MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA
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BŘEZEN 2018
NÁMĚSTÍ OPĚT PO ROCE OŽILO
MASOPUSTNÍMI MAŠKARAMI
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V roce 2008 se poprvé po půl století vrátil do Příbora masopust a nejinak tomu bylo
i 13. února 2018. Příznivci tradičních kulturních akcí společně s městem Příborem
uspořádali sraz všech masek a maškar na
náměstí Sigmunda Freuda v 15:30 hod.
Všichni si dali opět záležet a co bylo k vidění?
Marfuška s Nastěnkou, myšičky, řezníci, draci,
šejkové, kuchaříčci, originální hroznová vína,
terorista, babka, nechyběly samozřejmě tradiční masopustní masky s medvědem a mnoho
dalších.
Pro nejmenší byly na náměstí připraveny zábavné
soutěže. Děti za splnění úkolů a za masku či

maškaru obdržely sladkost a malou pozornost. Po
slavnostním zahájení a průvodu kolem náměstí
se masopustní průvod vydal Místeckou ulicí uličkami pod kostelem sv. Kříže přes Benátky, Vésku,
Klokočov až k Hostinci U Čechů. Nechybělo
zastavení u paní místostarostky a pana starosty.
Masky a maškary zvonily u známých, kde pro ně
bylo připraveno bohaté občerstvení.
I když bylo mrazivo, tak se masky nezalekly
a úspěšně průvod dokončily.
Pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu
tímto děkují všem, kteří se na organizaci tradiční akce podíleli a zachovávají tuto tradici
stále živou .

Foto: Stanislava Slováková
Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2018/13-2-2018-priborsky-masopust-1732cs.html
V Local TV Příbor 9. zprávy s premiérou 25. 2. 2018, www.televize-pribor.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

72. schůze RM v termínu dne 6. února 2018 projednala jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Uložila komisi pro MPR vytipovat umístění prodejního místa pro
nově zakoupené (cca 2) dřevěné stánky (nová tržnice).
- Uložila zveřejnit na úřední desce záměr města Příbora pronajmout
nebytový prostor na náměstí Sigmunda Freuda č. p. 9 v Příboře.
- Uložila připravit podklady pro vyhlášení konkurzu na pracovní
místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského,
Příbor, ul. Komenského.
- Schválila pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 4,
Štramberská 1352 v Příboře, za podmínky přistoupení k dluhu
sestupně od nejvyšší nabídky přistoupení k dluhu.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Společenský ples –
2. pochování basy pořádané Sborem dobrovolných hasičů Hájov
v sále místního pohostinství Hájov 95, od 10.02.2018 od 19 hod. do
11.02.2018 do 03:00 hod.
- Vzala na vědomí konání kulturní akce Floriánkové posezení
pořádané Sborem dobrovolných hasičů Hájov v areálu výletiště pod
obecním domem č. p. 87, od 05.05.2018 od 16:30 hod. do 05.05.2018
do 23:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Letní večer pořádané
Sborem dobrovolných hasičů Hájov v areálu výletiště pod obecním
domem č. p. 87, od 28.07.2018 od 20 hod. do 29.07.2018 do
03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání sportovní akce Hasičská noční soutěž
pořádané Sborem dobrovolných hasičů Hájov v areálu výletiště pod
obecním domem č. p. 87, od 08.09.2018 od 19 hod. do 09.09.2018
do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Školní ples pořádané
Spolkem rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská
v Kulturním domě Příbor, od 02.03.2018 od 20 hod. do 03.03.2018
do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Hasičský ples pořádané
Sborem dobrovolných hasičů Prchalov v Kulturním domě Prchalov,
od 17.02.2018 od 20 hod. do 18.02.2018 do 02:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Večer k oslavě 220 let
založení obce pořádané Sborem dobrovolných hasičů Prchalov
na hřišti v Prchalově, od 09.06.2018 od 20 hod. do 10.06.2018 do
03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Letní večer pořádané
Sborem dobrovolných hasičů Prchalov na hřišti v Prchalově, od
04.08.2018 od 20 hod. do 05.08.2018 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Krmášová zábava
pořádané Sborem dobrovolných hasičů Prchalov v Kulturním domě
Prchalov, od 20.10.2018 od 20 hod. do 21.10.2018 do 02:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Společenský ples
Masarykova gymnázia v Příboře pořádané GYPRI, o. p. s.,
v Kulturním domě Příbor, od 03.03.2018 od 19:30 hod. do 04.03.2018
do 02:30 hod.
- Schválila výjimku z ceníku krátkodobého pronájmu Kulturního
domu Příbor pro <anonymizováno> spočívající v 50% slevě pro
pronájem prostor Kulturního domu Příbor pro cvičení jógy pro
veřejnost.
- Schválila obsah zadání studie stavebních úprav domu č. p. 54 na
Jičínské ulici v Příboře v rozsahu předloženého materiálu.
- Stanovila pracovní skupinu pro zpracování konceptu, náplně
a interiérového vybavení turistického informačního centra (TIC)
ve složení: Ing. Šašinková, Dis., Ing. Busková, Ing. Forišková, Ph.D.
- Stanovila garantem studie stavebních úprav domu č. p. 54 na Jičínské
ulici v Příboře a konceptu, náplně a interiérového vybavení TIC
v domě č. p. 54 Ing. Foriškovou, Ph.D.
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- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rozšíření a modernizace
informačního systému města Příbor“ – v části 3 dodávka
docházkového systému, kterou podala společnost IKOS CZ, s. r. o.,
se sídlem Americká 530/30, 460 10 Liberec III, IČ: 486131082.
- Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příborem
a společností IKOS CZ, s. r. o., se sídlem Americká 530/30, 460
10 Liberec III, IČ:486131082, jejímž předmětem je dodávka
docházkového systému v rámci veřejné zakázky „Rozšíření
a modernizace informačního systému města Příbor“ – v části 3, ve
znění dle přílohy č. 2.
- Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Příborem
a firmou STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na
stavební akci „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ řešící posunutí
termínu dokončení stavby do 02.11.2018.
- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
radnice, prostor po spořitelně“ mezi městem Příborem a společností
Severomoravská stavební společnost, s. r. o., Suvorovova 573, 742
42 Šenov u Nového Jičína obsahující změnu termínu dokončení
předmětu smlouvy do 27.03.2018 – 1. část díla a 15.06.2018 – 2.
část díla.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh studie obnovy
starého hřbitova v Příboře – Studii II (od Ing. Kašubové) jako
výchozí dokument pro další tvorbu v území s následujícími
připomínkami k dalšímu projednání, a to nástupního prostoru
před kaplí, umístění a vzhled informační tabule, forma a umístění
mobiliáře.
- Schválila podobu pamětní desky věnované Františku Juraňovi dle
návrhové části vytvořenou Christine Habermann von Hoch.
- Schválila vypracování kovové desky uměleckým kovářem (autorem
návrhové části).
- Schválila vzor smlouvy předložený v důvodové zprávě o využití
městského systému pro nakládání s komunálním odpadem
mezi městem Příborem a původci odpadů, kteří produkují
odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání podle ustanovení §17 odst. 4) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
- Pověřila uzavíráním smluv s původci o využívání městského systému
nakládání s odpady vedoucího odboru rozvoje města Ing. Jaroslava
Venzaru, dle důvodové zprávy.
- Souhlasila s uzavřením dodatku, v předloženém znění, k nájemní
smlouvě mezi pronajímatelem Správou železniční dopravní cesty
a nájemcem městem Příborem, na část pozemku parc. č. 3287/136
v k. ú. a obci Příbor dotčeného realizací stavby „Lávka pro pěší přes
Lubinu v obci Příbor“. Obsahem dodatku je prodloužení účinnosti
nájemní smlouvy do 31.12.2018.
- Schválila vzor smlouvy předložený v příloze důvodové zprávy
o výpůjčce zahradního kompostéru typu CompoStar K 1380, který
slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu, mezi městem Příborem a občany města Příbora, kteří se
přihlásili v rámci výzvy k projektu „Kompostéry pro občany města
Příbora“.
- Pověřila uzavíráním smluv o výpůjčce kompostérů občanům města
pracovnici odboru rozvoje města Ing. Ditu Kalužovou, dle důvodové
zprávy.
- Vzala na vědomí „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za
rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím“.
- Uložila zveřejnit „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za
rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím“ na Úřední desce MÚ.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

27. zasedání ZM v termínu dne 1. února 2018 projednalo jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zápisy z jednání výborů ZM.
- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1250 ostatní plocha – ostatní
komunikace, k. ú. a obec Příbor, od paní <anonymizováno>,
v rozsahu jejího podílu id. ¾, za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 41.775 Kč,
dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady související
s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1539/2 ostatní plocha –
pohřebiště v k. ú. a obci Příbor, o výměře 64 m2, od právnické
osoby Římskokatolická farnost Příbor, Stojanova 364, 742 58 Příbor,
IČ 48808512, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 8.760 Kč, dle kupní smlouvy v předloženém znění. Další náklady
související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.
- Rozhodlo o dofinancování stavební akce „Zastavitelná plocha Z 43“
(Za Školou) v roce 2019 v rozsahu 11 500 000 Kč vyplývajícím
z výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, o které rozhodla
Rada města Příbora dne 16.01.2018 usnesením č. 71/08/2.
- Zvolilo podle §64 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novel, jako
přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období
2018-2022 Bc. Libora Boloma bydlištěm <anonymizováno>.
- Zvolilo podle §64 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novel, jako
přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období
2018-2022 Rudolfa Žárského bydlištěm <anonymizováno>.
- Zvolilo podle §64 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novel, jako přísedící

-

-

-

-

Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2018-2022
Libuši Pavelkovou bydlištěm <anonymizováno>.
Rozhodlo schválit převod nedočerpaných finančních prostředků
do rozpočtu města roku 2018 na renovaci pískovcového
kříže na pozemku parc. č. 3097/25 v k. ú. Příbor přiděleného
<anonymizováno> (v zastoupení <anonymizováno>).
Projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové
hospodářství v případě prosazení nevládní novely zákona
o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Podpořilo nastavení nové odpadové legislativy formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi
a městy.
Schválilo na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
přepisů, „Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 1/2018, kterou
se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných
městem Příbor“, dle předložené varianty č. 1 návrhu obecně závazné
vyhlášky.
Schválilo změnu termínu příštího zasedání ZM ze dne 22.03.2018
na den 21.03.2018.
Zpracováno dne 14. února 2018,
usnesení v plném znění na www.pribor.eu
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OKÉNKO PAMÁTKOVÉ PÉČE
Alice Hambálková, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Město Příbor nám příjemně rozkvétá, čehož je po zisku titulu „Historické město roku“ za rok 2015 dokladem další ocenění,
a to 2. místo v soutěži Park roku 2017 za revitalizaci zahrady
piaristického kláštera. Nedílnou součástí odkazu historického
dědictví je i soubor měšťanských domů v městské památkové
rezervaci a v jejím ochranném pásmu. Pokud se rozhlédneme
kolem, vidíme, že domy mění svou tvář na přívětivější. V loňském roce se povedlo s pomocí příspěvků města a Ministerstva
kultury ČR pomoci k realizaci několika obnov se zachováním
historické podstaty památek. Udělejme si procházku a zříme,
jakou příjemnou proměnou prošla cukrárna a restaurace Oáza
v ulici U Brány, jak se k životu probouzí dům č. p. 398 na rožku
ulic Stojanovy a Josefa Rašky, jak zdařilá je obnova oken patra nad
železářstvím, že možná není ani postřehnuta, jak citlivě je udělána obnova plotu v ulici Křivé u kulturní památky domu č. p. 266.
Dům se znakem kardinála Dietrichsteina (č. p. 6) se rozzářil

obnovenou fasádou, znakem a kamenným portálem, v domě
č. p. 12 jsou v patře obnovena nová okna. V kostelech sv. Valentina a Narození Panny Marie byly zrestaurovány některé
vitráže, kostel sv. Kříže je opatřen nově ošetřeným střešním
pláštěm. Loňskou nejrozsáhlejší a velmi zdařilou celkovou rekonstrukcí prošel dům č. p. 38 v příjemném souznění zachování
památkových hodnot obohacených autorskými moderními prvky osvětlovacích těles v přízemí.
To vše je pouhý výčet, za kterým stojí neúnavná práce majitelů, projektantů, odborně zdatných řemeslníků, mnoha
zaměstnanců orgánů památkové péče a snahy domluvit se ku
prospěchu věci.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílejí na zvelebování našeho milého města, a těšíme se na spolupráci příští. Díky
nim se učíme opět nalézat ty pravé hodnoty, které nám z dnešního světa tak kvapem mizí…

PROGRAM DĚDICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA - VÝZVA
Alice Hambálková, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Městský úřad Příbor, odbor investic a správy majetku, informuje o možnosti přidělení příspěvku vlastníkům domů, které
se nacházejí na území Městské památkové rezervace Příbor,
výjimečně vlastníkům objektů historicky cenných i mimo
Městskou památkovou rezervaci Příbor.
Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisejí s:
- vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna
klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným
stanoviskem výkonného orgánu památkové péče
- statickým zabezpečením objektu
- opravou krovu, komínových těles
- opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž, aj.
- opravou ohradní a opěrné zdi
Městský úřad Příbor tímto vyzývá vlastníky domů nacházejících
se na území Městské památkové rezervace Příbor a vlastníky
historicky cenných objektů mimo Městskou památkovou rezervaci Příbor k podání Žádosti o finanční příspěvek nejpozději
k termínu 2. května 2018.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku musí obsahovat:
a) přesný popis plánovaných prací;
b) položkový rozpočet plánovaných prací;
c) kopii dokladu o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost
o příspěvek – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 6
měsíců; v případě objektu, který není předmětem zápisu do
katastru nemovitostí, čestné prohlášení o vlastnictví;
d) kopii závazného stanoviska výkonného orgánu památkové péče;
e) kopii ohlášení stavebních prací, případně kopii stavebního
povolení;
f) plnou moc – v případě zastupování vlastníka jinou osobou;
g) fotodokumentaci stávajícího stavu památky nebo její části, ke
které se váže žádost o příspěvek, dokládající nutnost obnovy.
Formulář žádosti jsou k vyzvednutí na Městském úřadě Příbor
- odboru investic a správy majetku (kancelář č. 16, 2. patro),
kontaktní osoba Ing. Alice Hambálková (tel: 556 455 452).
Formulář žádosti je také zveřejněn na internetových stránkách
města www.pribor.eu
http://www.pribor.eu/obcan-1/mestska-pamatkova-rezervace/
vzory-zadosti/

MAS LAŠSKO INFORMUJE - PROGRAM MIKROGRANTY
Mgr. Eva Arnošt - projektová manažerka pro OPZ a animaci OP VVV (šablony)

MAS Lašsko vyhlašuje 4. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s., na
podporu projektů, které svým naplněním
podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.
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Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4 000 Kč.
Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2018 do
31. 3. 2018
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php

TÍSŇOVÁ PÉČE - POMOC SENIORŮM A OSOBÁM
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Tísňová péče zajišťována organizací ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú.,
je terénní forma pomoci, která podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a umožňuje jim
zůstat co nejdéle v jejich domově.
JAK SLUŽBA FUNGUJE?
Služba tísňové péče je poskytována po telefonu nepřetržitě, 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Klient u sebe nosí tísňové tlačítko (pověšené na
krku nebo jako náramek na ruce), a pokud se ocitne v tísni (upadne
a zraní se, náhle se mu zhorší zdravotní stav, je přepaden apod.),
stiskne tlačítko a pomocí telefonu s hlasitým výstupem je spojen s dispečinkem organizace. Uživatel volá do prostoru, co se stalo, a pracovník mu zprostředkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných
příslušníků či sousedů, rychlou záchrannou službu, policii apod.).
Např. senior upadne v koupelně a nemůže se zvednout. Stiskne
tísňové tlačítko a zavolá do prostoru „pomoc, upadl jsem a zlomil
jsem si nohu“. Pracovník ho slyší, vede s ním dialog a zajistí mu
potřebnou pomoc.
Součástí zařízení (tzv. terminální stanice) je také čidlo pohybu, které
monitoruje pohyb uživatele po bytě/domě (nejedná se o kameru ani
o fotoaparát). Pokud uživatel upadne a nemá u sebe tísňové tlačítko,
čidlo neaktivitu zachytí a předá zprávu na dispečink. Celá záchranná
akce se tak opakuje.
KOMU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?
- seniorům (od 60 let)
- osobám se zdravotním postižením starším 19 let:
osoby s chronickým onemocněním (diabetes, epilepsie, roztroušená skleróza...)
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s onkologickým
onemocněním...)
KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?
Tísňovou péči poskytuje ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú., v domácím
prostředí po celé České republice.

O CO SE SLUŽBA SNAŽÍ?
- o snížení rizik poškození zdraví či života související s věkem nebo
zdravotním stavem
- o zajištění bezpečnosti
- o zajištění pomoci v případě krizové situace (pád, zhoršení zdravotního stavu)
- o posílení soběstačnosti a oddálení tak nutnosti stěhování do
pobytového zařízení
- o podporu psychické pohody
KOLIK ZA SLUŽBU ZAPLATÍTE?
- 350 Kč za měsíc
- napojení zařízení je bezplatné
- v případě odpojení na vlastní žádost si účtujeme 1035,- Kč
JAK ZAŘÍDÍTE TÍSŇOVOU PÉČI?
- nejprve je nutné podat ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ
PÉČE (je k dispozici na webových stránkách: www.zivot99-jihlava.cz
nebo na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor,
- poté Vás bude kontaktovat vedoucí tísňové péče a domluví se
s Vámi na veškerých podrobnostech,
- napojení zařízení se snaží organizace zajistit v co nejkratším
možném termínu,
- k napojení zařízení potřebujete pevnou linku nebo SIM kartu
(libovolný operátor).
NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?
Městský úřad Příbor
Odbor sociálních věcí, Freudova 118, Příbor
Bc. Lenka Filipcová, tel. 556 455 470, Mgr. Karolína Najzarová,
tel. 556 455 472, kontaktní e-mail: soc@pribor-mesto.cz
nebo přímo na organizaci Život 99 – Jihlava, z. ú., Žižkova 98,
Jihlava 586 01,
agendu tísňové péče zajišťuje vedoucí tísňové péče
Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS.
kontaktní e-mail: sukova@zivot99-jihlava.cz, telefon: 567 211 695

CENTRUM PRO RODINU KOPŘIVNICE, z. s.
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

V říjnu 2017 zahájil svou činnost nově
vzniklý spolek Centrum pro rodinu Kopřivnice,
jehož posláním je podporovat rodinu, manželství a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot.
Základním cílem spolku je přispívat svou
činností k upevňování stability manželství,
ke zlepšování vztahů, k prevenci vztahových problémů v rodině
a k trvalému posilování základních funkcí rodiny.
Centrum pro rodinu Kopřivnice nabízí diskrétní pomoc v nepříznivých situacích formou psychologického poradenství či rodinných konzultací jednotlivcům, partnerům i rodičům v oblasti
osobních, výchovných a vztahových problémů. Vedle konzultací
poskytuje pomoc při řešení obtížných situací, nedorozumění
a neshod pomocí mediace. Mediace je neformální, strukturovaný
proces mimosoudního řešení konfliktů a je vhodná při konfliktech
ve vztazích, ve škole, na pracovišti, při výchově dětí nebo v sousedských vztazích. Mediace a poradenství jsou poskytovány za
dobrovolný příspěvek.

Dalšími oblastmi činnosti Centra pro rodinu Kopřivnice jsou přípravy
na manželství a rodičovství, aktivity podporující fungování rodin,
aktivity pro seniory a přednášky a osvětová činnost. Celoročně probíhají přednášky, besedy a kurzy s prorodinnou tématikou, akce pro
seniory a mládež, od února 2018 začínají manželské večery a v plánu
jsou i další aktivity.
Bližší informace o činnosti Centra pro rodinu Kopřivnice, z. s.,
naleznete na webových stránkách www.cprkoprivnice.org nebo na
níže uvedených kontaktech.
Mgr. Tereza Müllerová, předsedkyně spolku, mediátorka
Kontaktní hodiny: úterý
8 - 12 h
		
čtvrtek 13 - 17 h
		
nebo v ostatních dnech v dohodnutém termínu
Telefon: 605 056 070
E-mail: info@cprkoprivnice.org
Adresa: Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s., Štramberská 378/2,
742 21 Kopřivnice
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MEDIACE – ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Mediace je proces, ve kterém mediátor jako nezávislá
a nezaujatá osoba napomáhá stranám identifikovat jejich
zájmy a podporuje je v hledání společných a reálných řešení
v předmětech, které způsobily konflikt. Mediátor podporuje
klienty v hledání společné smírné cesty a ve vytvoření vzájemně
přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná.
V mediaci o výsledku sporu rozhodují samotní účastníci
mediačního procesu. Mediátor je školený specialista na efektivní
vyjednávání, který je nestranný, napomáhá zúčastněným stranám
definovat problémy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelných
řešení.
Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná
a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí
všichni účastníci mediačního procesu. Zahrnuje konkrétní postupy
řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za jejich nedodržení.
Mediaci lze využít při sporech a konfliktech v oblasti rodinné,
majetkové, pracovní, obchodní, občanské, sousedské a trestněprávní. Asociace mediátoru ČR uvádí tyto výhody mediace oproti
soudnímu řízení:
• dobrovolná účast stran,
• soukromí a záruka uchování důvěrných informací,

• kontrola nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem,
• pochopení druhé strany a pochopení druhou stranou ve vnímání
a prožívání situace,
• ujasnění si potřeb, očekávání a zájmu svých i druhé strany,
• snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů,
• vyhnutí se soudnímu sporu a snížení tak časové i finanční
investice,
• jednání v neformálním a bezpečném prostředí,
• výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody
a jejím následným dodržováním.
Mediace je vhodným řešením sporů tam, kde jsou strany ve
vzájemném vztahu a obě jsou závislé na vyřešení sporu, protože obě
přispěly na vytvoření konfliktů, kde obě strany cítí zodpovědnost
za konflikt mezi nimi, kde existuje více možností řešení, kde jsou
strany schopné komunikovat alespoň na minimální úrovni, kde obě
strany s účastí na mediaci souhlasí.
Více informací o mediaci je možno nalézt na webových stránkách
Asociace mediátorů ČR: http://www.amcr.cz/. K řešení sporů
v rodinách při rozvodu i při dalších situacích a k rodinné
mediaci je možno více informací získat na portále Šance dětem:
http://www.sancedetem.cz.

KDO VÁM POMŮŽE, KDYŽ POTŘEBUJETE POMOC?
Marie Mayerhofferová, DiS., vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín

Dokud jsme zdraví, jsme také soběstační
a vše zvládáme sami. V životě se ale stává, že se
my nebo naši blízcí dostaneme do situace, kdy
se bez pomoci další osoby neobejdeme - ať už
je to stářím, chronickým onemocněním nebo
zdravotním postižením. Obyčejné věci, které
jsme dříve dělali běžně, najednou nezvládáme. Sami se už o sebe nedokážeme postarat
a potřebujeme, aby nám někdo pomohl. Není
ostudou požádat o pomoc. Na koho se ale
obrátit?
NA OSOBNÍHO ASISTENTA. Ten Vám pomůže překonat těžkou životní situaci a umožní
co nejdéle a plnohodnotně prožít život, na
který jste běžně zvyklí. A to nejen u vás doma,
ale všude tam, kde potřebujete – v domě s pečovatelskou službou, v léčebně dlouhodobě
nemocných, ale také v nemocnici. Osobní
asistenci poskytujeme nejen seniorům, ale
také osobám se zdravotním postižením, a to
už od 6 let věku.
S ČÍM VŠÍM VÁM MŮŽE OSOBNÍ ASISTENTKA POMOCI?
Pokud už například nezvládáte oblékání, může vám pomoci asistentka. V případě, že se zhoršila vaše chůze, může vám poskytnout
podporu při chůzi, nebo vám pomoci při užívání kompenzačních
pomůcek, například invalidního vozíku nebo chodítka. Osobní

asistentka vám může pomoci také při osobní
hygieně, při koupání, sprchování, nebo při
používání WC. Jestliže potřebujete, nachystá
vám jídlo a pití, pomůže s úklidem domácnosti
a s nakupováním. Osobní asistentka není zdravotní sestra, takže vám nepíchne injekci, ale
může vám připomenout, že si máte vzít léky.
Doprovodí vás k lékaři, na úřad, na procházku,
kam budete potřebovat. Pomůže vám vyplnit
volný čas a bude vám dělat společnost.
Osobní asistence je nyní poskytována klientům
z okresu Nový Jičín (město Nový Jičín a jeho
přilehlé obce, město Kopřivnice a přilehlé
obce a také město Příbor). Působnost naší
organizace je v celém Moravskoslezském kraji,
dle našich dalších poboček (Ostrava, Frýdek
Místek, Opava, Bruntál). Osobní asistence je
služba placená. Cena se pohybuje od 70 Kč do
110 Kč za hodinu. Je poskytována 7 dní v týdnu,
včetně svátků od 7:00 do 20:00, dle předem uzavřené smlouvy a domluveného harmonogramu.
KDE NÁS NAJDETE?
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín,
Telefon: 556 709 403, e-mail: asistencenj@czp-msk.cz

VÝZVA OBČANŮM K ODBĚRU KOMPOSTÉRŮ
Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Městský úřad Příbor vyzývá občany, kteří mají podepsánu smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru, aby si přijeli vyzvednout kompostér na kompostárnu v areálu Točna na ulici Štramberské, a to ve čtvrtek 8. 3. 2018 od 12 do 17 h nebo v pátek
9. 3. 2018 od 8 do 12 h.
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TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V HNĚDÝCH POPELNICÍCH (KOMPOSTEJNERECH)
Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Vážení občané města, v minulém čísle Měsíčníku byl uveden
článek o třídění bioodpadu. Na základě Vašich četných dotazů
přinášíme rozšířené informace k tomuto tématu.
Na konci loňského roku byly u rodinných domů a taky na sídlištích rozmístěny hnědé popelnice (tzv. kompostejnery), které
jsou určeny k třídění bioodpadu zejména z domácností a taky
je možno do nich ukládat běžný bioodpad ze zeleně. Nově rozmístěné hnědé popelnice jsou sváženy ze sídlišť a od rodinných
domů celoročně.
Do hnědé popelnice na biologický odpad patří:
- zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel rostlinného
původu (brambory, těstoviny, rýže apod.) - plíseň či hniloba
nevadí. Do bioodpadu nepatří odřezky masa a kosti!!!
- kávová sedlina a čajové pytlíky, filtry z kávovaru
- skořápky z vajíček a ořechů, papírový obal od vajec, pokud se
vejce rozbilo
- papírové kapesníky, ubrousky z kuchyňského použití, lepenka
(v menším množství)
Praktická rada:
pokud si domů koupíte něco zabalené v papírové krabici (od zubní
pasty přes elektrospotřebič až po nový nábytek), tak ta krabice
patří do modrého kontejneru na papír (případně do sběrny, která
vykupuje papír). Pokud si ale přinesete z cukrárny zákusky nebo
si objednáte pizzu, spodní část krabice je znečištěna/zamaštěna, tak tu spodní umaštěnou část dejte do bioodpadu.
- zvadlé květiny, zemina z květináčů, větvičky, plevel
- běžný bioodpad ze zeleně: tráva, listí, drobné větve apod.
- popel ze dřeva, stará zemina
- jedlý olej (v menším množství a nasáknutý do savého ubrousku
nebo pilin)
Praktická rada:
pokud máte větší množství použitých jedlých olejů, tak je můžete
slít do uzavíratelné sklenice (nádoby) a po naplnění předat na
sběrný dvůr. Pokud chcete jen „odmastit“ použitou pánvičku,
vytřete ji papírovým ubrouskem a ten dejte do bioodpadu. Je to šetrnější k životnímu prostředí než plýtvat horkou vodou, chemickým
přípravkem – saponátem a ještě zanášet splaškovou kanalizaci
zejména technologická zařízení na čističce odpadních vod.

- podestýlka a trus domácích zvířat, piliny
- peří, chlupy, vlasy.
Bioodpad z domácností je možno separovat doma do samostatné
nádoby (misky, kbelíku apod.) a tuto pak do hnědé popelnice
jednoduše vysypat. Rovněž je možno využít speciální biosáčkyvypadají na první pohled a dotek stejně jako běžné plastové sáčky,
ale liší se tím, že nepředstavují ekologickou zátěž. Jsou vyrobeny
z biomasy a je možno tyto biosáčky naplněné bioodpadem
vhazovat do hnědých popelnic. Biosáčky je možno si bezplatně
vyzvednout na městském úřadě a v budově technických služeb.
Tyto sáčky přesně pasují do odvětrávaných košů BioMatCombi,
o které si někteří občané města požádali v roce 2015, takže je
mnozí jistě ještě máte (šedý upevňovací rám na sáček).
Nevhazujte, prosím, bioodpad do hnědých popelnic v klasických
plastových sáčcích! Igelitové sáčky se v přírodě rozkládají desítky let.
Město Příbor se snaží Vám, občanům města, vytvořit maximální
možný komfort, co do počtu nádob, blízkosti jejich umístění
a množství podpůrných prostředků, jako je nabídka sběrných
tašek, sáčků, sběrného dvora, kompostérů či služeb kompostárny,
a tím napomoct lepšímu životnímu prostředí. I školy a školky dnes
pracují s dětmi a posouvají jejich ekologické povědomí a úspěšně
je motivují k separaci odpadů, ale bez spolupráce dospělých to
není možné. Proto se obracíme na každého jednotlivce s žádostí,
aby se snažil vytřídit maximum.
Všude po městě jsou sběrná místa:
- ŽLUTÉ kontejnery – na plasty (u kelímků např. od jogurtů
i s víčky), nápojové kartony od mléka a džusů a také plechovky od
nápojů jako jsou piva či energetické nápoje, vymyté plechovky atd.
- MODRÉ kontejnery – na papír, kartony, letáky či časopisy
- ZELENÉ kontejnery – na sklenice od nápojů či od přesnídávek
Občané si v budovách městského úřadu a technických služeb
mohou rovněž zdarma vyzvednout barevné tašky na třídění
odpadu, a to ve dvou velikostech dle množství členů domácnosti,
pro niž jsou tašky určeny. Také tam mohou odevzdávat použité
baterie, světelné zdroje, zářivky, úsporné žárovky.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí komunální odpad. Šetříte tak
naše životní prostředí, své peněženky i rozpočet města.

MAS LAŠSKO INFORMUJE - PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Mgr. Eva Arnošt - projektová manažerka pro OPZ a animaci OP VVV (šablony)

MAS Lašsko vyhlásila druhou výzvu v Operačním programu
Zaměstnanost (OPZ) v rámci Prorodinných opatření:
Výzva běží od 1. 2. 2018 do 2. 4. 2018, 12:00 hodin.
Podpořeny budou tyto aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní
vyučování
2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3. Příměstské tábory
4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora

5. Dětské skupiny
6. Vzdělávání pečujících osob
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne dne 1. 3. 2018 od 10:00
v Kulturním domě Štramberk – 1. patro.
Hlásit se na něj můžete do 26. 2. 2018 na e-mailu:
animacemaslassko@gmail.com
Do e-mailu napište: jméno, příjmení, název organizace, kterou
zastupujete, číslo aktivity, na kterou chcete podporu žádat, a případné dotazy
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INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Na základě podnětu občana města o vynášení zbytků obědů
zaměstnankyněmi kuchyně ze školních jídelen a Domova Příbor
(tj. bývalý Domov seniorů Příbor) jsem uskutečnila schůzku se
všemi vedoucími jídelen a také Domova Příbor i s paní ředitelkou
z Domova Příbor.
Ze získaných informací bych chtěla občany města ubezpečit, že ve
všech jídelnách je zavedena přísná kontrola o vynášení jídla ze zaměstnání a jsou dodržovány zákony o hygieně a odpadech. V jedné
školní jídelně si mohou zaměstnankyně odnést v jídlonosiči svůj
oběd, který nesnědly. V domově seniorů tato možnost neexistuje vůbec.
Pro každé vařené jídlo je stanovena gramáž a dochází ke kontrole
spotřebovaných surovin ze strany vedoucích jednotlivých jídelen
i domova seniorů. Pokud dochází ke zbytkům jídel, tak podle zákona o odpadech musí mít jídelny sepsány smlouvy s firmami, které
tyto zbytky odvážejí. Pokud si zaměstnankyně nakoupí zboží, kte-

ré je přivezeno do jídelny, tak dostanou od něj doklad o zaplacení
a rovněž kopie dokladu se eviduje po stanovenou dobu ve školní
jídelně. Rovněž si zaměstnankyně může nakoupit potraviny před
příchodem do zaměstnání a rovněž kopie těchto dokladů je evidována ve školních jídelnách.
Ze zjištěných informací bych občany města chtěla ubezpečit, že
nedochází k vynášení jídla ze školních jídelen, ani z jídelny Domova Příbor. Pokud si zaměstnankyně nesou nějaké potraviny, tak
to jsou potraviny, které si nakoupily před cestou do zaměstnání
a mají od tohoto nákupu paragon, nebo je to oběd, který ve školní
jídelně nesnědly a nesou si jej domů.
Při schůzce jsme se rovněž zabývali využitím nespotřebovaného jídla, např. polévek pro sociálně slabé. V budoucnu se určitě
můžeme touto problematikou zabývat, ale musí se stanovit
pravidla, která budou dodržovat všechna hygienická opatření
a další normy.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2018 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTI
Ing. Hana Gurecká, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Ostravě

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“
(EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření

a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá
a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které
jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování dat
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu
§ 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Více informací - máte-li zájem - získáte u pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2018: paní
Mgr. Zlatuše Gazdová, tel. 595 131 272.

MYSLETE NA BEZPEČÍ - AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniká
nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení domácností je
vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek,
bytový textil apod.), a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest, jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru, a tím zvýšit
šanci na záchranu, je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zařízení pro rychlé
zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem
životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých typů
s dostupnou pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti, resp. v předsíni.
Ideální variantou je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými
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místy jsou prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny) nebo
místa v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních
prostorů střech. Správná instalace hlásiče je umístit ho pod stropem
uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru
maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho
výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších
předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené
objekty zařízením autonomní detekce a signalizace, a to jak rodinné,
tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU
JARO - duben 2018
DATUM
3. dubna
úterý
4. dubna
středa
5. dubna
čtvrtek
6. dubna
pátek
(odvoz 9. 4.)
10. dubna
úterý
11. dubna
středa
12. dubna
čtvrtek
13. dubna
pátek
(odvoz 16. 4.)
17. dubna
úterý
18. dubna
středa

STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
Jiráskova x Šafaříkova
Švermova x Dukelská
Šmeralova x Gagarinova
Okružní - u separačních nádob
Kpt. Jaroše x Fučíkova
Jičínská x sídliště
Lidická - u Kulturního domu
Masarykova x Hřbitovní
B. Buzka x Místecká (pod železářstvím)
9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká
Na Valše - u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova
Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za Vodou
Wolkerova - u trati
Komenského - pod letadlem
J. V. Choráze - za obchodem
Hájov - u restaurace
Prchalov - u obchodu
Paseky u Jurečků
Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy
Vrchlického - u hřiště
Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici
Myslbekova x U Čecha

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

SBĚR POUŽITÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Technické služby
města Příbora již od
února 2016 bezplatně odebírají na sběrném dvoře na ulici
Štramberská č. p. 483
v Příboře (u budovy
Technických služeb
města Příbora) použité potravinářské
oleje ze smažení
a fritování.
V roce 2017 odevzdali občané na sběrný
dvůr 225 l oleje ze
smažení a fritování, což je dvojnásobně více než v roce 2016, kdy bylo na sběrném
dvoře od občanů města Příbora přijato 112 l potravinářského oleje.
Technické služby děkují občanům za to, že tento tuk nelijí do odpadního potrubí,
ale pečlivě jej shromažďují do lahví nebo sklenic a přinášejí na sběrný dvůr. Odtud
putuje olej ke zpracování a k výrobě maziv.
Z vysbíraného množství je patrné, že čím dál více občanů se chová ekologicky a zvyká
si i použitý potravinářský olej shromažďovat a odevzdávat jej k dalšímu využití.
Aby mohl být olej přijat na sběrném dvoře, je důležité, aby nebyl ve velké míře
znečištěn jinými látkami, jako např. saponáty, zbytky jídel, vodou apod.
Použitý potravinářský olej je možno donést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET
láhvi, nebo sklenici či jiné vhodné uzavíratelné nádobě.
Předání použitého oleje na sběrný dvůr je bezplatné.
Sběrný dvůr v Příboře je otevřen v těchto hodinách:
pondělí, středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
sobota
8:00 - 12:00
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
JARO 2018
DATUM
STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
Větřkovská ulice - u separačních nádob
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
13. 3. - 20. 3.
ulice 9. května - u transformátoru
Hájov - naproti pomníku
březen
Prchalov - u kaple
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada
20. 3. - 27. 3.
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022
Hájov - naproti pomníku
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU od RD a ze sídlišť
leden - prosinec 2018 / SUDÝ týden
data svozů platná pro
26. 1., 23. 2., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6.,
všechny zde uvedené
15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9.,
ulice
21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.
28. října
Remešova
Kpt. Jaroše
B. Buska
Smetanova
Krátká
Bezručova
Stojanova
Křivá
Březinova
Sv. Čecha
Lidická
Čs. armády
Šafaříkova
Masarykova
Dukelská
Šmeralova
Místecká - od centra
po řeku
Dvořákova
Štefánikova
Na Hrázi
Gagarinova
Štramberská
Na Kamenci
Frenštátská
Švédská
Na Valše
Etzlova
Švermova
Nádražní
Hřbitovní
Tržní
náměstí S Freuda
J. Rašky
Tyršova
Nerudova
J. Hory
U Brány
O. Helmy
Jičínská
Úzká
Okružní
Jiráskova
V Kopci
Ostravská
Juráňova
Viznarova
Palackého
K. H. Máchy
Wolkerova
Pol. vězňů
Kašnice
Žižkova
Ř. Volného
Komenského
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU od RD a ze sídlišť
leden - prosinec 2018 / LICHÝ týden
data svozů platná pro
2. 2., 2. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6.,
všechny zde uvedené
22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9.,
ulice
12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
9. května
Říční
Luční
Alšova
Sadová
Mánesova
B. Němcové
Místecká, od řeky směr FM Sládkova
Erbenova
Sušilova
Mlýnská
Myslbekova
Hluboká
Tovární
Na Benátkách
Hukvaldská
Větřkovská
Na Nivách
Kamenná
Vrchlického
nábřeží Rudoarmějců
Kubínova
Zahradní
Nová
L. Janáčka
+ Hájov a Prchalov
Osvobození
Lesní
Pod Haškovcem
Lomená
PŘIDĚLENOU BIONÁDOBU (hnědé barvy o objemu 240 l) PŘISTAVTE K VÝVOZU
VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.
Kontakt: Ing. Karin Juchelková, 731 549 482, www.tspribor.cz

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK
MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

www.tspribor.cz
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JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu plánují technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná se o strojové
zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu
a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací.
Úklid komunikací proběhne dle uvedeného harmonogramu.
Harmonogram i umístění přechodného dopravního značení je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování
zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu
může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především
se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací. Buďte
tedy prosím ohleduplní jak ke svému okolí, tak k zaměstnancům
technických služeb, kteří úklid provádějí.

DATUM ULICE
26. 3. 2018 Lidická + parkoviště u sokolovny
27. 3. 2018 Dukelská
Plocha u TS
28. 3. 2018 Místecká -pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány
Štefánikova
3. 4. 2018
Zámečnická – parkoviště u DPS
Tyršova (odpoledne)
4. 4. 2018
Fučíkova včetně spojky Kpt. Jaroše
5. 4. 2018 Masarykova
Komenského - spodní část + parkoviště
9. 4. 2018
Npor. Loma – po křižovatku se Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ul.
10. 4. 2018
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
11. 4. 2018 Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křiž. Npor. Loma k ul. Štramberské
12. 4. 2018
Gagarinova
Bezručova
16. 4. 2018 ČSA od Jičínské po křižovatku s Frenštátskou
28. října
U Tatry – parkoviště
17. 4. 2018
Myslbekova
18. 4. 2018 Pionýrů + parkoviště
19. 4. 2018 Dr. Čejky + cyklotrasa
Nová
23. 4. 2018
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště
24. 4. 2018 Zdeňka Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní
25. 4. 2018 Nerudova
Šmeralova
Nádražní
26. 4. 2018
O. Helmy
Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čištěny bez dopravního omezení.

MUZEUM V PŘÍBOŘE - VÝZVA
PhDr. Václav Michalička, Ph.D., etnolog, vedoucí pobočky Muzea Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda
v Příboře se v souvislosti s přípravou výstavy o výrobě filcových papučí
zhotovovaných na formě (tzv. makovníků, brňáků, okravčáků, banďur,
vazáků, masláků, kocurů …) obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při
sběru a dokumentaci tohoto fenoménu.
Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví tuto obuv, aby ji zapůjčili,
popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Vděční
budeme i za další údaje týkající se této obuvi.
Velmi děkujeme za jakékoli informace o papučích, jejich výrobě, za příhody spjaté s jejich užíváním a také za název, jak se jim říkalo u vás doma.
Kontakt: tel.: tel. 556 725 191,
e-mail: pribor@muzeumnj.cz

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme jubilantům narozeným v březnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Zdenka Klimšová
Jaroslav Sasín
Vlastimila Pochylová
Věra Laňková
Elena Žáčková
Josef Holaň

Marie Zárubová
Miluška Grossmannová
Anna Křupalová
Jiří Kuráň
Jiří Slaný
Marie Nechvátalová

Marie Tabachová
Josef Ondryáš
Anna Dőményová
Božena Vališová
Vladimír Gilar
Zdenka Demlová

Otto Bělík
Josef Černý
Jaroslav Drholecký
Adéla Hrnčířová
Ladislav Kokles
Jarmila Pojerová

Ludmila Šebestová
Erna Šmídová
Jozef Štálnik
Josef Taichman
Jaromír Tkáč

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Milan Pečinka, Jiřina Vlkovičová, Stanislav Wank
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Americký autor Andrew Peterson napsal thriller První na zabití
s hlavním hrdinou Nathanem McBridem – bývalým specialistou
zvláštních operací v CIA. Svých mimořádných schopností nyní
využívá v soukromém sektoru – až do chvíle, kdy ho bývalý ředitel
FBI Frank Ortega požádá o službu. Federální agent pracující v utajení zmizel – spolu s tunou semtexu – a Ortega je potřebuje najít.
Pohřešovaný agent je totiž navíc jeho vnuk…
Clive Cussler a Graham Brown poslali v knize Loď duchů svého
hlavního hrdinu Kurta Austina na další dobrodružnou výpravu.
Tentokrát Kurt usilovně pátrá po zmizelé přítelkyni a brzy zjistí,
že se noří do temného světa státem sponzorovaného kyberzločinu.
Narazí na stopy mizejících vědců, podezřelých nehod a rozlehlou síť
obchodování s lidmi. S pomocí svého zástupce z NUMA a přítele
Joea Zavaly se zaměří na zlověstnou organizaci přímo v srdci této sítě
a pustí se s ní do boje na mnoha frontách - od Monaka přes Severní
Koreu až po pobřeží Madagaskaru. To, kam ho nakonec pátrání
dovede, však předčí i jeho nejdivočejší představy.
Německá spisovatelka Anne Jacobsová ztvárnila v románu Panský
dům osud jedné rodiny na pozadí novodobých německých dějin.
V Augsburgu roku 1913 nastupuje mladá Marie jako kuchyňská
pomocnice do impozantní vily, sídla průmyslnické rodiny Melzerů.
Zatímco si děvče ze sirotčince vydobývá své místo mezi personálem, panstvo si užívá zimní plesové sezóny, v níž má být uvedena

do společnosti nejmladší, krásná dcera
Katharina. Jenom Paul, dědic rodiny, se
drží stranou společenského mumraje –
dokud nepotká Marii…
Další bestseller z dílny Dana Browna má
název Počátek. Robert Langdon, harvardský profesor, přijede do ultramoderního
Guggenheimova muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil významného
oznámení – odhalení objevu, který „navždy změní tvář vědy“.
Pořadatelem společenského večera je čtyřicetiletý miliardář a futurista Edmond Kirsch, jenž se díky svým oslnivým supermoderním
vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově uznávanou
osobností. Kirsch, který před dvěma desetiletími patřil k prvním
Langdonovým studentům na Harvardu, se chystá zveřejnit přelomový vědecký objev. Pečlivě naplánovaný večer se však najednou
promění v chaos…
Švédský spisovatel Anders de la Motte vydal svůj první psychothriller s názvem Konec léta. Za soumraku na sklonku srpna roku 1983
prolezl pětiletý Billy Nilsson dírou v plotě ze zahrady do kukuřičného
pole - a nevrátil se domů. Tato tragédie zasáhla celou zemi a po čase
se na ni zapomnělo. A pak, dvacet let poté, potká Billyho starší sestra
Veronica na skupinové terapii mladíka, který začne vyprávět o svém
zmizelém kamarádovi.

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

Městská knihovna se zapojila do projektu Bookstart.
Pro jeho českou podobu byl zvolen název „S knížkou do
života“. Je to projekt na podporu čtenářské gramotnosti,
který úspěšně probíhá po mnoho let ve dvaceti zemích
napříč všemi kontinenty. Pilotní ročník tohoto projektu
bude v ČR zahájen v březnu tohoto roku pod záštitou
Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Cílem je podpora verbálních a čtenářských dovedností u dětí
a pochopení významu čtenářství pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. Je to první projekt zaměřený na rodiny s nejmenšími

dětmi a předpokládaná doba trvání je do šesti let věku
dítěte.
Rodičům novorozenců bude na vítání občánků předán
dárek ve formě sady obsahující knížku pro děťátko, která
nebude jinak distribuována v prodejní síti, a dále metodický
návod, jak a co začít svému dítěti číst. Knihovna věnuje rodičům bezplatný čtenářský průkaz. Pokud se rodiče neúčastní
vítání občánků, mohou si dárek vyzvednout v knihovně.
Dále se předpokládá pravidelná spolupráce s rodinami formou
přednášek pro rodiče, později čtenářských a výtvarných akcí pro děti.

LABYRINT ZÁHAD – NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

O záhadách nejen našeho regionu bude v městské knihovně hovořit autor řady knih o tajemnu - spisovatel, záhadolog a scenárista
Arnošt Vašíček. Představí nové nejtajemnější objevy ze světa i od nás.
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální
jevy naznačující, že minulost naší planety je daleko tajemnější, než
si vůbec dovedeme představit.
Pokusí se odpovědět na otázky, zda se na našem území nacházejí trosky plavidla mimozemšťanů. Jsme jen krůček od objevení
ostatků bytosti odjinud? Jaké stopy zanechaly v Jeseníkách tajemné
stvůry z hvězd? Byl hunský vůdce Attila pohřben na severu Moravy?
Schyluje se k senzačnímu objevu jeho prokletého pokladu? Co ukryli
Slované v tajné podzemní svatyni na Radhošti? Podaří se odhalit
tajemství kamene smrti? Jsme obklopeni duchy a přízraky? Proč se
Adolf Hitler zajímal o děsivé proroctví na stěnách Švédské kaple?

Ačkoliv hlavním zájmem Arnošta Vašíčka jsou záhady, zabýval se
i námořním jachtingem a zúčastnil se tří námořních expedicí. Během
svých cest za záhadami navštívil mnoho zemí, kde hledal důkazy
o mimozemských civilizacích na Zemi a studoval i dosud nezaniklé
primitivní kmeny v různých koutech Země, které žijí prakticky na
úrovni doby kamenné.
Svou tvorbu soustředí také na Česko, kde se odehrává děj několika
jeho knih (např. Strážce duší). Sám se také snaží rozluštit Ďáblovu
bibli ve svém díle s názvem Tajemství Ďáblovy bible.
Pro Českou televizi napsal dva známé seriály s názvem Planeta
Záhad a Setkání s tajemnem. Je autorem televizních seriálů Ďáblova
lest, Ztracená brána a Strážce duší.
V knihovně v Příboře vystoupí 15. března v 17 hodin. Součástí
přednášky budou i unikátní video dokumenty.
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ZE ŠKOL
HÁJOVSKÁ ŠKOLKA NA NÁVŠTĚVĚ
V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH V PŘÍBOŘE
Mgr. Pavlína Nývltová

kontejnerů s odpadem, sypání silnic posypem, dozvěděly se něco nového o třídění
odpadů na sběrném dvoře a o zpětném odběru elektrozařízení.
Součástí exkurze byl vědomostní kvíz
s otázkami zaměřenými na informace, které se tento den dozvěděly.
Děti byly moc šikovné, výborně spolupracovaly a aktivně se zajímaly o práci
zaměstnanců technických služeb. Nejen
jim, ale i paním učitelkám, děkujeme za
milou návštěvu.

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 navštívily děti
z mateřské školy z Hájova v doprovodu
svých učitelek Technické služby města
Příbora. Zajímaly se o všechny činnosti,
které technické služby provádějí.
Nejpr ve děti absolvovaly praktickou
ukázku práce s plošinou při ořezu stromu. Následně se přesunuly do areálu
technických služeb, kde jim byly sděleny
základní informace o historii a fungování
TS. Prohlédly si vozový park včetně techniky na odhrnování sněhu, viděly nakládání

ZŠ NPOR. LOMA SLAVÍ 35 LET
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Dne 1. února 1983, před 35 lety, se začala psát historie naší školy
– Základní školy Npor. Loma. Škola začínala pod jménem ZŠ Školní
s více než 450 žáky a 18 pedagogy v nové budově s velkými třídami
a hlavně velkými tělocvičnami. Prvním ředitelem se stal Zdeněk
Demel, v roce 1990 ho vystřídala Mgr. Irena Kopecká a od roku 1996
vede školu Mgr. Ján Drtil. Za 35 let ve škole působilo více než sto
pedagogických pracovníků, mnoho správních zaměstnanců a v posledních letech také několik asistentů pedagoga. Mnoho z nich se
sešlo spolu s představiteli města Příbora a dalšími hosty ve čtvrtek
1. února 2018 ve slavnostně vyzdobené školní jídelně. Vzpomínalo
se na stěhování, zahájení vyučování, na první roky ve škole, na matematické i sportovní třídy, na povodně, které školu poničily v roce

1997, na děti, na kolegy, na úspěchy ve sportovních i vědomostních
soutěžích, na výlety, exkurze i na mnoho dalších akcí.
Škola má v současné době 429 žáků, 18 tříd, 26 pedagogů a 3 asistenty
pedagoga. Ve škole najdete kromě klasických tříd odborné pracovny
informatiky, fyziky, chemie, hudební výchovy, zeměpisu, dále také
cvičnou kuchyň a dílny. Ke škole patří také školní družina, která má
4 oddělení, a školní jídelna.
Do dalších let přejeme škole mnoho spokojených a úspěšných žáků,
kteří se budou vzdělávat v krásném a příjemném prostředí.
V Local TV Příbor 9. zprávy s premiérou 25. 2. 2018,
www.televize-pribor.cz

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Naše škola ZŠ Npor. Loma Příbor se
v rámci Školního vzdělávacího programu Svět
pro děti věnuje také ekologické výchově. Letos
jsme opět využili programů Občanského
sdružení Hájenka Kopřivnice, které mají
svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu.
Nezanedbatelný je rovněž přímý kontakt
dětí s přírodním prostředím a učení se analyzovat a řešit nejrůznější problémy v širších
souvislostech.
Žáci prvního ročníku se v programu „Příběh jednoho odpadku“ dozvěděli, co všechno může prožít jeden plastový kelímek od jogurtu, když
na skládce potká děravou ponožku. Děti se seznámily s principy třídění
odpadu, jeho následným zpracováním a případným dalším využitím.
Co obnáší výroba jednoho hřejivého svetru, se přesvědčily děti druhého ročníku při realizaci tématu „Od ovečky ke svetru“. Žáci si také
prakticky vyzkoušeli cupování ovčí vlny, předení vlákna a motání příze na motovidlo.
„Expedice Modrá planeta“ určená pro žáky 3. tříd se zabývala významem vody pro člověka. Děti formou her prozkoumávaly, jak to vlastně
s touto životodárnou tekutinou je. Dozvěděly se, jak je voda stará a kde
všude a v jakém množství se na planetě nachází a jaké jsou problémy
spjaté s jejím nedostatkem.
Výukový program „Když to schytá biodiverzita“ přiblížil dětem čtvrtého ročníku, co je pojem biodiverzita, proč je důležitá a co ji ohrožuje.
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Dříve se člověk přizpůsoboval přírodě, dnes
je to naopak. Žáci se zamýšleli nad tím, co
všechno by mohli pro zachování biodiverzity udělat.
V programu „Energie hýbe světem“ se žáci
pátých tříd zaměřili na problematiku související s výrobou a následnou spotřebou energie.
Co je to energie a k čemu ji potřebujeme? Je
snadné ji získat? Co jsou to energetičtí žrouti
a je možné s nimi bojovat některým z úsporných opatření? Odpovědi na tyto otázky
získaly děti formou zajímavých her, do kterých se s nadšením zapojily.
Tento rok jsme ale ekologickou výchovu rozšířili i o ekologický program
„Tonda Obal na cestách“ společnosti EKO – KOM, což je interaktivní
beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Beseda
je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka, jejím cílem
je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace
tříděného sběru odpadů. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil
správné třídění a následné využití separovaného odpadu, k čemuž mu
napomohla výstavka Tondy Obala - kufřík plný recyklátů a materiálů
- i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí
byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně odpad
třídit.
Všem dětem se ekologické programy líbily, protože nejen poučily, ale
i pobavily. Vzbudily v nich zájem o živou i neživou přírodu, o všechny její
součásti a o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Mgr. Kateřina Dolná, ZŠ Npor. Loma Příbor

V neděli 14. 1. jsme opět plni očekávání vyrazili se žáky druhého
stupně ze ZŠ Npor. Loma Příbor na každoroční lyžařský výcvik. Stejně
jako v minulých letech i letos jsme se velmi obávali počasí a doslova
vyhlíželi mrazy a sněžení. Ještě v pátek před odjezdem to vypadalo, že
tentokrát se na lyže nepostavíme. Ovšem zřejmě nad námi někdo bdí
a opět jako loni během víkendu začalo mrznout, na sjezdovkách mohli začít zasněžovat
a v pondělí, když jsme začínali lyžovat, byly
již sjezdovky připravené. Během týdne nám
dokonce ještě nasněžilo asi 20 cm prašanu,
což jsme si pořádně užili.
Na tomto kurzu jsme byli v novém složení. Doprovázeli nás dva noví instruktoři,
přesněji řečeno instruktorka a instruktor.
Mladou krev v našich řadách jsme ocenili
nejen my, ale především děti. Žáci měli perný a zábavný program nejen na sjezdovce,
ale také na hotelu. Instruktoři byli velmi kreativní a plni energie, takže
se opravdu nikdo nenudil. Například skupinová soutěž o nejpovedenější selfie vzbudila velký zájem a následně o to větší pobavení. Zároveň
průběžně probíhal turnaj ve stolním tenise, jak poroučela tradice.
Ani v tomto roce jsme si nenechali ujít návštěvu wellnes centra v hotelu Horal. Děti zde měly možnost relaxovat v areálu bazénu a následně
se pobavit u bowlingu. Pro všechny je to vždy velký a příjemný zážitek

v nádherném prostředí a jsme moc rádi, že i tentokrát se to mohlo
uskutečnit.
Závěrem ještě musíme pochválit pobyt na Horském hotelu Kyčerka.
Ten je každým rokem příjemnější, hotel je totiž průběžně renovován
a vylepšován. Personál je velmi vstřícný a ochotný a co musíme velmi ocenit, je strava. Chutná, pestrá, děti si
mohly kdykoliv přidat, takže i největší jedlíci nikdy nepocítili hlad.
Vzhledem ke kladným ohlasům ze strany
dětí, je třeba poděkovat především vedoucí kurzu, Mgr. Hance Schwarzové. Není
snadné takovou akci zorganizovat a řídit.
Její pohodový a vstřícný přístup se odráží
na celkovém obrázku této akce. Výsledek
je nepochybně velmi pozitivní, to dokazuje
i velká pochvala našich dětí ze strany personálu hotelu. Což, jak nám sami zaměstnanci
hotelu řekli, není vůbec obvyklé. I my všichni musíme účastníky kurzu velmi pochválit. Za celý pobyt jsme prakticky neřešili žádné velké
problémy, děti byly opravdu ukázněné, co jsme řekli, to splnily a celý
kurz byl provázen jedním velkým úsměvem.
Spolu s Hankou ještě jednou děkujeme za pěkný týden dětem, instruktorům Veronice Prokopové a Jakubu Richtárovi a zdravotnici Monice
Strakošové.

KONCERT SKUPINY MARBO
Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V úterý 16. ledna zavítali na naši školu ZŠ Npor. Loma Příbor
členové oblíbené skupiny MARBO. Koncert byl určen pro děti z prvního stupně. Všichni žáci nadšeně poslouchali písničky a s chutí si
je i zazpívali.

V programu zazněly nejen známé hity z pohádek a z filmů, ale i píseň lidová. Všem se zejména líbila nová písnička nazvaná Písmenka.
Děti se během koncertu velmi dobře bavily a zábavnou formou se
dověděly i něco nového z hudební teorie.

PROJEKT EDISON 2018
Mgr. Jitka Lednická, ZŠ Npor. Loma Příbor

Ve dnech 5. až 9. února se v naší škole opět uskutečnil multikulturní vzdělávací projekt EDISON. Tento projekt nejen oživil
výuku, ale hlavně přiblížil našim dětem mezinárodní prostředí
a poskytl jim motivaci k dalšímu studiu, k přemýšlení o budoucích možnostech založených na poznávání nových lidí z různých
zemí a kultur.
V průběhu projektu skupina osmi vysokoškolských studentů
z Brazílie, Ukrajiny, Kyrgyzstánu, Číny, Tchaj-wanu a Indonésie
přiblížila žákům naší školy kulturu, tradice a zvyky své rodné země.
Stážisté hovořili s našimi žáky převážně anglicky, ale jako zpestření
zazněl i jazyk ruský, čínský nebo turkmenský.
V úterý jsme měli pro studenty připravený výlet do Štramberku, kde
naši hosté obdivovali malebná zákoutí městečka, kochali se výhledem
na zasněženou krajinu, ocenili příjemnou chuť tradičních štramberských uší a na závěr si v příjemně vytopené cukrárně spokojeně
u šálku horké čokolády prohlíželi nově pořízené fotografie.
Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnilo sportovní bowlingové utkání.
Děti z hostitelských rodin a zahraniční studenti změřili své síly
a společně zažili spoustu legrace.
V pátek nastalo loučení, ještě pár společných fotografií, podpisů do
památníků a poslední „goodbye“.
Názory našich žáků na projekt:
Je to úžasné udělat takový projekt. Bavilo mě to. Podobného projektu
bych se v budoucnu velmi rád zúčastnil a jel do zahraničí vyprávět
o Česku. David, VIII.A
Samotnou mě překvapilo, že jsem jim hodně rozuměla. Líbilo se mi,
že jsme se mohli dovědět něco jiného a nového. Stálo to za to a je to
fajn, když nás občas někdo navštíví. Aneta, VIII.A
Tento projekt se mi velmi líbil, protože jsme se dověděli nové informace
a bylo to velmi zábavné a originální vyučování. Mohli jsme se s cizinci

vyfotit a povídat si. Myslím si, že to je dobré a poučné pro všechny,
a hlavně jsme si procvičili angličtinu. Jana, VIII.A
Na tomto projektu se mi líbilo to, že jsem měl možnost poznat cizí kultury, zvyky, tradice, jídlo atd. Do projektu bych se v budoucnu chtěl zapojit,
protože bych chtěl poznávat nové lidi z celého světa. Michal, VIII.A
Projekt Edison byl skvělý, protože tu byli lidé, kteří věděli, o čem mluví,
a měli skvělou angličtinu. Nejvíce se mi líbila Lara z Brazílie, všemu se
smála a taky jsme s ní tančili. Bylo to „top“. Láďa, VIII.A
Projekt Edison se mi velmi líbil. Dozvěděli jsme se spoustu nových
věcí. Mně se asi ze všech nejvíce líbily Oleksandra z Ukrajiny a Lara
z Brazílie. Jednou bych se tohoto projektu určitě ráda zúčastnila, protože
se mi velmi líbí, jakým zábavným způsobem se můžeme dozvědět velmi
zajímavé věci o různých zemích. Tereze, VIII.A
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Nejvíce se mi líbilo, jak jsme tančili. Prezentace byla super. Škoda, že
už odjeli. Karolína, V.A
Líbili se mi všichni, porozuměla jsem skoro všemu, ale měla bych se
více učit. Veronika, V.A
Asi bych se měl učit více anglicky. Je to moc důležité. Obdivuji všechny
cizince, kteří tady byli, protože angličtina není jejich mateřský jazyk
a všechny prezentace vedli v angličtině. Ondra, V.A
Týden byl super! Skoro všemu jsem rozuměla. Všichni měli pěkné prezentace. S některými jsme i tancovali. Karin, V.A

Bylo to super a budu se anglicky více učit, protože mě baví, a budu
cestovat. Aneta III.B
Moc se mi to líbilo a budu se učit, abych byl lepší a lepší. Líbilo se mi,
co nám vyprávěli o své zemi. Matouš, III.B
Líbily se mi prezentace, videa o jejich zemi. Líbilo se mi, jak nám ukazovali svou rodinu i zvířata. Bylo to moc fajn! Kateřina, III.B

SOUTĚŽ V PIŠKVORKÁCH

LYŽOVÁNÍ SE SKISNĚHULKOU

Mgr. Hana Žárská, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Martina Brožová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

S některými studenty se můžete seznámit i vy:
Local TV - 8. zprávy s premiérou 18. 2. 2018

Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěže v piškvorkách, kterou pořádá Masarykovo gymnázium Příbor.
V letošním roce získalo družstvo naší školy ve složení Josef
Németh, František Večeřa, Minh Tuan Nguyen, Tomáš Vahalík a Sebastien Alex Borovička krásné čtvrté místo. Přestože
naše družstvo patřilo k nejmladším účastníkům, v konkurenci
12 škol a víceletých gymnázií se neztratilo a vzorně reprezentovalo naši školu. Gratulujeme!
V Local TV Příbor
9. zprávy s premiérou 25. 2. 2018

„Lyžování se Skisněhulkou“ se na naší škole těší velké
oblibě. Svědčí o tom vzrůstající počet zájemců, letos se přihlásilo 52 dětí z 1. stupně. Každé ráno odjíždí malí lyžaři směr
Skiareál v Palkovicích, kde si užijí spoustu legrace a hlavně
se zdokonalí v lyžování pod vedením obětavých instruktorů.
Naše škola tímto děkuje manželům Reichertovým za uskutečnění této akce a těšíme se zase za rok.

BUĎME KAMARÁDI
Vychovatelky školní družiny při ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

V životě se stává, že všechny děti nemají stejné šance být
zdravé. Ať vlivem okolností při narození, nebo po úrazu, či
prodělané nemoci se stávají nějak postiženými. Naše družina si prožila vzdělávací program, kde si děti samy na sobě
vyzkoušely, jaké to je jezdit na vozíčku, nevidět, či
dorozumívat se pomocí znakové řeči. Mohly si vyzkoušet malovat nohama, zjistily, co je to Braillovo
písmo a taky, že napsat něco v takové formě je ve-
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lice složité. Seznámily se rovněž s tím, jak správně nabídnout
pomoc a jaké existují pomůcky pro zrakově postižené lidi. Cílem programu bylo vyzkoušet a tím snad lépe pochopit svět
kamarádů s postižením.

PROJEKT EDISON 2018
Mgr. René Brinda, ZŠ Příbor, Jičínská 456, okres Nový Jičín

Stalo se již tradicí, že se naše škola zapojila do studentského projektu Edison. V rámci projektu jsme na škole přivítali
osm mladých lidí z celého světa, kteří představili sebe a své
země. Vyprávěním, prezentacemi, hudbou, tancem a hrami
měli naši žáci možnost takzvaně „z první ruky” získat informace o tak rozmanitých zemích jako jsou Brazílie, Čína,
Indonésie, Kyrgyzstán, Tatarstán, Tchaj-wan a Ukrajina. Žáci
školy snad ne s překvapením zjistili, že dává smysl učit se angličtinu jako mezinárodní jazyk komunikace. Zahraniční hosté
jsou tradičně ubytováni v rodinách žáků, a tak si některé děti
hostů užily ještě více – jistě si to zasloužily za ochotu svých
rodičů studentů se ujmout a po dobu jejich pobytu v Příboře
se o ně postarat. A že nám krásně nasněžilo, mezi nejlepší zážitky určitě patřily zimní radovánky se studenty, kteří
sníh viděli poprvé.

MOTIVAČNÍ ODMĚNY A STIPENDIA
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali
nejen vysvědčení, ale také odměny nejlepším žákům a žákům preferovaných
oborů. Z prostředků nadačního fondu
školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč
a z rozpočtu Moravskoslezského kraje
jako zřizovatele školy bylo žákům dvou
preferovaných oborů (mechanik strojů
a zařízení a zedník) vyplaceno celkem
44 000 Kč. Další odměny obdrží žáci
naší školy v měsíci červnu 2018. Celkem

za školní rok vyplatíme žákům na odměnách a krajských stipendiích 280 000 Kč. Tato částka se
bude v příštích letech zvyšovat. Naši žáci
budou moci od druhého ročníku studia
navíc pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz
nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo
jiný ani nenabídne“.

KLUBY, SPOLKY
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017
Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska Diakonie ČCE – střediska v Ostravě

Pečovatelská služba Příbor Diakonie ČCE – střediska v Ostravě
poskytuje služby občanům Příbora od 1. 1. 2014. Je registrovanou
sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách číslo registrace: 9602799.
V období leden – prosinec 2017 byla služba poskytnuta 117 uživatelům (112 z Příbora, 5 ze Skotnice), z toho bylo 26 uživatelů z DPS
Příbor. Z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 9 žadatelů. Služby byly
poskytnuty 30 mužům a 87 ženám.
Celkový rozsah poskytnuté péče v tzv. klientohodinách činí
4 264,60 hod. A to základních i fakultativních činností (připomenutí
užití léků, pedikúra). Fakultativní činností bylo také půjčování kompenzačních pomůcek. Úhrady za služby se řídily platným ceníkem
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 v platném znění. Základní úhrada
činila 120 Kč/hod.
Mimo tyto úkony je součástí přímé péče pečovatelské služby také
práce sociálního pracovníka, který jedná se zájemci o službu, provádí
sociální šetření, uzavírá smlouvy o poskytování služby, zpracovává
a aktualizuje dokumentaci standardů kvality sociální služby, provádí
či dohlíží na provádění všech povinností vyplývajících ze standardů
kvality. Důležitou součástí je individuální plánování služeb pro
jednotlivé klienty. Každý klient má přiděleného svého klíčového

pracovníka, který s ním sestavuje a aktualizuje individuální plán péče.
Součástí práce pečovatelek je i vedení spisu jednotlivých klientů,
kde jsou zaznamenány jejich potřeby, provedené úkony a aktuální
stav klienta.
Personální zajištění pečovatelské služby
Pečovatelskou službu zajišťoval tým 5 pracovníků (4,75 úvazků):
vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovnice – 1,0 úvazek
- pověřena vedením pečovatelské služby, přiděluje práci pečovatelkám, zpracovává standardy kvality sociální služby a další úkony
vyplývající ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
4 pečovatelky – 3,75 úvazků
- zajišťují přímou péči o klienty, vedou potřebnou administrativu
vyplývající ze standardů kvality
Kromě výše uvedených pracovníků se na zajištění chodu pečovatelské
služby podíleli pracovníci správy střediska Diakonie ČCE v Ostravě
– celkem 0,45 úvazku.
Přidělený finanční příspěvek města Příbora na rok 2017 činil
700 000 Kč.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI CHARITY FRÝDEK-MÍSTEK
PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA ZA ROK 2017
Bc. Radovan Pácl, projektový manažer, Charita Frýdek-Místek

Charita Frýdek-Místek je nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb.
Posláním Charity Frýdek-Místek je profesionálně a s respektem k důstojnosti a svobodě člověka pomáhat lidem, a to
prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb i humanitárních aktivit. Cílovou skupinou uživatelů našich služeb
jsou senioři, lidé s psychickým onemocněním, rodiny s dětmi
a mládež ohrožená sociálním vyloučením. Důležitou součástí naší činnosti je poskytování odborného sociálně-právního
poradenství a psychoterapie.
Charita Frýdek-Místek patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V roce 2017 jsme
měli registrováno 11 sociálních služeb, a to pobytových,
ambulantních i terénních. Kromě těchto služeb působila
v Charitě i ošetřovatelská služba, jejichž součástí je i poskytování domácí hospicové péče. Neméně významnou součástí
naší činnosti byla i práce s dobrovolníky. Sociální a zdravotní
služby jsme poskytovali v jednotlivých střediscích Chari-

ty Frýdek-Místek. Jedná se o následující střediska: Charitní
ošetřovatelská, Charitní pečovatelská služba, Klub Nezbeda,
Poradenské centrum ve Frýdlantu n/Ostravicí, Dům pokojného stáří, Charitní Odlehčovací služba, Charitní Týdenní
stacionář, Centrum Pramínek, Denní centrum Maják, Oáza
pokoje, ZOOM a Terénní služba Rebel.
V roce 2017 poskytovala Charita Frýdek-Místek sociální
služby také občanům Příbora a to těm, kteří jsou ubytovaní
v pobytové sociální službě Oáze pokoje a mají trvalý pobyt
v Příboře. V roce 2017 se jednalo o tři občany města Příbora.
Oáza pokoje je registrovanou pobytovou službou dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytované služby
jsou nabízeny v rámci Moravskoslezského kraje. Celková
kapacita zařízení je 50 uživatelů. Mezi poskytované služby
patří: ubytování a stravování, sociální, zdravotní a lékařská
péče, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti, výlety a ozdravné pobyty, canisterapie. Služba je
součástí krajské sítě sociálních služeb.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
TANEČNÍHO STUDIA HMDANCE
Jan Tyllich

Taneční studio HMdance, které vede pár mezinárodní
třídy Jan Tyllich a Lenka Komínková, v roce 2017 uspořádalo
celkem tři taneční kurzy určené jak pro dospělé páry, tak i pro
mládež od 15 let. Taneční kurzy probíhají již pátým rokem
a každý rok párů přibývá. Lidé se mohli přihlásit buď do lednového kurzu, který končil v dubnu, nebo využít kurz zářijový,
který skončil v listopadu. V tanečním kurzu se páry naučí
více než 10 tanců, jsou pozvány na originální kubánský večer
s živou hudbou a také je nemine slavnostní závěrečná lekce.
Mládeži od 15 let taneční studio nabídlo účast v základních
tanečních, kde se mladí tanečníci seznámili např. s polonézou, polkou, mazurkou, ale také s tanci jive, samba nebo salsa.

Na závěr kurzu byla připravena slavnostní kolona, kde mohli
rodiče své děti vidět při tanci.
V letním období, kdy taneční kurzy neprobíhají, pořádá studio HMdance ve spolupráci s městem Příborem letní taneční
večery s názvem Zahrady v tanci, kde se páry můžou naučit
jednoduché sestavy za doprovodu živé hudby v prostorách
piaristických zahrad.
Moc si vážíme párů, které se chtějí vzdělávat v tanečním umění, rádi tančí nebo se připravují na společenskou akci, že v tak
hojném počtu navštěvují naše kurzy a akce. Je to pro nás čest
a příjemný závazek. Také musíme poděkovat městu Příboru za finanční podporu, bez které by řada akcí neproběhla.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
SPOLKU VOLEJBAL PŘÍBOR ZA ROK 2017
Hana Kudělková, Spolek Volejbal Příbor

Sezónu 2017 jsme zahájili poklidným tempem. Pravidelné
pondělní a páteční tréninky praskaly ve švech. V březnu vyvrcholil závěr Novojičínské volejbalové ligy NVL 2016/2017.
Závěrečný večírek se konal v Novém Jičíně, kde hráči našeho
týmu „Bizoni A“ převzali ceny za skvělé třetí místo a tým „Bizoni B“ skončil po menších lapáliích na krásném 12. místě.
S postupujícím letním počasím pomalu klesala účast na trénincích a přes letní prázdniny jsme si dali oddechovou pauzu.
Na srpnové schůzi jsme zjistili, že máme akutní nedostatek žen. Bohužel všechny ženy jsou buď pracovně vytížené,
nebo na mateřské dovolené, proto jsme si s velkým smutkem
byli nuceni přiznat, že sezóna Novojičínské volejbalové ligy
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2017/2018 bude bez nás Bizonů. Přesto jsme začali intenzivně
hledat volejbalové slečny, ženy a s končícím rokem musím říct,
že se nám jich pár podařilo sehnat. Nyní se musíme sehrát
a doufám, že volejbalová sezóna 2018/2019 bude zase naše.
S blížícími se Vánoci jsme začali organizovat náš tradiční
Vánoční losovaný volejbalový turnaj. Letos bohužel bez našich slovenských kamarádů, zato dorazila hojná skupinka
z Ostravy, která krásně zvedla volejbalovou úroveň turnaje. Nakonec se poskládalo 5 týmů, při hře každý s každým
jsme hráli do pozdního odpoledne. Letošní ročník se naštěstí obešel bez vážnějších úrazů, a tím jsme úspěšně zakončili
volejbalový rok 2017.

ARCHEOLOGICKÝ KLUB V PŘÍBOŘE V ROCE 2017
- Z VÝROČNÍ SCHŮZE
Jan Diviš, předseda AK v Příboře

I. Z činnosti archeologického klubu (dále jen AK) v roce
2017
♦ Výroční schůze AK se konala 6. 1. 2018 za přítomnosti
3 členů (Bohumil Borovička Jan Diviš, Daniel Fryč) a pozvaných hostů (JUDr. Aleš Uhlíř, Ladislav Jurášek). Počet
výborových schůzí vedení AK byl v minulém roce 50.
V úvodu schůze nás JUDr. Aleš Uhlíř seznámil se svým
dalším publikovaným příspěvkem v jednom prestižním
německém časopise. Tématem jeho práce byly glacigenní
silicity ze severní Moravy a Slezska.
♦ Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů
archeologického materiálu a provádění povrchových
sběrů na archeologických lokalitách již dříve objevených – zapojili se všichni členové AK. Průzkumy a sběry
byly realizovány v širším okolí Příbora, Kopřivnice,
Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, Lipníku nad
Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem se jednalo
o více než 130 vycházek, převážně individuálních.
♦ Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence
a úschova – provádí se velmi pečlivě, a to včetně fotografické dokumentace nalezených artefaktů a aktualizací
katalogů (Jan Diviš).
♦ Publikační činnost v odborném a periodickém tisku –
v poslední publikaci Přehled výzkumů publikoval Daniel
Fryč další neolitické nálezy z Poodří (Pustějov). Všechny
jeho práce jsou velmi pečlivé a fundované. Několik článků bylo v roce 2017 zveřejněno také v Měsíčníku města
Příbora. Samostatné archeologické publikace vydané
v roce 2016 byly v roce 2017 postupně věnovány především předním vědeckým a profesionálním archeologům
v Čechách, na Moravě i Slezsku, knihovnám, hlavně
univerzitním, muzeím (např. Zemské muzeum v Brně,
Archeologický ústav v Brně, muzeu v Novém Jičíně,
v Přerově) a dalším vážnějším zájemcům o archeologii se
zaměřením na paleolit a neolit. Jednalo se o dvě knížky:
1. kniha: Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách
ze širšího okolí Příbora, Kopřivnice a Štramberku (Jan
Diviš). 2. kniha: Významné objevy a nálezy příborských
archeologů v Poodří ve fotografiích (Jan Diviš - Daniel
Fryč). Celkem jsme zatím rozdali asi po 35 kusech od
obou publikací.
V roce 2017 byly vydány členy AK v Příboře další dvě
nové knihy:
1. kniha: Objevy členů příborského archeologického
klubu a výběr nálezů ve fotografiích z archeologické sbírky autora (Jan Diviš)
2. kniha: Zlatonosná říčka Brtnice
ad 1. kniha: Zásluhou příborských archeologů patří
mikroregion širšího okolí města k nejprobádanějším
na severní Moravě. Výsledkem jejich práce za posledních 46 let jsou objevy více než 120 nových pravěkých
lokalit (stanic a sídlišť) a středověkých tvrzí i zaniklých
vsí, z tohoto počtu 46 archeologických lokalit, mnohdy
polykulturních, bylo objeveno v širším okolí Příbora.
Členové příborského AK prováděli a dosud konají povrchový průzkum nejen v okolí Příbora, ale také v okolí

Kopřivnice, Štramberku, Životic u Jičína (Pavel Rýc),
Bílovce, Fulneku, Oder, Lipníku nad Bečvou, Hranic,
Znojma, Dolních Věstonic, Jevišovic, Třebíče a Kněžic,
okr. Jihlava, v minulosti dokonce i na Slovensku (Štefan
Híreš). Z názvu samotné práce vyplývají dva tématické
okruhy:
1. Objevy členů příborského archeologického klubu
2. Výběr nálezů ve fotografiích z archeologické sbírky
autora. Základní členění práce je podle regionů, dále
podle objevených lokalit, vždy od paleolitu (včetně
pozdního paleolitu) po neolit atd. Práce obsahuje kromě
fotografií kamenných a jiných nálezů také mapky regionů
s označenými lokalitami. Výběr nálezů ve fotografiích
z archeologické sbírky autora byl především učiněn z více
než 10 000 kusů kamenné štípané a hlazené industrie.
Výrazně menšími počty předmětů jsou zastoupeny ve
fotografiích také keramické zlomky, kostěné, kovové
a jiné artefakty.
ad 2. kniha: V knize Zlatonosná říčka
Brtnice, ve spolupráci
s dalšími přispěvateli, autor zachytil jedinečnosti uvedené
říčky s jejími přítoky
a rybníky. Seznámíme
se s je dnotliv ý mi
svéráznými obcemi
v povodí toku, s architekturou, pověstmi
i osobnostmi oblasti. Malebná příroda
i zajímavá architektura je dokumentovaná uměleckými
fotografiemi V. Petra, Ing. J. Hedvábného i snímky malíře
Ing. A. Venhody. Texty doplňují i významné archeologické i historické poznatky J. Diviše, M. Vokáče, Ph.D.,
Ing. A. Obůrky, PhDr. Z. Měřínského aj.
Máme jeden velký, pěkný sen – napsat zajímavou knihu o našem
rodném kraji, jeho půvabu a osobitostí zlatonosné říčky Brtnice,
svérázných obcích a lidech.
Ladislav Diviš aj.
♦ Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými a vědeckými pracovníky.
♦ Také v roce 2017 jsme realizovali konzultace s odbornými
a vědeckými pracovníky (z Moravského zemského muzea
a Archeologického ústavu v Brně).
♦ Na zavedených e-stránkách AK (D. Fryč) se prezentovaly
další výsledky v archeologickém bádání.
II. Plán činnosti na rok 2018
♦ Činnost podle odstavců 2 až 4 z bodu I.
♦ Plánujeme dva dvoudenní zájezdy (Českomoravská
vysočina a Pálava).
III. Diskuse a závěr
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV
- OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Karel Szydlowski, jednatel O. S. Klokočov

Je to již jako nošení dřeva do lesa, ale rok 2017 byl pro Občanské sdružení Klokočov nejen velice úspěšný, ale i významný.
Na rozdíl od jiných let byla hlavní pozornost všech členů sdružení směřována na dostavbu budovy na hřišti. Na včasné dostavbě
a „kolaudaci“ totiž závisela jednak finanční podpora města Příbora, ale i finanční grant z Nadačního Fondu Hyundai ve spolupráci
s Nadací Open Society. O tom, že se vše podařilo, jsme informovali čtenáře příborského Měsíčníku č. 12/2017. Ta významnost
spočívá v tom, že přes všechny problémy (a která stavba je nemá?)
má občanské sdružení vlastní prostory k využití pro zabezpečení činnosti.
Ale přece jen alespoň stručný přehled hlavních aktivit sdružení, které, i přes velké úsilí věnované zmíněné stavbě, proběhly na
vysoké úrovni a vždy byly účastníky těchto akcí vysoce pozitivně
hodnoceny.
Tak jako každý rok i rok 2017 začal organizováním Klokočovského plesu a Masopustního průvodu Klokočovem. Po dvou akcích
pro dospělé následovalo dětské maškarní dovádění s vyhodnocením masek a řadou aktivit s cenami pro děti. Maškarní bál se stal
tak populární, že kapacita sálu U Žabáka byla zcela vyčerpána.
„Skalní“ návštěvníky této akce upozorňujeme, že letošní dětský
maškarní ples (17. 3. 2018) se bude poprvé konat v městském

Kulturním domě v Příboře!!!
Měsíc květen byl ve znamení stavění máje a ještě slavnějšího kácení
máje spojeného s dětským dnem. Kromě programu a her s cenami
pro ty nejmenší je uvedená akce proslavená občerstvením a především super palačinkami pro malé, větší i největší návštěvníky.
Začátek prázdnin byl spojen s organizováním turnaje ve volejbalu. V září následovala nejvýznamnější akce klokočovský krmáš
s vyhlášeným gulášem. I přesto, že tentokrát počasí nebylo úplně
ideální, se akce vydařila. Závěr roku patřil organizování Vánočního turnaje ve stolním tenise.
Pro případné zájemce o podrobnější informace o jednotlivých
akcích, popř. o fotografie z těchto akcí viz: www.klokocov.com
Z výše uvedeného je zřejmé, že se v uplynulém roce podařilo realizovat všechny „již tradiční“ akce Občanského sdružení Klokočov
a navíc, jak bylo uvedeno v úvodu článku, se podařilo dokončit
pro nás velmi náročnou investiční akci.
Touto cestou bych chtěl jménem výboru občanského sdružení
poděkovat všem našim aktivním členům za jejich ochotu a čas,
který věnovali přípravě a zabezpečení akcí, výstavbě a údržbě zařízení O. S. Také děkujeme všem našim příznivcům a sponzorům
a především vedení města Příbora za finanční podporu akcí organizovaných Občanským sdružením Klokočov.

BYSTROUŠKA OPĚT V HLEDÁČKU
Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

Dobrý den, vážení přátelé lišky Bystroušky.
Posílám Vám pozitivní zprávu o prodloužení uzávěrky fotosoutěže, která si klade za cíl poznávání zajímavostí našeho kraje
prostřednictvím fotografie. Nový termín této soutěže „O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ byl stanoven na 5. dubna.
Naskýtá se tudíž možnost pořídit zimní a jarní snímky, které zatím do soutěže nedorazily.
Jedná se o start již II. ročníku této fotosoutěže, o tvůrčí a neobvyklé zachycení té nejlíbeznější sochy našeho kraje. Pátrejte proto
v rodinných kronikách, fotografujte, kreativně upravujte v PC,
foťte na Hukvaldech, v Ostravě, v Brně, v Mohelnici, své „lištičky“ doma i kdekoliv ve světě.
První ročník této fotosoutěže již úspěšně proběhl. Slavnostní vyhlášení výsledků s výstavou těch nejzajímavějších a vítězných prací
se uskutečnilo za doprovodu Janáčkovy hudby v krásném prostředí
piaristického kláštera v Příboře. Pozitivní bylo, že mladí účastníci
soutěže se spontánně dožadovali dalšího pokračování. Za zmínku jistě stojí i ta skutečnost, že některé snímky z 1. ročníku této
fotosoutěže účinně pomohly autorovi kopie ukradené Bystroušky – panu Adamu Krhánkovi k vytvoření autentických detailů
těch méně fotografovaných částí sochy. Soutěž poskytuje pedagogům také možnost uplatnění námětu v několika předmětech

současně – ve výtvarné výchově, v hudební, literární, a dokonce
i v oblasti výuky práce na počítačích. Pro mnohé bude pobídkou
nejen diplom, ale i doprovodná finanční výhra, nebo setkání s fotografickými nadšenci při slavnostním vyhlašování vítězů, další
pak může motivovat připravovaná výstava vítězných a zajímavých
zpodobení naší Bystroušky…
Proč tolik spěchu?
Čas je běžec s dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si, jak praví text
kdysi velmi populární písně.
V roce 2024 budou jistě probíhat velkolepé oslavy ke 100. výročí
premiéry opery „Příhody lišky Bystroušky“. Věřím, že ty nejzajímavější práce z I. + II. + III. ročníku této fotosoutěže jistě poslouží
jako zajímavý doprovodný program těchto oslav, a že budou účinnou a důstojnou propagací našeho kraje. A vaše fotografie může
být při tom!
Přeji Vám mnoho zajímavých tvůrčích nápadů a „dobré světlo".
Kontakt:
e-mail: supova.marie@centrum.cz
mobil: 777 651 856

MARK GUNGOR V PŘÍBOŘE
Martin Okáč a Ľubomír Čermák, www.bjbpribor.cz

Valentýnský týden, tentokrát připadající na 12. - 18. 2., je znám
křesťanské veřejnosti již několik let jako Národní týden na podporu manželství. Letos se k tomuto týdnu poprvé připojili také
příborští baptisté, aby podpořili koncept tradiční rodiny. Ve čtvrtek 15. 2. večer byla příborská veřejnost pozvána na videoprojekci
Marka Gungora na téma: „Jak zůstat v manželství a nikoho nezabít“. Mark Gungor, americký kazatel, se české veřejnosti představil
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loni na ostravském festivalu „Colours of Ostrava“. I přesto, že se
Mark Gungor prezentuje jako konzervativní křesťan v otázkách
manželství, neskrývá v sobě vynikajícího řečníka a baviče. Jeho
přednášky nejsou nikdy nudné a jeho postřehy zasáhnou každého účastníka. Videoprojekce byla úspěšná, snad až na malý zájem
občanů města Příbora. Je to pro nás výzva, jak získat jejich důvěru
a pozvat na další kvalitní akce.

KONFERENCE OTCŮ BYLA TENTOKRÁT V PŘÍBOŘE…
A JÁ TAM NECHYBĚL!
Mgr. Martin Okáč

Sobota 27. ledna 2018 byla pro mne tentokrát odlišná než jiné
soboty. Nebyl jsem pracovat na zahradě, neležel jsem u televize,
ale zúčastnil jsem se zajímavé události, která se odehrála u nás
v Příboře – Konference otců letos na téma „Na otci záleží“.
Organizace a myšlenka této akce patří z. s. Academia Via Familia
(AVF). Tento příborský prorodinný zapsaný spolek, který se také
věnuje pěstounským rodinám a jejich doprovázení, stojí za touto
jedinečnou akcí. Akce se uskutečnila již podruhé. Její první ročník zorganizovala AVF v roce 2016 ve Smilovicích.
Jako otec dvou dcer a jednoho syna jsem byl osobně přítomen již
na zmíněném prvním ročníku a pro „velký úspěch“, se kterým se
u mne tato akce setkala, jsem nemohl chybět na druhém ročníku.
Zvláště když se uskutečnil v mém rodišti v Příboře a prostory pro
konání konference ve středisku „Salaš“ poskytla další příborská
organizace Dětská misie, se kterou naše rodina úzce spolupracuje.
Celým naším setkáním na letošní téma „Na otci záleží“ nás provázel biblický verš ze starozákonní knihy Přísloví 17,6: „Korunou
starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové“. K tomu byly připraveny

motivační přednášky a semináře s tématy „Jaký otec, taký syn“,
„Aby ze synů byli chlapi“, „Ohýbaj ma tatko“, „To kolem nás“.
Hlavní přednáška bratra Slováka Ladislava Adamoviče na téma
„Jaký otec, taký syn“ mne doslova šokovala a uchvátila. Laci má
za sebou neuvěřitelný životní příběh. Během několika let se stala
jeho normálně žijící rodina rodinou balancující na okraji společnosti, bojující se závislostí, chudobou a násilím. Podařilo se mu
z tohoto osudu díky Bohu vymanit a nyní pracuje jako ředitel dětského domova v Necpalech na Slovensku a s manželkou Evičkou
vychovávají dvě krásné dcerky.
Tato akce u nás zúčastněných otců vyvolala velmi pozitivní reakce a já jsem pouze zalitoval, že se tolik zajímavých a důležitých
podnětů pro zdravě fungující vztahy v rodině nedostalo k více
potencionálním účastníkům. Sám jsem se zařekl, že příští ročník podpořím lepší propagací nejen směrem k mým přátelům,
ale i k širší veřejnosti. Vždyť téma otcovství je ne vždy preferovaným tématem, jak by si zasloužilo. Již s radostí vyhlížím další
ročník… 

O TOM, JAK ALKOHOL ZAHŘÍVÁ AŽ DO ÚPLNÉHO PROCHLADNUTÍ
Mgr. Pavel Netušil, Masarykovo gymnázium

Lidé velice rádi věří všemu, co je jim příjemné. A protože pití
alkoholu je často velmi příjemné, jsme ochotni s radostí přiznávat
alkoholu veškeré dobré vlastnosti, které se jen tak někde řeknou
či jen tak šustnou.
Máme-li jít někam do větší zimy, automaticky s sebou bereme
tvrdý alkohol „na zahřátí“. Jak ale ono „zahřátí“ probíhá?
Lidská termoregulace je prostá. Ocitneme-li se v chladu, vycházejí z termoregulačního centra v hypotalamu (část
mezimozku) podněty pro zúžení podkožních cév. Nositelka
tělesného tepla, krev, se dostává do kůže ve zmenšené míře,
čímž se výrazně sníží tepelné ztráty. Kůže se však poněkud
ochladí a receptory v kůži nás o tomto ochlazení informují,
zažíváme pocity chladu. Můžeme na něj reagovat dalším omezením tepelných ztrát pomocí další vrstvy oblečení, zvýšenou
produkcí tepla prostřednictvím zvýšeného pohybu nebo vyhledáním místa, kde nebudeme ochlazováni proudícím vzduchem
(závětří).

Pokud ovšem budeme pocit chladu řešit alkoholem, vystavujeme se nemalému riziku. Alkohol má totiž v organismu poměrně
mnoho fyziologických funkcí, přičemž jedna z nich je rozšiřování
podkožních cév. Toto rozšíření sice pomůže k zahřátí kůže a snížení pocitu chladu, avšak tím snadněji o toto teplo přicházíme.
Alkohol tedy míří přesně opačným směrem než naše přirozená
termoregulace. Pokud si po návratu z horské túry dáme grog, můžeme tím zrychlit návrat organismu do „tepelné pohody“, ztráty
tepla nám již v teplé místnosti nehrozí. Avšak opakované popíjení
alkoholu v době, kdy jsme vystaveni chladnému počasí, našemu tělu
naprosto neprospívá. Není ostatně náhodou, že lidé, kteří každoročně umírají na podchlazení organizmu, jsou téměř všichni pod
vlivem alkoholu (kromě poruch termoregulačních mechanizmů zde
hraje výraznou roli také tlumivý účinek větších dávek alkoholu).
Zdravému dobře oblečenému plnoletému člověku doušek alkoholu neublíží, nemělo by však toto pití být vysvětlováno snahou
o zahřátí. Dávno je známo, že je tomu zcela jinak.

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA V ROCE 2017
Miroslav Růžička, správce rodného domu Sigmunda Freuda

V uplynulém roce 2017 proběhlo v rámci rodného domu
Sigmunda Freuda množství aktivit, které bych tímto článkem rád
připomenul.
V lednu a únoru byla figurína S. Freuda opět součástí propagace
města na tradičních veletrzích cestovního ruchu v Brně a Ostravě.
Na závěr měsíce května navštívili jako každoročně rodný dům
studenti psychologie z USA, jejichž návštěva je vždy spojena s příjemnou atmosférou a je vidět, že se zpět do Příbora rádi vracejí.
Veliký úspěch sklidily jako každoročně Mezinárodní den památek
a sídel a Dny evropského dědictví.
Rodný dům byl také prezentován v mnoha periodicích a časopisech,
a to nejen v České republice, jako např. The Vienna psychoanalyst, magazín Koktejl, magazín iDnes, Vlasta, Cyklisté vítáni a dále
také mnoha odpověďmi a obrazovým materiálem na dotazy ze zahraničí(Norska, Velké Británie, Rakouska). Dále pak spoluprací se
zahraničními centrálami Czech Tourismu v Rakousku, Německu,

Litvě, Polsku a Lotyšsku, Destinačním managementem turistické
oblasti Beskydy – Valašsko. Důležitou součástí propagace je také
spolupráce při Press tripech pro zahraniční novináře pořádaných
organizací Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., a samozřejmě prezentací na webových portálech cestovního ruchu.
V prosinci proběhlo také natáčení Francouzského státního rozhlasu, o kterém se obšírněji zmiňuje článek Jiřího Juroka v únorovém
čísle Měsíčníku
Z hlediska návštěvnosti rodného domu se počet návštěvníků oproti
roku předešlému mírně snížil, ale s ohledem na vítězství Příbora
v soutěži Historické město roku 2015, a tím propagačně velmi silně podpořený rok 2016, nejde o pokles markantní.
Na podzim prošla fasáda rodného domu zdařilou renovací.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na zajištění
a organizaci akcí, které v uplynulém roce v rodném domě Sigmunda
Freuda proběhly.
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ZE SPORTU
SPORTOVNÍ DEN PRO NEJMENŠÍ - DEN PLNÝ FOTBALU
Vladimír Jalůvka, trenér mládeže FK PRIMUS PŘÍBOR, z. s.

V sobotu 21. 1. 2018 uspořádal fotbalový klub FK PRIMUS Příbor ve sportovní hale Masarykova gymnázia v Příboře sportovní
den pro nejmenší fotbalisty.
Nejprve se utkali ve velice silně obsazeném turnaji úplně ti nejmenší, a to naše předpřípravka (ročníky 2011 a mladší). Za účasti šesti
týmů z celého kraje se naši benjamínci rvali o každý bod. Hrálo se
systémem každý s každým. Turnaje se zúčastnil tým MFK Frýdek
– Místek, který ve finále porazil MFK Vítkovice a stal se celkovým
vítězem turnaje. O třetí místo si to rozdala mužstva FK Nový Jičín
a FK Fotbal Třinec. Úspěšnější byli naši sousedé z Nového Jičína a radovali se z třetího místa. Páté místo pak vítězstvím nad Libhoštěm
v poměru 9:3 vybojoval domácí FK PRIMUS Příbor. Atmosféra ve
všech zápasech byla úchvatná, rodiče a fanoušci dokázali zaplnit hlediště v hale a vzorně fandili svým ratolestem. Turnaj jsme ukončili
slavnostním vyhlášením výsledků a předáním medailí a drobných
cen, které dostali všichni zúčastnění, a pohárů pro první tři družstva. Tohoto ceremoniálu se chopili odchovanci příborské kopané,
bývalý ligový hráč Hradce Králové a Brna pan Roman Fischer a současný ligový hráč MFK Karviná a člen širšího kádru reprezentace
České republiky do 21 let pan Filip Panák. To bylo uvítané zpestření a hlavně báječná
motivace pro naše
malé sportovce, že
i v menších klubech
mohou vyrůst velcí
fotbalisté.
Mu sí me kon st atovat, že se celý
den velice podařil a i ohlasy všech
zúčastněných byly
velmi pozitivní. Již

teď máme v plánu uskutečnit v létě něco podobného na našem fotbalovém hřišti.
Chtěli bychom touto cestou oslovit i Vás rodiče, kteří máte doma
malé sportovce se zájmem o pohyb, abyste je zkusili přivést k nám
do oddílu. Od těch nejmenších rozvíjíme pohybovou výchovu všeho
druhu, není to jen o kopání do míče, i když musíme přiznat, že práci s míčem věnujeme většinu času. V případě zájmu probíhá nábor
v rámci tréninků, momentálně na ZŠ Npor. Loma, a to pro ročníky
2009–2013 každé úterý od 16:30 hod. a v pátek od 15:30 hod., pro
starší přípravku, ročníky 2007 a 2008 pak v úterý od 18:00 hod. a v
pátek od 17:00 hod. Velmi rádi přivítáme nové mladé nadšence.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
a na průběhu celého sportovního dne v čele s předsedou fotbalového oddílu FK PRIMUS Příbor panem Petrem Fischerem, trenérům
a činovníkům klubu. Dále pak panu Kryštofu Ermisovi za zajištění
a provoz občerstvení po celou dobu akce a v neposlední řadě městu
Příboru za poskytnutí upomínkových předmětů pro hráče.
Také v Local TV Příbor, 8. zprávy s premiérou 18. 2. 2018,
www.televize-pribor.cz

KLUCI U12 OBSADILI V PRVNÍM KOLE KVALIFIKACE
DRUHOU PŘÍČKU
Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

Tělocvična Masarykova gymnázia
v Příboře hostila v únoru úvodní kolo finálové fáze Kvalifikace o postup na Národní
finále 2018 minižáků U12. Národní finále
2018 se uskuteční od pátku 27. do neděle
29. dubna v Příboře a v Novém Jičíně a postoupí do něj nejlepší týmy
z celé České republiky.
Každý ze čtyř účastníků finálové skupiny kvalifikace odehrál na příborské palubovce tři utkání. Nejvíce se vedlo týmu NH Flames Moravská
Ostrava a Přívoz, jenž ve všech třech utkáních zvítězil a do druhého
kola, které se bude hrát 24. a 25. března v Ostravě, postoupil z prvního
místa. Druhou příčku vybojovali na domácí palubovce kluci z Příbora,
kteří pod vedením trenéra Roberta Bukovjana dokázali porazit Opavu
i Snakes Ostrava a nestačili pouze na vítězné „Plameny“ z Ostravy.
TOROLA Basket Team Příbor – BK Opava 56:38 (18:10, 8:4,
15:13, 15:11)
Body: V. Pustějovský 14 (TH: 3/0), Kött13 (5/3), Domitra 11 (9/3),
V. Ivánek 8, Bordovský 6 (4/2), Frydrych 2 (2/0), Masopust 2.
TH: 23/8 (34,78 %)
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Komentář trenéra Roberta Bukovjana: Úvodní zápas byl jednoznačně naším nejlepším zápasem z náročného víkendu. Řekl bych, že
jsem naše kluky ještě neviděl hrát lépe. Dostat od Opavy v průměru
na čtvrtinu méně než 10 bodů je skvělá vizitka. Hráčskou základnu Opavy tvoří 31 hráčů ročníku 2006 a 17 hráčů ročníku 2007.
Takovému výběru se jen těžko odolává. I přesto naši kluci uspěli a já
jsem na ně mohl být opět pyšný a hrdý.
TOROLA Basket Team Příbor – BK Snakes Ostrava 47:30 (13:5,
14:7, 9:8, 11:10)
Body: V. Ivánek 10 (TH: 2/0), V. Pustějovský 10 (2/0), Bordovský
6, Kött (4/2) a Straka 4, Domitra 3 (2/1), Frydrych, Vil. Gabzdyl,
Grozman, Masopust a Wavra 2. TH: 10/3 (30 %).
Komentář trenéra Roberta Bukovjana: Ostravští hadi jsou našimi
nejčastějšími soupeři v oblasti. Máločím se můžeme překvapit. Do
Příbora ale přijeli povzbuzeni snad první výhrou nad naším celkem
o jediný bod z již zmiňovaného Vánočního turnaje. Další radost jsme
jim ale nedopřáli, i když se vítězství vůbec nerodilo lehce. Opět jsme
vyhráli všechny čtvrtiny a uhráli nejlepší výsledek ze všech zúčastněných týmů proti Snakes Ostrava.

TBT Příbor – NH Flames Ostrava MOaP 47:69 (9:19, 13:18,
10:14, 15:18)
Body: V. Pustějovský 21 (TH: 4/3), V. Ivánek 11 (8/5), Kött 6 (3/2),
Bordovský 5 (6/3), Masopust 2, Domitra (4/1) a Macek 1 (2/1). TH:
27/15 (55,55 %).
Komentář trenéra Roberta Bukovjana: Jednoznačný favorit
kvalifikace, posílený o velice šikovného hráče Nového Jičína, nedal
o víkendu v Příboře nikomu šanci. V zápase s naším týmem si
Ostravané vybudovali základ úspěchu již během prvních osmi minut
(+10). Ve druhém poločase byl rozdíl ve skóre sice už jen 7 bodů,
nicméně výsledky jednotlivých period (-10, -5, -4,
-3) daly podobu konečnému výsledku a ten je -22.
To už tak lichotivě nevypadá. Na druhou stranu
jsme dokázali dát „enháčku“ nejvíc bodů ze všech
účastníků kvalifikace. Potřebujeme nicméně zapracovat na obraně, abychom si nenechali definitivně
ostravský rychlík ujet.
Závěrem bych chtěl poděkovat dvěma složkám, bez
kterých by basketbal snad ani basketbalem být nemohl. Tou první jsou fanoušci. Dovolím si pochválit
fanoušky všech týmů, ale ti naši jsou stejně nejlepší.
Pochvalu bych chtěl vyseknout také rozhodčím. A to
i přesto, že ne vždy s jejich výroky během utkání
souhlasím. I přesto si zaslouží poděkování.

Ostatní výsledky 1. kola:
Snakes Ostrava – NH Ostrava 35:44 (8:15 9:25 24:37)
NH Ostrava – Opava 63:33 (7:18 31:16 45:26)
Opava – Snakes Ostrava 43:39 (6:3 21:15 32:28)
Tabulka finálové skupiny po 1. kole
1. NH FlamesMOaP 17/18
3
2. TBTBK Příbor
17/18
3
3. BK Opava
17/18
3
4. Snakes Ostrava
17/18
3

3
2
1
0

0
1
2
3

176:115
150:137
114:158
104:134

6
5
4
3

Tým Torola Basket Team BK Příbor
věkové kategorie U12 bojuje o postup do Národního finále.
Foto: Michal Bělaška

ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA HÁJOVĚ
Dalibor Matula, člen výboru, SH ČMS SDH Hájov

Tak nám zase uběhly čtyři roky a opět naší obcí procházel MASOPUSTNÍ PRŮVOD - tak, jak je to u nás již dlouho zvykem.
V onu sobotu 27. ledna se
to hned po ránu na Hájově
hemžilo různými maskami.
Ať už to byly ty z půjčovny,
nebo doma pečlivě udělané. Na srazu před hasičskou zbrojnicí a obecním
domem se nás sešlo asi
padesát lidí a postupně se
k nám přidávali další. Nakonec nás bylo poměrně
hodně, celkem 62 masek.
To je krásné číslo. Úžasné je na tom to, že kromě
dospělých se zúčastnili jak
mladí rodiče s kočárky, tak
i děti předškolního a samozřejmě i školního věku. Byla radost na ně pohledět. No a k průvodu
patří taky koně s vyzdobeným vozem a harmonika, abychom už od
počátku mohli vyrazit zvesela se zpěvem. Samozřejmě jsme nezapomněli před odjezdem udělat hromadnou fotku na památku.
První kroky maškar vždy vedou - a letos tomu nebylo jinak - ke starostovi naší obce. U jeho domu proběhlo tradiční požádání o povolení
masopustního průvodu, provázelo ho pestré pohoštění. Pak jsme
mohli vyrazit po celé obci. Harmonikář střídal jednu písničku za druhou. Seděl vedle kočího, který zná velice dobře všechny hájovské uličky. Je totiž naším dvorním kočím, který už u nás jel nejeden průvod či

Mikulášskou nadílku. Do každého domu jsme předali pozvánku na pochování basy na termíny 3. února a 10. února. Lidé měli pro nás, účastníky průvodu, nachystáno
plno dobrot a taky něco na
zahřátí. I když nám počasí
skutečně přálo, tak to prostě patří k tomu. A harmonikář? Když si potřeboval
vydechnout, tak měl kočí
vlečku vybavenou reprodukovanou hudbou, která
nám vyhrávala po celé obci.
Kdo si chtěl odpočinout,
mohl si nasednout na lavičky do vlečky, která měla
navíc i střechu.
Zejména děti využily možnost svezení se na koních
a měly krásný zážitek. Lidem se naše masky líbily a během průvodu se udělalo spoustu pěkných
fotek. Zejména noví občané zažili tuto zajímavou akci poprvé a byli
z ní velmi nadšeni. Pozitivní nálada se s námi nesla až do poslední
chalupy. Začali jsme o půl deváté ráno a končili před čtvrtou hodinou
odpolední. Všichni byli na nás milí, zazpívali si s námi, zatancovali
a někteří určitě přislíbili účast na pochovávání basy.
Tři po sobě jdoucí víkendové soboty nás - pořadatele - stojí několik
měsíců přípravy. Odměnou nám je zachování tradice u nás na Hájově
a pocit z dobře připravené kulturní akce, do které se snažíme zapojit
i děti - aby věděly, že stojí za to žít na vesnici.
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Právě dětem - malým hasičům se věnujeme celoročně. Tím děti tráví
společně svůj čas, učí se, poznávají nové věci, mají další zážitky a určitě
se budou chtít ukázat v co nejlepším světle na připravených soutěžích
v letošním roce. Loňský rok byl velice úspěšný, tak je rozhodně na co
navazovat a zároveň si dokázat, že poctivým celoročním tréninkem
se dá dosáhnout úspěchů. Jinak pro zajímavost zhruba třetina obce
je v našem hasičském sboru. Zkrátka je to u nás nejsilnější složka
a ostatní lidé na hasiče dlouhodobě drží.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem
na organizaci masopustního veselí. Děkuji našemu starostovi, že nám
masopust povolil svým podpisem a větou: Obec je vaše. Rovněž děkuji

všem maskám, které se v hojném počtu zúčastnily masopustního
průvodu. Dále poděkování patří všem lidem, kteří pro nás připravili
výborné pohoštění. Také děkuji kočímu s harmonikářem, kteří nám
dělali skvělý doprovod. Nezapomenu ani na příborskou televizi, která
to s námi vše rozjížděla. Můžete se tedy podívat na vysílání s premiérou 12. 2. 2018 - 7. zprávy. Najdete je na www.televize-pribor.cz.
Po masopustu jsme se společně těšili na dva končinové plesy, která
proběhly následující dva víkendy. Po obě soboty a dvě - abychom
mohli vyhovět požadavkům místních občanů - všechny čekal mimo
jiné zajímavý program. Tak snad se nám to všem a vše podařilo a nám
i hostům plesů zůstaly hezké vzpomínky.

KLOKOČOVSKÝ MASOPUST
Karel Till ml., Občanské sdružení Klokočov, z. s.

Již pátým rokem naše sdružení pořádalo masopustní tažení klokočovskými ulicemi. Konalo se v sobotu 3. února. Krásně zasněžené
ulice, ani zima, ani teplo, žádný déšť. Zkrátka ideální podmínky
k pochodu.
Tradičně v 9 hodin byl sraz nedaleko slepičárny - téměř na konci
katastru. Právě tady se sešla parta nadšenců převlečená do různých
kostýmů. Nesměl chybět již zdomácnělý koníček a šel s námi také medvěd.
Ten má podle tradice vytančit každou
paní domu, která přivítá masopustní
průvod. A tak se měl medvěd co otáčet.
Ženy vítaly masopustní maškary společně s rodinnými příslušníky pohoštěním,
které bylo většinou na všech navštívených
místech velmi bohaté. Mezi tlačenkami,
klobáskami, klobásníky, jednohubkami
se usmívaly vynikající koláčky, dortíky,
koblížky a jiné pečené dobroty. Ty byly
zpravidla zapíjeny domácí pálenkou, pivem, dokonce i medovinou. Nechyběly
však také nealko nápoje, jako čaj, káva či
minerálka. Lidé z Klokočova jsou opravdu pohostinní a netrpělivě
nás už z dálky vyhlíželi a srdečně vítali.
Průvod také zastavoval projíždějící auta s prosbou o poskytnutí byť malého daru do kasičky. Musím říct, že až na jednu vcelku
nepříjemnou situaci, kde jsem se setkal s agresivním řidičem, byli
ostatní velmi štědří. Podotýkám, že jsme pouštěli vozy i za třeba
jednu korunu .

Průvod doprovázela druhým rokem živá kapela z Příbora, která hrála
výborně, a tímto Zdeňku Sklenovskému a jeho muzikantům děkujeme a těšíme se na příští spolupráci.
Jak jistě víte, nedávno začaly bourací práce klokočovského mostu
u Skarabu, který měl být překážkou v pochodu. To se naštěstí nestalo a my bez jakéhokoli problému prošli.
V 16 hodin se zatančilo naposledy - u poslední chalupy - u Nováků, kde jsme již
všichni měli z celého veselení bolavé hlavně nohy. Proto jsme se odebrali do blízké
hospůdky JAAL, kde jsme si odpočinuli a zhruba po dvou hodinách mírného
odpočinku se pokračovalo v oslavách. Kolem deváté ale už toho bylo opravdu moc
i na vytrvalce a pomaloučku se veškeré
osazenstvo rozešlo do svých domovů.
Letošní ročník byl v závěru trochu náročný, ale zároveň krásně uzpívaný, utančený,
upovídaný..... a o to vlastně tady jde.
Děkujeme všem, co se zúčastnili, a těšíme se na další, šestý ročník v roce 2019.
Nakonec bychom chtěli poděkovat městu Příboru za jeho finanční
podporu formou grantu.
Fotografie z Masopustu můžete zhlédnout na našich webových stránkách WWW.KLOKOCOV.COM
V Local TV Příbor 8. zprávy
s premiérou 18. 2. 2018

OBECNÍ VALENTÝNSKÝ PLES V PŘÍBOŘE
Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V sobotu 17. února 2018 se konal Obecní Valentýnský ples v Kulturním domě Příbor. Na úvod přivítal hosty starosta města Ing. Bohuslav
Majer s paní místostarostkou Ing. Danou Foriškovou a po slavnostním přípitku zahájili ples.
V doprovodném programu vystoupil taneční pár mezinárodní třídy Jan Tyllich a Lenka Komínková, děvčata tanečního oboru ZUŠ
Příbor pod vedením paní Světlany Ivasivy a Lukáš Bezděk s akrobatickou show. K tanci a poslechu hrála skupina Rivieras Show Band
a cimbálová muzika Adama Macháče.
Kolektiv pracovníků Školní jídelny Komenského Příbor, pod vedením
paní Olgy Skřivánkové, připravil velmi chutné večeře a o rozmanité
občerstvení se postarala firma RICCO z Příbora a pivovar Koníček z Vojkovic. 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 prů-
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běhu celého plesu a příští rok se budeme v těchto prostorách opět
těšit na viděnou.

Foto: Stanislava Slováková
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KARNEVAL 2018 ANEB CESTA KOLEM SVĚTA
Martina Čermáková, DiS., za tým organizátorů Bratrské jednoty baptistů

V sobotu 17. února jsme se v centru Dětské misie na Jičínské ulici vydali na napínavou cestu kolem světa. A to díky již
tradičnímu karnevalu (nejen) pro děti. Zábavnou jízdou kolem
zeměkoule nás provedla příslušnice indiánského kmene spolu
s exotickou Indkou a díky čtyřiceti maskám jsme měli opravdu
pocit, že jsme navštívili nejrůznější kouty země. Při maškarové
promenádě jste měli možnost zahlédnout nádherně ozdobenou
Egypťanku, půvabné japonské gejši, ladné orientální tanečnice
chrastící zlatými penízky, indiány, kovboje, starověké Římany
a cestovatelskou atmosféru vtipně doplnila malá turistka s fotoaparátem a v pohotovosti byla i kompletně vybavená lékařka
bez hranic! Nejvtipnější a nejoriginálnější masky jsme odměnili drobnou odměnou a časově neomezeným vízem do všech
koutů světa .
Vedle tradičního maskového veselí jsme si pod vedením krokodýla Dandyho zatancovali a abychom děti na naší náročné
cestovatelské výpravě úplně nevyčerpali, vyprávěli jsme si příběh o chlapci, který se tak těšil na cirkusové představení, že se
ve finále spokojil jenom s cirkusovým průvodem a nedošlo mu,
že v samotném šapitó toho bude k vidění mnohem více. Pointou
příběhu bylo neminout důležité věci v našem životě- A pak už se
všechny děti rozprchly po celé budově, aby na jednotlivých stanovištích zakusily něco málo z atmosféry některých vzdálených
zemí jako Čína, Keňa, Austrálie, Kanada, Itálie a Egypt. Po splně-

ní soutěží následovala očekávaná tombola a pak už volná zábava
v podobě motání balónkových zvířátek či malování na obličej.
Věřím, že se i letošní akce, na které se nás sešlo kolem osmdesáti,
vydařila a touto cestou za pořádající Bratrskou jednotu baptistů
ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, kteří se na karnevalu
podíleli, ať už přípravou nádherných masek, samotnou organizací nebo lahodným příspěvkem do bohatého občerstvení. Již
teď se těšíme na další ročník!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC BŘEZEN 2018
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

STŘEDA 7. 3. 2018
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáží VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ prof. Mgr. JINDŘICHA ŠTREITA, DR.h.c.,
z Opavy. Výstavu můžete zhlédnout do 1. 5. 2018.
STŘEDA 7. 3. 2018
Hledám milence, zn: Spěchá! – DIVADLO
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se
schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již
ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by
ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky, Anetka vůbec není
výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé.
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést, a přesto z toho
získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu
vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod
kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence - provokatéry.
A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl!
Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje
s humorem a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.
Obsazení: Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Vlasta Korec,
Miroslav Šimůnek, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert.
Začátek představení v 18:00 hodin, vstupné 250,- Kč, Kulturní
dům Příbor.
ÚTERÝ 13. 3. 2018
BAZAR dětského, těhotenského a jiného oblečení ve velkém
sále Kulturního domu Příbor. Určitě každému z vás doma ve skříni visí několik kousků oblečení, které vám již není dobré, nebo se
vám nelíbí a někomu jinému by vyhovovalo a mohlo ještě sloužit.
V rámci této akce budete mít možnost si pronajmout stůl, sami si
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své oblečení ocenit a prodat. Cena pronájmu stolu 230 x 850 cm
je 80 Kč, stolu 115 x 80 cm je 40 Kč.
Objednávky na pronájem stolu zasílejte na adresu kahankova@
pribor-mesto.cz.
Prodej od 14:00 do 19:00 hodin v Kulturním domě Příbor.
Vstup volný.
SOBOTA 24. 3. 2018
VELIKONOČNÍ JARMARK
Jarmarky mají v Příboře již dlouholetou tradici. Od 8:00 do 12:00
hodin budete mít příležitost si na Velikonočním jarmarku na náměstí S. Freuda zakoupit velikonoční dekorace, keramiku, pochutiny a mnoho dalších výrobků. Ani letos nebude chybět kulturní doprovodný program, ve kterém vystoupí děti a žáci příborských mateřských a základních škol. Letos se můžete těšit na vystoupení folklorního souboru DFS Valášek z Kozlovic. Program
začne v 9:30 hod. před radnicí.
Připravujeme:
• 11. 4. 2018: Tchýně na zabití – divadlo, Kulturní dům Příbor
• 21. 4. 2018: Hudební výlety v rámci Mezinárodního dne
památek a sídel
• 21. 4. 2018: May Day – divadlo, Kulturní dům Příbor
• 22. 4. 2018: Čiperkové – představení pro děti, Kulturní dům
Příbor
• 30. 4. 2018: Slet čarodějnic – zahrady piaristického kláštera
Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního
domu Příbor v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo
on-line na http://kulturnidum.pribor.eu.
Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně
zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

KULTURNÍ PROGRAM – BŘEZEN
Sobota 3. března od 14:00 h
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA
Info a rezervace - tel. 778 013 156.

LUNA, s. v. č., p. o.

Středa 7. března od 17:00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
prof. Mgr. Jindřicha Štreita, DR.h.c., z Opavy.
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Město Příbor, Fotoklub Příbor

Středa 7. března od 18:00 h
HLEDÁM MILENCE, ZN: SPĚCHÁ!!
Sobota 10. března od 8:00 h
ZIMNÍ VÝSTUP NA SMRK
Info na tel. 737 375 203.
Úterý 13. března od 14:00 h
BAZAR OBLEČENÍ
Úterý 13. března od 17:00 h
MOZEK A KONCENTRACE

Město Příbor

KČT Příbor
Město Příbor

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
STŘEDA S JARKOU - 10:00 – 11:00 h
Program pro rodiče s dětmi. /Vstupné 40 Kč.

7.
14.
21.
28.

3.
3.
3.
3.

Povídání o zvířecích maminkách
Básničky, říkadla, písničky a hry
Pohádka „O Koblížkovi“
Básničky, říkadla, písničky a hry

2.
9.
16.
23.

3.
3.
3.
3.

Překvapení pro maminky – přání
Velikonoční ozdoby a zápichy
Velikonoční osení s ozdobou
Velikonoční recepty

Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186.
PÁTEK S PAVLOU - 10:00 – 11:00 h
Výtvarné činnosti. /Vstupné 40 Kč.

Vedoucí: P. Kavanová, tel. 606 848 461.
ÚTERÝ a ČTVRTEK S HELOU - 10:00 – 11:00 h
Strollering. /Vstupné dobrovolné.
Vedoucí: H. Šimečková, tel. 732 834 584.

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Městská knihovna Příbor

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně

Středa 14. března od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186.

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h

Čtvrtek 15. března od 17:00 h
LABYRINT ZÁHAD
Městská knihovna Příbor
Čtvrtek 15. března od 19:00 h
FRANKIE&JOHNNY

Lidická 50 – piaristický klášter

Na www.televize-pribor.cz vždy o den později.

 776 725 909, 608 738 793

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Pastproduction - Petra Krbcová

Pátek 16. března od 11:00 h
ZABIJAČKOVÉ HODY
Hostinec U Čechů
Neděle 18. března od 15:00 h
VÍTÁNÍ JARA
LUNA, s. v. č., p. o.
Úterý 20. března od 15:00 h
VELIKONOČNÍ DÍLNA

Městská knihovna Příbor

Středa 21. března od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Bav klub Příbor, stř. volného času, s. r. o.

Středa 21. března od 17:15 h
PANÍ BOVARYOVÁ, zájezd do divadla

Bav klub Příbor, stř. volného času, s. r. o.

Sobota 24. března od 8:00 h, NA NÁMĚSTÍ
VELIKONOČNÍ JARMARK
Město Příbor
Sobota 24. března 10:00–14.00 h, KD
RUKODĚLNÝ JARMARK
ccc Příbor
Sobota 24. března od 16:00 h
VÍTÁNÍ JARA, Keltský telegraf

Bav klub Příbor, stř. volného času, s. r. o.

Úterý 27. března od 15:00 h
CELONÁRODNÍ ČTENÍ BIBLE

Bratrská jednota baptistů

Středa 28. března od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Čtvrtek 29. března
PRÁZDNINOVÝ VELIKONOČNÍ BAREVNÝ
Bav klub Příbor, s. v. č., p. o.
DEN PRO DĚTI
Čtvrtek 29. března od 8:00 h
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Rezervace místa nutná! Info: tel. 778 013 156.

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA

Út, čt:
So:

8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
 556 725 191
9:00 – 17:00 h
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:

Po:
8:00 – 12:00
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00
Oddělení pro mládež:

13:00 – 15:00 h
14:00 – 18:00 h

Po: 13:00 – 15:00 h Út, čt: 13:00 – 17:00 h

Městská knihovna Příbor  556 725 037

FIT CENTRUM PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, st, pá:
Út, čt:

9:00 – 12:00

13:00 – 21:00 h
14:00 – 21:00 h

 724 963 164, 739 805 227

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po:
Út:
St:
Čt:

9:30 h
16:00 h
20:00 h
20:00 h
18:45 h
20:00 h
20:00 h

Bodyball, Overball - Draha
Rodiče s dětmi Draha, Terka
Bodystyling - Terka
Porte de brass - Terka
Kruhový trénink - Terka
Bodyball, overball - Draha
Aerobic, body workaut - Terka

FB: Tereza Sattková,  724 963 164

SAUNA PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, čt:
Út, pá:
St, so:

15:00 – 21:00 h
15:00 – 21:00 h
15:00 – 21:00 h

muži
ženy
společná

CVIČENÍ TAI-CHI

 739 805 227

Základní škola Npor. Loma v Příboře

Čtvrtek: 19:00 h http://taiji-pribor.webnode.cz
POWERJÓGA
Každé úterý v ZŠ Jičínské, Příbor

1. lekce/od 16:30 h

2. lekce/od 18:15 h

Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz
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MOZEK A KONCENTRACE
Teoretické informace o charakteristických vlastnostech
a podmínkách koncentrace budou střídat praktické
hříčky a rady k jejímu zlepšení.
Rovněž při tématu mozkových hemisfér se nejen
dozvíte o jejich specializaci na určité mentální úkony, ale
budete mít i možnost otestovat, jak fungují a aktivizovat je.

Přednáška trenérky paměti Mgr. Martiny Burianové

13. 3. v 17 hod.
v Městské knihovně Příbor
Vstupné 30 Kč

Bude vyhlášen nejlepší čtenář roku 2017

LABYRINT ZÁHAD
ARNOŠT VAŠÍČEK
Beseda s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest, Ztracená
brána, Strážce duší a Planeta záhad.
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že
minulost naší planety je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit.
Nachází se na našem území trosky plavidla mimozemšťanů? Jaké stopy zanechaly
v Jeseníkách tajemné stvůry z hvězd? Byl hunský vůdce Attila pohřben na severu
Moravy? Schyluje se k senzačnímu objevu jeho prokletého pokladu? Co ukryli Slované
v tajné podzemní svatyni na Radhošti? Podaří se odhalit tajemství kamene smrti? Jsme
obklopeni duchy a přízraky?
Součástí přednášky jsou i unikátní video dokumenty.

15. března 2018

v 17 hodin
Městská knihovna Příbor

Vstupné 30 Kč
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POZVÁNÍ ZA KULTUROU
Občanské sdružení Klokočov vás srdečně zve na

galerky: Jedová chýše, nohejbalu,
kopané, tenistů, vzpěračů ……

vás zvou
v pátek 16. března 2018 na

ples TJ PŘÍBOR

pořádaný
v Kulturním domě v Příboře.

8. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
BÁL
Kulturní dům Příbor
17. 3. 2018
od 14:00 hod. do cca 18:00 hod.
Menší děti vyžadující dohled - jen v doprovodu rodičů
nebo dospělých rodinných příslušníků.
Nechte prožít své děti pěkné a zábavné odpoledne,
plné her, tance, překvapení a smíchu.
Vstupné dobrovolné.
Bohatá sbírka - každé dítě vyhrává.
Občerstvení (i pro dospělé) zajištěno.

Pro předpokládaný velký zájem, prosím, volejte a rezervujte si místa,

počet dětí i dospělých nejpozději do

PROGRAM PLESU
K tanci hraje a zpívá kapela „RIVIERAS SHOW BAND“
19:00
20:00
20:20
21:20
24:00

15. 3.

Na tel. č. 725 707 515 nebo pište na email: kajatill@seznam.cz

Na děti se těší pořadatelé O. s. Klokočov

zahájení plesu
sportovní Rada oficiálně přivítá zástupce všech galerek
„Jen pro ten dnešní den“ uvádí výkonná rada
kolařská show jezdecké galerky s Nikol Frýbortovou
galerka kopané a jedové chýše uvádí „Mackie Messer“
silácká show galerky vzpěračů a CrossFit k pokochání
slosování vstupenek

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobnou změnu časů.

Předprodej vstupenek ve Fit centru od 11. 2. 2018.
Zajištěno občerstvení a bohaté ceny do slosování.

WWW.KLOKOCOV.COM
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POZVÁNÍ ZA KULTUROU
BAVBAV
klubklub
Příbor
Příbor
- středisko
- středisko
volného
volného
času,času,
s.r.o.s.r.o.

Masarykova Masarykova
489, Příbor 742
489,58Příbor
e-mail:Info@bavklubpribor.cz
742 58 e-mail:Info@bavklubpribor.cz
web.:www.bavklubpribor.cz
web.:www.bavklubpribor.cz
Tel.: 556 723Tel.:
778 556
mobil:
723739
778080
mobil:
862739 080 862

í

í

ý ý

Zveme
Zveme
děti,děti,
mládež,
mládež,
rodiny,
rodiny,
veřejnost
veřejnost
na na

ítání
ítání
jara
jara

24.24.
3. 2018
3. 2018

v sobotu
v sobotu

od 16:00h
od 16:00h

v areálu
v areálu
BAV BAV
klubu
klubu
Příbor
Příbor
na ul.
na
Masarykova
ul. Masarykova
V programu:
V programu:
 jarní
 jarní
tvoření
tvoření
– panenky
– panenky
pro štěstí,
pro štěstí,
zdobení
zdobení
stromu
stromu
života,
života,
kreslení
kreslení
mandal,
mandal,
jarní dekorace.
jarní dekorace.
 soutěže
 soutěže
a hrya motivované
hry motivované
jarními
jarními
tradicemi,
tradicemi,
hledání
hledání
pokladu,
pokladu,
bubnování,
bubnování,
opékání
opékání
klobás,
klobás,
trampolína,
trampolína,
slack-slackPropojení
Propojení
celé české
celé české
země země
ohňovými
ohňovými
a světelnými
a světelnými
line, stolní
line, stolní
tenis, tenis,
streetball
streetball
a další.
a další.
signály
signály
na významných
na významných
místech,
místech,
což k dokonalosti
což k dokonalosti
dovedly
dovedly

keltské
keltské
kmeny.
kmeny.
Keltové
Keltové
u nás užili
nás
v hlubokém
žili v hlubokém
souladu
souladu
s přírodou,
s přírodou,
kteroukterou
uctívali
uctívali
a respektovali.
a respektovali.
Keltským
Keltským
V 18hVrituální
18h rituální
zapálení
zapálení
ohně ohně
čerty,čerty,
tanectanec
kolemkolem
ohně ohně
–
–telegrafem
telegrafem
se symbolicky
se symbolicky
vracíme
vracíme
k tradicím
k tradicím
a celáazemě
celá země
se
se
symbolu
symbolu
světla,světla,
vzdání
vzdání
poctypocty
matcematce
Zemi,Zemi,
otci Slunci.
otci Slunci.(v 1.jarní
(v 1.jarní
sobotu),
sobotu),
ve stejný
ve stejný
den aden
ve stejnou
a ve stejnou
hodinu,
hodinu,
Vystoupení
Vystoupení
bubeníků.
bubeníků.
spojíspojí
světlem.
světlem.
I v letošním
I v letošním
roce se
roce
opět
se zapojíme
opět zapojíme
do do Světlo
Světlo
je i symbolem
je i symbolem
osvícení
osvícení
v každém
v každém
z nás.
z nás.
IX. ročníku
IX. ročníku
Keltského
Keltského
telegrafu
telegrafu
,
,
Ohně Ohně
zapalují
zapalují
čerti, čerti,
což byli
cožpodle
byli podle
Keltů Keltů
kdy se
kdycelá
se česká
celá česká
země země
spojí spojí
ohňovým
ohňovým
strážci
strážci
krajiny
krajiny
a ohňů.
a ohňů.
poselstvím.
poselstvím.
Ze stanoviště
Ze stanoviště
BAV klub
BAV Příbor,
klub Příbor,MěstoMěsto
PříborPříbor
a okolí
a bylo
okolíosídleno
bylo osídleno
již v pravěku,
již v pravěku,
následně
následně
cca ve
cca20h,
ve 20h,
vyšleme
vyšleme
světelný
světelný
signál,
signál,
čas čas v doběv halštatské
době halštatské
a laténské,
a laténské,
tedy keltské,
tedy keltské,
patří patří
tedy mezi
tedy mezi
OHŇOSTROJEM
propojíme
propojíme
nám určí
nám vrchní
určí vrchní
čert ačert
a OHŇOSTROJEM
historicky
historicky
významná
významná
místa.místa.
severní
severní
a jižní
a Moravu.
jižní Moravu.
Akce Akce
se koná
se koná
za každého
za každého
počasí,
počasí,
budova
budova
k dispozici.
k dispozici.
V podvečer:
V podvečer:

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

O zlatý pohár

Rozvrh činnosti kroužků pro šk. rok 2017/18

Masarykova 489, Příbor 742 58

e-mail: info@bavklubpribor.cz

web.:www.bavklubpribor.cz Tel.:556723778 mobil:739080862

BAV klubu Příbor
16. ročník

regionální taneční přehlídky
4.4
018 od 11:30h
v sobotu 1
14.
4..22018

Office: Masarykova 489, Příbor 742 5
email: info@bavklubpribor.cz

Den

Pondělí

v Kulturním domě Příbor

Úterý

Přijďte se podívat a povzbudit tanečníky.
V programu:

Název kroužku/kurzu

Tel.: 556 723 778
Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Hodina

Místo

Šikulové

14:30 – 16:00

Ateliér

Kytara akustická

16:00 – 17:00

Sál

Kapela

17:00 – 18:30

Zkušebna

Djembe bubnování – rodiče s dětmi

16:00 – 17:00 Klubovna – djembe

Djembe bubnování - pokročilí

17:00 – 18:30 Klubovna – djembe

Podvečery v rytmu bubnů
- pro veřejnost

18:30 – 20:00 Klubovna – djembe

Kuličky - rodinný klub

10:00 – 11:00

Dramatický kroužek

15:00 – 16:30 Klubovna – djembe

RC modely aut

15:30 – 17:30

Sál

Ateliér

Fiťáček - sportovní a taneční kroužek 16:30 – 17:30
od 4 let

Sál

Orientální tance

18:00 – 19:00

Sál

Středa

Stolní tenis – klub
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí

14:00 – 15:00

Sál

Středa
Čtvrtek

Djembe pro školy

-

Na základě objednávek

Kulturní a divadelní klub
- návštěva akcí, včetně zájezdů

Dle místa a času konání akcí

pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu
SHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP,
LA tance a DISKOTÉKA pro soutěžící i diváky.

Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů.
Na základě odevzdané přihlášky pozveme děti do kroužku.

Prodej občerstvení zajištěn.

Aktuální informace sledujte na:

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden,
až se přihlásí dostatečný počet zájemců.

www.bavklubpribor.cz
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BAV klub Příbor -

Masarykova 489, Příbor 742 58

e-mail: info@bavklubpribor.cz

LUNA PŘÍBOR, SVČ
středisko volného času, s.r.o.
web.:www.bavklubpribor.cz

Tel.:556723778 mobil:739080862

pořádá

25.5. – 27.5.2018

Nabízíme PRÁZDNINOVÝ

VELIKONOČNÍ BAREVNÝ DEN PRO DĚTI,
aby rodiče mohli pracovat

Ve čtvrtek 29. 3. 2018 – velikonoční prázdniny,
připravíme pro děti, od 1. do 5. třídy, pestrý program i dle počasí: např.
hry a soutěže na zahradě nebo v klubovně, trampolíny, slackline, hledání
pokladu – čokovajíček, velikonoční tvoření-malování vajíček, pletení
tatarů, velikonoční dekorace, bubnování, diskotéka apod.
Obědy přivezeme za úhradu ze školní jídelny (nejsou v ceně akce).

Na akci nutno dítě přihlásit a uhradit zápisné do čtvrtku 22. 3. 2018
s uvedením času, kdy se dítě dostaví a kdy odejde.
Tudíž, dle zájmu, může být akce celodenní.
Další informace o ceně a zapojení rodičů do projektu
MAS, s dotací EU, najdete na www.bavklubpribor.cz

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58

e-mail: info@bavklubpribor.cz

*Liptovský Mikuláš*Levoča*Prešov*Košice*
*Bardějov*Stará Lubovňa*

Prohlídka měst, kulturních památek UNESCO.
Cena dospělí: Nocleh v jednolůžkovém pokoji 3 950 Kč,
v dvoulůžkovém pokoji 3250 Kč, v trojlůžkovém pokoji 3 150 Kč.
V ceně 2x nocleh, 2x polopenze (snídaně, večeře), 2x pobytová taxa,
doprava, průvodcovská služba.
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč, Telefon: 556 725 029,
mobil: 732 902 256, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času

web.:www.bavklubpribor.cz Tel.:556723778 mobil:739080862

Nabídka pro rodiče, aby mohli v klidu pracovat
V průběhu školního roku mají žáci několikrát prázdniny, někdy i ředitelské volno.
Rodiče musí do práce a někteří mají problém, kam s dětmi.
BAV klub může rodičům pomoci tuto situaci řešit. Proto budeme pořádat
prázdninové barevné dny pro děti, aby rodiče mohli v klidu pracovat. Někdy v době
prázdnin nebývají v provozu školní družiny, proto jsme ochotni zajistit program pro
děti celodenně, ve stejné době, jako probíhá činnost školy a družiny.
Nejbližší akce proběhne o Velikonočních prázdninách, ve čtvrtek 29.3.2018
(viz letáček). Na akci nutné dítě přihlásit a uhradit zápisné do čtvrtku 22.3.2018
(viz web stránky).
Tyto akce budeme nabízet dlouhodobě, v rámci tříletého projektu částečné
financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Rodiče, kteří
se u nás přihlásí do tohoto projektu, mohou na uvedené akce získat velkou slevu na
jedno dítě, u střídavé péče – na dvě děti, což bude satisfakce za související
administrativu, na které se musí podílet (např. vyplnění přihlášky dle pokynů OPZ,
potvrzení o zaměstnání nebo o vazbě na trh práce).
Do projektu se mohou zapojit rodiče, mající tzv. vazbu na trh práce, což jsou:
- rodiče zaměstnáni
- OSVČ
- rodiče evidováni na ÚP a hledají práci
- rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a hledají práci
- mají trvalý pobyt nebo mají zaměstnání v regionu MAS
V rámci projektu mohou rodiče využít slevu i na naše příměstské tábory:
1. turnus 9.-13.7.2018 pro děti od 8 do 13 let

8. 7. - 14. 7. (I. varianta), 14. 7. - 20. 7. (II. varianta),
8. 7. - 20. 7. (III. varianta)
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV, VÍTKOV

Program: hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem od 7 do 18 let.
Cena za poukaz: I.+II. varianta 2 550 Kč, sourozenci 2 450 Kč/jednotlivec
III. varianta 4 650 Kč, sourozenci 4 450 Kč/jednotlivec.

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

9. 7. - 15. 7.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a okolí, POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti. Cena: 4 900 Kč.

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

16. 7. - 20. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S JÓGOU

Program: hry, soutěže, výlety, program doplněný cvičením jógy.
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 10 let.
Cena: 1 800 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

27. 7. - 5. 8.
SPORTOVNÍ TÁBOR, ZÁLUŽNÉ - VÍTKOV

Program: celotáborová hra, hry, soutěže, capoeira, střelba a jiné sportovní aktivity.
Určeno dětem od 7 do 16 let. Pro ZK zumby, capoeiry a ostatní zájemce. Cena: 3 900 Kč.

13. 8. - 17. 8.
TANEČNÍ TÁBOR

Program: hry, soutěže, výlety, tanec. Určeno dětem od 7 do 15 let.
Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 300 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

17. 8.-26. 8.
CHORVATSKO - MALI LOŠINJ, POBYTOVÝ ZÁJEZD

Program: koupání, turistika. Určeno rodinám s dětmi, dospělé.
Cena poukazu: děti do 3 let bez nároku na postel a stravu 3 000 Kč, děti do 6 let
4 350 Kč, děti do 15 let 4 900 Kč, mládež do 18 let 5 100 Kč, dospělí 5 500 Kč.
Strava – polopenze: děti do 10 let 800 Kč, ostatní (děti, mládež, dospělí) 1 300 Kč. V ceně
poukazu je zahrnuta doprava, ubytování, lázeňská taxa. Odběr stravy není povinný.

27. 8. - 31. 8.
TVOŘIVÝ TÁBOR

2. turnus 6.-10.8.2018 pro děti od 4 do 7 let
Počet
přihlášených na tříletý projekt
je
pouze 40 rodičů, proto NÁS
KONTAKTUJTE VČAS, PROJEKT UŽ BĚŽÍ. Sledujte informace na našem webu.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papíru.
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 300 Kč.

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, 604 188 186

Těšíme se na práci s Vašimi dětmi.
Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

Za BAV klub:
Vlasta Trojčínská - ředitelka

BAV klub Příbor
Masarykova 489,Příbor 742 58

e-mail:Info@bavklubpribor.cz

- středisko volného času, s.r.o.
web.:www.bavklubpribor.cz

Tel.:556 723 778 mobil: 739 080 862

Zveme Vás do divadla A. Dvořáka v OSTRAVĚ na činohru

PANÍ BOVARYOVÁ
Adaptace francouzského románu, jenž patří mezi základní kameny
světové literatury. Mladá Ema touží žít a snít a její až po uši zamilovaný
muž Karel by jí rád splnil, co jí na očích vidí. To, po čem Ema skutečně
touží, jí však dát nemůže. Romantické sny se utápí v propastné
ordinérnosti a všudypřítomné nudě francouzského maloměsta a touha
po vzrušení je čím dál větší… Jak tenká je hranice mezi splněným snem a
osudovou chybou?

Kdy: ve středu 21. 3. 2018
Odjezd: v 17:15 hod. od Sokolovny v Příboře.
Předprodej v BAV klubu.

INZERCE

MOTEL Zafír Příbor

Hledáme pokojskou
na víkendové brigády.
od 6:00 – 11:00 h

Tel.: 725 317 566

Koupím nebo si pronajmu garáž v lokalitě u technických služeb nebo Kpt. Jaroše v Příboře. Tel.: 731 04 69 64.

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

INZERCE

www.relaxzahrada.cz
Nově: krmné směsi pro drůbež
(nosnice, brojleři, BR1, BR2,
králíci, atd).

ZDARMA

Rozvoz Příbor a okolí do 5 km
při odběru 3 x 25 kg.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Dále máme v nabídce ratanové
květináče, kompostéry, okrasné
obrubníky, fóliovníky
a další zahradní nářadí.

Tel. 608 767 782

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:
• výkup Vaší nemovitosti za hotové
• prodej za nejvyšší možnou cenu
na trhu
• řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ I DRAŽEB
• zajištění stěhování a vyklizení
nemovitosti
• žádné skryté poplatky, žádné běhání
po úřadech
• nezávazná KONZULTACE
a tržní ocenění ZDARMA

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

www.rkkostka.cz
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VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA SE OPĚT VYDAŘILO
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Letošní akce Mše a veselení o pouti sv. Valentina byla tak
jako každým rokem velmi vydařenou akcí navštívenou nejen
příborskými občany, ale i lidmi z dalekého okolí. Bohatý doprovodný program byl zahájen uvítací ceremonií pochodem s bubny
v 9 hodin agenturou Gryff.
V 9:30 hod. v kostele sv. Valentina sloužil pan farář Jindřich
Švorčík mši. Po mši byl kostel otevřen zájemcům k prohlídce.
Návštěvníci pouti měli v areálu sokolovny možnost obdivovat
tradiční výrobky ve stáncích, zastřílet si a zasoutěžit, zaposlouchat se a zatančit si při starodávných písních. Pro děti byly
připraveny pohádky a zvěřinec hospodářských zvířat včetně
oslíka, na kterém se děti mohly povozit. Tradiční hudební produkci oživilo vystoupení pěveckého sboru Valentin, lidé si tak
po letech opět poslechli mimo jiné příborskou píseň V Příboře
na dvoře.
Nechyběl ani tradiční dřevěný kolotoč a stánky s občerstvením, koláčky, perníčky, příborskými šiflemi, horkou čokoládou,
vynikající kávou, vařonkou, punčem či se zabijačkou. Nechyběli
rovněž prodejci rukodělných výrobků, šperků, hraček aj. Snad
každý návštěvník pouti si přišel na své.
K 15. výročí znovuobnovení této tradice
město Příbor umožnilo návštěvníkům
netradiční prohlídku města, a to jízdou
kočárem taženým koňským spřežením.
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
nabídlo dílnu tradičních technologií se
zaměřením na výrobu různých druhů
provazů, provázků a šňůrek z přírodních
materiálů. Zároveň byly ke zhlédnutí

výstavy Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! a Knihy z muzejních sbírek. 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, které byly
už k poledni beznadějně vyprodány. Po 14. hodině nastalo jejich
losování o pěkné a hodnotné ceny. Ceny věnovali prodejci a řemeslníci poutě a město Příbor. Kdo se losování nemohl zúčastnit,
mohl si na webových stránkách města www.pribor.eu zkontrolovat, zda přece jen nevyhrál. Pokud ano, mohl si v pokladně
Kulturního domu Příbor vyzvednout cenu do konce února.
Zbývá ještě poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě
Valentinské pouti. Děkujeme všem sponzorům, partnerům,
městu Příboru, neformálnímu cechu podnikatelů, Technickým
službám města Příbora za technické zabezpečení a organizaci
prodejců, pracovnicím města Příbora, Muzeu Novojičínska, p. o.,
Městské polici Příbor, LTV Příbor za mediální podporu a všem
ostatním za přípravu jedné z největších tradičních příborských
kulturních akcí.
Foto: Stanislava Slováková
Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/
fotogalerie/rok-2018/11-2-2018-veseleni-a-mse-opouti-sv-valentina-1728cs.html
V Local TV - 9. zprávy s premiérou 25. 2. 2018
- krátká zpráva.
Reportáž - 10. zprávy s premiérou 4. 3. 2018,
www.televize-pribor.cz
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