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Novoroční operní koncert
Z jednání rady města
Z jednání zastupitelstva města
Víte, kolik máte exekucí?
Úsporka, LED žárovka - nevíte, kam s nimi?
Pomůže Vám nová aplikace
Prodej stavebních pozemků v lokalitě Za školou
Npor. Loma v Příboře
Poplatek za svoz komunálního odpadu
v roce 2019
Nová pravidla pro vysílání městského rozhlasu
a využívání Info SMS
Termíny uzávěrek příjmu příspěvků do Měsíčníku
Informace pro občany - poplatek za psy
EDEN Nový Jičín, denní stacionář – zpráva
Poradna rané péče MATANA – zpráva
Pečovatelská služba Příbor - zpráva
Počet a specifikace poskytovaných úkonů
Středisko Slezské diakonie RÚT Nový Jičín – zpráva
Procházíte těžkým obdobím a nevíte si rady?
Blahopřání
Popelnice s nevhodným odpadem nebude vyvezena!!!
Knižní novinky na měsíc únor
Ekologická výchova se sdružením „Hájenka“
Stonožková mše
Vánoční koncert
Vzdělávací exkurze do Vídně 2018
Vánoční turnaj ve vybíjené
Jičínská má talent
Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích
Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře
Gyprifutsalová liga
Shrnutí aktivizačních a zájmových činností
v Domově Příbor v roce 2018
Živý betlém 2018
Vánoční rukodělný jarmark a Restaurant Day Příbor
Mikulášský turnaj v ringu
9. klokočovský turnaj ve stolním tenise
Přátelské setkání seniorů Prchalov
Memoriál Milana Strakoše ve stolním tenise
„Klima se mění a my s ním“ v roce 2018
Rok plný dobrodružství aneb Skautský rok 2018
Občanské sdružení Klokočov – zhodnocení roku 2018
Předávání dárků od Ježíškových vnoučat
Výroční zpráva Fotoklubu Příbor za rok 2018
Výroční členská schůze Klubu českých turistů,
odbor Příbor
Basketbalisté U15 zahájili extraligové bitvy
výhrou nad USK Praha
Komunální volby 2018, názor
Upozornění na změnu termínu divadla
Neprodejné manželky
Materiály o filmové kultuře v Příboře
Nová knižní publikace o Sigmundu Freudovi
Kulturní okénko na měsíc únor 2019
Program akcí – únor 2019
Instituce, kroužky a kurzy
Z novoročního koncertu

Korejští operní sólisté a Ostravský komorní orchestr vystoupili 10. ledna v refektáři piaristického kláštera. Koncert byl organizován paní Soyung Yu, která je ředitelkou CMS Vienna
(hudební agentura ve Vídni), městem Příborem a panem Josefem Pukovcem ml. Jedním slovem
nádhera! Zasloužený potlesk ve stoje. Může litovat jen ten, kdo nepřišel…

Mgr. Josef Pukovec, starosta Ing. arch. Jan Malík,
Dipl. MgA. Soyung Yu, místostarosta Mgr. Pavel Netušil, Ing. Silvie Strakošová

Text a fotografie Stanislava Slováková

www.pribor.eu

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

3. schůze RM v termínu dne 11. prosince 2018 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1.vyhodnotit současnou situaci systému parkování a dopravy na ul. Zámečnické
v Příboře a předložit varianty řešení. Termín: 31.01.2019
- pověřuje ověřením zápisu z 3. schůze rady města člena rady
města Stanislava Štefka, DiS.
- ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1.zveřejnit na úřední
desce MÚ záměr města odprodat paní Romaně Bordovské
Kubíčkové pozemek parc. č. 2922/246 v k. ú. Příbor o výměře
3 m2, dotčený stavbou garáže, vymezený geometrickým plánem č. 3259453/2018 zpracovaným Ing. Marcelem Vojtou,
za kupní cenu 200 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem
nemovitosti. Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Termín: 17.12.2018
- rozhoduje odložit projednání žádosti Bytového družstva
Jednosměrka, Švermova 1322, 742 58 Příbor, IČ 27850641,
ze dne 14.11.2018 o provedení stavby „Statické podepření
konzol balkonů v bytovém domě č. p. 1322 - 1323 na ul. Švermově v Příboře“ na pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. a obci
Příbor a s instalací stříšek nad vchody do bytového domu
č. p. 1322 - 1323.
- bere na vědomí informace odboru investic a správy majetku
o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním záměrům za 4. čtvrtletí 2018.
- schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 136/2018/SD mezi
městem Příborem a společností NOSTA, s. r. o., Svatopluka
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 47671416 na akci „Zastavitelná plocha Z 43, Příbor“ v předloženém znění, jehož
předmětem je prodloužení termínu realizace o 11 dní.
11/3/RM/2018 Problematika provozování kanalizací v majetku města Příbora (č. bodu programu: 11)
- bere na vědomí informace o stavebně technickém a provozním stavu kanalizační sítě v majetku města Příbora.
- ukládá odboru ISM zahájit s oprávněnými subjekty jednání
za účelem smluvního zabezpečení provozování nově budovaných kanalizací dle návrhu předloženého v tomto materiálu.
Termín: 28.02.2019
- bere se souhlasem na vědomí informace k III. cyklu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Příboře.
- odvolává Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., jako člena řídící
skupiny a garanta plnění úkolů a zodpovědnosti za proces
zpracování a plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve městě Příboře.
- jmenuje pro proces komunitního plánování sociálních
služeb a zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora řídící skupinu ve složení:
Mgr. Pavel Netušil (garant), Mgr. Karolína Najzarová (za
zadavatele sociálních služeb), Šárka Tótová, DiS. (za poskytovatele sociálních služeb), Jiří Myška (za uživatele
sociálních služeb) a Bc. Lenka Filipcová (koordinátorka
procesu plánování).
- pověřuje řídící skupinu, Pracovní skupinu pro rodiny a děti
a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupinu
pro seniory a osoby se zdravotním postižením ke spolupráci
při procesu komunitního plánování a zpracovávání Plánu
rozvoje rodinné politiky města Příbora.
- vyzývá zástupce volebních stran, aby informovali své členy
o možnosti členství v pracovních skupinách komunitního
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plánování rozvoje sociálních služeb a rodinné politiky ve
městě Příboře.
- schvaluje pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 1. ledna 2019 do
30. června 2019.
- schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Příborem a společností Asekol, a. s., ve věci přijetí daru ve výši
3.000,- Kč za 1. místo v soutěži Aktivní město Moravskoslezského kraje dle předloženého návrhu.
- bere na vědomí aktuální stav připravenosti a koncepce předprojektové přípravy hřiště na ul. Vrchlického (u ZŠ Npor.
Loma).
- ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi nechat vypracovat cenovou
nabídku na aktualizaci a dopracování projektu hřiště Npor.
Loma v rozsahu DÚR, DSP a DPS. Termín: 31.01.2019
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie mezi městem Příborem a obcí Kateřinice
dle předloženého návrhu.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie mezi městem Příborem a obcí Mošnov dle
předloženého návrhu.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie mezi městem Příborem a obcí Petřvald dle
předloženého návrhu.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie mezi městem Příborem a obcí Skotnice dle
předloženého návrhu.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie mezi městem Příborem a obcí Trnávka dle
předloženého návrhu.
18/3/RM/2018 Informace ke změně pravidel hlášení v městském rozhlase (č. bodu programu: 18)
- ukládá vedoucímu odboru organizačního a správních činností aktualizovat pravidla pro vysílání městského rozhlasu
v Příboře tak, aby:
• zahrnovala i pravidla pro využití Infokanálu města pro
komerční účely za paušální cenu zohledňující náklady na
tuto službu
• zahrnovala změnu večerního vysílacího času na 17:50 hod.
Termín: 31.01.2019
20/3/RM/2018 Dodávka tepelné energie (č. bodu programu: 19)
- souhlasí s vyhlášením v městském rozhlase Vánoční koncert
komorního sboru Masarykova gymnázia.
22/3/RM/2018 Veřejná zakázka „Pěstební práce v roce 2019
v městských lesích Příbor“ - výběr zhotovitele (č. bodu programu: 21)
- schvaluje zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci
akce „Pěstební práce v roce 2019 v městských lesích Příbor“
firmu LDF Rožnov, a. s., se sídlem Hradec nad Moravicí,
Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 25840479.
- schvaluje uzavření smlouvy na realizaci akce „Pěstební práce v roce 2019 v městských lesích Příbor“ mezi městem
Příborem a firmou LDF Rožnov, a. s., se sídlem Hradec nad
Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 25840479, v předloženém znění.
- RADA MĚSTA PŘÍBOR JEDNALA VE FUNKCI VALNÉ HROMADY
Cena tepelné energie a finanční plán Správy majetku města
Příbor, s. r. o., na rok 2019 (č. bodu programu: 22)
- schvaluje cenu tepelné energie SZT Příbor pro rok 2019.

4. schůze RM v termínu dne 15. ledna 2019 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí
- ukládá Ing. arch. Janu Malíkovi zjistit aktuální situaci a možnosti zřízení Domu seniorů v nemovitosti na ul. Masarykově
v Příboře - budova č. p. 586 a související pozemky. (9/2/
ZM/2018) Termín: 28.06.2019
- Stanovuje pro konání veřejného licitačního řízení o prodeji
pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře termín
04.03.2019 a 05.03.2019.
- souhlasí s provedením stavby na pozemku parc. č. 770/1 v k. ú.
Příbor - podezdívky pro statické zajištění balkonů v bytovém
domě č. p. 1322 - 1323 na ul. Švermově v Příboře a s instalací
stříšek nad vchody do bytového domu č. p. 1322 - 1323, dle žádosti Bytového družstva Jednosměrka, Švermova 1322, 742 58
Příbor, IČ 27850641 ze dne 14.11.2018 doplněné dne 07.01.2019.
- neschvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro stavbu „IV-12-8015867, zemní kabel. vedení Příbor, č. p. 2359/16, NNk“ na pozemcích parc.
č. 2369/1 a 2359/21 v k. ú. a obci Příbor, mezi vlastníkem
pozemků městem Příborem a budoucím oprávněným právnickou osobou ČZ Distribuce, a. s., a to z důvodu nesouladu
účelu stavby s platným Územním plánem města Příbora.
15/4/RM/2019 Jmenování členů komisí rady města (č. bodu
programu: 16)
- jmenuje členy Komise životního prostředí: Ing. Janu Svobodovou, pana Oldřicha Seiberta ░░░░░░ , Ing. Alici
Hambálkovou, Bc. Valentina Putalu, pana Petra Böhma,
Ing. Zuzanu Gřesíkovou, pana Luka Tichavského, paní Danu
Ražnokovou.
- jmenuje členy Komise pro regeneraci městské památkové
rezervace: Mgr. Markétu Juráškovou, Ing. Alenu Raškovou,
Ing. arch. Renatu Šablaturovou, Ing. Romanu Šašinkovou,
DiS, Ing. Jana Monsporta, MUDr. Aleše Polácha, pana Ondřeje Petra Zelenku, MUDr. Mořice Jurečku, Mgr. Miroslavu
Motlíčkou Ratajovou, Ing. Jana Černocha.
- jmenuje členy Komise kultury, cestovního ruchu a sportu:
Mgr. Josefa Pukovce, MUDr. Mořice Jurečku, pana Mariána
Štůska, Mgr. Martina Feilhauera, pana Rudolfa Korčáka,
paní Lenku Nenutilovou, Mgr. Jana Ražnoka, Mgr. Irenu
Nedomovou.
- jmenuje členy Komise pro občanské záležitosti: paní Miluši
Bergrovou, paní Ludmilu Sklenovskou, paní Věru Kovaříko-

vou, paní Markétu Hložánkovou, Bc. Evu Plišovou, Mgr. Olgu
Galiovou, pana Jiřího Kuchaře, pana Dušana Krišáka.
- jmenuje členy Komise stavební: pana Jaromíra Šitavance,
Ing. Aloise Blažka, paní Terezu Horskou, Ing. Igora Vaňka,
pana Zdeňka Sklenovského, Ing. Petra Urbana, Ing. Ondřeje
Tuzu, Ing. Ondřeje Žárského.
- neschvaluje poskytnout SKD Příbor, z. s., se sídlem Frenštátská 510, 742 58 Příbor, IČ 27016927, finanční náhradu ve
výši 19 827 Kč na pokrytí nákladů na opravu minigolfového
hřiště. Poškození drah minigolfového hřiště bylo způsobeno
pádem větví dubu rostoucího na pozemku parc. č. 2198/1
v k.ú. i obec Příbor ve vlastnictví města Příbora.
- bere na vědomí ceník Technických služeb města Příbora,
příspěvkové organizace platný od 01.01.2019.
23/4/RM/2019 Oznámení o podání žádosti o podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (č. bodu
programu: 20)
- bere se souhlasem na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace,
o podání žádosti na podporu projektu „Školka pro všechny děti
II.“, který je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a způsobu financování tohoto projektu.
- souhlasí se snížením kapacity o 60 žáků Základní školy Npor.
Loma Příbor Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, a o 40 žáků Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín ve prospěch kapacity nově vzniklé nestátní Základní školy Gaudi, s. r. o. Tato kapacita se snižuje celkem o 100
žáků pod podmínkou, že bude Základní škola Gaudi, s. r. o.,
IČ 07485018 zapsána do rejstříku škol a školských zařízení.
- schvaluje výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu pro realizaci akce „Těžba dříví v roce 2019 v městských lesích Příbor“.
26/4/RM/2019 Návrh RO č. 9 města Příbora na rok 2018 (č.
bodu programu: 23)
- schvaluje minimální cenu za pronájem garáže v majetku
města ve výši 450 Kč/m2/rok.
29/4/RM/2019 Pronájmy v objektu bývalé ZŠ Dukelská (č.
bodu programu: 26)
- schvaluje vyhlásit v městském rozhlase Den otevřených dveří
na Masarykově gymnáziu v Příboře na základě žádosti ředitele školy.
- schvaluje mimořádný termín schůze rady města dne
11.02.2019 v 17:00 hod.

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

2. zasedání Zastupitelstva města Příbora konané dne
13.12.2018 projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí informaci o současném stavu jednání ve věci
dalšího využití nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře bývalého Domu dětí a souvisejících pozemků.
- rozhoduje ponechat nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře
- budovu č. p. 586 a související pozemky, v majetku města
pro účely jejich dalšího využití, o jehož způsobu a realizaci
rozhodnou příslušné orgány města.
- ukládá radě města zjistit aktuální situaci a možnosti
zřízení Domu seniorů v nemovitosti na ul. Masarykově
v Příboře - budova č. p. 586 a související pozemky. Termín: 28.06.2019
- schvaluje prodej nemovitosti - dílu „a“ o výměře 11 m2 dotčeného stavbou bezbariérové rampy do objektu č. p. 1524,
odděleného z pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. a obci Příbor,

právnické osobě Jednota spotřební družstvo v Hodoníně, se
sídlem Národní třída 384/13, 695 34 Hodonín, za kupní cenu
2 200 Kč a dalších podmínek dle kupní smlouvy v předloženém znění.
- schvaluje Pravidla prodeje nemovitostí - pozemků v lokalitě
Za školou Npor. Loma v Příboře, v předloženém znění.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8 města Příbora na rok 2018
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu.
- bere na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města
Příbora na rok 2018 po zapracování RO č. 8.
- schvaluje rozpočet města Příbora na rok 2019 v následujících
objemech:
Příjmy

180 848,00 tis. Kč

Výdaje

181 368,00 tis. Kč

Financování

520,00 tis. Kč
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v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu
rozpočtu města Příbora na rok 2019.
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Příbora na
roky 2020 - 2021 dle předloženého materiálu.
- schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nové znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace „Technické služby města Příbora, příspěvková
organizace“, IČ: 00143651, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2019.
- ruší usnesení zastupitelstva města č. 28/6/5/4 ze dne
21.03.2018, kterým schválilo Manuál regulativu lokality
Za školou Npor. Loma v Příboře.
- Schvaluje Manuál regulativů zástavby lokality Za školou
Npor. Loma v Příboře (Z43) - prosinec 2018.
- volí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbora pana Petra Hambálka, pana Dušana Krišáka, pana Romana Göttlichera,
Ing. Jiřího Sumbala, Mgr. Petra Debefa, pana Jiřího Myšku,
MUDr. Jana Krkošku, pana Daniela Urbánka.
- schvaluje statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbora.
- volí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy Finančního
výboru Zastupitelstva města Příbora Mgr. Reného Brindu,
Ing. Milana Gabzdyla, Ing. Bc. Zuzanu Turkovou, pana
Jiřího Demla, pana Lukáše Krestu, Ing. Zdeňka Pařízka,
pana Pavla Tice, pana Libora Pustějovského.
- schvaluje od 01.01.2019 roční poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v sazbě 492 Kč.
- Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 3/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném předloženém znění.

- vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku
ze psů v předloženém znění.
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na bezbariérové úpravy
radnice do programu „Odstraňování bariér v budovách
domů s pečovatelskou službou a v budovách městských
a obecních úřadů“.
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Sanace opěrné
zdi Farní - Žižkova“ do programu „Stabilizace a sanace
svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost zařazených a kategorizovaných v Registru svahových
nestabilit“.
- schvaluje přesun finančního příspěvku v rámci programu
Dědictví ve výši 100 000 Kč na výměnu střešní krytiny
včetně oplechování a výměnu hlavních vchodových dveří
na objektu č. p. 362, ul. Stojanova v Příboře do roku 2019.
- bere na vědomí stížnost na Zastupitelstvo města Příbora
ve věci vyjmutí pozemků parc. č. 2668/2 a 2669/6 oba k. ú.
Příbor z projednávání Změny č. 1 Územního plánu Příbora.
- souhlasí s obsahem odpovědi na stížnost na Zastupitelstvo
města Příbora ve věci vyjmutí pozemků parc. č. 2668/2
a 2669/6 oba k. ú. Příbor z projednávání Změny č. 1 Územního plánu Příbora v předloženém znění.
- schvaluje převod nevyčerpané části veřejné finanční podpory - materiálně technické základny Tělovýchovné jednotě
Příbor, z. s., ve výši 145 404 Kč do roku 2019.
- stanovuje, že cestovní náhrady se budou v současném volebním období členům zastupitelstva poskytovat ve výši
a za podmínek stanovených právními předpisy platnými
pro zaměstnance Městského úřadu v Příboře v pracovním
poměru v souladu s § 81 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- schvaluje plán práce Zastupitelstva města Příbora na I. pololetí 2019.
- bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM.
Zpracováno dne: 18. ledna 2019

INFORMACE PRO OBČANY
VÍTE, KOLIK MÁTE EXEKUCÍ?
Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Dluhy se dnes stávají běžnou součástí života mnoha lidí.
Jsou-li řádně spláceny, je vše v pořádku. Problém nastává v okamžiku, kdy své závazky splácet přestanete, příp.
je nesplácíte včas. Po termínu splatnosti se dlužná částka
začíná navyšovat o úroky a velmi často dochází k soudnímu vymáhání dluhu a následné exekuci. Není výjimkou, že
má člověk exekucí několik a postupně o nich přestává mít
přehled. Pokud se tato situace týká i Vás, nejste si jistí, kolik
máte aktuálně exekucí, pomoci Vám může Výpis z centrální
evidence exekucí. Získat jej můžete na pobočkách České
pošty. Poplatek za jednu stranu výpisu je 50 Kč. Z výpisu lze
zjistit, o jaký dluh se jedná, který exekutorský úřad a exekutor exekuci vede, kdy byla exekuce nařízena, příp. zda byla
exekuce odložena či zastavena.
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Pro zjištění počtu exekucí však stačí pouze základní výpis
obsahující spisové značky exekučních řízení. Bližší informace k jednotlivým exekucím lze poté získat prostřednictvím
webových stránek Exekutorské komory ČR a dotazem u konkrétního exekutora.
Se zjištěním Vašich exekučně vymáhaných závazků a zodpovězením případných dotazů Vám rádi pomohou pracovníci
občanské poradny - !!!OPĚT V BUDOVĚ RADNICE!!!.
Adresa: nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Konzultační hodiny:
Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
13:00 – 16:00 hodin – pro objednané

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ
ZA ŠKOLOU NPOR. LOMA V PŘÍBOŘE
Lenka Habdasová, odbor investic a správy majetku Městského úřadu v Příboře

Město Příbor oznamuje veřejnosti, že ve dnech 4. 3. 2019
a 5. 3. 2019 proběhne ve velkém sále Kulturního domu v Příboře veřejné licitační řízení o prodeji nemovitostí v lokalitě Za školou Npor.
Loma v Příboře. Předmětem prodeje je 35 pozemků o výměrách
682 – 2052 m2 určených pro výstavbu rodinných domů. K hranicím
pozemků jsou přivedeny, resp. do zahájení výstavby budou přivedeny, veškeré inženýrské sítě. Pro výstavbu v lokalitě jsou vypracovány
závazné regulativy, jichž účelem je dosažení harmonického prostředí
v návaznosti na stávající zástavbu a na otevřenou krajinu.

Veškeré informace o průběhu licitačního řízení, pravidla prodeje,
regulativy zástavby, registrační formulář, pokyny pro složení zálohy,
karty jednotlivých pozemků včetně uvedení vyvolávacích cen pozemků bez DPH a další jsou k dispozici na úřední desce městského
úřadu a na webových stránkách města:
http://www.pribor.eu/obcan/lokalita-za-skolou-prodej-pozemku/
Další informace poskytne pracovnice odboru investic a správy majetku p. Lenka Habdasová, tel. 556 455 458, e-mail:
habdasova@pribor-mesto.cz.

ÚSPORKA, LED ŽÁROVKA - NEVÍTE, KAM S NIMI?
POMŮŽE VÁM NOVÁ APLIKACE
Pro zveřejnění připravila Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

V průměrné české domácnosti
je nyní 16 kusů světelných zdrojů.
Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem
k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se
díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou
vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy
přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo,
využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod
s elektrem, supermarket, obecní úřad nebo další místa ve vašem
okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním
systémem Android
nebo iOS. Kromě
mapy sběrných
míst aplikace navíc
obsahuje přehledný
popis jednotlivých
druhů světelných
zdrojů a kvíz na
procvičení znalostí.
QR kód iOS
QR kód Android

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře Technických služeb Příbor, ulice
Štramberská 483, nebo je zanést do malé sběrné nádoby,
která je umístěna ve vestibulu
městského úřadu – pod schody, náměstí Sigmunda Freuda
19 nebo v budově MÚ Příbor,
Freudova 118, popř. je můžete odevzdat v elektro obchodech při nákupu nových.
V Česku je nyní k dispozici přes
4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše
město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město finanční
prostředky, které by jinak muselo vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů a ještě může získat odměnu.
Za rok 2018 město Příbor získalo od společnosti Ekolamp
přes 7 tisíc Kč.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor

Zastupitelstvo města Příbora na 2. zasedání dne 13. 12. 2018 projednalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2019. Zastupitelstvo města schválilo
pro rok 2019 výši ročního poplatku v sazbě 492 Kč na poplatníka
(viz usnesení 24/2/ZM/2018), pro rekreační objekty pak poplatek
činí 246 Kč.
Do výše poplatku se promítají zejména náklady na svoz směsného
(černé kontejnery a popelnice) a tříděného odpadu (plasty - žluté, papír - modré, sklo - zelené), bioodpadu (hnědé) a textilu (bílé nádoby),
dále pak náklady na provozování sběrného dvora ve Štramberské ulici
či odběr bioodpadu na kompostárně. Poplatek naopak snižují příjmy,
které město dostává v podobě odměn za třídění odpadů a elektrozařízení - odměny (bonusy) za třídění převyšují částku 1 mil. Kč ročně.
Zastupitelstvem města schválená výše poplatku nepokrývá předpokládané náklady na svoz komunálního odpadu ve městě. V příštích

měsících budou navržena opatření k zefektivnění celého systému,
mj. i s výhledem na předpokládané celostátní zvyšování sazby za
uložení netříděného odpadu na skládce. Avizované několikanásobné
zvýšení této sazby by ve svém důsledku znamenalo pro naše město
navýšení nákladů na svoz komunálního odpadu o několik miliónů
korun ročně.
Záměrem města je dále podporovat třídění odpadů (plasty, papír, sklo,
kovy, bioodpad, textil, apod.) a minimalizovat tak částku, kterou je nutno z rozpočtu města doplácet na svoz komunálního odpadu. Současně
chceme systém nastavit tak, aby nedocházelo k výraznému nárůstu
poplatku pro Vás občany, pokud budete zodpovědně třídit a ukládat
tříděný odpad (např. sešlápnout kartónovou krabici či PET láhve před
vhozením do určených nádob).
O navržených opatření Vás budeme podrobně informovat po jejich
projednání v orgánech města. Děkujeme všem občanům, kteří třídí
a přistupují šetrně k životnímu prostředí v našem městě.
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NOVÁ PRAVIDLA PRO VYSÍLÁNÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
A VYUŽÍVÁNÍ INFO SMS
JUDr. Rostislav Michálek, vedoucí odboru organizačního a správních činností Městského úřadu Příbor

Rada města Příbora schválila s účinností od 1. února 2019 nová pravidla pro vysílání městského rozhlasu
a využívání Info SMS. Novými pravidly došlo k úpravě
večerního vysílacího času tak, aby hlášení nekolidovalo se
zvoněním kostelních zvonů, tj. z 18:00 hod. na 17:50 hod.
Obsah vysílání zůstal prakticky nezměněn. Primárně je totiž
městský rozhlas určen pro krizové řízení. Kromě něj lze
vysílat:
a) oznámení poruch, havárií, krizových stavů a hrozícího
nebezpečí pro občany, apod.,
b) oznámení shromáždění dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona
č. 84/1990 sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiná oznámení na základě obecně
závazných předpisů,
c) významné informace z městského úřadu a z příspěvkových organizací, pozvánky na akce pořádané městem
Příborem, organizacemi a společnostmi, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Příbor, nebo na jejichž
organizaci se město podílí,
d) pozvánky na akce charitativního a veřejně prospěšného
charakteru.
Hlášení nespadající pod tento vymezený obsah lze vysílat
pouze na základě souhlasu rady města.

Město Příbor již několik let používá k informování občanů
také Info SMS, které jsou hromadně zasílány registrovaným
občanům. Tyto Info SMS jsou pro občany zdarma. Náklady
na jejich rozesílání jsou hrazeny z rozpočtu města. Tak jako
dosud bude město zasílat Info SMS registrovaným občanům
informace o důležitých aktualitách, jako např. upozornění na
odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události
pořádané městem Příborem, organizacemi a společnostmi,
jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Příbor.
Nově město umožní využití tohoto systému také pro komerční informace, a to za cenu zohledňující náklady města na
zaslání jedné zprávy tj. 500 Kč/ 1 SMS, přičemž jedna SMS
má 146 znaků. Za komerční zprávu se považuje zejména
nabídka prodeje zboží či služeb, pronájmu a informace nad
rámec dosud zasílaných.
Tímto město umožní např. podnikatelům či místním spolkům rychle a účinně sdělit občanům propagační informace
registrovaným občanů. Nedojde tak k případnému obtěžování nevyžádanými informacemi, jako by to mohlo být při
komerčním vysílání v městském rozhlase.
Žádost o rozeslání komerční Info SMS lze podat osobně na
odboru kultury a cestovního ruchu nebo na předepsaném
formuláři umístěném na webových stránkách města prostřednictvím podatelny městského úřadu.

TERMÍNY UZÁVĚREK PŘÍJMU PŘÍSPĚVKŮ
DO MĚSÍČNÍKU MĚSTA PŘÍBORA V R. 2019
Mgr. Irena Nedomová, Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Vážení občané, přátelé a přispěvatelé,
data uzávěrek do jednotlivých vydání Měsíčníku města Příbora se budou z organizačního hlediska lišit. Z tohoto důvodu
zveřejňujeme následující seznam termínů, u nichž prosíme o jejich přesná dodržení:
MĚSÍC

DEN UZÁVĚRKY

VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU

Únor

15. 2. (pátek)

březnové vydání 2019

Březen

15. 3. (pátek)

dubnové vydání 2019

Duben

18. 4. (čtvrtek)

květnové vydání 2019

Květen

17. 5. (pátek)

červnové vydání 2019

Červen

14. 6. (pátek)

červencové vydání 2019

Červenec

18. 7. (čtvrtek)

srpnové vydání 2019

Srpen

16. 8. (pátek)

zářijové vydání 2019

Září

18. 9. (středa)

říjnové vydání 2019

Říjen

18. 10. (pátek)

listopadové vydání 2019

Listopad

15. 11. (pátek)

prosincové vydání 2019

Prosinec

6. 12. (pátek)

lednové vydání 2020

Veškeré příspěvky zasílejte prosím vždy do stanoveného data jednotlivých vydání Měsíčníku do 17:00 hod. Příspěvky
zaslané po určeném datu a hodině budou automaticky zařazeny až do následujícího vydání Měsíčníku. Děkujeme a těšíme
se na spolupráci s Vámi.
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EDEN NOVÝ JIČÍN, DENNÍ STACIONÁŘ
– ZPRÁVA O ČINNOSTI 2018
Bc. Eva Liďáková, vedoucí střediska

Charakteristika služby
Denní stacionář EDEN Nový Jičín je jedním ze středisek
Slezské diakonie. Provoz jsme s finanční podporou města
a MSK zahájili v listopadu 2007.
Služba je využívaná jak obyvateli Nového Jičína, tak i klienty ze vzdálenějších měst a obcí (další obdobná služba je
až v Ostravě nebo Frýdku-Místku). Klienty střediska jsou
lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním
a kombinovaným postižením. Z celkového počtu 23 klientů je 10 klientů zcela imobilních, odkázaných na vozík,
1 částečně mobilní (venku vozík) a 12 mobilních s potřebou
dopomoci při běžných činnostech a doprovodu při akcích
mimo stacionář.
O náročnosti klientely vypovídá i fakt, že 90 % klientů má
přiznaný stupeň závislosti IV, 10 % stupeň závislosti III. To
samozřejmě klade velké nároky na personální zabezpečení
střediska. Vzhledem k tomu, že naprostá většina klientů
stacionáře nekomunikuje běžným způsobem, používají
pracovníci pro vzájemné dorozumění nejrůznější druhy
alternativní komunikace (AAK). Pro komunikaci používají
piktogramy, schématické postupy v AAK, fotky, komunikátory, komunikační knihy či Makaton (jazykový program
využívající manuálních znaků a grafických symbolů).
Denní stacionář je službou ambulantní, okamžitá kapacita
střediska je 15 klientů. Celkový počet klientů je v současné
době 23, přičemž od roku 2009 je klientem našeho stacionáře i občan Příbora, který službu využívá 2x týdně.
Kromě běžného provozu stacionáře jsme v roce 2018 realizovali následující:
1. Od května do prosince 2018 probíhal projekt zaměřený
na pomoc a podporu osob pečujících o své blízké (zpravidla své děti) s mentálním, případně kombinovaným
(převážně tělesným) postižením. Péče o dítě s postižením
je velmi náročná. Pečující osoby jsou z mnoho let trvající
velké zátěže na pokraji vyčerpání a vyhoření, či již k vyhoření došlo. Jedná se o projekt, který umožňuje pečujícím
pravidelně se společně scházet za podpory průvodce –
supervizora a společně otevírat témata, která jsou pro
pečující důležitá. Vymanit se na danou chvíli z běžné
péče a věnovat svůj čas sobě a svým potřebám. V rámci

projektu proběhl i víkendový relaxačně
tvořivý pobyt pro pečující a jejich svěřence. V projektu chceme pokračovat i další
rok a rozšířit jej i o složku vzdělávací.
2. V tomto roce byli tři pracovníci proškoleni v oblasti bazální stimulace. Dva v základním modulu a jeden v rozšiřujícím. Tento koncept
podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti
člověka s těžkým až hlubokým mentálním a tělesným
postižením. V příštím roce chceme pokračovat v proškolování dalších pracovníků. Dále jsme se vzdělávali
v individuálním plánování, alternativní komunikaci, ale
také jsme se věnovali prevenci syndromu vyhoření a psychohygieně.
3. I v letošním roce pokračovala spolupráce s Českou spořitelnou, jejíž pracovníci se s našimi klienty setkávali
na společných tvořivých dílnách v rámci společenské
odpovědnosti. Naši klienti naopak docházeli do spořitelny vykonávat pomocné nenáročné činnosti – zalévání
květin, drobný úklid.
4. V rámci dobrovolnické činnosti k nám na canisterapii cca
1x měsíčně docházela paní Kamila se psem Abinkou.
5. Co se prostor a zázemí stacionáře týká, podařilo se nám
2 místnosti denního stacionáře, ve kterých se odehrává převážná část aktivit s klienty, vybavit klimatizací.
V létě při teplotách kolem třiceti stupňů a více se místnosti v 1. patře rychle prohřejí a teplota v nich stoupá
i ke třiceti stupňům. V takovém případě je pobyt v nich
jak pro pracovníky, tak i pro klienty velmi nekomfortní
a vyčerpávající. Na pořízení klimatizace se nám podařilo
získat peníze od sponzorů a z projektu podaného na firmu
Hanon Systems Autopal.
6. Dále se podařilo rozšířit topnou soustavu stacionáře
o několik radiátorových těles, můžeme tak pro činnosti
klientů celoročně využívat i místnosti, ve kterých bylo
v zimních měsících chladněji.
Poděkování
Děkujeme městu Příboru za dlouholetou podporu našeho
denního stacionáře. Jsme za to rádi a vážíme si toho.

ZMĚNY U MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ A DALŠÍ INFORMACE
Mgr. Martina Ryndová, finanční odbor Městského úřadu Příbor

Vážení občané,
Zastupitelstvo města Příbora vydalo na svém prosincovém zasedání
novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška ze psů č. 4/2018 s účinností od 1. ledna 2019 určila termín splatnosti s celkovou roční výší poplatku
Odbor finanční, správce poplatků, informuje občany, že složenky
k úhradě místního poplatku ze psů budou zasílány poplatníkům
v měsíci březnu.
V návaznosti na nový programový systém bude přidělen každému
poplatníkovi jedinečný variabilní symbol, který zůstane stejný po celou
dobu přihlášení psa u správce poplatku.

Nepřehlédněte

do 500 Kč jednorázově, k 31. březnu příslušného kalendářního
roku.
Držitelům psů s poplatkem vyšším než 500 Kč ročně vyhláška umožňuje poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. března
a do 31. října příslušného kalendářního roku.
Poplatník si může svůj variabilní symbol ponechat a použít jej pro
platbu místního poplatku ze psů v dalších letech bankovním převodem, složenkou typu A nebo na pokladně Městského úřadu Příbor.
Číslo účtu pro zaplacení poplatku ze psů zůstává stejné:
19-2225801/0100.
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PORADNA RANÉ PÉČE MATANA
Pavlína Winklerová, koordinátorka střediska

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu
prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění
se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá
převážně v domácím prostředí rodiny.
Služba je určena pro rodiny s dětmi od narození do 7 let věku
z oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a Novojičínska. Jde o pomoc pro:
• rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným
postižením
• rodiny s dítětem s autismem
• rodiny s dítětem s opožděným či odlišným vývojem
• rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození
V roce 2019 byla služba poskytnuta 58 rodinám, z toho 3 rodiny
mají bydliště v Příboře.
V daném roce jsme mimo běžně poskytované podpory rodinám v rámci projektu MSK „Podporujeme hrdinství, které
není vidět“ uspořádali 4 odlehčovací pobyty pro rodiny dětí

s postižením. Pobytů se účastnilo celkem 31 rodin dětí s postižením. Pobyty proběhly v krásných místech kraje: Hotel
Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích, Beskydský hotel
H-Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pro rodiče i děti byl
připraven pestrý program a především možnost odpočinout
si a nabrat sílu. V době, kdy rodiče odpočívali nebo aktivně
trávili svůj volný čas, se o děti staraly asistentky. Pro některé
rodiny to byla první možnost společně vyjet mimo domov
a odpočinout si od všedních dnů.
Jeden z pobytů byl věnován právě rodinám z Novojičínska, které se pravidelně setkávají v průběhu celého roku. Vytvořila se
neformální podpora pečujících založená na přátelství a chuti
sdílet a předávat si zkušenosti. Rodiny si vzájemně dodávají
sílu a povzbuzují se v často nelehkých situacích.
Rádi bychom poděkovali za podporu městu Příboru. Děkujeme zapojeným pracovníkům za jejich vstřícnost a ochotu.
Děkujeme rodinám dětí s postižením, protože právě oni nám
dávají nové impulsy pro naši práci.
V Krnově dne 14.12.2018

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘÍBOR
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018
Ing. Barbora Zedníková, ředitelka střediska Diakonie ČCE Ostrava

Pečovatelská služba Příbor Diakonie ČCE – střediska v Ostravě poskytuje služby od 1. 1. 2014, je registrovanou sociální
službou dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách - číslo registrace: 9602799, terénní a ambulantní forma. Diakonie
ČCE poskytuje pečovatelskou službu občanům Příbora již
od roku 1994.
V období leden – prosinec 2018 byla služba poskytnuta 119 uživatelům (114 z Příbora, 5 ze Skotnice), z toho
bylo 30 uživatelů z DPS Příbor. Z kapacitních důvodů byli
odmítnuti 3 žadatelé. Služby byly poskytnuty 28 mužům
a 91 ženám.

pro potřeby Pečovatelské služby Příbor, který jsme ihned
začali provozovat ve prospěch klientů.
Dne 25. října 2018 proběhla v Pečovatelské službě Příbor
kontrola kvality poskytování sociální služby z ředitelství
Diakonie ČCE s velmi dobrým hodnocením.
Od 1. října 2018 provozuje ostravské středisko Diakonie
ČCE v Příboře také dopravu seniorů DIAKONÁČEK, která
se setkala s velkým zájmem cílové skupiny.
Personální zajištění pečovatelské služby

Celkový rozsah poskytnuté péče v klientohodinách činí
4293,15 hod., a to základních i fakultativních činností (připomenutí užití léků, pedikúra). Fakultativní činností bylo
také půjčování kompenzačních pomůcek.

Pečovatelskou službu zajišťoval tým 5 pracovníků
(4,75 úvazků):

V příloze č. 1 předkládáme podrobnou specifikaci jednotlivých úkonů a jejich počet za období 1 – 12/2018. Úhrady
za služby se řídily platným ceníkem v souladu s vyhláškou
č.505/2006 v platném znění. Základní úhrada činila 120 Kč/
hod.

- 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.

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, dále 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 spisů
jednotlivých klientů, kde jsou zaznamenány jejich potřeby,
provedené úkony a způsob jejich provedení.
V srpnu 2018 jsme zakoupili díky „Programu na podporu
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ nový automobil Citroën Berlingo
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vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovnice 1,0 úvazek

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 2018
činil 700 000,- Kč.
Děkujeme městu Příboru za podporu a partnerskou spolupráci ve prospěch občanů města.
V Ostravě dne 14. 1. 2019
Příloha č. 1 Počet a specifikace poskytovaných úkonů PS dle
vyhlášky č.505/2006 v platném znění

POČET A SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ
ZA OBDOBÍ 1 – 12/2018
Ing. Barbora Zedníková, ředitelka střediska

Pečovatelská služba Příbor Diakonie ČCE – střediska v Ostravě
Počet uživatelů: 119 k 31. 12. 2018 (z toho 30 z domů s pečovatelskou službou)
běžný nákup zahrnuje vyzvednutí seznamu na nákup, nákup, donáška nákupu domů, vyúčtování, úklid nákupu do lednice, spíže dle požadavků klienta:

tzv. kliento-hodiny
92,50

běžný úklid a údržba domácnosti zahrnuje: vysátí, utření prachu, vytření podlahy, úklid
koupelny, WC + další dle požadavků klienta:

145,50
33,00

pochůzky (léky, úřad, pošta,...):

47,25

pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek:
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu
na lůžko nebo vozík:

29,25
361,75

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití:

1 099,00

pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti:

36,75

pomoc při úkonech osobní hygieny v DPS:

39,00

zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (doprovod – lékař, úřad,..):

151,50

pomoc při použití WC:

0,00

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení:
praní a žehlení osobního a ložního prádla zahrnuje sepsání prádla, donášku prádla od klienta,
roztřídění prádla, příprava pračky, vytažení a pověšení prádla, usušení, příprava sušičky,
žehlení, mandlování zvážení, vyúčtování, donáška prádla klientovi:

34,0 kg**

17,00

11728 x ***

1 788,00

žehlení čistého prádla bez praní:
dovoz oběda zahrnuje: přípravu jídlonosičů, rozdání jídelníčku, příprava nosičů dle výběru
druhu jídla, nabrání jídla, naložení do auta, dovezení do místa bydliště klienta, předání
oběda, popřípadě otevření jídlonosičů , dezinfekce auta, úklid místnosti pro uložení nosičů,
výběr za obědy:

179,90

179,9 kg*

Fakultativní služby:

229,75

připomenutí užití léků:

43,00

pedikúra
CELKEM
Vysvětlivky:

*
***

1kg praní a žehlení prádla = 1 hodina,
6x dovoz obědů = 1 hodina

**

4 293,15

1kg žehlení čistého prádla bez praní = 0,5 hodiny

Dále také zapůjčujeme kompenzační pomůcky potřebným klientům. 

V Ostravě dne 14. ledna 2019

INZERCE A REKLAMA
Pronajmu nebytové prostory v Příboře na
náměstí Sigmunda Freuda:
1/ 20 m2 + výloha + sociální zařízení
2/ 90 m2 + 15m2 sklad + 2 výlohy + sociální
zařízení.
Kontakty:
e-mail: aj.svoboda@seznam.cz
tel. 733 773 055
Měsíčník města Příbora / 9

STŘEDISKO SLEZSKÉ DIAKONIE RÚT NOVÝ JIČÍN
ZPRÁVA ZA ROK 2018 PRO MĚSTO PŘÍBOR
Gabriela Lhotská, vedoucí střediska RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace, je posilovat
soběstačnost klientů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života
a mohli využívat běžných společenských zdrojů ve svém okolí.
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace, je jedinou službou svého
druhu pro danou cílovou skupinu na Novojičínsku a poskytuje
podporu klientům již od září 2015. Služba se stala přirozenou
součástí komplexního systému podpory lidí se zdravotním postižením, jako jsou sociálně-terapeutické dílny, chráněná bydlení,
denní stacionáře, podpora samostatného bydlení, ale také pracovní rehabilitace. Nejčastěji probíhá spolupráce s klienty při
hledání a udržení zaměstnání, pomoc s překonáním sociální
izolace, nácviky běžných činností, jako je vaření, pomoc s jednáním na úřadech apod.
Vzhledem k nadcházející
reformě psychiatrické péče
lze předpokládat, že se služba bude rozvíjet a reagovat
na potřeby lidí s duševním
onemocněním. Předpokládáme, že dojde k posílení
kapacity služby (nejen personální), a že služba bude
úzce spolupracovat i s jinými sektory a tak vytvářet
multidisciplinární tým.
V roce 2018 využilo službu
28 klientů, z toho jeden muž/
občan města Příbora.
Cílem spolupráce bylo najít
adekvátní zaměstnání, kdy
prostřednictvím metody podporovaného zaměstnávání

začala spolupráce na cvičné praxi v pekárně. Následně probíhaly
tréninky hledání práce, práce s internetem, nácviky telefonování
potencionálnímu zaměstnavateli apod. Klient si díky těmto nácvikům domluvil zkušební pohovor a nastoupil do zaměstnání.
Po uplynutí zkušební doby v novém zaměstnání naše spolupráce
skončila, klient již jinou podporu nepotřeboval.
Služba je i nadále otevřena případným zájemcům z města Příbora.
Středisko RÚT Nový Jičín propaguje své donátory na různých
akcích, jako jsou např. Dny sociálních služeb v Novém Jičíně
a Kopřivnici, ale účastní se i Dne sociálních služeb v Příboře.
Jednotliví donátoři jsou prezentováni v rámci prostor služby na
adrese Sokolovská 9 v Novém Jičíně.
Služba má také zřízeny facebookové stránky, kde rovněž
zveřejňuje jména svých donátorů.
Odkaz: https://www.facebook.com/pg/rutnovyjicin/
photos/?tab=album&album_
id=1938946293007775
Donátora, město Příbor,propagujeme také na stránkách
Slezské diakonie
http://www.slezskadiakonie.
cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum143
Tímto děkujeme za podporu služby Slezské diakonie
– středisko RÚT Nový Jičín,
sociální rehabilitace.
Podpory si pro rok 2018 velice vážíme.

PROCHÁZÍTE TĚŽKÝM OBDOBÍM A NEVÍTE SI RADY?
Mgr. Tereza Müllerová, předsedkyně Centra pro rodinu Kopřivnice, z. s.

• Často se doma hádáte nebo komunikace u vás v rodině selhává?
• Procházíte těžkým obdobím a nevíte si rady?
• Trápí vás dlouhodobé neshody, hádky s vašimi dětmi a rádi byste
„něco“ změnili?
• Procházíte rozvodem či rozchodem a chcete si v bezpečném
prostředí ujasnit, co dál?
• Ocitli jste se vy nebo člen vaší rodiny v krizi?
• Projevují se u vás nebo u vašich dětí časté nemoci, strachy či jiné
problémy, které se často vracejí?
Pokud ano, tak právě Vám může rodinná terapie pomoci!
Co je rodinná terapie?
Rodinná terapie je přístup zaměřený na hledání řešení problémů
a vztahových obtíží v rodinném systému. Tento přístup pohlíží
na rodinu jako na propojený celek, který se vzájemně ovlivňuje. Celek, kde obtíže vznikají a kde je možné je také řešit.
Posiluje, co je pro rodinu potřebné, přínosné a funkční. Podporuje rodinu na cestě ke změně tak, aby se všem členům dařilo
lépe.
Rodinná terapie je přístup, který chápe zvláštnosti i odlišnosti jednotlivých členů a pracuje se širšími souvislostmi. Rodinná terapie
klade velký důraz na komunikaci a hledání jejího zlepšení. Změna
komunikace, struktury rodinného systému či nový pohled na řešení
dává prostor ke změně.
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Komu je rodinná terapie určená?
Rodinná terapie je určena rodinám, dvojicím či párům, vždy se však
pracuje rodinně terapeuticky, s kontextem celé rodiny.
Jak rodinná terapie probíhá?
Proces rodinné terapie začíná prvním kontaktem mezi terapeutem
či terapeutickým párem a rodinou. V úvodním sezení se vytváří tzv.
kontrakt, společně se zamýšlí nad motivací, možnými překážkami
a další spolupráci. Jednotlivá sezení trvají 60 minut v intervalu
cca 2 – 4 týdnů. Terapeut se spolu s rodinou věnuje pochopení rodinného systému, hranic, komunikace a další. Cestou terapeutické
komunikace se vytváří specifický vztah s rodinou a terapeutem.
Kdo jsou rodinní terapeuti?
Rodinní terapeuti, kteří spolupracují s kopřivnickým centrem pro
rodinu, jsou manželé se základem v integrativní rodinné terapii
a v Gestalt terapii. Pracují v terapeutické dvojici, neboť věří, že „více
očí“ a přítomnost muže a ženy je pro proces rodinné terapie a vidění
celku důležité.
Kontakt: Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s.
Štramberská 378/2, 742 21 Kopřivnice
Mobil: 605 056 070, Email: info@cprkoprivnice.org
www.cprkoprivnice.org, www.facebook.com/cpr.koprivnice/
Kontaktní hodiny: Po, út, st, pá 8 -12 hodin

čt 12 – 17 hodin

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v únoru, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Marie Londýnová
Jaroslav Růža
Jana Bordovská
Dagmar Friedrichová
Zdeňka Hiklová
Naděžda Zárubová
Jaromír Martínek
Anežka Kazíková
Vladimír Kavka
Josef Šumbera
Rudolf Volný
Václav Gans
Miroslav Homola
Mária Kuráňová
Marie Richterová
Stanislav Ulman

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Drahoslava Höppová Zdeňka Witassková Tamara Martínková Vlasta Jurásková Krystyna Sochová

Ludmila Kolaříková
Miroslav Mácha
Alice Mohaplová

Marie Konupková

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
POPELNICE S NEVHODNÝM ODPADEM NEBUDE VYVEZENA!!!
Mgr. Karin Juchelková, Technické služby města Příbora

•
•
•
•
•
•

Stále častěji se stává, že posádka svozového vozu
nachází v černých popelnicích a kontejnerech na komunální odpad obsah, který tam nepatří. V drtivé
většině se jedná o stavební suť, bioodpad, elektroniku,
nebezpečné odpady a zeminu. Občané mají k dispozici ve městě sběrný dvůr, kde mohou tyto odpady
ukládat zdarma, vyjma stavebních odpadů. Proto
prosíme všechny, aby byli v třídění důslední a odkládali jednotlivé komodity do míst, kam skutečně patří.

• stavební odpad, lepenka, eternit, znečištěný polystyren - sběrný dvůr (zpoplatněno)
• biologický odpad - kompostárna, kompostéry,
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•
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sklo - sběrný dvůr, zelené kontejnery
elektro - sběrný dvůr, červené kontejnery
textil - bílé kontejnery
kovy - sběrný dvůr, žluté kontejnery na plasty
tetrapaky - žluté kontejnery na plasty
pneumatiky - pneuservisy zdarma, sběrný dvůr
(zpoplatněno)
kuchyňský olej - sběrný dvůr (v pet láhvi/sklenici)
dřevo - sběrný dvůr
polystyren - sběrný dvůr, žluté kontejnery
nebezpečné odpady - sběrný dvůr
léky - lékárny
staré kolo - sběrný dvůr

V případě, že budou v černých popelnicích odpady,
které tam nepatří, bude občan na tuto skutečnost
upozorněn informativním letáčkem a jeho nádoba
nebude vysypána.
Každý svozový den začíná v 6:00 hod., kdy je nutné mít popelnici nachystanou k výsypu.
Upozorňujeme obyvatele rodinných domů, aby využívali jim přidělené
popelnice a nevhazovali směsný komunální odpad do sídlištních kontejnerů, čímž napomáhají k jejich přeplňování.
Informace: Ing. Karin Juchelková, tel. 731 549 482

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

www.tspribor.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ÚNOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

V nové historické trilogii Meč a koruna spisovatelky Sabine
Ebertové se milovníci ságy o porodní bábě opět setkají s řadou
tehdejších hrdinů v době jejich mládí, zejména s mladým Christianem. Mistr mystifikace je úvod do epické trilogie, v níž nás
autorka zavádí do pohnutých časů 12. století. Sledujeme vzestup
Fridricha Barbadossy v nejmocnějšího panovníka středověku i pohnutý osud mladičké Kunigundy z Plötzkau.
Sbírka sedmnácti povídek Neobvyklý typ oscarového herce Toma
Hankse je ve všech ohledech různorodá. Setkáváme se s řadou
pečlivě propracovaných postav, sledujeme jejich osudy zasazené
do nejrozličnějších míst a časů. Hanks je vtipný i melancholický,
píše lehkým perem, ale dotýká se velkých témat.

Britská autorka krimipříběhů s hlavní vyšetřovatelkou Kim Stoneovou Angela Marsonsová napsala další napínavou detektivku
s názvem Pohřbená pravda. Na pomezí dvou policejních okrsků
byly nalezeny staré kosterní pozůstatky. Podrobný průzkum hrobu odhalí, že na rozsáhlém pozemku leží těl víc a že nikdo z nich
nezemřel přirozenou smrtí. Na Kim čeká nelehký případ. A taky
nelehká situace, musí se obejít bez svého týmu…
U knih Františka Niedla ocenila kritika zejména strhující děj a dokonalou obeznámenost s prostředím, o kterém píše. Děj historického

románu Rozervané království začíná uvězněním Jindřicha z Lipé
ve věži hradu Týřov. Pokud si však král Jan Lucemburský myslel,
že když přidusí a později možná i odsekne hlavu hydry odbojných
českých pánů, mýlil se. Ronovci, jedni z nejpřednějších českých
panských rodů, povstali a s nimi další. Jedná se o uraženou ješitnost a touhu po moci a především jde o stříbro z Hor Kutných.
Postavení královo je otřeseno a jeho pokladnice opět prázdná…
Autorka napínavých thrillerů Karin Slaughterová napsala další příběh s názvem Mozaika lží. Andrea je přesvědčená, že svou
matku Lauru dobře zná. Vše se ale změní, když spolu vyrazí do
restaurace a oslava Andreiných narozenin se změní v horror. Při
nečekané střelbě v restauraci většina hostů propadne panice, ale
Laura zachová klid – nejenže dceru ochrání, ale bez váhání útočníka zabije. Jakou minulost matka před Andreou tají?
Další historický román současné kanadské autorky Evy Stachniak
Carevna noci volně navazuje na předchozí titul Zimní palác.
Spisovatelka vykreslila intimní portrét ruské carevny Kateřiny II. Veliké, jedné z nejvýznačnějších postav nejen ruských, ale
i světových dějin. Vypravěčkou příběhu je samotná Kateřina –
sedmašedesátiletá panovnice po záchvatu mrtvice, která má před
sebou poslední hodiny života…

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA SE SDRUŽENÍM „HÁJENKA“
Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V rámci Školního vzdělávacího programu Svět pro děti se naše
škola ZŠ Npor. Loma Příbor věnuje také ekologické výchově. Letos
jsme již tradičně 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“
dozvěděly, 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 medu, se přesvědčily děti druhého ročníku při
realizaci tématu „Lžička medu“. Co všechno musí včely udělat, abychom si mohli dát lžičku medu do čaje? Čím vším jsou pro člověka
a přírodu užitečné? Jak to v úlu vypadá a kdo všechno v něm vlastně
bydlí? Během tohoto programu se děti seznámily se životem včel
a jejich významem pro člověka i přírodu. Ze včelího vosku si také
něco malého vyrobily.
„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.
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Výukový program „Když to schytá biodiverzita“ přiblížil dětem
čtvrtého ročníku, co je pojem biodiverzita, proč je důležitá a co ji
ohrožuje. 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.

STONOŽKOVÁ MŠE
Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma Příbor

V pátek 7. prosince 2018 se konala již 8. slavnostní mše svatá v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Z naší školy se zúčastnila Klára Prepslová
a ředitel školy.
Stonožka letos přispěla na nové varhany pro katedrálu a děti malovaly obrázky
varhan. Klářin obrázek byl vybrán mezi jedenáct nejlepších výtvarných prací
a Klára obdržela z rukou Jeho Eminence kardinála Duky diplom a věcnou cenu.
Pan ředitel byl pak pozván do Arcibiskupského paláce, kde obdržel malou píšťalu,
která ponese jeho jméno v nových varhanách v katedrále.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Mgr. Ivana Klaudová, Základní školaNpor. Loma Příbor

Již tradičně prožili žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor poslední den před vánočními prázdninami ve sportovním duchu. Utkali se totiž ve vybíjené. Za každou třídu nastoupilo
vybrané jedenáctičlenné družstvo složené z dívek a chlapců. Všichni hráči se velmi snažili, zapáleně
bojovali, hráli fair play, ale vyhrát mohla jen jedna třída, což se letos povedlo V. A.
Všichni byli spokojeni se sportovně prožitým dnem.

VÁNOČNÍ KONCERT
Mgr. Gabriela Grodzová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 proběhl v tělocvičně ZŠ Npor. Loma Příbor tradiční vánoční
koncert, na který se přišlo podívat mnoho rodičů, prarodičů, ale i bývalých žáků naší
školy. Se svými čísly se představily děti prvního i druhého stupně. Žáci zpívali, tančili,
cvičili, hráli na hudební nástroje a také si připravili různé scénky. Diváci, kterých bylo
opět mnoho, si koncert užívali a odměňovali vystupující velkým potleskem. Na koncertě
jsme si také připomněli 100. výročí založení republiky a při této příležitosti byly vyhlášeny nejlepší výtvarné práce, které se vztahovaly k tomuto výročí. Závěrem si všichni
zazpívali písničku Za sto let. Pozitivní ohlasy po koncertě potěšily nejen vystupující, ale
i všechny pedagogy, kteří se na programu podíleli. Děkujeme všem a za rok na shledanou.

VZDĚLÁVACÍ EXKURZE DO VÍDNĚ 2018
Mgr. Dana Snášelová, Základní škola Příbor, Jičínská

Dne 13.12.2018 se 44 žáků naší základní školy v doprovodu
4 pedagogů a pana průvodce z CK Valaška zúčastnilo vzdělávací
exkurze ve Vídni, která v tomto školním roce byla zafinancována
v rámci projektu OP VVV (Šablony II), díky níž si žáci nemuseli
hradit dopravu tam ani zpět. Rakouská metropole nás přivítala
mrazivým počasím. První zastávkou na území Rakouska bylo
nákupní centrum G3, v němž se žáci protáhli po dlouhé cestě
autobusem, občerstvili a také pořídili drobné dárečky pro své
nejbližší v Primarku. Dále nás čekala prohlídka centra Vídně
a přilehlého okolí, při níž jsme se nejen kochali architektonickými skvosty, vánoční výzdobou ulic, proslulými kavárnami či
kolemjedoucími fiakry (kočár tažený koňmi sloužící k přepravě
osob za úplatu), ale učili se i nové věci díky výkladu pana průvodce. V srdci města mnozí z nás navštívili Stephansdom, jiní
se již prohřívali dětským punčem na vánočních trzích vedle
tohoto chrámu. Naše prohlídka končila u budovy radnice, kde
se každoročně koná pravý vánoční trh, prosycený vůní punče
a svařáku. Zde mohly děti ochutnat tradiční vánoční speciality
nasladko i naslano. Ani mrazivé počasí nám nezabránilo v klidu
si trhy projít a okusit, co hrdlo ráčí. Komu již mráz zalézal i pod
vrstvy oblečení, mohl se jít ohřát do budovy radnice a posedět
v místní kavárně nebo navštívit adventní dílny pro malé děti,
z nichž se linula vůně cukroví. Žáci si také mohli procvičit své
jazykové dovednosti v jazyce německém i anglickém, když pořizovali suvenýry či kulinářské speciality pro sebe i své blízké.
Kolem 17. hodiny jsme již všichni netrpělivě vyhlíželi žlutý autobus CK Valaška, abychom si v něm uložili nakoupené drobnosti, zahřáli se a mohli se vydat na cestu k domovu. Cestu zpět
nám pan řidič zpříjemnil pohádkou S čerty nejsou žerty a mnozí

z nás si cestu autobusem prokládali sdílením aktuálních zážitků
z této exkurze. Ve večerních hodinách jsme všichni v pořádku
a v plném počtu dorazili zpět do Příbora. Rakouské hlavní město
i v tomto roce obhájilo pozici nejlepšího města pro život a my
jsme se o tom mohli alespoň během krátké jednodenní návštěvy
na vlastní oči přesvědčit.
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JIČÍNSKÁ MÁ TALENT
Mgr. Libuše Babaríková, asistent pedagoga, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Čekání na Vánoce a s nimi spojené prázdniny si žáci naší školy zpříjemnili dne 21. 12. 2018 akcí
Jičínská má talent.
Odvážní zpěváci, zpěvačky a tanečnice se předvedli svým spolužákům ve 13 vystoupeních. Mnozí si tak
ověřili, že není nic jednoduchého vystupovat před početným publikem.
Porotu tvořili všichni žáci 6.-8. ročníků a 6 členů pedagogického sboru. Vítězem se stali všichni, kdo
v sobě našli odvahu veřejně předvést svá pečlivě připravená vystoupení.
Děkujeme všem účinkujícím a organizátorce akce paní Hance Žárské, předsedkyni Spolku rodičů a přátel
školy, a přejeme jim mnoho úspěchů při dalších akcích podobného typu.

LYŽAŘSKÝ KURZ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
Mgr. Miriam Reichertová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Jednou z nejočekávanějších každoročních akcí žáků naší školy je lyžařský
kurz. Již tradičně jsme vyjeli do horského hotelu Kyčerka, zimního království
Velkých Karlovic. V neděli 6. 1. 2019
odpoledne žáci druhého stupně kromě
svých zavazadel naložili to nejdůležitější, a to lyže a snowboardy, zamávali
rodičům a rozjeli se vstříc novým zážitkům. Po ubytování a dobré večeři si
lyžaři a „prknaři“ vyslechli nezbytné
instrukce k pobytu na chatě a o bezpečnosti a chování. Pondělní
sluníčko nám pomohlo překonat mrazivé počasí a pohled ze
sjezdovky do zasněženého údolí jsme měli za odměnu. Během
týdne nám dokonce ještě nasněžilo asi 30 cm prašanu, což jsme

si náležitě užili. Výkonnost dětí byla
různorodá, od úplných začátečníků po
zkušené lyžaře, kteří již byli na kurzu
potřetí. Během týdne si lyžaři osvojovali lyžařské a snowboardové dovednosti. Dopolední a odpolední výcvik
na sjezdovce byl tak vyčerpávající, že
ve večerních hodinách nezlobily děti,
ani učitelé.
Závěrem lze říci, že se kurz vydařil a pro
mnohé zůstane nezapomenutelným zážitkem a inspirací pro zimní sportování.
Děkujeme učitelům školního lyžování a snowboardingu: Radku
Eliášovi, Zdeňku Liškovi, Renému Brindovi a naší dlouholeté
zdravotnici Ivě Kladivové.

KOMORNÍ SBOR MASARYKOVA GYMNÁZIA V PŘÍBOŘE
Štěpánka Némethová, oktáva, Masarykovo gymnázium Příbor

Již několik let
vystupuje Komorní
sbor Masarykova
gymnázia v Příboře při různých příležitostech a akcích a nejinak tomu bylo i vloni.
Přesto se rok 2018 stal pro sbor výjimečným,
neboť se mu během něj podařilo zvládnout
pod vedením sbormistryně Mgr. et Mgr. art.
Blanky Hrubé náročný úkol - připravit tři
rozsáhlé a zároveň odlišné programy.
Prvním z nich byl koncert s názvem
„Pocta Leoši Janáčkovi“, který Komorní
sbor MGP nastudoval společně s Konzervatoří evangelické akademie v Olomouci
u příležitosti 90 let od úmrtí slavného hukvaldského rodáka. Mezi jinými zazněly na
vystoupení sólově písně z cyklů Moravská
lidová poezie v písních a Slezské písně
a sborové úpravy Ukvaldské lidové poezie.
V rámci oslav výročí 100 let založení
ČSR připravil Komorní sbor MGP program
„Sto let československé písně“, v němž pro-

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

střednictvím písní a typických historických
okamžiků charakterizoval jednotlivá desetiletí. Tento koncert slavil opět velký úspěch
jak mezi žáky, tak i u veřejnosti.
Závěr roku patřil již tradičně vánočním
koncertům, ve kterých Komorní sbor MGP
rozvíjí dlouhodobý projekt s názvem „Letem
vánočním světem“, v němž postupně zpracovává koledy a vánoční zvyky jednotlivých
evropských zemí. Letošní rok byl ve znamení rakouských Vánoc. Těmto koncertům
předcházelo soustředění Komorního sboru
MGP v Salzburgu, rodišti W. A. Mozarta,
kde hledali zpěváci inspiraci pro nové vánoční písně. Tyto písně pak zazněly na vánočních koncertech v Domově Příbor, při
školních koncertech pro žáky gymnázia a při
vystoupení určeném pro širokou veřejnost.
Všechny koncerty jsme my, zpěváci
a hudebníci Komorního sboru MGP, mohli realizovat jen díky pochopení a pomoci
vedení Masarykova gymnázia v Příboře
a také díky miniprojektu „Letem vánočním
světem, zastavení první“, který byl spolufinancován z rozpočtu KÚ MSK.
Věříme, že i tento rok bude stejně úspěšný a že vystoupení Komorního sboru MGP
budou i nadále obohacovat naše spolužáky,
širokou veřejnost i seniory z Domova Příbor.

GYPRIFUTSALOVÁ LIGA
Ondřej Štěpán, 4. A, Masarykovo gymnázium Příbor

Již několik let se scházejí žáci
vyššího gymnázia, aby v pátek po
vyučování sehráli futsalové zápasy
mezi třídními družstvy. Gypriliga,
jak se celá akce jmenuje, se letos
posunula zase o kousek dále. To díky miniprojektům mládeže a dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Díky miniprojektu „Gypriliga“ jsme uspořádali
vedle tradiční Gyprifutsalové ligy i další turnaje pro mladší žáky,
starší žáky a širokou veřejnost. Díky dotaci můžeme využívat
nové dresy, míče a i ceny pro nejlepšího hráče utkání, nejlepší
střelce a vítězné týmy jsou letos štědré. Gypriliga jako dlouhodobá soutěž je v polovině a na letošního vítěze si ještě počkáme,

ale vítěze Gypri
Fair Play Cupu
2018/2019 již
známe. Letošní
pohár si odneslo „Monsport družstvo“.
Gypriliga je tradice, kterou předávají starší žáci
mladším. Jsme velmi vděční za to, v jak výborném
stavu byla předána nám, a je nám ctí, že ji můžeme
posouvat zase dál, tentokrát díky získané dotaci. Velké díky samozřejmě patří i vedení Masarykova gymnázia
v Příboře, které nás v těchto aktivitách dlouhodobě podporuje
a vychází nám vstříc.
V Local TV Příbor 3. zprávy s premiérou 13. 1. 2019,
www.televize-pribor.cz

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SHRNUTÍ AKTIVIZAČNÍCH A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
V DOMOVĚ PŘÍBOR V ROCE 2018
Martin Poruba, Domov Příbor, p. o.

V průběhu roku 2018 jsme se snažili vytvořit velice pestrou nabídku aktivizačních činností
a to tak, aby si každý z uživatelů mohl vybrat,
co se mu líbí. Chtěli jsme, aby uživatelé co nejméně zažívali pocity osamění, špatné nálady,
zbytečnosti, marnosti a nemysleli na útrapy, které s sebou přináší stáří. Téměř každý pracovní
den byla v programu zařazena minimálně jedna
hlavní skupinová aktivita a samozřejmě jsme
neopomíjeli individuálně se věnovat také uživatelům na pokojích, kteří
nejsou schopni, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či nezájmu, se
skupinových aktivit účastnit. Při práci jsme vycházeli z individuálních
plánů, potřeb a přání uživatelů a také jsme velice ocenili spolupráci s klíčovými a sociálními pracovníky i příslušníky rodin. Osobitým přístupem
a nasazením při vytváření a zajišťování aktivit se nám podařilo, že zájem o nabízené aktivity narůstal a účastnila se jich mnohdy najednou
třetina obyvatel Domova (skupinová cvičení, přednášky s promítáním,
kulturní akce v Domově, tréninky paměti…) Zvýšený zájem ze strany
uživatelů jsme zaznamenali také o pohybové činnosti na posilovacích
a rehabilitačních strojích, tréninky chůze, masáže a práci s manipulačními pomůckami, které jsme si mnohdy sami s uživateli vyráběli. Práce
v dílně s různými materiály a náčiním zase lákaly uživatele, kteří byli
celý život zvyklí pracovat a tvořit rukama a jejich výrobky pak potěšily
nejednoho vystupujícího z řad dětí i dospělých, kteří tyto prezenty
dostali darem (práce se dřevem, papírem, proutím, tkaní na stavu…).
Pravidelná setkávání si nenechávali ujít uživatelé se zájmem o čet-

bu, hudbu a společenské hry na pravidelných
klubech (čtenářský, hudební, pánský). Je nutno
zmínit, že se nám podařilo uživatele oslovit,
takže se navzájem sami motivovali k využívání
jednotlivých aktivit a po víkendu, kdy aktivizační pracovníci mají volno, byli natěšeni, co jim
přinese nový pracovní týden.
V roce 2018 se nám také podařilo maximálně navázat spolupráci s mnohými organizacemi
v našem okolí, které nám pomáhaly přispět ke kvalitnímu životu našich
uživatelů, ať už svou přítomností, nebo nabízeným programem (město
Příbor a dětské zastupitelstvo, MŠ a ZŠ, Městská knihovna Příbor,
Muzeum v Příboře, Policie ČR, Masarykovo gymnázium Příbor, Dětský domov Příbor, canisterapie, dobrovolníci z Adry, Denní stacionář
Vlčovice, dobrovolníci z řad žáků a studentů…).
Krásné zážitky jsme společně s našimi uživateli prožívali při návštěvě
kulturních akcí, blízkého okolí, památek, při kulturních akcích přímo
v Domově, při celorepublikové soutěži „Jedem v tom společně“ a ke konci
roku prostřednictvím projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.
Díky individuálnímu a partnerskému přístupu se nám podařilo
s uživateli navázat téměř kamarádský, ovšem profesionální vztah, založený na vzájemné důvěře, který je nezbytný pro vykonávání aktivizace.
Věříme, že v nastavené práci budeme pokračovat i v tomto roce a budeme zvyšovat kvalitu služby například prostřednictvím absolvovaných
kurzů a školení a spoluprací se stávajícími i novými organizacemi a lidmi, kteří přispívají svým konáním k potěšení druhých.

ŽIVÝ BETLÉM 2018
Za farnost Příbor Stanislav Štefek, radní města

Poslední adventní sobotu, v pošmourném a mokrém odpoledni, se na
příborském náměstí odehrál příběh světla a vtěleného Dobra – Živý betlém.
Je krásnou tradicí, že se můžeme v Příboře v předvánočním shonu
zastavit a zamyslet se nad pravou podstatou Vánoc, nad příběhem
prostého dítěte narozeného do Betlémských jeslí. Skupina asi 35
farníků poctivě nacvičovala od začátku prosince příběh zrození
malého Ježíška, vyšívala kostýmy a malovala kulisy... Vše se připravovalo na příchod Toho, jehož úkolem bylo spasit svět… A jak

to dopadlo? Úžasně, i letos se Ježíšek v Příboře narodil! Dovoluji
si na tomto místě poděkovat všem účinkujícím, příborské farnosti
a panu faráři, městu Příboru, Technickým službám města Příbora,
Jakubu Nedomovi za ozvučení akce a v neposlední řadě děkuji Vám
všem, kteří jste se nenechali odradit špatným počasím a přišli s námi
zahájit oslavu Vánoc.
V Local TV Příbor 1. zprávy s premiérou 1. 1. 2019, www.televize-pribor.cz
Fotogalerie na www.pribor.eu
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VÁNOČNÍ RUKODĚLNÝ JARMARK A RESTAURANT DAY PŘÍBOR
Ing. Jana Konečná, Coworkingové centrum Příbor

Dne 1. 12. 2018 se v Kulturním domě Příbor již potřetí uskutečnila
akce s názvem „Vánoční rukodělný jarmark a Restaurant Day“.
Jejím smyslem bylo udělat si letos opět Vánoce MADE IN PŘÍBOR
– tj. dát si pod stromeček dárky vyrobené tady - v Příboře a nejbližším okolí, v širším slova smyslu pak zpropagovat a podpořit místní
výrobce a řemeslníky a pomoci místní ekonomice k soběstačnosti.

firmy AMOENÉ, pro kterou to byla v tomto roce 3. prodejní akce
po veletrhu v Brně a v italské Boloni.

V rámci jarmarku nabízelo své výrobky 23 amatérských a profesionálních prodejců, z toho 3 stánky byly dětské (keramika, plyšáci, přáníčka).
Velký sál Kulturního domu byl naplněný k prasknutí. Nejvíce stánků
bylo z Příbora, krajkářky přijely z Kopřivnice, svíčky z Fulneku, oblečení z Mořkova, ale měli jsme i prodejce z Rožnova nebo Ostravy.
Atmosféru doplnil flašinetem a pečenými kaštany Koloniál František.
Děti si mohly nechat namalovat na tvář jakoukoli masku či postavičku.

Nejdůležitější na celé akci byla hojná účast návštěvníků – je vidět, že
si lidé na tuto akci již zvykli, těšili se a přišli. Jarmark tak byl příjemným setkáním s přáteli, příležitostí si popovídat, pokochat se a dát
si něco dobrého k snědku.

Co se týká sortimentu, i tentokrát jarmark nabídl opravdu pestrý
výběr - od dekorací, svíček, po bižuterii, zerowaste dárky, domácí
pralinky, čokolády, perníčky, pletené a háčkované hračky, ručně malované mandaly, quilling vánoční přání a keramiku. Všechno vyráběné
ručně a s láskou. Byli jsme moc rádi za účast příborské kosmetické

Příjemný odpočinkový nádech dodal přidružený Restaurant Day,
tentokrát s nabídkou sladěnou do vánoční atmosféry. Výborný punč
zajistilo Družstvo VIKTORINA LOCA provozující v Příboře bezobalový obchod.

Věřím, že se všem prodejcům, návštěvníkům, kuchtíkům i jedlíkům
akce líbila a přispěla k pohodovému naladění na vánoční svátky.
Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat městu Příboru, že akci
podpořilo částkou 2 000 Kč v rámci grantu veřejné finanční podpory
na rok 2018. Prostředky dotace byly použity na pronájem sálu Kulturního domu a zajištění organizace akce.
V Local TV Příbor v 1. zprávách 2019 s premiérou 1. 1. 2019,
www. televize-pribor.cz

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V RINGU
Karel Till ml., Ringo klub Příbor

Ringo klub TJ Sokol Příbor
pořádal pod záštitou sokolské
organizace 1. 12. 2018 pátý
ročník turnaje v tomto ne moc
známém sportu.
Dovolte mi nejdříve ve zkratce představit tento svižný a na
postřeh náročný sport. Jde
o jakousi obdobu volejbalu
s tím rozdílem, že se nehraje
s jedním míčem, nýbrž se dvěma ringo kroužky.... Tým tvoří
tři hráči, třeba i s náhradníky,
hraje se na volejbalovém hřišti
na dva vítězné sety do 15 bodů.
Teď k samotnému turnaji. Letos se přihlásilo sedm týmů
- mezi nimi známí Krychlíci,
Sokolíci, Hájovští. Bohužel
dodnes vyhrávající klokočovský tým se rozpadl a místo něj
vznikl PakaTeam, kde zůstal
z Klokočova jen mladý Karel
Till. Přihlásili se i nováčci - týmovými benjamínky byla družstva
Jeseník, Vidličky a loňské Štafle. Hráli pánové, dámy, ale i děti - kluci
a holky.
Již od samého začátku od 10. hodiny bylo vidět nadšení do hry a soutěživost. Obojí vydrželo do samého konce, i když pravda - kolem
15. hodiny už toho měli někteří dost. Přesto byly vidět nádherné
akce, odhodlání, dokonce i skoky! Každý si chtěl sáhnout na putovní
pohár a dával do toho všechny síly.
Po celou dobu turnaje bylo možné se občerstvovat, nebo si odpočinout v prostorách sokolské kanceláře, která byla předělána na velmi
útulnou a vánočně vyzdobenou minirestauraci. Nabízen byl vynikající
„Kabošův“ guláš, klobásky, chlebíčky, nápoje.
Kolem půl čtvrté odpoledne se odehrál poslední zápas a dočkali jsme
se vyhlášení výsledků a rozdělení cen. Bronzovou medaili nakonec brali
Sokolíci, stříbrnou PakaTeam a putovní pohár putoval nově do Hájova.
Po závěrečném ceremoniálu dospělí hráči vášnivě a spokojeně i se
smíchem debatovali mezi sebou do pozdních nočních hodin.
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Na závěr bych chtěl za pořadatele poděkovat sponzorům, kteří do
Mikulášského turnaje ringa darovali pěkné ceny, hráčům za úžasné
výkony a v neposlední řadě obsluze minirestaurace za vynikající služby. Organizátoři - Ringo club Příbor - zároveň děkují za poskytnutí
grantu městu Příboru.
Kdyby měl kdokoli a jakéhokoli věku zájem přidat se a hrát ringo
v suprovém a veselém kolektivu, neváhejte nás navštívit v prostorách
sokolské tělocvičny, a to každou neděli od 18. hodiny.
Ringo klub také pořádá v letních měsících plážový miniturnaj na
příborském koupališti. Letos si můžete zahrát s námi!
Navíc náš Ringo klub nejenže trénuje, hraje a podává sportovní
výkony, ale také pořádá různé odpočinkové akce. Patří mezi ně letní
grilování na zahradě sokolovny nebo každoroční výstup na Javorník
jak v létě, tak v zimě. O zábavu vskutku není nouze. Smějeme se nejen
my, ale i naši přátelé nebo náhodní kolemjdoucí turisté! Tento rok
můžete být mezi nimi i vy. Přijďte mezi nás.
Ringo turnaj v Local TV Příbor 50. zprávy s premiérou 8. 12. 2018,
www.televize-pribor.cz

9. KLOKOČOVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Libor Pustějovský, o. s. Klokočov, z. s.

Když jsme ráno všechno připravovali, sami jsme tomu nemohli uvěřit, že je to již 9. ročník.
Za dobu devíti let se již okolo našeho turnaje vytvořila jakási
komunita a jsme velice rádi, že se vždy mezi Vánoci a Novým
rokem setkáme, pobavíme se a ještě si při tom zasportujeme.
Na rozdíl od dob minulých letos bohužel nebyla otevřena ženská
ani dětská kategorie.
I tak se sešlo celkem 16 hráčů. Další přátelé a kamarádi se přišli
podívat a povzbuzovat.
Po rozlosování hráčů do dvou skupin byl turnaj v 9:30 zahájen.
Ve skupinách po 8 se hrálo formou každý s každým. Počítal se
každý bod, protože do osmifinále postupovali všichni a každý
se snažil vytvořit si co nejlepší pozici do play-off. Již tady jsme
mohli pozorovat největší adepty na vítězství.
Kolem 12. hodiny se povedlo odehrát základní skupiny a všichni
netrpělivě čekali na výsledky druhé skupiny, aby zjistili svého

soupeře do osmifinále. Tady už je to jen loterie. Po odehrání semifinále jsme sklidili všechny stoly až na jeden, kde se
odehrál zápas o bronz a finále. Zápasy o medaile byly nepochybně divácky nejatraktivnější, proto se hrály na 3 vítězné
sety.
Na prvním místě se nakonec umístil, stejně jako loni, Oldřich
Seibert, na druhém Petr Rzepka. Třetí místo náleží nováčkovi
našeho turnaje Jiřímu Kubáňovi a čtvrté Lubomíru Čechovi.
Vyhlášení vítězů a občerstvení bylo připraveno v hospůdce
JAAL.
Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník, proto se pokusíme vymyslet něco speciálního.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a těšíme
se na Vás opět za rok.
V Local TV Příbor 4. zprávy 2019 s premiérou 20. 1. 2019,
www.televize-pribor.cz

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ PRCHALOV
Antonín Volný, Osadní výbor Prchalov

Osadní výbor Prchalov zorganizoval v pátek 7. 12. 2018 setkání
občanů v seniorském věku spojené se zájezdem, jehož cílem byla
prohlídka zámku Lešná. Tento zámek v obci Lešná nedaleko Valašského Meziříčí byl v roce 2013 kompletně zrekonstruován za finanční
pomoci Evropské unie. Prohlídka zámku se uskutečnila s průvodkyní,
která nám poskytla zasvěcený a zajímavý výklad o historii zámku.
Zpestřením prohlídky byla vánoční výzdoba, na kterou bylo použito
několik set různobarevných baněk, několik vánočních stromků
a mnoho chvojí
a stuh. S výzdobou jsme se setkávali ve všech
místnostech,
kterými jsme během prohlídky
procházeli. Byli
jsme prohlídkou

zámku příjemně překvapeni a můžeme tento zámek doporučit jako
tip na výlet.
Po prohlídce jsme se vrátili zpět na Prchalov, kde bylo v Obecním
domě pro seniory připraveno malé občerstvení.
Zájezdu se zúčastnilo 29 seniorů a posezení v Obecním domě Prchalov potom doplnilo dalších 12 občanů, kteří se nemohli zájezdu
z různých důvodů zúčastnit.
Na závěr možno konstatovat, že celá akce se vydařila, což bylo možné
pozorovat na spokojených tvářích všech účastníků.

MEMORIÁL MILANA STRAKOŠE VE STOLNÍM TENISE
Bohuslav Polášek, předseda oddílu stolního tenisu TJ Sokol Příbor

V sobotu 8. 12. 2018 uspořádal oddíl stolního tenisu při TJ Sokol
Příbor už 4. ročník Memoriálu Milana Strakoše ve stolním tenise.
Turnaj byl určen pro neregistrované hráče a hráčky a registrované od
150. místa okresního žebříčku. Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů a hráček
ze širokého okolí od Oder, Hodslavic až po Orlovou. Nejdřív se hrály
dvouhry, přičemž hráči byli náhodným losem rozděleni do osmi skupin
po pěti resp. šesti hráčích, kde se hrálo systémem každý s každým na
dva vítězné sety. Nejlepší čtyři z každé skupiny postoupili do pavouka
o 32 hráčích a pak se hrálo vyřazovacím způsobem na tři vítězné sety.
Mezi nejlepší čtyři hráče do semifinále postoupili Peichel s Jáchymem,
což jsou členové našeho oddílu a fotbalový rozhodčí Brabec z Příbora
s Málkem z Bílovce.
Vítězové semifinále Peichel a Brabec se utkali ve finále o celkové
vítězství a to patřilo Peichelovi po výhře 3:0. V boji o třetí místo pak
Málek porazil Jáchyma 3:1.
Součástí memoriálu byla i soutěž ve čtyřhře, do které se přihlásilo
celkem 19 dvojic. Začalo se opět ve skupinách systémem každý s každým a nejlepších osm dvojic postoupilo do čtvrtfinále. Následovalo

semifinále a nakonec finále, ve kterém domácí dvojice Jáchym-Peichel porazila Mikušku s Lakomým. V boji o třetí místo další domácí
dvojice Kurta-Seibert porazila mladíky z Bílovce Málka-Návedla.
I když čtyři přihlášené hráčky hrály společně s muži v hlavní soutěži,
samostatně pak odehrály svůj turnaj a vítězkou se stala p. Polášková
z Lubiny před domácí Pařilovou a Pustowkovou z Bílovce. Čtvrtá
skončila domácí Trýbová.
Celkově se odehrálo na sedmi stolech 167 utkání, což si vyžadovalo
dobrou organizaci, proto bych chtěl všem, co se na zdárném průběhu turnaje podíleli, poděkovat. Pochvalně se k úrovni i organizaci
vyjadřovali i účastníci turnaje , kteří většinou nebyli u nás poprvé,
a věřím, že ani ne naposled. Příští už 5. ročník Memoriálu Milana
Strakoše se uskuteční v prosinci 2019.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem TJ Sokol Příbor sponzorovi
memoriálu, a to městu Příboru, které přispělo finanční dotací na
ceny pro nejlepší tři v každé kategorii.
V Local TV Příbor 1. zprávy 2019 s premiérou 1. 1. 2019,
www.televize-pribor.cz
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„KLIMA SE MĚNÍ A MY S NÍM“ V ROCE 2018
Alena Malíková, neformální sdružení Příbor v pohybu a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Moravská brána

Cyklus patnácti přednášek „Klima se mění a my s ním“ probíhal
střídavě v refektáři piaristického kláštera a v prostorách Kulturního domu od září 2016 do prosince 2018. K jeho uspořádání vedla
snaha o hledání odpovědí na otázky: člověk se podílí na změně
životního prostředí, které se výrazně zhoršuje; prohlubuje své vědecké poznání, zlepšuje technologie, ale je šťastnější? Co ho přiměje
k zamyšlení nad tím, co a jak změnit, aby i naše děti měly dostatek
kvalitních potravin, vody a dýchaly čistý vzduch; abychom uměli
žít s vyrovnanou, jasnou myslí, byli šťastní?
Rámcem řady setkání bylo motto švýcarského lékaře, psychoterapeuta a zakladatele analytické psychologie Carla Gustava Junga
(26. července 1875 – 6. června 1961):
„Nálada univerzální destrukce a obnovy … vyznačuje naši dobu.
Tuto náladu lze pociťovat všude, v rovině politické, sociální i filosofické (environmentální, pozn. aut.). Žijeme v tom, co Řekové nazývali kairos – pravá chvíle – pro „metamorfózu bohů“, základních
principů a symbolů. Tato zvláštnost naší doby, která určitě není naší
vědomou volbou, je výrazem nevědomého člověka v nás, který prochází proměnou. Příští generace budou muset s touto transformací
počítat, pokud nemá lidstvo samo sebe zničit silou svých vlastních
technologií a své vědy. … Tolik je toho v sázce a tak moc to vše
závisí na psychické konstituci moderního člověka.“
Šíře tématu umožnila zvát jak odborníky na psychickou stránku
člověka (psychospirituální krize, meditace, zamyšlení nad životem
a smrtí, strach), tak na témata zemitější (např. fenomén Moravská
brána, živel vody, hospodaření s půdou).

nou finanční podporou města Příbora, za což opravdu velmi
děkujeme.
V roce 2018 se jednalo o následující přednášky:
Třicet dní v čchan-buddhistickém klášteře v čínském Kantonu,
přednášející Feng yün Song. Příspěvek měl za cíl připomenout
význam meditace v současném (chaotickém) životě; upozornit na
možnost každého člověka vlastním způsobem přispět k proměně
vztahu k sobě samému i k prostředí, ve kterém žijeme.
Geokultura v Jeseníkách, přednášející Jiří Glabazňa (přednášel
v Příboře, v rámci cyklu Klima se mění a my s ním v březnu 2017
– Géniové živé vody). Přednáška měla za cíl připomenout vztah
člověka k Zemi, přispět k dalšímu rozměru jejího vnímání a na
konkrétních příkladech z Olomouckého kraje, z oblasti Jeseníků
ukázat, jak je možné pro Zemi tvořit.
Happy Farmers, promítnutí dokumentu a diskuse s režisérkou,
Barborou Kinkalovou. Protagonisty dokumentu jsou muži, kteří
ekologicky pěstují zeleninu v oblasti meditačního centra Plum
Village ve Francii. Jde o oblast naprosto nevhodnou pro jakékoli
zemědělské hospodaření, a přesto zde dokážou vědomě, šetrně pěstovat kvalitní zeleninu bez použití chemických prostředků (hnojiv
nebo pesticidů). Po promítnutí filmu následovala dlouhá diskuse
v příjemném prostředí Čajovny ve staré kovárně, které se zúčastnili
zejména místní pěstitelé zeleniny.
Na přednášky přicházeli lidé z Příbora, ale přijížděli i ze vzdálenějších míst. Doufáme a věříme, že setkání byla přínosná a inspirativní.

Všechna setkání bylo možné uspořádat díky podpoře odboru kultury a cestovního ruchu; poslední tři loňská pak s veřej-

O konání všech pořadů jsme informovali na
http://www.priborvpohybu.cz/aktivity.html.

ROK PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ ANEB SKAUTSKÝ ROK 2018
Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Rok 2018 byl pro náš stát slavnostní, slavilo se totiž 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. Tuto významnou událost
jsme si v říjnu připomněli také, krom toho jsme se však v tomto roce
vůbec nenudili. Během celého roku jsme zažívali nová dobrodružství
na více jak 25 akcích.
První akce roku 2018 se konala hned na konci prvního měsíce. Jednalo
se o již tradiční Uzlařskou regatu, kde jsme společně s našimi bratry
a sestrami z Lubiny ukázali naše uzlařské dovednosti. Novými přeborníky ve svých kategoriích se nakonec stala Claudinka, Verča, Emu a Kája.
Během jarních prázdnin, které tentokrát vyšly na konec února, jsme se
vydali na Zimní minitábor na skautskou základnu do Pochně.
Měsíc duben byl skautských akcí plný. Na jeho začátku jsme se opět
zapojili do celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko“ a uklidili jsme
náš městský park. Odměnou nám byl špekáček a návštěva interaktivního centra Rikitan v bývalém M klubu. Jen o týden později se
v Lubině konalo střediskové kolo Závodu vlčat a světlušek. Na něm
si naše i lubinské družiny světlušek a vlčat vyzkoušely své vědomosti
a dovednosti. Ty pak využili v okresním kole, které se konalo 5. května
na hřišti v Klokočově, pořádalo ho naše středisko. Výhodu domácího
prostředí proměnila družina Havajek v postup a o měsíc později v krajském kole v Klimkovicích obsadila krásné 3. místo. V nejbližší sobotu
okolo svátku sv. Jiří, která letos vyšla na 21. 4., jsme se tradičně vydali
společně s několika dalšími stovkami skautů a skautek na Ivančenu.
V červnu jsme se na kolech vydali do Lubiny na střediskovou vaječinu.
O prázdninách se již tradičně první týdny v červenci, konkrétně v termínu 4. – 14. 7., konal skautský letní tábor, a jelikož jsme chtěli změnu,
tak jsme se po dlouhých letech vydali na nové místo. Naším novým
domovem bylo Nečínské údolí u Luboměře. Tématem byly Staré řecké
báje a pověsti. Svůj tábor měli také roveři a rangers, ti se na nové tábořiště vydali již o pár dní dříve. Během prázdnin se naši roveři vydali do
útulku nebo do domova důchodců, kde dělali radost jejich obyvatelům.
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V září nás čekala opět Zahajovačka, tentokrát však rozdělená podle
družin.
V říjnu se na Polním vaření opět naše družinky mezi sebou utkaly
o titul nejlepších kuchařů. V pátek 26. 10. jsme si na speciální skautské schůzce společně připomněli 100. výročí založení samostatného
Československa.
V prosinci i k nám zavítal skautský Ježíšek, a to o víkendu 14. – 15. 12.
Vánoční schůzka byla navíc obohacena o část pro rodiče, ve které
jsme všem nabídli výborný vánoční punč a zábavu ve formě hry Bingo! V neděli 16. 12. se pak naši roveři vydali pro Betlémské světlo,
které jsme 23. a 24. prosince rozdávali lidem na příborském náměstí.
Poslední akcí roku 2018 byl již 6. ročník skautského pingpongového
turnaje O zlatou pálku.
Během roku 2018 jsme také pokračovali s postupným zateplováním
našeho střediska. Tentokrát se nám povedlo zateplit 3 další klubovny.
A kolik nás letos bylo? Opět více než minule! V roce 2017 se v našem
středisku registrovalo celkem 165 skautů a skautek. V roce 2018 náš
počet vzrostl o dalších 12 skautů a skautek na 177 členů. Skaut v Příboře
a Lubině se tedy i v minulém roce nadále držel vzrůstajícího trendu
členů a to nás jen těší.
Skauting v Příboře by však nefungoval bez několika věcí – bez dětí,
vedoucích, rodičů či města. Proto bychom rádi touto cestou všem
poděkovali. Městu Příboru bychom rádi poděkovali za celoroční podporu, ať už finanční nebo poradní. Naše poděkování si zaslouží i všichni
rodiče, kteří nám věří natolik, že nám pravidelně svěřují své děti. Velké
díky patří i samotným dětem, bez kterých by to nebylo ono a které nám,
vedoucím, dodávají spoustu energie a radosti. To největší poděkování
však patří všem vedoucím, kteří dobrovolně tráví ve skautu spoustu
volného času a i přes práci či školu dávají do vedení všechno. Děkujeme!
Za příborské skautky a skauty
Paťa

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV – ZHODNOCENÍ ROKU 2018
Karel Szydlowski, jednatel O. S. Klokočov, z. s.

V roce 2018 proběhly všechny tradiční akce pořádané
O. S. Klokočov s jedinou výjimkou. Z důvodu opravy prostor
restaurace ve Skotnici (místo konání Klokočovského plesu)
se tento ples nekonal. Ale pro naše příznivce dobrá zpráva:
letos se dne 9. 3. 2019 opět potkáme ve víru tance na parketu
rekonstruovaného sálu U Žabáka.
A tak jsme uplynulý rok zahájili masopustním průvodem
Klokočovem. Akci pro dospělé následovalo dětské maškarní dovádění poprvé konané v nově otevřeném příborském
Kulturním domě. Tato akce pro děti v novém prostředí měla,
vzhledem k počtu přítomných a následných reakcí, zcela
nečekaný úspěch.
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.
Tato již proslavená akce, kromě jiného hlavně tradičním
a jak se všeobecně tvrdí, široko daleko nejlepším gulášem,
v roce 2018 pravděpodobně překonala co do počtu hostů
všechny předchozí.
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:
http://www.klokocov.com
Z „budovatelských“ aktivit loňského roku je třeba uvést
výstavbu plochy a zastřešení pro vaření guláše, instalaci betonových obrubníků oddělujících travnaté plochy od
ploch určených k pobytu lidí, montáž okapů a trativodů
na dešťovou vodu, okenic, opravu stojanů na jízdní kola,
atd. Protože si uvědomujeme, že Technické služby města
Příbora nemohou, zvláště v období bujného růstu trávy,
vždy včas sekat trávu v okolí dětských prvků a pískoviště na
klokočovském hřišti, zakoupili jsme z vlastních prostředků
motorovou travní sekačku a snažíme se, abychom udrželi
toto prostředí v odpovídajícím stavu. Bohužel, v uplynulém
roce jsme museli iniciovat pokácení dominanty prostoru
dětského hřiště - košatého ořechu, protože jeho stav začal
ohrožovat návštěvníky hřiště. Stejně tak se ve spolupráci
s Technickými službami města Příbora podařilo vyfrézovat
pařezy původních smrků a provést prořez a úpravu stromů
na břehu potoka ohraničujícího klokočovské hřiště.
Na podzim jsme zakoupili a dovezli použité teepee, které
plánujeme na hřišti postavit v letních měsících a nabídnout
k využití.
Tak, jak jsme slíbili při jednání o nákupu pozemku pro hřiště
a jeho následném využití, začaly v roce 2018 hřiště a jeho vybavení využívat i jiné organizace a jednotlivci. Jako příklad lze
uvést akci svazu turistů, školek a škol, ale i městského úřadu.
Z přípravných akcí pro další období byla v minulém roce
nejvýznamnější problematika výstavby víceúčelového sportovního hřiště se zpevněnou plochou. Po členské schůzi
(dříve valné hromadě) bylo jasné, že původní varianta vý-

stavby tohoto hřiště městem není v nejbližším období reálná.
Vzhledem k této skutečnosti výbor občanského sdružení
přišel s variantou řešení výstavby tohoto víceúčelového hřiště
svépomocí. Tedy tak, jak jsme stavěli budovu, tj. s využitím
dotací, grantů, sponzorských darů a hlavně aktivity členů
a obyvatel Klokočova i Příbora. Podmínkou pro takové řešení
bylo převedení pozemku pro výstavbu tohoto hřiště formou
zápůjčky na Občanské sdružení Klokočov. Žádost o takovouto zápůjčku byla podána na městský úřad v měsíci září 2018.
Bohužel, při seznámení se se zněním vyhotovené Smlouvy
o zápůjčce uvedeného pozemku jsme museli od smlouvy odstoupit. Důvodem byl nekompromisní požadavek, abychom
stavěli dle vypracovaného projektu, což znamenalo pro nás
neakceptovatelnou investici ve výši cca 3 miliony Kč.
Koncem listopadu 2018 výbor občanského sdružení inicioval
setkání s novým vedením města k problematice výstavby
tohoto hřiště. Navzájem jsme se informovali o problémech
a možnostech realizace této výstavby. Věříme, že společně
najdeme cestu ke splnění tohoto úkolu.
Touto cestou výbor občanského sdružení děkuje všem svým
aktivním členům za jejich ochotu a čas, které věnovali přípravě a organizování akcí, výstavbě a údržbě zařízení sdružení. Také děkujeme všem našim příznivcům a sponzorům
a především vedení města Příbora za finanční podporu akcí
organizovaných Občanským sdružením Klokočova, z. s.
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PŘEDÁVÁNÍ DÁRKŮ OD JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT V ROCE 2018
Mgr. Romana Závodská, DiS., sociální pracovnice Domova Příbor

V předvánočním čase 19. prosince proběhlo
v Domově Příbor, p. o., slavnostní předávání
dárků v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“. Pod nazdobeným vánočním stromečkem se sešla nemalá hromádka „překvapení“ i konkrétních
splněných přání.
Tento projekt, jak potěšit osamělé seniory, se uskutečnil pod
záštitou Českého rozhlasu již druhým rokem. Vnímám jej jako
velice smysluplný a myšlenku jeho tvůrkyně jako úžasnou lidskou solidaritu veřejnosti se starými lidmi žijícími v domovech
pro seniory, kteří se mnohdy cítí osaměle, byť příbuzné mají,
nebo někteří z nich nemají vůbec nikoho blízkého.
Je neuvěřitelné, kolik lidí z naší republiky projevilo zájem
obdarovat naše „babičky a dědečky“. Důmyslnost dárců vyplnit co nejlépe přání i opravdový lidský zájem udělat radost
starému člověku v dnešní uspěchané a „zdánlivě“ materiálně
laděné společnosti ukázaly, že jsou mezi námi stále lidé, kteří
mají srdce na dlani.
Celkem 13 šťastných seniorů Domova dostalo dárek od
svého „Ježíškova vnoučete“. Komunikace s dárci probíhala
výborně, všichni byli velmi obětaví a vstřícní a prvořadé pro
ně bylo udělat radost splněním toho „nej“ přání. Často přidali
do balíčku ještě cukroví, svíčku, sladkost či jinou maličkost
navíc. Jelikož mnoho dárců pocházelo z větší dálky, často
z jižní Moravy nebo Čech, došlo k osobnímu předání pouze
dvou dárků. Ostatní byla zaslána poštou, ale všechna byla
doručena včas a v pořádku, mnohdy s vánočním přáním
a osobním dopisem. V balíčku se našel také oblíbený plyšák
a namalovaný obrázek od malé holčičky.
Obdarovaní senioři měli z dárků radost. Dárky se opravdu
všem líbily a splnily jejich představy a mnohé byly i milým
překvapením v podobě praktického využití. Jedním z příkladů je situace uživatelky, která si přála léky na nachlazení
a týden na to onemocněla. A díky Ježíškovým vnoučatům
měla k dispozici to, co k uzdravení potřebuje. Jiná si přála
rychlovarnou konvici, díky které jí mohou pečovatelky pra-

videlně vařit oblíbené čaje. Další obdarovaná babička, která
nemívá často „dobré“ dny a bývá negativně naladěna, jako
by rázem „ožila“, když si mohla pochutnat na sladkostech,
pozitivně reagovala na vánoční atmosféru, která ji přiměla
k tomu, že byla schopna popřát personálu pěkné Vánoce.
Od Ježíškových vnoučat jsme dostali také tři společné dárky
pro uživatele, a to vánoční stromeček, materiál pedig a šicí
stroj do hobby dílny. Dva z nich nám dárci přišli osobně
předat, z nichž materiál do dílny – pedig určený na tvorbu
košíčků, zvonečků a dalších motivů předali mladí manželé
z Kopřivnice. Ti s námi strávili příjemné dopoledne v předvánoční atmosféře při tvorbě vánočních dekorací. Již teď víme,
že naše setkání není tím posledním, jelikož jsme se dohodli,
že do budoucna rádi přijdou zahrát na kytaru a zazpívat našim uživatelům. Manželé, kteří darovali vánoční stromeček,
přinesli uživatelům Domova několik lahví nealkoholického
šampaňského a domácí cukroví, společně si povídali a připili
si na příjemné prožití vánočních svátků a na šťastný nový rok.
Všem Ježíškovým vnoučatům patří upřímné poděkování
…… A na závěr nezbývá jen
říci, že toto je práce s lidmi
a pro lidi, která má opravdový smysl.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FOTOKLUBU PŘÍBOR ZA ROK 2018
Lubomír Jurečka, jednatel Fotoklubu Příbor, z. s.

Fotoklub Příbor měl v roce 2018 18 členů a začal s novým vedením. Předseda Ing. Vladan Mácha, místopředseda Libor Buzek
a jednatel klubu Lubomír Jurečka.
Členové Fotoklubu Příbor se scházeli jednou za čtrnáct dnů v penzionu JAAL. Na schůzkách se hodnotily fotografie, kdy se ty nejlepší vybraly do celostátní soutěže Mapového okruhu Vysočina,
kde se zúčastnilo 18 fotoklubů z celé republiky. Fotoklub Příbor
se v loňském roce umístil na pěkném 5. místě.
Dále jsme uspořádali šest výstav v příborské výstavní síni na
radnici.
V měsíci lednu a únoru jsme měli výstavu k prvnímu výročí
našeho zemřelého fotografa Vladimíra Helise.
V březnu a dubnu jsme měli tu čest, že u nás vystavoval vynikající
fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.H.c., z Opavy.
Květen a červen vystavoval další vynikající fotograf z Prahy Jan
Anděl.
Červenec a srpen u nás vystavoval pan Milan Vícha ze Studénky.
Září a říjen vystavoval vnuk našeho vynikajícího fotografa pana
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Rudolfa Jarnota, dlouhodobého předsedy Fotoklubu Příbor. Jan
Rusnak vystavoval fotografie ze sportovního prostředí.
Listopad a prosinec byly vystaveny snímky Fotoklubu Příbor
z Mapového okruhu Vysočina. V měsíci listopadu jsme znovu
vybrali fotografie do nového ročníku Mapového okruhu Vysočina,
kterého se zúčastňujeme.
Naši členové vystavovali - v lednu pan Lenart v Ostravě a v prosinci
v Novém Jičíně. Další člen Miroslav Kardačínský měl výstavu v Ostravě a v „Bartošovickém mlýně“. Alena Pončová - únor - Muzeum
Ostrava, květen Mosty u Jablunkova, červen Galerie na schodech
Ostrava Vítkovice, září Galerie VŠB Ostrava, říjen Ostrava-Svinov,
listopad knihovna Ostrava-Výškovice, prosinec knihovna Ostrava-Fifejdy. Vladan Mácha vystavoval ve vsetínském zámku Valašsko
je můj domov a získal 1. místo. Janka Burgetová a Lukáš Ukropec
a všichni členové, kteří jsou tady uvedeni se podíleli na členské
výstavě v Příboře.
Toto je přehled bohaté činnosti Fotoklubu Příbor za rok 2018.
Zprávy z vernisáží výstav pravidelně v LTV Příbor
na www.televize-pribor.cz

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR PŘÍBOR
Vladimír Bilský, předseda KČT Příbor

Výroční členská schůze proběhla 12. 1. 2019. Zhodnotili jsme
činnost v uplynulém roce a odsouhlasili plán akcí na rok 2019.
Za minulý rok se zúčastnilo všech akcí, kterých bylo celkem 32,
1 380 osob včetně mládeže. Začali jme 1. ledna Novoročním ČTYŘLÍSTKEM, to je vycházka na Hončovou hůrku, s účastí asi 70 lidí.
Dále to byly autobusové zájezdy jedno a vícedenní na kolech i pěšky,
navštívili jsme Jindřichohradecko, Říp, Kokořínsko, Máchův kraj,
zajímavá místa v Beskydech, dále to byly vlakové zájezdy i na kolech
po okolí. Kromě turistiky to byly i akce odpočinkové a relaxační,

jako je koupání v termálech, bowling, promítání fotek z akcí.
Rok jsme zakončili 30. 12. 2018 posledním pochodem roku, kde
se nás sešlo téměř 50.
Na letošní rok plánujeme akce podobného rozsahu, včetně akcí
pro veřejnost, jako je Novoroční čtyřlístek, Janáčkovy chodníčky
a opět uskutečníme výjezd autobusem na Lysou horu pro ty, kteří
se chtějí podívat na vrchol a už by výstup nezvládli.
Za to, že všechny akce můžeme dělat v plném rozsahu, děkujeme
městu Příboru za finanční podporu.

SPORTOVNÍ ŽIVOT
BASKETBALISTÉ U15 ZAHÁJILI EXTRALIGOVÉ BITVY
VÝHROU NAD USK PRAHA
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Skvělé třetí místo obsadilo po 9 vítězstvích a 5 porážkách ve skupině C základní části žákovské ligy družstvo kluků
U15. Společně s brněnskými týmy SAM
a Tygři i ostravským Snakesem si zajistilo
postup do extraligy U15 mezi dvanáct
nejlepších týmů této věkové kategorie
v České republice.
Na úvod extraligové nadstavby se basketbalisté U15 postavili na domácí palubovce haly Masarykova gymnázia dvěma pražským protivníkům. A nevedli si
vůbec špatně. V úvodním kole přehráli
v sobotu 5. ledna nebezpečný USK Praha, ve druhém o den později statečně
vzdorovali loňském mistrovi republiky
Sokolu Pražskému.
BK Příbor – USK Praha 64:50 (11:17,
21:10, 1:11, 13:12)
Body: Dostál 25, Adam Ivánek 9
(2x trojky), Machala 8 (2 trojky), Smažák 6, Havel 5, Michna 4, Viktor Ivánek
3 (1 trojka), Marek Slovák a Michal
Slovák 2, Hanzlík, Kubečka a Maléř 0.
Trojky: 5. TH: 21/11 (52%). Fauly: 18.
Užitečnost: Dostál 15, A. Ivánek 7, Machala a Smažák 4.
BK Příbor – Sokol Pražský 57:67
(15:18, 11:14, 15:18, 16:17)
Body: Havel 12 (4 trojky), Machala 12
(2 trojky), Dostál 11, Adam Ivánek 5
(1 trojka), Kubečka a Smažák 4, Viktor
Ivánek 3 (1 trojka), Michna, Marek Slovák a Michal Slovák 2, Hanzlík a Maléř 0.
Trojky: 8. TH: 6/5 (83%). Fauly: 16. Užitečnost: Havel 12, Machala 11, Dostál 6.
„První utkání extraligy jsme začali bojácně a první koš ze hry jsme dali až
v 7. minutě za stavu 2:9. Tím kluci ztratili
ostych a začali snižovat náskok soupeře
a v 6. minutě druhé části jsme se dostali
poprvé do vedení 24:23. Po poločasovém vedení 32:27 jsme rozhodující krok
k vítězství učinili ve třetí části, kterou

Jan Hanzlík (ve světlém s míčem) zakončuje přes obranu USK
Praha.

Basketbalisté BK Příbor U15 se na úvod extraligy postavili
soupeři zvučného jména - USK Praha.

Nejlepší střelec utkání proti USK Praha David Dostál v obležení protihráčů.
Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

jsme vyhráli 19:11. Třináctibodový náskok jsme v posledním dějství navýšili
na konečných 14 bodů rozdílu. Dobrý
výkon celého týmu zejména v obraně,
střelecky tým táhl opět David Dostál,
který ovládl prostor pod oběma koši,“
řekl trenér týmu U15 Miroslav Slovák.
Ve druhém víkendovém utkání se proti
příborským basketbalistům postavil loňský mistr České republiky a aktuální lídr
extraligy Sokol Pražský. „V utkání nám vyšla první polovina úvodní čtvrtiny (11:5),
naopak ve druhé části tohoto období
kraloval soupeř (4:13). Ve druhé i třetí
části utkání jsme s favoritem drželi krok
a nenechali jsme si ho výrazně výsledkově
odskočit – po třech částech stav 41:50,“
popisoval trenér Slovák. „V poslední části
jsme se dostali opět do hry dvěma úspěšnými trojkovými pokusy v 6. minutě, které
přinesly snížení na rozdíl šesti bodů. Závěr
si ale zkušený soupeř, skvěle dirigovaný
Ondrou Hauzerem, pohlídal a nepřipustil
překvapení. Opět jsme zahráli velmi dobře, škoda jen mnoha našich školáckých
chyb a ztrát. Nejlepší výkon podali Milan
Machala a Erik Havel,“ pokračoval kouč.
Tým Příbora se v extralize utká kromě už
zmíněných pražských týmů ještě s Nymburkem a Libercem (hráno 19. a 20. ledna
po uzávěrce Měsíčníku), Píseckými Sršni,
Tygry Praha, Holicemi a Pardubicemi. Na
mistrovství České republiky postoupí z této
nově vytvořené skupiny nejlepších osm.
Týmy BK Příbor a BK Holice jsou jedinými účastníky extraligy, kteří nemají status vrcholového centra mládeže či centra
mládeže. „Příborští příznivci basketbalu
tak budou mít možnost vidět to nejlepší
z české mládežnického basketbalu v kategorii patnáctiletých kluků,“ upozornil
trenér Miroslav Slovák.
Průběžně také ve zprávách LTV Příbor
na www.televize-pribor.cz
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NÁZORY OBČANŮ
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Miroslav Olšaník

Komunální volby jsou za námi, a tak se s odstupem několika
měsíců poohlédněme průřezem posledního roku sedmého čtyřletého volebního období 2014-2018. Zároveň se pokusme v této
souvislosti podrobněji odpovědět na vznesené dotazy a nejasnosti
od voličů po volbách z 5. a 6. října 2018.
S přípravou na tyto v pořadí osmé volby po roce 1989 započaly
po organizační stránce více či méně volební strany (VS) ihned
počátkem r. 2018. Postupovaly dle stanoveného časového harmonogramu úkolů a lhůt vyplývajících m.j. i ze zákona o volbách. Po
„vyhodnocení minulých volebních programů“ (VP), mimo VS Pirátů, se začalo s přípravou nových na léta 2018-2022, sestavováním
kandidátek, nezávislí kandidáti (NK) shromažďovali příslušný počet
podpisů dle zákona k registraci, plány případných předvolebních
akcí, besedujících do LTV atd., atd.
Ne všichni občané-voliči mají příslušnou moderní techniku, zejména ti starší. A tak ti, kteří měli zájem se seznámit s tím hlavním,
tj. především s komplexním vyhodnocením VP za léta 2014-2018,
toto postrádali – pokud se vůbec tak stalo. Jediné místo přístupné
všem jsou nové vývěsní skříňky, které mají smluvně pronajaty
všechny VS od technických služeb za úhradu. Některé byly po celý
kalendářní rok prázdné, i když tvoří také kolorit města. Zato ještě
nyní v r. 2019 některé od září do října 2018 tam mají VP a děkování.
Škoda, snad příště v r. 2022.
Ve VP se opakovaně objevují stále tytéž body řadu let bez konkrétních cílů nebo data, např. „estetizace či oživení náměstí“. Centrum již oživujeme téměř 30 let. Podobě tak již tři VO budujeme
„relaxační centrum“. A do třetice „nastartujeme tvůrčí atmosféru
a efektivitu úřadu“. Doposud byl tento neefektivní a netvůrčí –
viz ocenění? Atd. Některé VP jsou zahlceny a obsahují takový počet
běžných věcí, až oči přecházejí. Méně bývá mnohdy více. Toto je
ale pouze věcí rozhodnutí VS.
Součástí byly opět předvolební besedy v LTV v počtu 6. Byly velmi
pečlivě profesionálně připraveny organizačně i obsahově a zahrnovaly snad všechny oblasti života ve městě. Naprostým nedostatkem
při počtu 7 VS je časový limit v délce 2-3 min. na jednu besedu,
což má nízkou vypovídající hodnotu. Potřebný by byl alespoň
15minutový čas. Toto však zatím nelze zajistit, snad v budoucnu.
Navíc držitel licence LTV Plus Klimkovice přešel daleko dříve na
vysílání v HD, což u majitelů starších televizorů znemožnilo jejich
sledování. Každá VS nominovala na besedy 2-3 zástupce. Pouze
u VS Piráti všech šest sám absolvoval jejich lídr. Dle jeho sdělení
nikdo další neměl odvahu.
Přestože do volebního věku od r. 2014 dospělo několik set voličů,
tak účast vzhledem k místním volbám zvaných lidově „Komunálky“
je čím dál slabší, podprůměrná. V r. 1994 to bylo 66,4 %, v r. 2002
– 51,04 %, v r. 2010 již 46,89 % a v r. 2018 pouze 43,01 %. Je to
čistě věc každého občana! Ale na druhé straně volí SVÉ „domácí
ZM“. A většina několika tisíců občanů zůstane doma. Nicméně
volby jsou platné.
Přihlédneme-li k výsledkům voleb, tak poprvé hned neuspěli tři
ze sedmi lídrů stran, jeden již podruhé za sebou. Největší propad
měla ODS.
Úspěch a vítězství SNK „Příbor je náš domov“ nebyl až tak překvapením, snad pouze počtem mandátů. Problém „domečku“ na
ul. Masarykově se řeší již třetí VO, což mnozí občané pozorně
sledují. Jeho zařazením do svého VP tento neprodat a rekonstrukcí
realizovat ve VO 2018-2022, záměr zřídit v něm a provozovat „domov pro seniory“, a to ať ve formě klasického domova důchodců,
denního či týdenního stacionáře, nebo jejich kombinací, či zřízení
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dalších sociálních služeb. Uchopení tohoto problému, zorganizování
petice s více než 500 podpisy občanů a tím zároveň velkým počtem
hlasů pro svoji VS bylo m. j. především rozhodující. Půjde o náročný
úkol. Při jeho nesplnění v tomto VO půjde o volební sestup v r. 2022.
Na druhém místě skončilo „oficiálně“ KDU-ČSL. Logicky se dalo
očekávat, že nový nastávající starosta v této funkci nezkušený si
ponechá na místě místostarosty zkušenou a osvědčenou pracovnici,
která mu bude oporou při zvládání úkolů. Jeho jedno období v ZM
není mnoho pro tak náročnou funkci.
Základem je sice aparát pracovníků pod vedení tajemníka a vedoucích odborů, který pracuje na velmi dobré úrovni, ale nestalo se tak.
Volič je totiž pánem jenom do vhození volebního lístku do urny.
A pak při povolebních jednáních a výsledcích v zákulisí pouze zírá.
Proto se hodně diskutuje o přímých volbách starostů, i když i toto
má svá pro a proti. Nepříliš šťastné bylo vyjádření p. starosty, ať
již bylo myšleno jakkoliv, že „se starými pracovat nebude.“ Možná
byla chyba, že KDU-ČSL netrvala na této funkci a toto pustila za
dvě místa v radě města. Její věc.
Až na čtvrtém místě skončil nový volební subjekt NK „Společně
pro Příbor“ složený ze 14 kandidátů ve VO 2014-2018 za TOP-09
a SZ, doplněný o dalších 9 kandidujících. Důvod je jejich věcí,
avšak v minulém VO měli 4 mandáty, nyní pouze tři. Nicméně tato
VS prokázala, že chytrost nejsou žádné čáry, že kdo umí, umí…
Neoficiálně totiž získali mandátů 5 a skončili „společně“ druzí. Říká
se, že chytrý si chodí pro radu, hloupý si myslí, že všechno umí.
VS Pirátů poprvé kandidovala v r. 2010 s 6 členy, v r. 2014 s 15 členy
a neuspěla. V r. 2018 asi po vzájemné dohodě doplnila svou kandidátku do plného počtu šesti kandidátky z bývalé VS TOP-09 a SZ.
Tito byli umně umístěni m. j. na 2. a 3. místo za lídra Pirátů. Při
volbách poté voliči „společně“ křížkováním vygumovali lídra a jediného člena VS Pirátů na této kandidátce do postavení náhradního.
Lídr, který měl lví podíl na tom, že kandidovali, nakonec se ani
nedočkal toho, že by mu odstoupením jednoho místo propustili. Je
to však opět věcí jejich. Říká se za dobrotu na…Takže „neoficiálně“
zastoupení nejsou ani v ZM, ani v RM.
Ceremoniál ustavujícího zasedání 1. 11. 2018 byl pečlivě připraven a procedurálně proběhl hladce. Překvapil však svou strohostí
i všedností, stejně jako v r. 2014. Byly odbourány tradice dodržovány
až do r. 2010. Spočívaly v tom, že předsedající řídil zasedání se
závěsným znakem města (insignií), používaným starostou při významných příležitostech. Před složením slibu byli všichni přítomní
vyzváni, aby povstali a takto setrvali po celou dobu složení slibů.
Po jeho přečtení předstoupil předsedající před předsednický stůl,
kde na vyzvání kandidáti do ZM podáním ruky a slovem slibuji
předsedajícímu složili dle zákona slib a tento následně podepsali.
Po zvolení starosty předsedající dekoroval nového starostu závěsným znakem, poblahopřál a předal další řízení zasedání. Tento
postup umocňuje slavnostní atmosféru jednou za 4 roky. Zákon
není podrobná „kuchařka“. Přesný postup podrobně neukládá, ale
také nezakazuje. Snad pro příště.
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 proběhlo 2. zasedání ZM. Jeho připravenost,
řízení a průběh ponecháme stranou. Spadá do „100 dnů hájení“,
které končí tento měsíc.
Tak jako doposud všechna ZM a jejich vedení vykonaly ve všech
sedmi VO postupně velký kus práce a dosáhly řady úspěchů i mimo
rámec města, přejeme i v tom osmém VO, aby nové ZM na toto
navázalo a posunulo naše město o další krok dopředu.
Komunální volby jsou tedy za námi, ale koncem května nás čekají
další volby - a to do EP. Ale to je zase o něčem jiném.

!

KULTURNÍ ŽIVOT
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TERMÍNU DIVADLA
NEPRODEJNÉ MANŽELKY
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Informujeme tímto, že z provozních důvodů dochází ke změně termínu představení Neprodejné manželky. Původně plánovaný termín 12. 5. 2019 je nahrazen termínem 24. 3. 2019. Zakoupené vstupenky se
vrací a budou vyplaceny v turistickém informačním centru. Za komplikace se velice omlouváme.

MATERIÁLY O FILMOVÉ KULTUŘE V PŘÍBOŘE
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Vážení občané,
obracím se na Vás, abych Vás požádal o velkou laskavost.
Sháním rozmanité historické materiály vztahující se k problematice příborských kin a filmové kultury v našem městě z let
1900 až 2005.
Jedná se o filmové plakáty, fotosky, programové letáky a brožury, vstupenky, fotografie interiéru i exteriéru příborských
kin, fotografie z kulturních událostí pořádaných v příborských
kinech, výstřižky z dobových novin a časopisů o příborských
kinech, propagační materiály z filmových klubů, přehlídek,
festivalů a přednášek.
Sháním také distribuční a provozní podklady z bývalých příborských videopůjčoven (plakáty, obaly videokazet, katalogy
s distribuovanými videokazetami, fotografie interiérů a exteriérů videopůjčoven).
Třetí oblastí jsou fotografie z natáčení českých a zahraničních
celovečerních filmů pro kina, TV filmů, TV seriálů a dokumen-

tárních snímků v Příboře a jeho okolí, případně také dobové
ohlasy z natáčení v denním tisku a časopisech.
Všechny materiály mi budou sloužit k analýze historie filmové
kultury našeho města.
Veškeré zapůjčené exempláře jejich majitelům vrátím.
Pokud v rodinných archivech a pozůstalostech naleznete některé z těchto dokladů příborské filmové minulosti a budete
ochotni je zapůjčit ke studijním a badatelským účelům, budu
Vám velmi vděčný.
V případě možnosti zapůjčení těchto či jiných materiálů mě
kontaktuje prosím na e-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz,
telefonicky na 731 632 994, nebo se za mnou případně zastavte
osobně do rodného domu Sigmunda Freuda v Zámečnické
ulici, č. 117, kde je otevřeno kromě pondělí celý týden (včetně
víkendu).
Se srdečným pozdravem a úctou
Jan Švábenický

NOVÁ KNIŽNÍ PUBLIKACE O SIGMUNDU FREUDOVI
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu

Osobnost a dílo Sigmunda Freuda neustále probouzí analytický zájem historiků, badatelů, vědeckých pracovníků, psychologů i psychoanalytiků. Vedle knižních publikací, které nahlížejí
na Freuda zejména z biografických a psychoanalytických pozic
vznikají také specializované publikační výstupy zaměřené na
výzkum této osobnosti ve vztahu ke konkrétním lokalitám či
tématům. K druhé linii freudovského bádání patří nová kolektivní publikace Sigmund Freud v Olomouci roku 1886, která je
výsledkem badatelského záměru trojice historiků Jiřího Fialy,
Kamily Holáskové a Heleny Veličkové. Kniha, vydaná v loňském
roce ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v koedici s Univerzitou Palackého, se zaměřuje na krátký časový horizont Freudova
života v Olomouci, kde od 9. srpna do 9. září působil jako
vrchní vojenský lékař zeměbraneckého pěchotního praporu
č. 15. Českému čtenáři se tak dostává do rukou méně známá
epizoda z Freudova života, na základě jejíž četby jsme konfrontováni nejen s jeho osobním vztahem k armádě, ale také k městu
Olomouci, kde navštěvoval svou oblíbenou Hirschovu kavárnu
(podle historiků se jedná o dnešní kavárnu Caffe Opera vedle
Moravskoslezského divadla na Horním náměstí).
Akademická publikace Jiřího Fialy, Kamily Holáskové a Heleny
Veličkové přistupuje ke zvolenému tématu z interdisciplinár-

ního hlediska, které umožňuje autorům nahlížet na Freudův
pobyt v Olomouci z širší historické, sociokulturní, geografické
i politické perspektivy. Autoři pečlivě analyzují veškeré archivní
prameny vztahující se k předmětu zájmu knižní publikace,
mezi nimiž nalezneme také Freudovu olomouckou korespondenci v jejím původním (německy psaném) i českém znění.
Brožovaná kniha, čítající 68 stran, je opatřena podrobným
poznámkovým aparátem i bohatým obrazovým materiálem
a doplňují ji résumé v češtině, němčině a angličtině. Hlavní
analytická a historizující část publikace zkoumá jak Freudovo
působení v olomoucké vojenské posádce, tak jeho společenský
a kulturní život v Olomouci. Autoři neopomíjejí také rozbor
nalezené korespondence, na jejímž základě analyzují grafologické i obsahové souvislosti Freudovy olomoucké epizody.
Specifické téma výzkumu si vyžádalo také spolupráci s Válečným archivem – oddělením Rakouského státního archivu ve
Vídni, který poskytl olomouckým badatelům historický materiál umožňující zkoumat zvolené téma v jeho komplexní šíři.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat panu Ing. Břetislavu
Holáskovi, řediteli Vlastivědného muzea v Olomouci, který věnoval rodnému domu Sigmunda Freuda v Příboře jeden výtisk
publikace. Věnovaná kniha byla zařazena do zdejší expozice.
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ÚNOR 2019
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

ÚTERÝ 5. 2. 2019, 19:00 hod.
ČARODĚJKY V KUCHYNI, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské šou? Urážky jsou
pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než
chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka...
Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá
zbraň? Co „dobrého" si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky.
Režie: Roman Štolpa.
Hrají: Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil, Ladislav Ondřej, Milan Duchek.
Vstupné 200 Kč.
ÚTERÝ 12. 2. 2019, 18:00 hod.
TOMÍK NA CESTÁCH: Z THAJSKA
PŘES PŮL SVĚTA AŽ NA MORAVU TUKTUKEM,
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s TUKTUKEM
Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA AŽ NA MORAVU! Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku
a bez jakýchkoli zkušeností se úplně sám vydal s tímto
35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. Projel
tak 13000 km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán,
Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej
přesně do roka a do dne dotlačil do svých rodných Hranic
na Moravě. O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnout těžké situace, nebo jaké to je být sám jeden rok na dobrodružné
cestě a mnoho barvitých historek plných neskutečných
situací, nabídek k sňatku, útěků před slonem, příšerných
Indů, ale i nádherného Íránu vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za doprovodu fotografií, hudby
a videí promítaných na plátně.
Vstupné 90 Kč.
NEDĚLE 17. 2. 2019, od 09:00 hod.
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA
Dobový kolorit dávných jarmarků si připomeneme na
tradiční příborské akci VESELENÍ A MŠE O POUTI SV.
VALENTINA. Program, ve kterém vystoupí jako každý
rok potulní muzikanti, kejklíři, komedianti a řemeslníci,
začne v areálu sokolovny a na prostranství okolo kostela sv.
Valentina v 9:00 hodin. Pro děti i dospělé bude připravena
střelnice z luků a kuší, vystoupí historická kapela, pouliční
divadélko, fakír, pěvecký sbor Valentin, můžete se zapojit do
dobových soutěží, svézt se na historickém dřevěném kolotoči nebo na oslíkovi. Nebudou chybět tradiční pochutiny
jako příborské šifle, oříšky, zabijačka po Příborsku, koláče,
perníky, polévky a horké nápoje na zahřátí, nabízeny budou
i řemeslné výrobky a mnoho dalšího. Jako každoročně je
připraveno losování Valentinského štěstí, které proběhne
od 14 hodin. Losy budou opět v prodeji pouze v průběhu
Veselení na místě. Mše v kostele sv. Valentina začne v 9:30
hodin. Po skončení bohoslužeb bude kostel zpřístupněn
veřejnosti do 14 hodin.
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Muzeum a pamětní síň S. Freuda bude mít pro návštěvníky
připravený program „Dílna tradiční rukodělné výroby“.
Otevřeno bude od 9 do 16 hod.
STŘEDA 20. 2. 2019, 19:00 hod.
MILOŠ MEIER DRUMMING SYNDROME,
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Bubenický virtuos Miloš Meier - i tak by se dal nazvat
bubeník, který se svojí bubenickou show Drumming Syndrome oslovuje čím dál větší publikum všech věkových
kategorií a žánrových odvětví. Člen metalových Dymytry,
nebo české Supergroup (Pavlíček, Střihavka, Dragoun, ...),
přijede s touto svojí bubenickou one-man show v rámci
svého DS tour 2019. Toto vystoupení představuje nejen na
českých pódiích, ale taky často na prestižních hudebních
a bubenických akcích po celém světě, jako byly třeba bubenické festivaly v Holandsku, Španělsku, či Rusku, Meinl
Drum festivaly v Německu a Polsku nebo obří Seoul Drum
Festival v Jižní Koreji. V programu bubenické show Drumming Syndrome hraje Miloš Meier spoustu bubenických
sól, skladby speciálně složené pro tento projekt, osobitě
upravené známé filmové soundtracky a také další novinky
a překvapení určené pro toto turné. Vrcholem vystoupení
je čtyřicetiminutový set složený ze světových rockových
a metalových hitů. V průběhu programu dojde i na Milošovo vyprávění o jeho zkušenostech na domácí i zahraniční
scéně, o vybavení, které používá, a také na veřejnou diskuzi
v uvolněném a zábavném pojetí. Vstupné 150 Kč.
STŘEDA 27. 2. 2019, 19:00 hod.
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM, KULTURNÍ DŮM
PŘÍBOR
Zcela nová zábavná show baviče, moderátora a textaře
Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty,
tentokrát s jediným hostem - J. A. Náhlovským. Prostor dostanou i dotazy diváků. Volné pokračování pořadu Všechnopartička. Představení je již vyprodáno.
PŘIPRAVUJEME:
• 5. 3. 2019: Masopust
• 6. 3. 2019: Vernisáž výstavy fotografií Mirka Lipowského
• 9. 3. 2019: Den pro ženy s módní přehlídkou,
Kulturní dům Příbor
• 13. 3. 2019: Maxipes Fík, Kulturní dům Příbor
• 24. 3. 2019: Neprodejné manželky, Kulturní dům Příbor
• 28. 3. 2019: Vysoká hra, divadelní představení Kulturní
dům Příbor
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 anebo
v turistickém informačním centru.
Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás
srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

Datum

PROGRAM AKCÍ – ÚNOR 2019
PROGRAM
AKCÍ – ÚNOR 2019
Program

Pátek
1. 2.

VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI

Pátek
1. 2.

KOMENTOVANÁ
ČETBA KNIH

Sobota
2. 2.

TURISTICKÁ AKCE

Pondělí
4. 2.
Úterý
5. 2.
Středa
6. 2.
Pátek
8. 2.
Sobota
9. 2.
Sobota
9. 2.
Sobota
9. 2.
Neděle
10. 2.
Úterý
12. 2.
Úterý
12. 2.
Čtvrtek
14. 2.
Pátek
15. 2.
Sobota
16. 2.
Sobota
16. 2.
Neděle
17. 2.
Neděle
17. 2.
Úterý
19. 2.
Středa
20. 2.
Sobota
23. 2.
Sobota
23. 2.
Středa
27. 2.

BUBENICKÁ AKCE

Název

Místo / Organizátor

Čas

Vstup

Prázdninové tvoření

Luna Příbor

9:00 h.

50,- Kč

Knihy z piaristické
knihovny

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
v Příboře, Muzeum Novojičínska, p. o.

17:00 h.

15,- Kč

Vaření grogu spojené
s kapkou turistiky
Podvečer v rytmu bubnů
s prvky muzikoterapie

Muzeum Příbor, klášter

Váňův kámen
Klub českých turistů Příbor
BAV klub Příbor
Bav klub, Masarykova ul.
Kulturní dům Příbor
Město Příbor

8:15 h.
Nádraží
ČD
18:00 –
19:30 h.

viz plakát

DIVADELNÍ KOMEDIE

Čarodějky v kuchyni

HRY PRO MALÉ DĚTI
A RODIČE
ODPOČINKOVÉ
ODPOLEDNE

Minikarneval

Luna Příbor

9:00 h.

Bowling

Zlatá hvězda Příbor
Klub českých turistů Příbor

17:00 h.

viz plakát

Restaurace U Čápa

16:00 h.

volný

19:00 h.

90,- Kč

19:00 h.

70,- Kč

14:00 h.

dospělí
20,- Kč

17:00 h.

30,- Kč

18:00 h.

90,- Kč

18:00 h.

volný

CESTOPISNÁ BESEDA

Velká cesta Škodou 100
do Mongolska

PLES

Tradiční hasičský ples

PLES

Tradiční hasičský ples

DĚTSKÝ PLES

Dětský maškarní ples

NUMEROLOGICKÁ
PŘEDNÁŠKA

Co nás čeká v roce 2019
z pohledu numeroempatie
Z Thajska přes půl světa
až na Moravu

CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA
VIDEOPROJEKCE
PŘEDNÁŠKY
GASTRONOMIE
AKCE PRO MODELÁŘE
žáky, juniory, dospělé

Příběh dvou mozků
Zvěřinové hody

Hostinec U Čechů

11:00 h.

Luna Příbor

od 8:00 h.

volný

O poháry Luny Příbor

Kulturní dům Příbor
SPP, TOP 09 a Piráti Příbor
Okolí kostela sv. Valentina
a areál sokolovny Příbor
Město Příbor
Muzeum Příbor, klášter

20:00 h.

150,- Kč
200,- Kč

od 9:00 h.

volný

9:00 –
16:00 h.

15,- Kč

- zaměřeno na LEN

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
v Příboře, Muzeum Novojičínska, p. o.

Odpoledne s pastelkou

Městská knihovna Příbor

15:00 h.

volný

Miloš Meier
Drumming Syndrome
Keramické, hedvábné
tvoření, korálkování

Kulturní dům Příbor
Město Příbor

19:00 h.

150,- Kč

Luna Příbor

od 14:00 h.

viz
program

19:00 h.

100,- Kč

19:00 h.

350,- Kč

19:00 h.

230,- Kč

Náš ples

VALENTINSKÁ POUŤ

Veselení a mše
o pouti sv. Valentina

BUBENICKÁ SHOW
TVOŘIVÉ DÍLNY
PLES
ZÁBAVNÁ TALK SHOW

Sobota
9. 3.

PLES

14. – 17. 2.
do 20. 2.

GASTRONOMIE
SOUTĚŽ

Sobota
16. 3.

ZÁJEZD DO DIVADLA

Městská knihovna Příbor

200,- Kč

Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Nám. S. Freuda 4, 1. patro
BJB Příbor

PLES

TRADIČNÍ DÍLNA
RUKODĚLNÝCH
TECHNOLOGIÍ
VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI

Kulturní dům Hájov
SDH Hájov
Obecní dům Prchalov
SDH a Osadní výbor Prchalov
Obecní dům Prchalov
SDH a Osadní výbor Prchalov

19:00 h.

Valentinské přástky

Tradiční hasičský ples
Minipárty
Karel Šíp a Josef Náhlovský
Společenský
klokočovský ples
Valentýnské menu
6. ročník pivní soutěže
Romeo a Julie
(Poselství lásky)

Kulturní dům Příbor
SDH Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Restaurace U Žabáka
O. S. Klokočov, z. s.

viz plakát
volný

Restaurace U Čápa
Restaurace U Čápa
Odjezd od Sokolovny
v Příboře

Děti
ZDARMA

17:15 h.
(odjezd)

viz plakát
na webu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INZERCE A REKLAMA
Koupím auto vyrobené před rokem 1989 nebo motorku. Tel.: 737 612 185.
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY
INSTITUCE,
KROUŽKY A KURZY

Instituce / Kroužky / Kurzy

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda

Otevírací doba
Út, st, čt: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 hod.
So: 9:00 – 17:00 hod.

Rodný dům Sigmunda Freuda

Říjen – březen:
Út – ne: 9:00 – 16:00 hod.

Městská knihovna Příbor

Oddělení pro dospělé
Po: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 hod.
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež
Po: 13:00 – 15:00 hod. / Út, čt: 13:00 – 17:00 hod.

Turistické informační centrum
Příbor

Po – ne: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hod.

Kulturní dům Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí.

Piaristický klášter Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí.

Měsíčník města Příbora

Uzávěrka březnového čísla:
v pátek 15. 2. do 17:00 hod.
Vysílání - denně ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.
Pátek - pořad: Stalo se před 20 lety, r. 1999
Sobota - pořady z archivu Příbora a Local TV
Neděle - zprávy 2019, premiéra

Local TV Příbor
BAV klub Příbor,
středisko volného času, s. r. o.

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.

Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.

Sauna Příbor
Fit centrum Příbor
Oddíl aerobiku TJ Příbor
Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma
Powerjóga
Tělocvična Základní škola Příbor

Po, čt: 15:00 – 21:00 hod. muži
Út, pá: 15:00 – 21:00 hod. ženy
St, so: 15:00 – 21:00 hod. společná
Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod.
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod.
Po: 9:30 hod. Bodyball, overball
– Draha
16:00 hod. Rodiče s dětmi
– Draha, Terka
20:00 hod. Bodystyling
– Terka
St: 18:45 hod. Kruhový trénink
– Terka
20:00 hod. Bodyball, overball
– Draha
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout – Terka

Adresa / Kontakt
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 725 191
Adresa: Zámečnická 117
Web: www.freudmuseum.cz
E-mail: rodnydum@seznam.cz
 556 722 200

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: https://pribor.knihovna.info
E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
 556 725 037
Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/
E-mail: mic@pribor-mesto.cz
 556 455 444
Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz
739 681 287
Adresa: Lidická 50
https://kulturnidum.pribor.eu/piaristickyklaster-1/
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz
605 227 756
Adresa: Zámečnická 117
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz,
mic@pribor-mesto.cz
 731 632 994
Adresa: Jičínská 12
Web: www.televize-pribor.cz
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
 776 725 909, 608 738 793
Adresa: Masarykova 489
E-mail: info@bavklubpribor.cz
 556 723 778, 739 080 862
Adresa: Dukelská 1346
E-mail: luna@lunapribor.cz
556 725 029, 732 902 256
Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227
Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227

Čt: 19:00 – 20:00 hod.
Út: 17:45 – 19:15 hod.

Adresa: Štramberská 1361
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
 724 963 164
Adresa: Školní 1510
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz
Adresa: Jičínská 486
Web: www.jenpajoga.cz
 603 119 174

Z NOVOROČNÍHO KONCERTU

Foto: Stanislava Slováková
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POZVÁNÍ NA KULTURU
BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58

email: info@bavklubpribor.cz

Mob.: 739 08 08 62

PODVEČER

V RYTMU BUBNŮ
S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Kdy:

4.2.2019
18:00 - 19:30

Kde: v BAV klubu

na ul. Masarykova 489
Setkání bubeníků, hra na africké bubny
djembé, výuka rytmů. Zveme všechny, kteř í

se chtějí naučit a zopakovat základní
rytmy a zažít radost souznění při
společném bubnování. Technika je
vhodná pro děti i dospělé. Pro ty,
kteří nemají vlastní buben, možnost
zapůjčení.
Nutno se předem přihlásit.

www.bavklubpribor.cz

Klub Českých turistů Příbor pořádá

Bowling
Přijďte v pátek 8. února 2019 v 17.00 hod.
do restaurace Zlatá Hvězda v Příboře.
Pokud máte zájem hrát, prosím potvrďte svou účast
na tel. 737 375 203 nebo na e-mail
1.kctpribor@email.cz, abychom mohli včas
objednat dostatečný počet drah.
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou
účast.
Výbor KČT Příbor
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Restaurace U Čápa
vás zve na besedu

Velká cesta
škodou 100
do Mongolska

Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Vás srdečně zve v sobotu 9.února 2019
do sálu kulturního domu na tradiční

Jana a Dan Urbanovi
sobota 9. února 2019 v 16:00
* Začátek v 19 hodin
* Hudba YPSILON
* Vystoupení hájovských hasičů
* Vstupné 90 Kč

Místa si rezervujte telefonicky na 595 536 566, 775 579 660
nebo e-mailem restaurace@ucapa.cz

Předprodej vstupenek u p.Vojtěcha Jalůvky tel.737 032 468

restaurace.ucapa.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A OSADNÍ VÝBOR PRCHALOVA VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
V SOBOTU 9. ÚNORA 2019 OD 19:00
V OBECNÍM DOMĚ PRCHALOVA
K TANCI A POSLECHU HRAJE DISKO REJ JIŘÍHO MAZÁNKA
ZAJISTĚTE SI REZERVACI VČAS Z DŮVODU OMEZENÉHO POČTU
MÍST NA 721 859 729 NEBO 737 441 767

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A OSADNÍ VÝBOR
PRCHALOVA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
V NEDĚLI 10. ÚNORA 2019 OD 14:00 V OBECNÍM DOMĚ PRCHALOVA

VSTUPNÉ: 70,- KČ

MASKY A DĚTI VSTUPNÉ ZDARMA, DOSPĚLI 20,- KČ

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019
Z POHLEDU NUMEROEMPATIE

Rok 2019 bude pod roční vibrací č. 3 - co nám přináší do
našich životů a jak nás ovlivní, když se dokážeme vcítit do
vibrací čísel a žít na základě jejich energie.

O numerologii přednáší
DAGMAR HALOTOVÁ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

12.2.2019
v 17 hodin

Městská knihovna Příbor
556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz

Vstupné 30 Kč

www.pribor.knihovna.info
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Občanské sdružení Klokočov, z. s., vás zve na 17.

9. 3. 2019 v restauraci „U Žabáka“ od 19.00h.
Tradiční odjezd autobusu od Majky Krejcarové
18:15 h se zastávkou u Drtilů.
K tanci a poslechu nám bude hrát tradičně
živá kapela
MARASBANDA.
Těšit se můžete na slosovatelnou hru o ceny,
program, domácí koláčky
a jiné občerstvení zajištěno.

Předprodej místenek 16. 2. od 14:00 hod.v hospůdce JAAL,
kde můžete donést také ceny do sbírky.
Cena slosovatelné vstupenky je 230,- Kč včetně večeře.

Na příjemnou zábavu se těší Vaše, naše sdružení
WWW.KLOKOCOV.COM

Občanské sdružení Klokočov vás srdečně zve na

9. dětský maškarní
bál
,

který se bude konat v Kulturním domě Příbor

23. 3. 2019

od 14:00 hod. do cca 18:00 hod.
Menší děti vyžadující dohled jen v doprovodu rodičů
nebo rodinných příslušníků. Nechte prožít své děti pěkné
a zábavné odpoledne plné her, tance, překvapení a smíchu.
Těšit se můžete na klauna Hopsalína, věhlasné a tolik
žádané vypouštění balónků, ocenění tří nejlepších masek.

Vstupné dobrovolné
Velká soutěž o ceny. Cena losu 50 Kč, kde každý los vyhrává.
Ten si můžete zakoupit u vstupu.
Velké občerstvení (i pro dospělé) zajištěno.

Pro předpokládaný velký zájem
prosím volejte co nejdříve a rezervujte si místa
(počet dětí i dospělých), nejpozději do 20. 3.

Na tel.č. 725 707 515 nebo pište na email:
kajatill@seznam.cz
Na děti se těší O. s. Klokočov

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

Masarykova 489, Příbor 742 58 e-mail:Info@bavklubpribor.cz web.:www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

Zveme děti, mládež, rodiny, veřejnost na

ítání jara

23.3.2019
od 16:00h

v sobotu

v areálu BAV klubu Příbor
na ul. Masarykova
V programu:
 jarní tvoření – panenky pro štěstí, zdobení stromu
života, kreslení mandal, jarní dekorace.
 soutěže a hry motivované jarními tradicemi, hledání
pokladu, bubnování, opékání klobás, trampolína, slackline, stolní tenis, streetball a další.
V podvečer:
V 18h rituální zapálení ohně čerty, tanec kolem ohně –
symbolu světla, vzdání pocty matce Zemi, otci Slunci.
Vystoupení bubeníků.
I v letošním roce se opět zapojíme do
X. ročníku Keltského telegrafu,
kdy se celá česká země spojí ohňovým
poselstvím. Ze stanoviště BAV klub Příbor,
cca ve 20h, vyšleme světelný signál, čas
nám určí vrchní čert a OHŇOSTROJEM propojíme
severní a jižní Moravu. Akce se koná za každého počasí,
budova k dispozici.
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NABÍDKY
BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58

Info@bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

mobil: 739 080 862

Příměstský zimní tábor
v době jarních prázdnin

5denní tábor pro děti od 7 do 13 let
Děti rodičů, kteří se přihlásí do Operačního
programu Zaměstnanost, budou mít fin. zvýhodnění.
Cena zahrnuje – 3x denně stravu, pojištění, práci personálu

Termín :

25.2. - 1.3.2019
denně 8 – 16h

Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou,
sál, jídelna, zahrada.

Vážení rodiče, letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu,
kde čeká děti pestrý program – zimní hry, výpravy do přírody,
soutěže, sportovní a zábavné prvky, tanec, tvoření, další zábava
i hra na africké DJEMBÉ bubny a jiné perkusí nástroje.

Odevzdejte, prosím, přihlášky a platbu za tábor do 15.2.2019.
Bližší informace a přihlášky na:

www.bavklubpribor.cz.
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LUNA PŘÍBOR, SVČ
pořádá

24. 5. – 26. 5. 2019

*Podolie*Trenčín*

*Bojnice*Žilina*Čičmany*
Prohlídka měst a kulturních památek.
Cena bude upřesněna později.
V ceně 2x nocleh, 2x polopenze (snídaně, večeře), 2x pobytová
taxa, doprava, vstupy do památek, 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

LUNA PŘÍBOR

středisko volného času, příspěvková organizace

e-mail: luna@lunapribor.cz, www. lunapribor.cz

PROGRAM NA ÚNOR 2019

1. 7. - 4. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR

Program - hry, soutěže, vycházky do okolí.
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let. Cena: 800 Kč.

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156

7. 7. - 13. 7. (I. varianta), 13. 7. - 19. 7. (II. varianta),
7. 7. - 19. 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 2 600 Kč, sourozenci 2 500 Kč/jednotlivec
III. varianta 4 700 Kč, sourozenci 4 500 Kč/jednotlivec.

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

8. 7. - 14. 7.
POLIČKA a okolí, POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti.
Cena bude upřesněna později. Přihlášky si můžete vyzvednout od 1.3.2019.

AKCE
1. 2.
8:00 – 12:00
8. 2.
17:30

Dopolední tvoření
pro kreativní děti.

PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ

16. 2.
8:00 – 16:00

PORADA
EXTERNÍCH
ZAMĚSTNANCŮ
O POHÁRY LUNA
PŘÍBOR 2019

23. 2.
14:00 - 18:00

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ
DÍLNA

25. 2. – 1. 3.
8:00 – 16:00

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

PO – ČT
15:00 – 17:00
PO
18:00 – 19:00
PO a ČT
18:00 – 20:00
PO
19:00 – 20:00
ST
18:00 – 19:00
ST
16:00 – 18:00

STOLNÍ TENIS

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

12. 8. - 16. 8.
TANEČNÍ TÁBOR

Program – hry, soutěže, výlety, tanec. Určeno dětem od 7 do 15 let.
Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 400 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

16. 8. - 25. 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 4 850 Kč, děti do 15 let 5 450 Kč, mládež do 18 let 5 650 Kč, dospělí 6 050 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.

6. 2.
9:00 – 12:00
8. 2.
10:00 – 12:00
13. 2.
10:00 – 12:00
15. 2.
10:00 – 12:00

MINIKARNEVAL

26. 8. - 30. 8.
TVOŘIVÝ TÁBOR

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

Program - hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 500 Kč.

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

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz.
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LUNA
LUNA

40. ročník žákovské a
31. ročník juniorské
modelářské soutěže.
Keramické tvoření
100, 200 Kč
Hedvábné tvoření
100 Kč + materiál
Korálkování – náramek
100 Kč
Pro děti do 13 let. Možnost
800 Kč
přihlášení na jednotlivé
Jednotlivý den
dny v týdnu.
200 Kč

LUNA

J. Lupíková
604 188 186
L. Nenutilová
732 902 256
L. Nenutilová
732 902 256

LUNA K. Bukovjanová
778 013 156
LUNA

J. Lupíková
604 188 186

J. Lupíková
604 188 186
R. Fialová
607 953 300
J. Lupíková
604 188 186
R. Fialová
607 953 300
J. Buryanová
605 433 967
V. Kalmusová
730 904 512

PRAVIDELNÉ AKCE

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

15. 7. - 19. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S JÓGOU

50 Kč

ZUMBA

10 Kč

LUNA

40 Kč, permanentky 400 Kč/10 vstupů

LUNA

60 Kč

LUNA

80 Kč, permanentky 800 Kč/10 vstupů

LUNA

TANEC PRO
RADOST

1 100 Kč/11 vstupů

LUNA

DESKOVKY

30 Kč

LUNA

AIKIDÓ pro dospělé
TRAMPOLÍNKY

MATEŘSKÉ CENTRUM

20. 2.
10:00 – 12:00
22. 2.
10:00 – 12:00

Soutěže, hry pro malé děti a
rodiče.

LUNA

VALENTÝNSKÉ
PŘÁNÍ

40 Kč

LUNA

POHÁDKA „O VÍLE
VITAMÍNCE“

40 Kč

LUNA

ZIMNÍ OBRÁZEK
V DŘEVĚNÉM
RÁMEČKU
BESEDA – ZDRAVÝ
ŽIVOTNÍ STYL

40 Kč

LUNA

40 Kč

LUNA

40 Kč

LUNA

STOJÁNEK
NA TUŽKY
Z POLYSTYRÉNU

Přednáší M. Puhrová

J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Office: Masarykova 489, Příbor 742 5
email: info@bavklubpribor.cz

Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Rozvrh činnosti kroužků
pro šk. rok 2018/19
Den

Pondělí

Název kroužku/kurzu

Restaurace U Čápa

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

15:30 – 16:30 Klubovna – djembe

Djembe bubnování - pokročilí

16:30 – 18:00 Klubovna – djembe

Podvečery v rytmu bubnů
- pro veřejnost

18:00 – 19:30 Klubovna – djembe

Kuličky - rodinný klub

10:00 – 11:00

Dramatický kroužek

15:00 – 16:30 Klubovna – djembe

RC modely aut

15:30 – 17:30

Ateliér

Fiťáček - sportovní a taneční kroužek
od 4 let

16:30 – 17:30

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

Úterý

-

Sál

Na základě objednávek

Kulturní a divadelní klub návštěva akcí, včetně zájezdů

INZERCE A REKLAMA

Dle místa a času konání akcí

Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů.
Na základě odevzdané přihlášky pozveme děti do kroužku.
Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden,
až se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Aktuální informace sledujte na: www.bavklubpribor.cz

Valentýnské menu
14.-17. 2.
Valentýnský kuřecí krém s krutony
a restovanými zeleninovými smotky

Afroditino kuřecí prso nadívané
modrým sýrem s hříbkovou omáčkou
velouté a bramborovými tolárky
Vepřová panenka boha Erose
plněná švestkami se šťouchanými
bramborovými srdíčky

vyhlašuje
ve dnech

4. 1. - 20. 2.
2019
6. ročník

pivní soutěže

Vypij půllitr piva
a vyhraj tolik půllitrů
v plechu, kolik vážíš

20. 2. 2019

vyhodnocení a soutěž
v pití piva na čas
Další informace o pravidlech
na restaurace.ucapa.cz

Penzion U Čápa nově nabízí:

WELLNESS
Privátní vířivka a finská
sauna pro Vás.
Rezervace a info:
+420 602 705 637
penzion.ucapa.cz

Nadýchaný domácí piškot
zdobený pařížskou šlehačkou
a malinovým koulisem
2x valentýnský drink
(Cinzano Royal)
láhev růžového vína

Objednávejte na tel.
595 536 566, 775 579 660,
nebo mail skarab@skarab.cz

@PenzionUCapaPribor

*Wellness ve zkušebním provozu. Kapacita vířivky 5 osob.
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