnou podívanou, která upozaďuje charakteristiky typické na světové kinematografie, neboť nejsou limitováni požadavky
pro lineárně vyprávěné populární filmy. Náročnost podívané producentů. Žánry představují v kontextu této tvorby také jeden
určuje způsob použití filmového jazyka, jednotlivých výrazo- z prostředků, jak rozvíjet tvůrčí možnosti, práci s výrazovými
vých prostředků i tempa a struktury vyprávění, od nichž se prostředky filmu a posouvat pojetí žánrových rovin do nových
odvíjí vnímání publika i akceptování či odmítání rozvíjených významových souvislostí.
forem příběhů. Filmy, jejichž
v y právění záměrně porušují kauzalitu sledovaných
událostí, časovou chronologičnost a lineární v ý voj
dějov ých situací zpravidla
staví publikum před model
podívané, který se vypravěčským i formálním pojetím
liší od převládajícího typu
        
populární filmové produkce.
   !  "# $
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skutečnost, že tento typ filmové podívané nabízí větší
možnosti k žánrovému ex;7  -  
3:* %"-4"
perimentování, protože není
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omezen požadavky filmového
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průmyslu a distribuce. V tomto ohledu uplatňují amatérští
a nezávislí filmaři svobod: " < *6)"
) ) +"ný tvůrčí přístup ve vztahu
+!
k jed not l iv ý m žá n rov ý m
polohám, což jim rov něž
umožňuje kombinovat různé
typy napínavého vyprávění,
prostředí a audiovizuálních
pr vků. Jak dokládá pojetí
amatérské a nezávislé filmové
tvorby, žánry jsou společným
jmenovatelem napříč různými
oblastmi kinematografie bez
ohledu na skutečnost, jedná-li
se o snímky vznikající ve studiích filmového průmyslu
nebo za nezávislých ekonomických podmínek. Rovněž
amatérské a nezávislé filmy
zprostředkovávají a vyprávějí
příběhy skrze médium filmového obrazu a představují
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POZVÁNÍ NA KULTURU
SNĚNÍ A TANEČNÍ REJ  JDE TO VŮBEC DOHROMADY?
Mgr. Marie Šupová, Společnost S. Freuda Příbor

O spojení těchto rozdílných aktivit se pokusí březnová výstava
v naší Galerii na radnici.
První patro vám nabídne výběr výtvarných prací z mezinárodní
výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM. Letos se totiž tento snový projekt „dožívá“ neuvěřitelných 20 let a s malou retrospektivou
nejzajímavějších prací se budete setkávat během měsíce března v prostorách 1. parta naší radnice.
Druhé patro této galerie je vyhrazeno pro fotografie autorů příborského fotoklubu. Ti budou dokumentovat průběh jednoho Freudova
folklórního festivalu, kde mezi sebou soutěžili o nejzajímavější „fotoúlovek“. Podívejte se, jak se jim to podařilo.
A proč budou oba tyto projekty prezentovány současně? Důvod je
prostý. Neboť k sobě neoddělitelně patří. Oba spojuje jeden cíl – aktivní a atraktivní propagace našeho významného rodáka – Sigmunda
Freuda různými uměleckými prostředky…
Freudův folklórní festival však nabízí nejen zpestření hudebních
žánrů v našem městě. Jeho hlavním cílem je podtrhnout slavnostní
atmosféru při vyhlašování vítězů mezinárodní výtvarné soutěže Můj
sen. Jak se jednotlivým fotografům podařilo tuto atmosféru dostat
do svých snímků, to můžete posoudit sami...

Tato výstava je nejen poděkováním mladým tvůrcům
a jejich pedagogům za dlouholetou spolupráci a podporu,
ale i pozvánkou na letošní folklórní notování. Kdy
proběhne? V sobotu odpoledne 4. června 2016 v našem
městském parku. Věřím,
že mimo tanečníky dorazí
i velmistr karikaturistů a recesistů pan Václav Šípoš, Ten
bude během našeho festivalu kreslit „o dušu na přání
dětí i dospěláků“. A nezapomeňte si vzít s sebou foťák,
dalšího fotografického souboje se můžete zúčastnit
i vy. Stále platí: kdo si hraje,
nezlobí!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC BŘEZEN 2016
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

STŘEDA 2. 3.
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž výstavy SNÍM, SNÍŠ, SNÍME. Výstavu k 20. výročí mezinárodní
výtvarné soutěže Můj sen – MY DREAM pořádá Mgr. Marie
Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda a členové Fotoklubu Příbor. Výstavu můžete zhlédnout do 5. dubna
2016.
SOBOTA 19. 3.
Tradiční VELIKONOČNÍ JARMARK se ponese ve stejném
duchu jako jarmarky v minulých letech. Od 8:00 do 12:00
hodin budete mít možnost na náměstí Sigmunda Freuda si zakoupit různé rukodělné a řemeslné výrobky, dřevěné hračky,
kraslice, velikonoční dekorace, keramiku, pochutiny a mnoho
dalšího. Od 9:30 hodin bude probíhat doprovodný program
před radnicí. I letos vystoupí děti z příborských mateřských
a základních škol, připravena bude tvůrčí dílna střediska volného času Luna, kde si děti budou moct vyrobit velikonoční
dekoraci. V kulturním programu se můžete těšit i na vystoupení dětského folklórního souboru Hlubinka. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Připravujeme:
V roce 1989 bylo město Příbor prohlášeno městskou památkovou
rezervací, je také členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, a tak i s ohledem na tyto skutečnosti se od roku 2013
účastní formou kulturně-společenské akce Mezinárodního dne
památek a sídel. V letošním roce připravujeme program k připomenutí významného výročí 700 let od narození Karla IV., a to
na sobotu 16. dubna. Podrobný program bude uveden v dubnovém čísle Měsíčníku, na webu města a na plakátech.

Římskokatolická farnost Příbor

SVĚCENÍ PALEM
A PALMOVÝ PRŮVOD
NA KVĚTNOU NEDĚLI
neděle 20. března v 9:30 hod
před ranní slavnostní bohoslužbou
areál farního kostela Narození Panny Marie

SBĚRATELSKÁ BURZA
Klub filatelie Příbor oznamuje, že v neděli dne 10. 4. 2016 pořádá
sběratelskou burzu v oborech filatelie, pohledy, zápalkové nálepky,
mince a papírová platidla, odznaky a další. Burza se uskuteční v prostorách piaristického kláštera, a to od 8.00 do 11.00 hod. Srdečně
zveme všechny sběratele a taky širokou veřejnost.
A teď ještě pár slov k našim dalším činnostem. Po dohodě zprostředkujeme výkup či prodej vašeho sběratelského materiálu ať z vašich
sbírek, či nabyté z pozůstalosti. Učiníme odhad sbírek a zařídíme
vše potřebné k odprodeji. Tato služba je bezplatná. Všechny případné dotazy adresujte na níže uvedené kontakty.
A ještě jedna zásadní činnost. V dlouhodobějším výhledu připravu-

jeme vydání knihy, či brožury na téma průmysl, zájmové organizace
a poštovnictví na území města Příbora a okolních obcí. K tomu potřebujeme velké množství podkladového materiálu - pohlednic,
fotografií, psaných dokladů, poštovních dokumentů atd. Obracíme
se proto s prosbou na všechny občany, kteří ve svých starých památkách a domácích archivech mají věci, které by se daly použít, ať své
nabídky adresují na níže uvedené kontakty. Budeme rádi za každou
maličkost. Dle dohody si materiál zapůjčíme a ofotíme, případně odkoupíme. Předem děkujeme. Za KF Příbor Jan Strakoš.
Kontakty: email: hoby.sluzby@seznam.cz,
strakos.jan.vlcovice@seznam.cz, tel.: 604 58 05 92
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POZVÁNKA
na mČstskou spoleþenskou akci

MEZINÁRODNÍ
DEN ŽEN
ýtvrtek 10. bĜezna 2016
od 16:30 hod.
v sále bývalé jídelny ZŠ Dukelské.
Kulturní program, pohoštČní, obþerstvení, hudba.

ġímskokatolická farnost PĢíbor a mďsto PĢíbor
Vás zvou na koncert,
na kterém zazní kantáta
Václava Vlastimila Hausmanna

GOLGOTA
Koncert se uskuteĀní v nedďli 20. 3. 2016 v 18.00 hodin
v kostele svatého Valentina

ÚĀinkují:
Alena JuĢenová - soprán
MoĢic JureĀka - baryton
Chrámový sbor PĢíbor a hosté
Sdružení hudebníkĪ PĢíbor
pod vedením Zdeěka Pukovce

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - VÝTĎŽEK BUDE VĎNOVÁN NA REKONSTRUKCI
A OPRAVU VARHAN V KOSTELE SV. VALENTINA V PġÍBOġE
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KULTURNÍ PROGRAM  BŘEZEN
StĢeda 2. bĢezna od 17:00 hod.
SNÍM, SNÍŠ, SNÍME
Vernisáž k výstavď 20. výroĀí mezinárodní
výtvarné soutďže MĪj sen – MY DREAM,
poĢádá Mgr. Marie Šupová, pĢedsedkynď
SpoleĀnosti S. Freuda, a Ālenové Fotoklubu
PĢíbor. Výstava do 5. dubna 2016.
Galerie v radnici otevĢena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, Āt, pá: 8:00 – 14:00 h

Mďsto PĢíbor

Úterý 8. bĢezna od 16:00 hod.
HODINKA S KNIHOU

Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

StĢeda 9. bĢezna od 17:00 hod.
JAK SI ŽIJEME V PġÍBOġE
Téma kultura. VeĢejná diskuse o tom, jak se
nám v našem PĢíboĢe vlastnď žije, co se nám
tu líbí a co nelíbí, máte šanci nechat zaznít
svĪj hlas. Rezervace tel. 731 474 606.
Coworking Centrum v PĢíboĢe

StĢeda 9. bĢezna od 17:15 hod.
POPELKA - BALET
Divadlo A. DvoĢáka v Ostravď. Odjezd
od Sokolovny. Cena 320 KĀ, pĢedprodej.
Bav klub PĢíbor, SVÿ

556 723 778

ÿtvrtek 10. bĢezna od 16:30 hod.
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

Mďstský výbor a ZO KSÿM v PĢíboĢe

ÿtvrtek 10. bĢezna od 17:00 hod.
SETKÁNÍ BEDÝNKÁġĩ V PġÍBOġE
Setkání bedýnkáĢĪ i zájemcĪ o odbďr bedýnek
s místními zemďdďlci, povídání o místním jídle.
Coworking Centrum v PĢíboĢe

ÿtvrtek 10. bĢezna až 3. dubna
HISTORICKÉ VELIKONOÿNÍ VAJÍÿKA
Výstava souboru velikonoĀních kraslic z druhé
poloviny 19. století a první poloviny 20. století
z depozitáĢe pĢíborského muzea.
Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

Pátek 11. bĢezna od 20:00 hod.
SPOLEÿENSKÝ VEÿER

Basketbalový klub PĢíbor

Úterý 15. bĢezna 9:30 hod.
AKTUÁLNÍ DOTACE PRO PODNIKATELE
SemináĢ o aktuálních možnostech dotaĀní
podpory pro podnikatele. ÚĀast je bezplatná.
Rezervace tel. 731 474 606.

Coworking Centrum v PĢíboĢe

Úterý 15. bĢezna 12:00 hod.
DEN OTEVġENÝCH DVEġÍ
Prohlídka coworkingového centra, seznámení
se s jeho Āinností a posláním. Coworking je
v rámci této akce zdarma. Od 16:00 hod.
hromadné sĀítání lidí pracujících na volné
noze v PĢíboĢe. Rezervace 731 474 606.
Coworking Centrum v PĢíboĢe

Úterý 15. bĢezna 17:30 hod.
NÁSTRAHY BEDERNÍ PÁTEġE
PĢednáška Mgr. Petry Milichové, zasedací
místnost piaristického kláštera.

Mďsto PĢíbor

Pátek 18. bĢezna od 17:00 hod.
BAKTERIE - ZABIJÁCI NEBO POMOCNÍCI?
PĢednáška Mgr. Pavla Netušila.

Mďsto PĢíbor

Pátek 18. bĢezna - nedďle 20. 3. od 19:00 hod.
PġÍBORSKÉ DESKOHRANÍ 2016, 6. roĀník
„PĢíborských deskovek“, turnaj ve hĢe Bang,
kvalifikaĀní
turnaj
na
Mistrovství
ÿR
v Osadnících
z
Katanu,
Carcassonne
a Dominionu.
Startovné: neregistrovaní 50 KĀ, registrovaní
40 KĀ, dďti 30 KĀ, Ālenové kroužku zdarma.
Do 16. 3. je nutné nahlásit datum úĀasti,
název turnaje, v kterém chcete hrát, stravu
a ubytování. Info: Josef.Bohuminsky@seznam.cz,
tel. 607 985 585 nebo nenutilova@lunapribor.cz
mobil: 732 902 256
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

Pátek 18. bĢezna od 20:15 hod.
PġÍBORSKÝ FILMOVÝ KLUB

Coworking Centrum v PĢíboĢe

Sobota 19. bĢezna od 6:30 hod.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
Mezinárodní den vody Olomouc Chvalkovice
Parní vodárna. Odjezd v 6.30 h od sokolovny
v PĢíboĢe. Cena Ālenové KÿT 200 KĀ ostatní
220 KĀ. Info Vladimír Bilský tel. 737 375 203
e-mail: v.bilsky@seznam.cz
KÿT PĢíbor

Sobota 19. bĢezna od 8:00 hod.
VELIKONOÿNÍ JARMARK

Mďsto PĢíbor

Sobota 19. bĢezna od 15:00 hod.
VÍTÁNÍ JARA
Sraz všech úĀastníkĪ na námďstí S. Freuda.
PĢipomenutí pĪvodního pohanského zvyku
– vynášení smrti (zimy) a vítání jara.
MaĢeny s sebou. Akce pro dďti a veĢejnost.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

Sobota 19. bĢezna od 15:30 hod.
VÍTÁNÍ JARA
Jarní tvoĢení, soutďže, hry, hledání pokladu,
opékání, v 18:00 hod rituální zapálení ohnď
Āerty propojení se VII. roĀníkem Keltského
telegrafu. Vstupné 50 KĀ. Areál BAV klubu.
Bav klub PĢíbor, SVÿ

556 723 778

Nedďle 20. bĢezna v 9:30 hod.
SVĎCENÍ PALEM A PALMOVÝ PRĩVOD
NA KVĎTNOU NEDĎLI
PĢed ranní slavnostní bohoslužbou areál
farního kostela Narození Panny Marie.

ġímskokatolická farnost PĢíbor

Nedďle 20. bĢezna v 18:00 hod.
GOLGOTA, KONCERT

ġímskokatolická farnost PĢíbor a mďsto PĢíbor

Úterý 22. bĢezna od 9:00 a od 16:00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Práce s vlastním materiálem. PoĀet míst
omezen, na akci je nutné se pĢihlásit
a požádat o zajištďní materiálu. Cena: 100 KĀ.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029
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Úterý 22. bĢezna od 15:00 hod.
VELIKONOÿNÍ ODPOLEDNE S KROKODÝLEM
Vyrábíme velikonoĀní dekorace.
Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 029

ÿtvrtek 24. bĢezna od 17:00 hod.
OD ASTROLOGIE PġES HVĎZDNOU CESTU
K MĎġENÍ AURY A ÿAKER
Astrolog Milan Gelnar.
Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

ÿtvrtek 25. února až 1. kvďtna
MORS ULTIMA LINEA RERUM
Výstava ve spolupráci s Katedrou výtvarné
výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.
Pozdnď gotické a renesanĀní figurové náhrobní
monumenty na Moravď a v Āeském Slezsku.
Fotografie: Petr Zatloukal.
Velký výstavní sál.
Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

ÿtvrtek 31. bĢezna od 17:00 hod.
SPOLEÿNÉ JAMOVÁNÍ
PĢineste si svĪj hudební nástroj, zahrajeme
a zazpíváme si spolu.
Rezervace 731 474 606.

Coworking Centrum v PĢíboĢe

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV PĢíbor - DENNĎ
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.
30 minut - 4x dennď od pondďlí do nedďle
Soboty - poĢady z archivu PĢíbora a Local TV.
Nedďle - premiéry zpravodajských relací.
Na www.televize-pribor.cz vždy o den pozdďji.
776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĎTNÍ SÍĚ S. FREUDA
Lidická 50 – piaristický klášter
Út, Āt:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
So:
9:00 – 17:00 hod.

Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddďlení pro dospďlé:

Po:
8:00 – 12:00
Út, Āt, pá: 8:00 – 12:00
Oddďlení pro mládež:

17:30 hod. pro zaĀáteĀníky.
Ludmila Höhnová

Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská

Po, pá:
Út, Āt:

9:00 – 21:00 hod.
17:00 - 17:50 hod. ženy

724 963 164, 739 805 227

SAUNA PġÍBOR

Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská

Po, Āt:
Út, pá:
St, so:

15:00 - 21:00 hod.
15:00 - 21:00 hod.
15:00 - 21:00 hod.

muži
ženy
spoleĀná

Po:
13:00 – 15:00 hod.
Út, Āt: 13:00 – 17:00 hod.

Mďstská knihovna PĢíbor
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556 725 037

739 805 227

ODDÍL AEROBIKU TJ PġÍBOR

Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská

Po:

9:30 – 10:30 hod.
15:30 – 16:30 hod.
20:00 – 21:00 hod.
Út: 17:00 – 17:50 hod.
18:00 – 19:00 hod.
St: 18:30 – 19:30 hod.
20:00 – 21:00 hod.
ÿt: 16:30 – 17:20 hod.
Pá: 19:00 – 20:00 hod.

body ball+over ball (D)
dďtský aerobic (D+T)
aerobik+bodystyling (T)
port de bras (Tereza – fit)
step aero (choreo+bodywork T)
bodyform (Tereza)
bodyball + overball (Draha)
port de bras (Tereza – fit)
bodyball + overball (Draha)

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

CVIÿENÍ TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v PĢíboĢe

ÿtvrtek: 18:30 hod.

www.taichipribor@seznam.cz

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

739 657 301

MATEġSKÉ CENTRUM „ZVONEÿEK“
STġEDA S JARKOU od 10:00 hod.
Program pro maminky s dďtmi. Cena 30 KĀ.
2. 3. POHÁDKA „O TġECH PRASÁTKÁCH“
9. 3. TANEÿKY, PÍSNIÿKY A ġÍKADLA
16. 3. POVÍDÁNÍ O JARNÍCH KYTIÿKÁCH
23. 3. VELIKONOÿNÍ BÁSNIÿKY A ġÍKADLA
30. 3. TANEÿKY, PÍSNIÿKY A ġÍKADLA
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

ÿTVRTEK S HELENOU od 10:00 hod.
STROLLERING
Dynamická sportovní chĪze cviĀení s kardio
cviky, protahováním a posilováním hlavních
svalových skupin pro maminky.
Helena ŠimeĀková

732 834 584

PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod.
MÍÿKOHRANÍ
Kombinovaný program pro dďti a maminky.
Radka RojíĀková

13:00 – 15:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.

775 084 815

FIT CENTRUM PġÍBOR

556 725 029

ÿtvrtek 24. bĢezna od 8:00 hod.
VELIKONOÿNÍ PRÁZDNINOVÉ TVOġENÍ
Cena: 60 KĀ (materiál + pitný režim).
S sebou: jídlo na celý den.
Na akci je nutné se pĢihlásit do úterý 22. 3.
UrĀeno všem tvoĢivým dďtem.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

Úterý:

556 725 037

Úterý 22. bĢezna od 16:00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Výrobky - velikonoĀní klepaĀ, ošatka.
Kurzovné: 200 KĀ (materiál, lektorka).
KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU
Výrobky - velikonoĀní vajíĀka, vďnec.
Kurzovné: 100 KĀ (materiál, lektorka). Kurzy
pro zaĀáteĀníky i pokroĀilé pod vedením
lektorky paní Vďry Slívové. PoĀet míst omezen,
je nutné se nahlásit pĢedem.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

CVIÿENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĎ
ZŠ Npor. Loma – školní družina.

724 329 473

PÁTEK - ŠMUDLÍCI od 10:00 hod.

4. 3.
11. 3.
18. 3.
24. 3.

KERAMIKA - glazování
MALOVÁNÍ NA HRNÍÿEK (SKLENIÿKU)
VÝROBA MORENY, SÁZENÍ JARNÍHO
OSENÍ DO VAJEÿNÉ SKOġÁPKY
VELIKONOÿNÍ TVOġENÍ

PRAVIDELNÉ AKCE - Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

LUNA PŏÍBOR, stŐedisko volného ÿasu

556 725 029

StĢeda od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Pondďlí - pátek od 15:00 hod.
STOLNÍ TENIS
Pondďlí od 18:00 hod.
QI GONG
Pondďlí a Ātvrtek od 18:00 hod.
AIKIDÓ PRO DOSPĎLÉ
Pondďlí od 18:30 hod.
ZUMBA®
Pondďlí a stĢeda od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III

R. Fialová

ÿtvrtek od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III

L. Krausová


















ZajišĢuje: L. Nenutilová, kontakt: 732 902 256, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz














607 953 300

728 018 733

603 119 174

Úterý od 18:00 hod., stĢeda od 18:30 hod.,
Ātvrtek od 9:00 hod.
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĎ I., II., III.
StĢeda od 16:00 hod.
DESKOVKY
StĢeda od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BġIŠNÍ TANCE
StĢeda od 20:00 hod.
FLORBAL PRO DOSPĎLÉ
ÿtvrtek od 18:15 hod.
LATINO DANCE
L. Vališová

Celotáborová hra na téma „Piráti z Karibiku“.
Program: hry, sportování, turistika, soutČže. Urþeno dČtem od 7 do 18 let.
Cena za poukaz: 2 350 Kþ (I.+II. varianta), sourozenci 2 250 Kþ/jednotlivec,
4 450 Kþ (III. varianta), sourozenci 4 250 Kþ/jednotlivec.



Úterý od 17:00 hod.,
POWER JÓGA
P. Jeníková

10. 7. - 16. 7. (I. varianta), 16. 7. - 22. 7. (II. varianta),
10. 7. - 22. 7. (III. varianta)
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOÿOV, VÍTKOV

774 553 881

PRAVIDELNÉ AKCE Bav klub PĢíbor, SVÿ

556 723 778
Pondďlí sudý týden od 15:30 hod.
RC MODELY AUT
Pondďlí od 15:30 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ
Úterý
FIħÁÿEK od cca 1 - 3 let od 10:00 hod.
TANEÿNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĎTI
Dďti 4 – 7 let od 16:30 hod.
Dďti od 10 let od 15:00 hod.
Úterý od 13:45 hod.
PEL-MEL A STOLNÍ TENIS
Úterý od 17:45 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
StĢeda lichý týden od 15:30 hod.
RC MODELY AUT
StĢeda 16:30 hod.
KYTARA A ROCK - KAPELA
StĢeda od 17:00 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ – POKROÿILÍ

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

10. 7. - 16. 7.
ÿESKÉ BUDĎJOVICE a okolí, POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Každodenní program, výlety do okolí. Urþeno široké veĜejnosti. Cena: 4 400 Kþ.
ZajišĢuje: K. Bukovjanová, kontakt: 778 013 156, e-mail: bukovjanova@lunapribor.cz














24. 7. - 4. 8.
PRÁZDNINY „U KONÍ“ – KLOKOÿOV, VÍTKOV

Program: konČ, hry, soutČže, koupání, výlety. Urþeno dČtem od 7 do 15 let. Cena: 5 300 Kþ.
ZajišĢuje: D. Kiþurová, informace: J. Lupíková, kontakt: 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz


































12. 8. - 21. 8.
SPORTOVNÍ TÁBOR, ZÁLUŽNÉ, VÍTKOV

Program: celotáborová hra, hry, soutČže, capoeira, stĜelba. Urþeno ZK zumby, capoeiry a jiné
Informace: J. Lupíková, 604 188 186, L. Chodura, 736 278 444
zájemce. Cena: 3 700 Kþ

22. 8 - 26. 8.
TVOġIVÝ TÁBOR, LUNA PġÍBOR

Program: hry, soutČže, výlety, výrobky z pĜírodnin, papírĤ. Urþeno dČtem od 7 do 12 let.
Ubytování v LunČ PĜíbor. Cena: 1 300 Kþ.
ZajišĢují: K. Bukovjanová, kontakt: 778 013 156, e-mail: bukovjanova@lunapribor.cz
J. Lupíková, kontakt: 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz

PĜihlášky a informace získáte v LUNċ PěÍBOR, svþ, kontakt: 556 725 029,
luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz.

AKCE KLUBU ýESKÝCH TURISTģ PěÍBOR 2016
BěEZEN

Lyže s KopĜivnicí a NJ
Den vody - Olomouc

Vladimír Bilský

2.

Lipník nad Beþvou, památková zóna

Milan Gajdoš

vlak

9.

Mohelnice, po stopách lišky Bystroušky

Vladimír Bilský

autobus

16. - 17.

Velký Meder, koupání

Vladimír Bilský

autobus

22.

Zlín, BaĢĤv dĤm þ. 21

Milan Gajdoš

autobus

Javorníky, ýertov

Vladimír Bilský

vlak

Cyklovýlet

Ing. Emil Suchánek

kolo

19.

autobus

DUBEN

KVċTEN
30. 4. - 1. 5.
7.
20. - 22.

Okolo Dyje

Vladimír Bilský

autobus

28.

Vajeþina na Myslivecké chatČ v MošnovČ

Vladimír Bilský

pČší

ýERVEN

Pochod kolem Nového Jiþína

individuálnČ

11. - 12.

4.

Kamenitý, dvoudenní pĜechod v Beskydech

Andrea Krestová

18.

Noþní pochod kolem Boroveckých rybníkĤ

Vladimír Bilský

pČšky

21. - 26.

Severozápadní ýechy, Krušné Hory

Vladimír Plandor

autobus

ýERVENEC
9.

vlak

Cyklovýlet

Ing. Emil Suchánek

Vlakem do Beskyd

Ing. Emil Suchánek

11. - 14.

Tatry

Vladimír Bilský

autobus

27.

Procházka okolím PĜíbora a opékání špekáþkĤ

Vladimír Bilský

pČší

17.

Janáþkovy chodníþky

výbor KýT PĜíbor

24.

Polsko

Milan Gajdoš

1.

Javornický výšlap

Lucie HoláĖová

vlak+pČší

8.

Velký Strážov, ýiþmany

Vladimír Bilský

autobus

22. - 23.

Velký Méder, koupání

Vladimír Bilský

autobus

28.

zapomenuté chaty Filipka

Vladimír Bilský

autobus

Beskydy

Ing. Emil Suchánek

vlak

16.

Promítání z akcí 2016

výbor

30.

Poslední pochod roku

Pavel Bilík

23.

SRPEN

ZÁěÍ

ěÍJEN

autobus

LISTOPAD
5.

PROSINEC

PodrobnČjší informace o plánovaných akcích najdete na internetových stránkách: kctpribor.cz
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INZERCE
OZNÁMENÍ

Krámek PAMPELIŠKA
se pĜestČhoval:
Místecká 1115, PĜíbor
OtevĜeno:
ýt, pá: 9:30 - 17:30
So: 8:00 – 11:00
Ostatní dny dle domluvy

www.kramek-pribor.cz

Textilní prodejna J+J Žalud, s. r. o.
rozšíĢila prodej termo prádla,
punĀochového zboží, kapesníkĪ
a bytového textilu.
Tento inzerát je slosovatelný,
3 výherci obdrží ZLATÉ KARTY.
ÚstĢižek odevzdejte v prodejnď na adrese
Lidická 59, PĢíbor.
Slosování probďhne 31. 3. 2016.
Jméno: .....................................................
Telefon: ....................................................
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V prĤmČru o 8,3 cm menší
obvod bĜicha jen za 4 týdny
s patentovanou studií Slim Belly.
DÁLENABÍZÍME:
x CVIENÍNAVIBRANÍCHPLOŠINÁCH
x VACUSTEPPER
x BODYSHAPING
x CRAZYFITMASAGE
x SAUNAPÁSAKALHOTY
x PORADENSTVÍVOBLASTIZDRAVÍ
x PORADENSTVÍVOBLASTIVÝŽIVY

739657301
Od4.kvĢtnastudiopƎestĢhováno
doAlpisportu1.p.

GARÁŽOVÁ VRATA

Kamenictví

www.vrata-ostrava.cz

Tomáš HorŁák
KopŐivnice

Tel: 723 630 336
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz
Nabízí:
ɸ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobkŢ i zvíŐecích
pomníkŢ
ɸ rekonstrukci stávajících pomníkŢ
ɸ broušení teraca a jeho impregnaci
ɸ sekání, pískování a opravy písma (zlato,

Stavíme ploty na klíč

stŐíbro, bronz, barva)
ɸ veškeré betonáŐské a likvidaÿní práce
ɸ prodej kompletního hŐbitovního
sortimentu, tj. vázy, lampy, fotoskŐíŁky,
fotokeramika, portréty a další
ɸ výrobu kuchyŁských desek, parapetŢ,
prahŢ, obkladŢ krbŢ, grilŢ, schodišŘ ad.

Platby pŐijímáme až po zhotovení a pŐedání díla!
ZDARMA pŐijedeme po telefonické dohodĚ sjednat Vaši zakázku
na Váš hŐbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let!
Využijte jarní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníkŢ,
vÿetnĚ broušení starších hrobŢ!

x
x
x
x
x

Pletivové ploty
Svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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PřESTAVBY,
PřES
ES
STA
ST
TAV
AVB
VBY,
BY,
Y, GENERÁLKY
GEN
EN
NERÁ
RÁLK
LK
KY
Y A PRODEJ
PR
RO
ODEJ
EJ
J

PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ
S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU
ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

20 let praxe
ceny mírné
termín krátký
Možnost odvezení z domu a zpět

Kontakt
Petr Kowalczyk
Sedlnice 299
ičo.661 471 15

VYUŽIJTE 20 % SLEVU
na sjednané zakázky na rok 2016!

mobil 732 756 779

Nebo osobně:
prodejna Alpisport Příbor
Nově! Příjem, výdej oprav za drogérií Šitavanc

mobil: 723 789 603 tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz
e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

INTERNETaKABELOVÁTELEVIZEvPƎíboƎe
PƎíborFiberNet
nejrychlejšíinternetpojedinéskuteēnéoptickésíti 
ǀPƎíboƎe od295,ͲKē mĢsíēnĢ
rychlostod50/30Mbit/sažpo120/60Mbit/s

Kabelovátelevize
vícejak120televizníchprogramƽ
vícenež85programƽvēeštinĢ
27programƽvHDkvalitĢ

PodrobnĢjšíinformacenajdetena

www.corsat.cz
CORSAT,s.r.o.,KNemocnici18,NovýJiēín,556710590corsat@corsat.cz
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Hloubka výkopu: maximální dosah 3,5 m
ŠíĜka lžíce: 30, 40, 50, 60 cm

Petr Škrobánek

PohĢební služba st. AGNES

se sídlem v PĢíboĢe, Freudova 118
pod námďstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí obĀanĪm tyto služby:

¾ komplexní zajištďní pohĢbu

zajistíme smuteĀního ĢeĀníka, knďze, smuteĀní obĢad v kostele, smuteĀní síni, domu smutku a krematoriu,
hudbu a zpďv, dechovou hudbu, varhaníka a zpďvaĀky v kostele, zhotovení smuteĀního oznámení na poĀkání,
vďnce a kytice k pohĢbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, prĪvod pohĢebním vozidlem, obléknutí zemĢelého,
nosiĀe rakve a kvďtin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, pĢevoz zemĢelého
do zahraniĀí, vyĢízení úmrtního listu, paragraf pro zamďstnavatele, sjednání pohĢbu ve vašem bytď

¾ zhotovení fotoporcelánu
Āernobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho pĢání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky

¾ zprostĢedkování kamenosochaĢských prací
¾
prodej náhrobních doplěkĪ

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

¾ prodej kĢestních svící a kĢestních roušek
¾ vsyp a rozptyl urny na rozsypové louĀce Mďstského hĢbitova v PĢíboĢe
¾
Provozní doba v kanceláĢi
Pondďlí – pátek 8 - 12 13 - 16
Tel. 556 722 608, 737 629 969
Hana Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin dennČ
Bezplatná linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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KOMÍNOVÉSESTAVY
Stavebnice obsahuje tvárnice, vložku, stĜíšku, þistící kus, odboþku (90
nebo 45°), kondenzaþní nádobu, izolaþní vatu, lepidlo, armaturu, atd.
PrĤmČry 160, 180, 200mm
Certifikované prvky, vhodné pro všechny druhy paliv a spotĜebiþĤ
Dodání do 2-3dnĤ od objednání
Cena na vyžádání, dle požadavkĤ a provedení


STROJNÍSÁDROVÉOMÍTKY
Vysoká kvalita a estetika povrchu, lehce opravitelná
Sjednocení hladkosti povrchu rĤzných materiálĤ
PĜíjemné klima v interiéru, ekologicky nezávadný materiál
Hladký povrch, na kterém neulpívá prach
Lze aplikovat na všechny stavební podklady

Cena200Kē/m2

BETONOVÉPODLAHY


Vhodné na podlahové vytápČní
Povrch je dokonale rovný s provČĜenou životností
Není potĜeba povrch dále upravovat ani brousit
Vysoká pevnost, odolává vlhkosti, netvoĜí se plísnČ

Cena 280Kþ/m2


+420 774 603 251
fa.:David Kubaìák – DK Dremax
e-mail: dk.dremax@email.cz
www.mojedrevo.cz

Štramberská 1641
areál Schrom farms
742 58 Pĥíbor
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SLUNEČNÉ VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Letošní akce Veselení a mše o pouti sv. Valentina byla celý
den prozářena hřejivým sluníčkem, a to také přispělo k velmi
vysoké návštěvnosti této tradiční akce.
Bohatý doprovodný program byl zahájen uvítáním v 9 hod.
agenturou Gryﬀ. V 9:30 hod. v kostele sv. Valentina byla sloužena
mše. Po mši byl kostel otevřen zájemcům k prohlídce.
Návštěvníci pouti měli v areálu sokolovny a za kostelem
sv. Valentina možnost obdivovat zručnost kovářů, zastřílet si
a zasoutěžit o Amorův šíp, obdivovat mistra ostrého meče.
Program byl proložen vystoupeními hudební skupiny Huncfut,
která hrála a zpívala středověké skladby a písně. Pro děti byly
připraveny pohádky a zvěřinec hospodářských zvířat včetně
oslíka, na kterém se děti mohly povozit.
Nechyběl ani tradiční dřevěný kolotoč. Mnoho dětí se soustředilo
u alchymie.
U stánků s občerstvením, koláčky, perníčky, příborskými
šiﬂemi, horkou čokoládou, stánku s vynikající kávou, vařonkou,
punčem či se zabijačkou, ale i u dalších pochoutek se tvořily
fronty a prodejci se ani na chvilku nezastavili. Rovněž prodejci
rukodělných výrobků, šperků, hraček aj. byli s prodejem
spokojeni. Snad každý návštěvník pouti si přišel na své.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda připravila jednodenní výstavu zajímavých předmětů z depozitáře příborského
muzea a výstavu historických vyřezávaných betlémů. Při té
příležitosti mohli návštěvníci navštívit i severozápadní křídlo
piaristického kláštera, malbami zdobený refektář, salónek
a zasedací místnost.
V průběhu dne byly v prodeji losy Valentinského štěstí a po
14. hodině nastalo jejich losování o pěkné a hodnotné ceny.
Ceny věnovali členové neformálního cechu podnikatelů
z Příbora, prodejci a řemeslníci poutě a město Příbor.
Zbývá ještě poděkovat všem těm, kdo se podíleli na přípravě
Valentinské pouti. Děkujeme všem sponzorům, partnerům,
agentuře Gryﬀ a neformálnímu cechu podnikatelů, Technickým
službám za technické zabezpečení, panu Sehnalovi, zástupcům
Sokola, ale i Muzeu Novojičínska za přípravu jedné z největších
příborských kulturních akcí. Zvláštní poděkování patří
Ing. Janě Svobodové za poutavý stánek alchymie a za energii
a zalíbení, které věnuje udržení této krásné, vyhledávané
tradiční akce.
Věříme, že i v roce 2017 se na nás bude, stejně jako letos, usmívat
sluníčko a návštěvnost bude vysoká, ne-li i vyšší.

Veselení i v Local TV Příbor - videoklip beze slov - 8. zprávy s premiérou 21. 2.
a videogalerie města Příbora http://www.pribor.eu/obcan/videogalerie/2016/14022016-valentynska-pout.html
Reportáž v LTV - 10. zprávy s premiérou 6. 3. 2016, také na www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková
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