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Vážení spoluobčané města,
přejeme Vám v roce 2018 mnoho zdraví, pohody a nechť se Vám vše daří.
Stojíme na prahu nového roku a všichni se zabýváme otázkou, jaký ten rok bude, co nového
přinese a jak se nám bude dařit.
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok, tak i letos Vás chceme informovat, co nového chystáme v rámci města
a oblastí, za které jsme zodpovědní. V rámci
sociálních služeb jsme zpracovali III. Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
města a II. Plán rozvoje rodinné politiky. Oba
plány bychom chtěli postupně plnit až do roku
2020. Předložená strategie pro následující období konkretizuje potřebné sociální služby ve
městě a také vytváří podmínky pro další rozvoj
s ohledem na identifikovatelnou potřebnost,
stanovené priority a dostupné finanční zdroje.
Plánem rodinné politiky chceme podpořit vizi,
kterou jsme si stanovili ve strategickém plánu,
a sice podpořit rozvoj služeb pro rodiny s dětmi,
zabezpečit dostatek míst v předškolních a školních zařízeních, zdravotnických zařízeních,
zabezpečit další rozvoj sportovních aktivit pro
celou rodinu a také bydlení pro rodiny s dětmi
a další aktivity.

Vzhledem k tomu, že v příštím roce slaví celá
naše republika 100. výročí založení Československa, tak i s odborem kultury a cestovního
ruchu připravujeme akce, které budou soustředěny k tomuto výročí. Připravujeme nejenom
tradiční kulturní akce ve městě, jako např. Valentinskou pouť, Mezinárodní den památek
a sídel, Svatojánské ohně, Den dětí a dny sociálních služeb, Dny evropského dědictví, které
se ponesou v duchu založení první republiky,
adventní koncerty, ale také celou řadu nových a zajímavých akcí. Spolu s organizacemi
a institucemi ve městě chystáme i sportovní
a vzdělávací akce. Rovněž v rámci cestovního ruchu bychom chtěli nabídnout turistům
komentované prohlídky města a k poznání
zajímavých míst v našem městě využít moderní technologie.
Jak jsme Vás informovali již v Měsíčníku loňského roku o připravované žádosti o dotaci
na vybudování sběrného dvora v Příboře, tak
město bylo úspěšné a dotace nám byla schválena. S výstavbou sběrného dvora bychom
mohli začít asi v II. polovině roku 2018. Rovněž
se chceme ve městě více soustředit na třídění
odpadů, abychom nemuseli v budoucnu platit
nemalé finanční prostředky za uložení odpadů na skládky.

www.pribor.eu

Máme připravené projekty na obnovu starého hřbitova, včetně lipové aleje a také záměr na rozšíření městského koupaliště.
Vše bude záležet na schválení finančních prostředků námi zastupiteli města. Po zbudování lávky přes řeku Lubinu bychom
rovněž mohli přikročit k obnově parčíku u lávky, kde by mohlo
vzniknout pěkné klidové zázemí s pohledem na řeku a příborský kostel. Technické služby města budou pokračovat nejenom
v obnově herních prvků v jednotlivých lokalitách a školských
zahradách, ale také ve výsadbě krásných květinových záhonů
a keřů. Chceme, aby se našim občanům a návštěvníkům město
a jeho okolí líbilo.
Vážení spoluobčané,
i v oblasti větších oprav majetku města a investic plánujeme pro
příští rok k zlepšení života občanů a v rámci starosti o svěřený
majetek řadu akcí tohoto charakteru.
K těm hlavním patří „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
Jičínské“, kdy v roce 2018 budeme realizovat výměnu okenních
výplní a nové omítky včetně nátěru fasády zadního traktu budovy,
v roce 2019 pak bude takto zrekonstruována celá budovy školy.
Další akcí jsou „Stavební úpravy 1. nadzemního podlaží“ stejné
ZŠ, kdy budou vybudovány potřebné odborné učebny. Rovněž
obdobné stavební úpravy formou zbudování odborných učeben
by se měly realizovat v ZŠ Npor. Loma. Všechny tři výše uvedené
akce jsou podpořeny dotací z příslušných programů.
V roce 2018 bychom dokončili rekonstrukci domu č. p. 245 a 247
na Jičínské ul. a též by do dubna roku 2018 měla být ukončena
rekonstrukce prostor po České spořitelně v budově radnice. Také
bychom v roce 2018 rádi započali práce na rekonstrukci budovy
radnice, které zahrnují i instalaci výtahu v zadním traktu bu-

dovy. Z důvodu toho, že město chce žádat na instalaci výtahu
dotaci z Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
musí doložit projektovou dokumentaci, která musí být zpracována v rozsahu požadovaném dle platných předpisů (v textové
i výkresové části musí obsahovat konkrétní návrhy a detaily bezbariérového řešení), bude možno výtah realizovat buď koncem
roku 2018, nebo počátkem roku 2019.
Pro další realizaci zasíťování budoucích 36 stavebních parcel
v lokalitě „Za Školou“ bychom měli v co nejkratší době vybudovat 1. etapu kanalizace v Myslbekově ul. pro zabezpečení odvodu
dešťové vody z této lokality do řeky Lubiny. Na základě dokončených veškerých přípravných prací (projekty i příslušná povolení
stavebního úřadu) bychom v roce 2018 dle finančních možností města začali se zasíťováním 36 parcel v lokalitě „Za Školou“.
Také bychom na základě stanovení ceny za 1m2 mohli přistoupit
k prodeji výše uvedených 36 stavebních parcel.
Rovněž bychom měli dořešit výměnu lávky přes řeku Lubinu a realizaci parčíku na nábřeží u lávky.
V průběhu roku 2018 bude tak jako každý rok probíhat obměna
herních prvků na území města a doplňování městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.).
Vážení spoluobčané,
to byl jen výčet hlavních akcí, které bychom v příštím roce chtěli realizovat. Všichni víme, v jakém stavu je další majetek, např.
některé chodníky, místní komunikace a další. Vše bude na rozhodnutí zastupitelů města cca v březnu roku 2018, kdy v rámci
1. rozpočtového opatření se budou schvalovat dle finančních
možností města další velké opravy a investice. Věříme, že se nám
to podaří ke spokojenosti většiny občanů.

DALŠÍ ÚSPĚCH MĚSTA PŘÍBORA
Petra Kantorová, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 22. listopadu 2017 hostila břevnovská usedlost Spiritka slavnostní předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii
obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu). Z rukou
Ing. Mgr. Davida Slámy, ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra, Ing. Marie
Kostruhové, ředitelky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a ředitelů krajských úřadů převzalo ceny celkem
14 oceněných úřadů, mezi nimi i město Příbor. Ve druhém ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad byli oceněni krajští vítězové,
tři celorepublikově nejpřívětivější úřady a nově také „skokan roku“.
Základní hodnocenou kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Oceňuje
se především snaha představitelů obecních a městských úřadů
o zvyšování přívětivosti, a to i nad rámec povinností a obecných
standardů.
Listopadová soutěž navazuje na květnové předávání ocenění
Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností (obce
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III. typu), ve které byl celkovým vítězem zvolen městský úřad ve
Žďáře nad Sázavou. Stejně jako v kategorii obcí III. typu i nyní
soutěži předcházelo dotazníkové šetření, které zjišťovalo aktuální stav přívětivosti úřadů.
Město Příbor získalo v celorepublikovém měřítku 1. místo, na
2. místě se umístil Klášterec nad Ohří a 3. místo patřilo České Kamenici.
Soutěž opět doprovázelo vydání publikace příkladů dobré praxe,
která nyní zmapovala a popsala 16 příkladů dobré praxe přívětivosti úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem. Publikace byla
v listopadu vydána rovněž v tištěné podobě a jejím cílem je nabídnout inspiraci dalším obecním a městským úřadům České
republiky.

Reportáž o soutěži a zisku titulu v Local TV Příbor,
49. zprávy s premiérou 2. 12. 2017, na www. televize-pribor.cz
nebo https://www.youtube.com/watch?v=bGd1_wbv8-o
Foto: Filip Zavřel, Ministerstvo vnitra

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

66. schůze RM v termínu dne 31 října 2017 projednala jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vydat Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 3/2017 o místním poplatku ze psů.
- Doporučila ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Příbora
na roky 2019–2020 dle předloženého materiálu.
- Doporučila ZM schválit rozpočet města Příbora na rok 2018 v následujících objemech:
Příjmy 2018
Výdaje 2018
Financování 2018

193 592,00 tis. Kč
236 878,00 tis. Kč
43 286,00 tis. Kč

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu rozpočtu
města Příbora na rok 2018.
- Vzala na vědomí finální dokument „Místní akční plán ORP (obce
s rozšířenou působností) Kopřivnice“ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit finální dokument
„Místní akční plán ORP Kopřivnice“ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1.
- Souhlasila s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací města
Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, ve výši
41.769 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na úhradu stravování žáků ze sociálně
slabých rodin na období od 03.01.2018 do 30.06.2018.
- Souhlasila s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací Základní školou Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ: 47657707, ve
výši 12.500 Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., na zakoupení stavebnic pro žáky školy.
- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Nákup
užitkového vozidla – valník s dvojkabinou pro Technické služby města Příbora, příspěvkovou organizaci.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit podmínky pro prodej nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je
stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4 za stanovených
podmínek.
- Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o právu provést stavbu pro stavbu „Příbor – Prchalov, p.
č. 31/5, Lisová, NNk“ na pozemku parc. č. 105, v k. ú. Prchalov, obci
Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín a budoucím povinným městem Příborem, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace,
za jednorázovou úhradu 1.000 Kč, plus DPH v zákonné výši.
- Schválila použití částky ve výši 96.800 Kč z výdajové části rozpočtu města Příbora na rok 2017, § 3635, položka - projektové přípravy, zpracování projektů, žádosti o dotace, a to na zpracování studie

proveditelnosti k připravované žádosti o dotaci do 69. výzvy IROP na
projekt „Stanice JSDH Příbor“.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ – v části 2, kterou podala společnost
emam s.r.o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414.
- Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příborem
a společností emam s.r.o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ:29284414, jejímž předmětem je dodávka ELEKTRONICKÉ
ÚŘEDNÍ DESKY v rámci veřejné zakázky „Rozšíření a modernizace
informačního systému města Příbor“ – v části 2, ve znění dle přílohy
č. 1.
- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 216/2017 mezi městem
Příborem a společností NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13,
741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici
Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy s navýšením ceny
díla o 681.833,44 Kč bez DPH.
- Zrušila usnesení č. 37/14/1 a č. 37/14/2 ze dne 14.06.2016.
- Rozhodla vypovědět ke dni 30.09.2020 nájemní smlouvu pro užívání
pozemku parc. č. 2910 v k. ú. Příbor uzavřenou dne 17.03.1993 mezi
pronajímatelem městem Příborem a nájemcem panem <anonymizováno> a nájemní smlouvu pro užívání pozemku parc. č. 2909 v k. ú.
Příbor uzavřenou dne 06.11.1996 mezi pronajímatelem městem Příborem a nájemci <anonymizováno> .
- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření
a modernizace informačního systému města Příbor“ v části č. 3 zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Rozhodla zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ v části č. 3, a to zasláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit „Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací“.
- Schválila pojistnou smlouvu k úrazovému pojištění dětí v MŠ Příbor.
- Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2018.
- Navrhla na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, do Dozorčí rady Diakonie ČCE – středisko
v Ostravě pana Jiřího Myšku, <anonymizováno>.
- Schválila smlouvu o dodávce tepelné energie pro domy s pečovatelskou službou mezi městem Příborem a SMMP, s. r. o., v předloženém
znění.
- Schválila podnikatelský plán společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o., na roky 2018 a 2019.
Zpracováno dne 5. prosince 2017, usnesení v plném znění na www.pribor.eu

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme jubilantům narozeným v lednu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Marie Hradečná
Jaromír Berger
Jana Hrehorová
Jana Haniková
Jaroslav Františ
Marie Janeczková
Vlastislav Závodný

Pavel Kocián
Jaroslav Kahánek
Ján Jehlár
Anna Stárková
Jiří Veleba
Helena Šustková
Jiří Jurášek

Jarmila Gilarová
Jarmila Holáňová
Danuše Surmová
František Fojtík
Jaroslav Folprecht
Miroslava Filipová
Věroslava Demlová

Marcela Rejmanová
Jiřina Hanzlíková
Marie Paterová
Karla Jahnová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Marie Juříková

Jaromíra Kostelníková

Bohuslava Randulová

Emílie Škarková

Zdenka Žárská.
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INFORMACE
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. 8.
2017 byly vyhlášeny volby prezidenta republiky a termín jejich konání byl stanoven na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018. Toto
rozhodnutí bylo zveřejněno pod č. 275 v částce 96 Sbírky zákonů,
která byla rozeslána dne 28. 8. 2017. Od tohoto data je možno žádat
o vydání voličského průkazu. Voličem pro volbu prezidenta České
republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň
druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Žádost lze podat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do
10. ledna 2018 do 16.00 hodin, v případě konání 2. kola voleb do
24. ledna do 16 hodin. V listinné podobě nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018, v případě konání 2. kola voleb do
19. ledna 2018, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. od 28. prosince 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu (jedná se o plnou moc pouze k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Při ztrátě
nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
TERMÍNY SVOZU POPELOVÝCH NÁDOB OD 1. LEDNA 2018:
Svozová firma AVE CZ předkládá platný harmonogram svozů popelových nádob.
PŘÍBOR
I.
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)
9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs. armády, Etzlova, Freudova, Gagarinova, Hluboká,
Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, Juráňova, K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní,
Lidická, Lomená, Luční, Masarykova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na Kamenci,
Nádražní, náměstí Sigmunda Freuda, Nerudova, Oldřicha Helmy, Okružní, Ostravská,
Osvobození, Pod Hradbami, Pol. vězňů, Ř. Volného, Říční, Sadová, Štefánikova, Štramberská,
Švédská, Tovární, Tržní, Tyršova, U Brány, Zahradní, Zámečnická

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb,
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo
v jiném obdobném zařízení v obci může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
ve znění pozdějších předpisů, rovněž uplatnit své aktivní volební
právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité
míry od charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a to zda půjde
o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době
volby prezidenta České republiky, osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního
seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své
volební právo. V případě krátkodobého pobytu, nebo v případě,
že volič neví, kde se přesně ve dny volby prezidenta bude nacházet
(např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního
okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu
voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018, v případě druhého kola volby
24. ledna 2018, od 16.00 hodin, a volič nemá voličský průkaz,
je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Informace připravil ke zveřejnění: JUDr. Rostislav Michálek,
odbor organizační a vnitřní správy Městského úřadu Příbor

Příbor zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně
každý pátek
2) 1x za 14 dní
pátek-lichý týden
3) 1x za 4 týdny v těchto termínech:
5.1.,2.2.,2.3.,30.3.,27.4.,25.5.,22.6.,20.7.,17.8.,14.9.,12.10.,9.11.,7.12.
II.
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (úterní svozy):
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova, Dukelská, Dvořáková, Erbenova,
Frenštátská, Fučíkova, J. Hory, J. Rašky, Jiráskova, K. H. Máchy, Kamenná, Kašnice,
Komenského, kpt. Jaroše, L. Janáčka, Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, Nábřeží,
Nová, Palackého, Pod Haškovcem, Remešova, Šafaříkova, Sládkova, Šmeralova, Smetanova,
Stojanova, Sušilova, Svatopluka Čecha, Švermova, Úzká, V Kopci, Větřkovská, Viznarova,
Vrchlického, Wolkerova, Žižkova
pribor.mobilnirozhlas.cz

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně každé úterý
2) 1x za 14 dnů
úterý-lichý týden
3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech:
2.1.,30.1.,27.2.,27.3.,24.4.,22.5.,19.6.,17.7.,14.8.,11.9.,9.10.,6.11.,4.12. (jedná se o liché úterky)
PRCHALOV
1 x za 14 dní
pátek – lichý týden
1 x za 4 týdny
pátek - data měsíčních svozů jsou:
5.1.,2.2.,2.3.,30.3.,27.4.,25.5.,22.6.,20.7.,17.8.,14.9.,12.10.,9.11.,7.12.
HÁJOV
1 x za 14 dní
pátek – sudý týden
1 x 4 týdny
pátek - data měsíčních svozů jsou:
12.1.,9.2.,9.3.,6.4.,4.5.,1.6.,29.6.,27.7.,24.8.,21.9.,19.10.,16.11.,14.12.
III.
Nádoby 1100 l
Se svážejí podle domluvených četností:

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Informace z dopravy

Informace ze škol. zařízení

Plánované odstávky

Termíny konání zastupitelstva

Volný čas

Kompletní servis

Meteorologické výstrahy

Mimořádné svozy odpadů

1x týdně – úterý
2x za týden-úterý, pátek
Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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ÚPRAVY PROSTORU PO SPOŘITELNĚ V OBJEKTU RADNICE
Ing. Ivan Viskupič, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Koncem listopadu 2017 byla zahájena delší dobu avizovaná akce
„Stavební úpravy radnice v Příboře – prostor po spořitelně“. Pro
realizaci stavby byla ve výběrovém řízení vybrána společnost Severomoravská stavební společnosti, s. r. o., ze Šenova u Nového Jičína.
V rámci stavby bude prostor bývalé spořitelny rozdělen příčkami
a vznikne zde 5 nových kanceláří. Součástí projektu je vybudování
WC pro tělesně postižené a rovněž příprava na propojení s budoucím výtahem, který je plánován ve dvorním traktu radnice.
V prostoru dnešní pokladny bude vybudována nová dělicí příčka
a pracoviště bude přizpůsobeno požadavkům pro ochranu osobních údajů a práci pokladny.
V neposlední řadě budou vyměněny výkladce s vývěskami od
podloubí. Nově bude řešena klimatizace prostor a bude upravena
elektroinstalace.
Po dokončení stavby budou z prvního patra do přízemí přemístěny
pracoviště evidence obyvatel a matriky

Stavba bude realizačně rozdělena na 2 části. Nejdřív bude s termínem dokončení do 15. 2. 2018 rekonstruován samotný prostor po
spořitelně oddělený dočasnou příčku na schodišti tak, aby stavba
nebyla v kolizi s provozem úřadu. Poté bude příčka odstraněna, do
nových kanceláří se dočasně přestěhují pracovnice z finančního
odboru a následně budou provedeny práce v prostoru pokladny a finančního odboru. Celá stavba by měla být dokončena do 20. 4. 2018.
Provoz samotného úřadu a jeho odborů umístěných na radnici
by prováděním stavebních prací neměl být přímo dotčen, i když
je nutno očekávat určitý hluk z výstavby, zejména v době bourání
konstrukcí a vrtání kotevních prvků konstrukcí.
Tímto prosíme občany o shovívavost a pochopení.
Info v Local TV Příbor, 36. zprávy (premiéra 2. 9.),
44. zprávy (premiéra 29. 10.) a 50. zprávy (premiéra 10. 12.),
www. televize-pribor.cz

ZABEZPEČME VODOMĚRY PŘED ZAMRZNUTÍM!
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Výměna poškozeného vodoměru se může
odběratelům prodražit. Buďme odpovědní!

Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před
mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím,
které mohou mít kromě našeho pohodlí negativní dopad také
na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom,
kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak,
aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování vnitřního prostoru
šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Použít
lze například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK
Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu nebo jiné nemovitosti, je
vhodné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům
mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nutné zkontrolovat, zda
nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným,
případně rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by
se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je dobré obalit izolačním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo
snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr
zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových
částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po
jeho demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní
finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně
vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Zákazníci totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Celková
částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně se pohybuje
okolo 2000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kde se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden
metr, ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým
místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se
sníženým krytím (např. přechody vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací, apod.
Kontakt: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
tel. 725 500 509, e-mail: marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

TERÉNNÍ PROGRAM NA NOVOJIČÍNSKU
ZPRÁVA ZA ROK 2017 – MĚSTO PŘÍBOR
Jeannette Motlová DiS., vedoucí Terénního programu na Novojičínsku

2016
1. pol.
Kontakty
Vyměněné sety

2. pol.

2017
Celkem

1. pol.

2. pol.

Celkem

106

87

193

107

66

173

4324

825

9661

5041

4099

9140

• Druhé pololetí zahrnuje termín od 01.07.2017 - 30.11.2017
Poslání a činnost Terénního programu na Novojičínsku (TPN)
Terénní program na Novojičínsku je určen osobám závislým na návykových látkách či osobám ohrožených závislostí a jejich blízkým.
V Příboře působí TPN již několik let. Pracovníci TPN dojíždějí do
Příbora jednou týdně v úterý. Během té doby jsou klientům nabízeny a poskytovány služby Terénního programu na Novojičínsku, tzn.

Výměnný program, zdravotní a informační servis, sociální práce.
Součástí nabídky služby TPN je i možnost základního poradenství
jak pro klienty, tak pro rodiče či jiné blízké osoby osob závislých na
návykových látkách. V roce 2017 několik klientů či jejich blízkých
využilo zmíněného poradenství v poradenských místnostech v Kopřivnici nebo v Novém Jičíně. Taktéž jsme rozšířili cílovou skupinu
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v poradenských místnostech o osoby ohrožené nelátkovou závislostí
- patologickým hráčstvím, a osoby závislé na alkoholových drogách.
Co se týče užívaných látek, tak nejčastější je mezi našimi klienty
užívání pervitinu, které je doprovázeno sekundárním užíváním
alkoholu, marihuany a zneužíváním léků, většinou primárně určených na bolest.
V létě se v Příboře objevuje užívání surového opia v období tzv.
opiové sezony. V tomto období pobývají klienti na makových polích v okolí a aplikují si na nich surové opium z nezralých makovic.
V tomto období se mezi klienty vyskytuje větší množství zdravotních problémů souvisejících s vysoce rizikovým užíváním opia.
Kromě pervitinu se v minulých letech rozšířilo mezi uživateli užívání fentanylu – látky, která je primárně určená na mírnění bolestí
u vážně a dlouhodobě nemocných. Fentanyl se k uživatelům dostává ve formě náplastí, které si namáčejí v alkoholu a tímto způsobem
z náplastí dostávají účinnou látku. Tuto látku si následně aplikují
intravenozně. Užívání fentanylu má na klienty devastační účinky.
Ve spojení s užíváním fentanylu jsme za rok 2017 registrovali i úmrtí
mezi našimi klienty. I kvůli tomu mezi klienty stále zdůrazňujeme
zdravotní rizika užívání fentanylu.
Činnosti prováděné v rámci terénní práce:
• Kontaktní práce
• Základní sociální poradenství, konzultace, motivační rozhovory,
základní poradenství pro rodiče a osoby blízké
• Krizová intervence
• Asistenční služba
• Výměnný program dle programu Harm reduction
• Poskytování zdravotního materiálu-dezinfekce, masti, vitamíny,
obvazy, náplasti
• Základní zdravotní ošetření – poskytnutí první pomoci, drobná
ošetření
• Referování klientů do jiných sociálních služeb
• Referování klientů do zdravotnických zařízení
• Zprostředkování léčby, detoxikace a testování na HIV a hepatitidy
• Distribuce informačních letáků, brožur a tiskovin (informace
k minimalizaci rizik při užívání drog, bezpečném sexuálním
chování, pohlavních nemocech, bezpečné likvidaci použitého
injekčního materiálu)
• Likvidace použitého injekčního materiálu

Cíle projektu a přínos pro veřejnost:
• Mapování drogové scény jednotlivých měst, vyhledávání a navazování kontaktů s aktivními uživateli nealkoholových drog
v jejich přirozeném prostředí a vytvoření vzájemné důvěry mezi
klientem a terénním pracovníkem.
• Snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem k bezpečnějším
a šetrnějším způsobům aplikace drog a bezpečnému sexuálnímu
chování.
• Navázání klienta do systému sociálních služeb klienta.
• Snižování dopadů užívání nealkoholových drog na širokou veřejnost sběrem použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací
(tzn. prevence infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).
V řeči čísel jsme v období 1. 1. 2017 – 30. 11. 2017 v Příboře vyměnili 9140 kusů použitých injekčních setů za čisté a uskutečnili
173 kontaktů s klienty. Pro porovnání v období 1. 1. 2016 – 30.11.
2016 jsme v Příboře vyměnili 8531 kusů použitých injekčních setů
za čisté a uskutečnili 177 kontaktů s klienty. Počet vyměněných
injekčních setů se nám nepatrně zvýšil. Počet kontaktů s klienty je
zanedbatelně nižší.
V současné době jsme v kontaktu s asi 35 klienty z města Příbora.
V roce 2017 docházelo k sekundárním výměnám v menší míře, než
tomu bylo v předchozích letech. Sekundární výměna znamená, že
jeden klient vymění více injekčních setů i pro další uživatele návykových látek. Cílem pracovníků TPN je dostat se k většině uživatelů,
což je dlouhodobý proces založený na vzájemné důvěře mezi klienty a pracovníky.
Taktéž se nám na základě mapování drogové sféry a zaznamenáváním statistik ve městě Příboře objevili klienti, kteří se zbavili
závislosti na drogách. Pracovníkům TPN se podařilo zprostředkovat
několika klientům léčbu, či hospitalizaci na detoxikačním zařízení.
Došlo ale také k úmrtí klientů.
Pracovníci TPN nadále vyhledávají skrytou populaci uživatelů návykových látek, nabízí jim služby vycházející z Harm reduction
přístupu, což znamená minimalizaci škod v důsledku užívání návykových látek. Jde například o výměnu použitých injekčních setů za
sety čisté (díky této aktivitě snižujeme množství volně pohozenému infekčního materiálu), poskytování zdravotnického a sociálního
servisu a navázání do místního systému sociálních služeb.
V Kopřivnici dne 01.12. 2017

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
PROJEKT „FORENZNÍ ZNAČENÍ SYNTETICKOU DNA“
REALIZOVANÝ STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR
Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Městská policie Příbor podala začátkem roku 2017 žádost o dotaci na projekt „Forenzní značení syntetickou DNA“ z dotačního
programu Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality na rok 2017. Jedná se o pokračování projektu z roku 2014, do
kterého se město Příbor jako jedno z prvních zapojilo. Projekt byl
i v tomto roce úspěšný, kdy se podařilo získat na realizaci tohoto
projektu částku 23 tisíc Kč. V termínu od července do listopadu
2017 bylo označeno celkem 66 kol - z tohoto počtu bylo označeno
23 elektrokol, 39 jízdních kol a 4 koloběžky. Největší zájem o značení byl v měsíci červenci.
Označování jízdních kol syntetickou DNA je jednou z možností, jak
si ochránit svůj majetek. Hlavním cílem této metody je trestnou činnost krádeže případným pachatelům ztížit. Kola byla označována
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speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru. Tyto
mikrotečky v sobě nesou jedinečný kód SelectaDNA, podle kterého
je možné dohledat vlastníka jízdního kola. V případě nalezení jakéhokoli - třeba i odcizeného jízdního kola - je možné zjistit speciální
UV lampou, zda je kolo označeno syntetickou DNA. Pokud ano,
pak se kód snadno přečte speciální přenosnou mikročtečkou. Na
všechna označená jízdní kola byla nalepena samolepka. Ta má upozornit případné zloděje, že jízdní kolo je označeno DNA, nafoceno
a zavedeno do evidence Městské policie Příbor a do celonárodního
Registru identifikačního značení. Každý, kdo si nechal v letošním
roce označit jízdní kolo, obdržel i drobný dáreček.
Městská policie Příbor bude ve značení jízdních kol pokračovat
i v roce 2018.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
TECHNICKÉ SLUŽBY V ROCE 2017
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora, p. o.

Náplní práce technických služeb je správa a údržba městského
mobiliáře (lavičky, odpadkové koše atd.), údržba komunikací,
herní prvky a jejich obnova, údržba parků a zahrad, výsadby záhonů, provozování sběrného dvora, správa veřejného osvětlení
a rozhlasu, obnova dopravního značení, provozování skateparku,
zajištění vánoční výzdoby, sečení veřejných prostranství, zimní
údržba, úklid města a spousta dalšího.
Koncepce práce a cílů v technických službách je nastavená na
několik let dopředu. Každým rokem provedeme několik dílčích
změn, investic a realizujeme zajímavé akce. I v roce 2017 se nám
povedlo spoustu takovýchto akcí úspěšně zrealizovat.
- Vnitroblok na sídlišti Benátky - výsadba stromů, keřů, trvalek,
květnaté louky a jarních cibulovin. Součástí bylo samozřejmě
umístění nových laviček, odpadkových košů, stojanů na kola
a netradičních herních prvků.
- Pořízením nové plošiny jsme se osamostatnili ve správě veřejného osvětlení, vánoční výzdobě a všech elektrikářských
pracích. Nově máme v nabídce služeb možnost objednat si
vytýčení kabelových tras.
- Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci na pořízení bionádob.
Nádoby byly v průběhu září rozmístěny ke všem rodinným
domům a do sídlištní zástavby. V říjnu byl zahájen i jejich
svoz. Bionádoby nahradí svozy velkoobjemových kontejnerů
ve městě, které byly problémové.

SBĚR POUŽITÉHO
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

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

Použitý
olej ze smažení a fritování doneste do sběrného dvora v uzavřené PET láhvi, nebo sklenici .

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK
MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

www.tspribor.cz

- Dokončili jsme propojení parku se hřbitovem. Byl odstraněn starý plot a nahrazen výsadbou keřů a trvalek, která
důstojně doplňuje nové parkoviště u hřbitova. Nadále pokračujeme v realizaci květinových záhonů ve městě. Letos
se například povedly záhony s květnatou loukou na křižovatce „u letadla“.
- Ve spolupráci s městem jsme instalovali nové herní prvky
v hodnotě cca 1 mil. Kč. Obnovy se dočkalo hřiště na Štramberské ul., Jičínské ul., hřiště na Prchalově a rozšířené bylo
workoutové hřiště.
- Ve spolupráci s městem pořádáme farmářské trhy, Valentinskou pouť a další prodejní akce a kulturní akce.
Jak je vidět, rozsah prací a kompetencí technických služeb je
široký a zajímavý. Každé roční období s sebou přináší něco nového a je třeba na to být připraveni. V létě, kdy občané a turisté
obdivují krásné piaristické zahrady, my už vybíráme vánoční
výzdobu a připravujeme techniku na zimní údržbu.
Děkuji všem, kteří nám pomohli naše cíle v roce 2017 zrealizovat
a těšíme se na plnění předsevzetí v roce 2018. Jedním z hlavních
bude nové svozové vozidlo odpadu a zvládnutí prvních svozů
vlastními silami.
Věřím, že za rok se budeme mít opět čím pochlubit a že na práci
všech zaměstnanců technických služeb budeme právem hrdí.

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel

reditel@tspribor.cz

737 245 980

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer

dispecer@tspribor.cz

737 245 981

Mgr. Pavlína Nývltová, odpady

obchod@tspribor.cz

731 674 984

Ing. Elen Sládečková, ekonom

elen.sladeckova@tspribor.cz

731 537 130

Irena Zárubová, administrativa

irena.zarubova@tspribor.cz

737 245 986

Ing. Karin Juchelková, prodejní akce

sluzby@tspribor.cz

731 549 482

Lukáš Kocián, elektro

elektrikar@tspribor.cz

734 687 726

Kollárová Kateřina, koordinátor

koordinator@tspribor.cz

737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
ÚTERÝ
8:00 – 11:00
STŘEDA
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
ČTVRTEK
8:00 – 11:00
PÁTEK
ZAVŘENO
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ – hřbitovnictví
PONDĚLÍ
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané)
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30(14:30 – 16:30 pro objednané)
ČTVRTEK
ZAVŘENO
PÁTEK
ZAVŘENO
OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00
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Změna harmonogramu svozu hnědých 240l bionádob
Technické služby města Příbora informují občany o změně harmonogramu svozu bioodpadu z hnědých 240l nádob umístěných
u rodinných domů a v sídlištní zástavbě. Od ledna 2018 bude svozovým dnem jen pátek (nikoliv sobota), přičemž dojde ke střídání
svozu mezi svozovými oblasti v sudém a lichém týdnu. Interval svozu tedy zůstává 14denní, kromě období od ledna do března, ve
kterém proběhne svoz 1 x měsíčně. Přesný harmonogram svozu dle ulic a místních částí naleznete níže.

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

Nový detektivní příběh Malovaná pýcha z edice Původní česká
detektivka napsala Jarmila Pospíšilová. Doposud téměř neznámý naivní malíř Michal Jurek se zásluhou bohatého mecenáše
milovníka umění z Olomouce stal téměř ze dne na den známým,
módním a vyhledávaným nejen u nás, ale především v Německu
a Holandsku. Zpychlý Jurek si lehce zvykl na luxus, střídá ženy,
holduje alkoholu a ke svému okolí se chová povýšenecky, bezcitně
a arogantně. Jednoho dne malíře najdou pod schody ateliéru bez
známek života…
Americká autorka Janet Evanovich v bestselleru s názvem Přísně
tajná opět píše o lovkyni zločinců Stephanii Plumové, a o jejích
věčných potížích v práci i soukromí. Oblíbeného prodejce ojetých
automobilů z Trentonu Jimmyho Polettiho přistihli, jak ve svém
autobazaru prodává mnohem víc než jen auta z druhé ruky. Byl však
propuštěn na kauci a v den, kdy se měl dostavit ke slyšení, se neobjevil. A právě proto nastupuje na scénu lovkyně odměn Stephanie
Plumová, aby ho vypátrala a přivedla zpět. Ukáže se, že prakticky
všechny stopy vedou do slepé uličky, která je vydlážděná mrtvými
těly obětí. Dokonce ani Joe Morelli, nejlepší polda ve městě, není
schopen přijít na kloub tomu, kde se podezřelý vrah skrývá.
Sedmé dítě je napínavý thriller dánského novináře Erika Valeura.
Sedm narozených dětí má společné dvě věci: všechny přišly na svět
v porodnici B ve státní nemocnici v Kodani, a všechny byly dány

8 / Měsíčník města Příbora

k adopci. O mnoho let později dostane pochybný novinář z ještě
pochybnějších novin anonymní dopis. Ten naznačuje, že jedno ze
sedmi dětí skrývá tajemství. Příběh je zveřejněn a následky jsou
velké. Je možné, že v posledních padesáti letech prestižní sirotčinec
zakrýval milostné aféry bohatých a slavných Dánů? Jak dopadne
skandál z nejvyšších kruhů? Sedm adoptovaných dětí, které už jsou
dospělé, hledá tajemství svého původu.
Prvotina Sestry až za hrob americké autorky Caite Dolan Leachové vypráví příběh odcizených dvojčat Avy a Zeldy. Ava se vrací
na neprosperující rodinnou vinici a musí čelit všemu, před čím už
jednou utekla: dementní matce závislé na alkoholu, šviháckému,
poněkolikáté ženatému nepřítomnému otci a budoucnosti, které se
chtěla vyhnout, když před dvěma lety odešla do Paříže. Rozhodne
se odhalit tajemství Zeldiny smrti. Sestra prý uhořela ve stodole,
kterou zapálila, když omdlela s hořící cigaretou v ruce. Jenže Ava
dostává od své sestry e-maily, a objevuje ukryté zprávy…
Předposlední díl Husitské epopeje Vlastimila Vondrušky má podtitul Za časů Jiřího z Poděbrad. Představuje léta 1461 - 1471, kdy
byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci. Právě v té době
se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české. Jenže
posilování moci panovníka, který si v očích zbytku Evropy nesl cejch
kacíře, znamenalo zesílení tlaku proti němu. Jenže Jiří z Poděbrad
byl nejen obratný válečník, ale také mimořádně šikovný diplomat.

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2017
PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti a Pavla Urbanová, matrikářka Městského úřadu Příbor

V roce 2017 pracovali členové komise pro občanské záležitosti
v počtu deseti členů. Dalších 18 dobrovolníků navštěvovalo občany města - jubilanty ve 12 obvodech Příbora, včetně jeho místních
částí Hájova a Prchalova.
V průběhu roku 2017 se konalo 11 pracovních setkání. Čtyřikrát
ročně se zúčastnilo jednání komise i dalších 18 členů, kteří si vyzvedávali dárky pro jubilanty, sdělovali návrhy pro zlepšení kontaktu
s jubilanty, případně řešili problémy, které se vyskytovaly v jejich
obvodech. Na pracovních setkáních, která probíhají dle plánu práce, se pravidelně projednávalo plnění rozpočtu, operativně se řešily
zadané úkoly či iniciativní návrhy členů nebo obyvatel města.
V roce 2017 proběhlo v Příboře 4x vítání občánků, kde bylo slavnostně přivítáno 54 nových občánků. V roce 2017 jsme si zároveň
připomněli 60. výročí od prvního vítání občánků v Příboře. Komise
v souvislosti s vítáním těch nejmenších zajišťuje zápisy do kroniky,
dárky a ve spolupráci s Mateřskou školou Pionýrů a Základní školou
Jičínskou milý kulturní program. Za ochotu a výbornou spolupráci
patří paní ředitelce Jordánkové, paní učitelce Filipové a paní učitelce Rejmanové, samozřejmě se všemi účinkujícími dětmi, velký dík.
V červnu proběhlo jako každým rokem vyhodnocení devíti nejúspěšnějších žáků a studentů příborských základních škol a gymnázia.
Komise pomáhá také při organizaci předávání maturitních vysvědčení.
V září členky předávaly prvňáčkům praktické dárky zakoupené
z rozpočtu komise. Ve stejném měsíci se konalo také slavnostní setkání sedmdesátníků, tentokrát již v rekonstruovaných prostorách
Kulturního domu Příbor. Z 27 přihlášených sedmdesátníků se jich
na setkání dostavilo 23. V listopadu se pak konalo již třetí setkání
pětasedmdesátníků a první setkání osmdesátiletých občanů. Na toto
setkání se dostavilo 35 oslavenců z přihlášených 42. Komise pro ju-

bilanty zajišťovala kulturní program a zakoupila dárky a květiny pro
oslavence. Pro oslavence tentokrát nakreslily krásné obrázky děti ze
Základní školy na Jičínské ulici v Příboře. Obě setkání proběhla již
tradičně také za účasti představitelů města v čele s panem starostou Ing. Bohuslavem Majerem a paní místostarostkou Ing. Danou
Foriškovou, Ph.D. O kulturní vystoupení se postarala Umělecká
agentura Zuzany Rausové.
V prosinci byly zakoupeny vánoční dárky pro Domov seniorů. Dárky v Domově seniorů byly předány osobně paní místostarostkou za
asistence matrikářky a tradičně také v Dětském domově Příbor komisi zastoupily paní Miluše Bergrová a paní Ludmila Sklenovská.
Komise projednává také návrhy na ceny obce a čestné občanství,
pokud jsou v daném roce nějaké předloženy. V roce 2017 komise projednala tři návrhy na ceny obce. Ceny odsouhlašené radou
města byly uděleny v září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.
V průběhu roku členky úzce spolupracují s kluby seniorů ve městě, navštěvují obyvatele Domu s pečovatelskou službou a Domova
seniorů. Komise jednou ročně odměňuje také čestné dárce krve
a předává jim věcné dary. V roce 2017 bylo pozváno k poděkování
15 bezpříspěvkových dárců krve a plazmy.
O akcích organizovaných komisí pro občanské záležitosti si mohou
občané přečíst v průběhu roku v Měsíčníku či na webových stránkách města, nebo reportáže o nich zhlédnout v Local TV Příbor.
Zároveň, prosíme občany, kteří v letošním roce budou slavit životní
jubileum sedmdesát, sedmdesát pět či osmdesát let, aby se přihlásili na společné setkání, která se budou konat v září a listopadu.
Všichni členové komise a jejích subkomisí pracovali po celý rok 2017
nezištně, iniciativně, s chutí a pochopením pro potřeby obyvatel našeho města. Za tuto činnost patří všem obrovský dík.

INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2018

F F

Vážená paní, vážený pane,
pokud budete v letošním roce slavit své sedmdesáté, sedmdesáté páté, osmdesáté, 85. a vyšší životní jubileum, prosíme Vás, abyste nám dali vědět v případě, že si nepřejete v této souvislosti zveřejnit své jméno v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku
města Příbora. Prosíme Vás, abyste nám toto oznámili telefonicky na tel. č. 556 455 443, e-mailem na adrese: matrika@pribor-mesto.cz, písemně či osobně na adrese: Městský úřad, odbor organizační a správních činností - matrika, náměstí Sigmunda
Freuda 19, 742 58 Příbor. Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním
v Měsíčníku města Příbora.
Zároveň můžete odevzdat, pokud máte zájem zúčastnit se, PŘIHLÁŠKU NA SETKÁNÍ sedmdesátiletých či sedmdesátipětiletých a osmdesátiletých jubilantů, která je součástí tohoto letáku. Zhruba 1 měsíc před plánovaným setkáním Vám bude odeslána
pozvánka s upřesněním data a času konání. Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo
přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.
Děkujeme za pochopení, členové komise pro občanské záležitosti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.

PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Jméno a příjmení: ………………………..…………………………………………………………… Datum narození: ……………………..……………………
Trvalé bydliště:

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

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Podpis: ……………………………………………..
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ZE ŠKOL
MASARYKOVO GYMNÁZIUM OTEVŘELO DVEŘE PRO VEŘEJNOST
Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová, Masarykovo gymnázium Příbor

Rok se s rokem sešel, a tak zaměstnanci
a žáci Masarykova gymnázia připravili na
poslední listopadový víkend tradiční dny
otevřených dveří. Během pátečního odpoledne a sobotního dopoledne se dveře
školy otevřely pro bezmála 300 návštěvníků,
mezi kterými byli nejen zájemci o studium
a jejich rodiče, ale i absolventi našeho gymnázia. Pro všechny byl připraven bohatý
a rozmanitý program.
Hned po vstupu jistě na každého návštěv- Foto: Mgr. Jiří Svoboda
níka dýchla historie. Ve vestibulu byla instalována výstava
věnovaná Tomáši Garriguu Masarykovi, od jehož smrti letos
v září uplynulo již 80 let. Kromě toho si hosté mohli v jedné
ze tříd díky starým tablům a fotografiím připomenout historii školy. Chodba v přízemí byla plná rozličných vůní, které se
linuly jednak z učebny chemie a z chemické laboratoře, jednak
z učebny francouzského jazyka, ve které žáci připravovali originální francouzské palačinky. V tělocvičně byly prezentovány
sportovní kurzy pro děti.
Zájemci o studium se nejvíce pohybovali v blízkosti informačního centra v prvním patře. Zajímali se o učební plány, studijní
literaturu, podmínky přijímacího řízení a možnosti přípravy na
přijímací zkoušky. Masarykovo gymnázium nabízí přípravné
kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám
na střední školu z matematiky a českého jazyka. Kurzy proběhnou od konce ledna do začátku dubna 2018 a jsou určeny všem
zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na webových stránkách
školy (www.gypri.cz).

V učebně anglického jazyka se mohli návštěvníci občerstvit čajem, popovídat si
s lektorem angličtiny a vyzkoušet si anglickou verzi hry Scrabble, v učebně zeměpisu
prověřit své znalosti ve vědomostí soutěži, v učebně fyziky být svědky zajímavých
pokusů a v učebně biologie nahlédnout do
mikroskopu a podstoupit měření tlaku či vitální kapacity plic. V učebnách jednotlivých
cizích jazyků byly k dispozici informace
o jazykových kurzech pořádaných pro veřejnost. Velký zájem byl také o přednášku Mgr. Petra Caloně na
téma „Fenomén nepravdivých zpráv (FakeNews)”. Z návštěvy školy si mohli hosté odnést i drobný dárek s vánoční tematikou, a to
dokonce vlastnoručně vyrobený ve výtvarné dílně.
V horním patře školy byla hostům představena první chromebooková učebna v České republice a také naše novinka - školní
aplikace Gypri pro mobilní zařízení. Zároveň se všichni mohli seznámit s uměleckými aktivitami školy. V jedné ze tříd byla
umístěna výstava maleb z letošního krajinářského kurzu i další
originální práce mladých umělců. V aule proběhla zkouška Komorního sboru MGP a zkouška pěveckého sboru Valentin, který
vznikl ve spolupráci s městem Příborem a je tvořen žáky školy
a zájemci z řad veřejnosti. V pátek zároveň proběhlo vystoupení
školního divadelního souboru Žluté S.A.K.O.
Pokud byste se k nám rádi podívali i vy, budete mít šanci hned
zkraje příštího roku. Další den otevřených dveří proběhne ve
středu 7. 2. 2018. Těšíme se na vaši návštěvu.
V Local TV Příbor 50. zprávy s premiérou 10. 12. 2017,
na www.televize-pribor.cz

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S BÝVALÝMI ZAMĚSTNANCI
Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Pan ředitel popřál všem hodně
zdraví a pohody. Naši kolegové přišli rádi mimo jiné i proto, že jsme
v okolí jedna z mála škol, která takovéto posezení pořádá.
Vždy před vánočními svátky toto
setkání všechny potěší a zahřeje
na srdíčku.

Předvánoční čas je obdobím různých
tradic. Na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor mezi ně patří i setkání s bývalými
zaměstnanci školy. Letos se uskutečnilo 6. prosince. A jako vždy byli přivítání
dobrým pohoštěním a malým vánočním
dárkem. Společně si tak všichni popovídali
a zavzpomínali na společně strávená léta.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

V pátek 1. prosince bylo v tělocvičnách
ZŠ Npor. Loma velmi rušno. Konalo se totiž již 2. sportovní odpoledne učitelů všech
příborských škol. První setkání proběhlo
v červnu tohoto roku na ZŠ Jičínské za účasti tamějších pedagogů a pedagogů naší školy
a hrálo se ringo. Vítězem tehdy byla ZŠ Jičínská a na nás bylo přichystat další setkání.
Využili jsme tedy prostory tělocvičen a uspořádali turnaj, na který jsme pozvali nejen
vyučující ZŠ Jičínské, ale i Masarykova gym-
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názia. Na programu bylo volejbalové klání,
v němž naše škola nakonec zvítězila. To však
nebylo podstatné. Důležité bylo posezení
s milými lidmi, s nimiž se zase tak často nepotkáváme, a zajímavé rozhovory, které se
točily kolem školních i mimoškolních témat.
Zástupci Masarykova gymnázia slíbili, že
další učitelské odpoledne proběhne u nich.
Zatím nevíme, jakou disciplínu pro nás
přichystají, ale těšíme se na příjemně strávený čas.

PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

fiích staveb a uměleckých děl. Kromě
toho měli také možnost projít si všechny expozice muzea – Věda v pevnosti,
Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma.
Prostě o zábavu na celé dopoledne
bylo postaráno. Pak jsme společně
prošli historické centrum Olomouce, zkoumali architekturu i stánky na
vánočních trzích a den nabitý informacemi a zážitky byl u konce.

I letos jsme s žáky 8. ročníku
v rámci výuky dějepisu zavítali do olomoucké Pevnosti poznání, abychom
absolvovali dějepisný program Třicetiletá válka a barokní perla. Osmáci
si zopakovali informace o tomto
historicky důležitém období, luštili historickou křížovku, četli články
v „dobovém“ tisku, zkoumali rozdíly
mezi barokem a gotikou na fotogra-

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Mgr. Gabriela Grodzová, Mgr. Irena Schneiderová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Když složíme písmena
do slabik a vět,
otevře se rázem všem
přenádherný svět….
V tomto duchu se neslo
slavnostní odpoledne našich
malých, ale šikovných prvňáčků ze ZŠ Npor. Loma
Příbor.
V listopadu končí prvňáčkům
předslabikářové období. Naučili se číst první písmena,
spoustu básniček, slabik a prvních slov. Od začátku září udělali
velký kus práce a jako odměnu za jejich píli jsme si pro ně připravily slavnostní akci „ Pasování na čtenáře“. Pozvaly jsme pana

krále a doufaly, že děti do role
čtenáře pasuje.
Děti na besídce předvedly
nejen nám, ale i sourozencům, rodičům a prarodičům
vše, co se dosud naučily.
Přednášely básničky, ukázaly, jak rozcvičujeme ruce
před psaním, pracovaly na
interaktivní tabuli, zazpívaly písničku. Pan král je poté
pasoval na čtenáře, předal
jim diplom, Slabikář a sladkou odměnu.
Všem šikovným prvňáčkům přejeme, aby je čtení bavilo a přinášelo jim spoustu zábavy a poučení.

OBECNÁ ŠKOLA KOZLOVICE
Žáci 6. B ZŠ Npor. Loma Příbor

Dne 16. listopadu se žáci šestých ročníků ZŠ Npor. Loma zúčastnili exkurze
do Obecné školy v Kozlovicích.
Po příjezdu do Kozlovic jsme se nejprve
byli podívat na staré pracovní nástroje, které se dříve používaly na statku:
staré kosy, hrábě, trakaře, síta, lisy na
ovoce apod. Potom jsme se šli podívat do školy, která byla založena v roce
1785 a měla jednu třídu, ve které se učili žáci 1.–4. ročníku třem základním
předmětům: čtení a psaní, počítání
a náboženství. Žáci seděli v dřevěných lavicích, na kterých ležely dřevěné penály, kalamáře a tabulky na psaní. Ve třídě byla
stará dřevěná katedra a nad ní visel obraz císaře Františka Josefa

I. Na zdi viselo Komenského mravoučné
desatero. Ve třídě byla i velká dřevěná rákoska na trestání neposlušných
žáků. Dále jsme viděli skromný byt
pana učitele, kde byla pouze postel, stůl,
umyvadlo a malá knihovnička. Dále
jsme si mohli prohlédnout starou kuchyň, šatlavu a stáj. V jedné světnici byl
i obraz Leoše Janáčka, knihy Bohumíra
Četyny, staré oblečení a kroje. Pokračovali jsme na půdu, které se dříve říkalo
hůra. Potom jsme navštívili rodiště Leoše Janáčka Hukvaldy. Viděli jsme jeho rodný dům a prošli jsme
se k soše lišky Bystroušky.
Celá exkurze se nám moc líbila a už se těšíme na další.

MIKULÁŠ
Mgr. Hana Schwarzová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V úterý 5. 12. se žáci 9. ročníků ZŠ Npor. Loma Příbor opět
převtělili do role čertů, andělů
a Mikulášů.
Navštívili MŠ Pionýrů, kde je děti
potěšily připravenými písničkami a básničkami. I když čerti byli
velmi strašidelní, děti se bály jen
trošku a všichni si tuto návštěvu
velmi užili.

Na prvním stupni naší školy už
bylo hříšníků více a některé děti
na chvíli skončily v čertovském
pytli. Andělé je ale rychle zachránili, protože všichni zlobivci
slibovali, že se polepší.
Celá akce byla velmi vydařená
a žáci 9. ročníků svůj úkol zvládli
na jedničku.
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ADVENTNÍ OBDOBÍ U NÁS VE ŠKOLCE
Mgr. Pavlína Jordánková, Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

I když nastal nový kalendářní rok, dovolte nám zavzpomínat na nejkrásnější období
v roce, které je kouzelné především pro naše
nejmenší děti. Všichni dospěláci to známe,
tento čas je tajemný, něžný, ale zároveň velmi náročný…
Na začátku prosince v naší mateřské škole děti navštívil Mikuláš společně s anděly
a čerty.
Ptal se dětí, zda byly hodné a poslušné. Měl
s sebou Pekelnou listinu hříšníků ze školky
a předčítal jména, která mu tam napsali. Děti
zazpívaly písničku, přednesly báseň a slíbily, že se polepší nejen
v jídle, ale i v oblékání. Návštěva byla úžasná, tímto děkujeme
pedagogům a žákům 9. tříd ZŠ Npor. Loma Příbor.
Adventní období pokračovalo Vánočním jarmarkem na příborském náměstí. Děti ze třídy Sovičky si připravily krátký kulturní
program básní a písní. Následující den děti ze třídy Broučků vystoupily na Vítání občánků v piaristickém klášteře. Novopečení
rodiče potleskem ocenili dětský úsměv a přirozenost.
V dalším týdnu sboreček Notička navštívil babičky a dědečky
v Domě s pečovatelskou službou Příbor. Přítomné potěšil svým
Vánočním programem a malým dárkem. Odměnou pro děti byla

spokojenost seniorů a drobná sladkost v podobě perníčků.
V příborském muzeu byl pro předškoláky
přichystán interaktivní program „Vánoce
v Podbeskydí“. Děti se seznámily s dávnými
tradicemi našich předků, např. drhání peří,
sušení křížal, s prací na kolovrátku a ochutnaly čaj ze sušených plodů.
Pozvání jsme také přijali na dopolední generálku „Vánočního koncertu“ ZŠ Npor. Loma,
kde děti mohly vidět své starší kamarády,
kteří například ještě v loňském roce docházeli do školky a nyní jsou v 1. třídách.
Pro děti bylo rovněž připraveno divadelní představení „Putování za vánoční hvězdou“ v Kulturním domě Příbor. Zajistily jej
pracovnice z odboru kultury městského úřadu.
Adventní období jsme zakončili tradičními besídkami v jednotlivých třídách a společným posezením u vánočního stromečku.
Děti tak potěšily své rodiče a příbuzné svým vystoupením. Ukázaly jim nové hračky a stavebnice, které jim předčasně nadělil
Mikuláš společně s Ježíškem.
Za kolektiv mateřské školy bychom Vám chtěli popřát zdraví,
úsměv a spokojenost v novém roce.

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ A MIKULÁŠ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Vychovatelky školní družiny ZŠ Příbor Jičínská

Těšení na Vánoce je samozřejmě každoročně spojeno i s plamínky svíček na adventním věnci, který má vyjadřovat zastavení,
radost a očekávání. Týden před adventem jsme se jejich výrobě
věnovali i u nás ve školní družině. Kdo měl zájem, mohl si vytvořit věnec papírový (a nebylo jich málo) i ten pravý z chvojí.
Rozmanitost barev a použitých ozdob byla jako každý rok nepře-

berná a snaha dětí nazdobit ten nejkrásnější věnec obdivuhodná.
V následujícím týdnu nás čekala návštěva, na kterou se všechny
děti moc těšily. Přišel k nám za řinčení řetězů a nebyl to nikdo
jiný než Mikuláš s rozvernými čerty a krásným andělem. Děti
po přednesu básničky či zazpívané písničky obdržely balíček se
sladkostmi, který si po zásluze zasloužily.

I NA NAŠÍ ŠKOLE MÁME ŽÁKY, KTEŘÍ MAJÍ VELMI „ŠIKOVNÉ RUCE“
Mgr. Eva Rečková, výchovná poradkyně ZŠ Příbor Jičínská

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl na Střední škole technické a zemědělské v Novém
Jičíně 10. ročník soutěže „Šikovné ruce“. Sešlo se 48 žáků z 12 základních škol okresu.
Naši školu zastupovala dvě družstva z IX. B
ve složení:
1. Rosťa Filip a David Oczadly
2. David Monsport a Fabián Rodriguez
Naši žáci se v silné konkurenci neztratili
a všichni reprezentovali školu velmi dobře.
Rosťa Filip a David Monsport opracovávali
kov a vyráběli kladívko. Fabián Rodriguez a David Oczadly pracovali se dřevem a vyráběli krmítko.
Pak nastala chvíle čekání, kdy mistři střední školy hodnotili
výrobky, udělovali body za jednotlivé části výroby – rozměry,

broušení, přibíjení hřebíků, řezání, povrchovou úpravu, celkový vzhled atd.
Celé očekávané vyhodnocování začalo větou: „Rostislav Filip a David Oczadly ze
Základní školy Příbor, Jičínská....“ Tato dvojice totiž obsadila celkové 3. místo v soutěži.
Dostali diplom, pohár a pro školní dílnu
elektrickou brusku. Naše kluky předběhli jen kluci ze Starého Jičína, kteří obsadili
druhé i první místo. Potom byli ohodnoceni
i jednotlivci. David Oczadly obsadil celkové 4. místo v kategorii práce se dřevem a Rosťa Filip celkové
2. místo v kategorii práce s kovem. Za toto své umístění si mohli vybrat z hodnotných cen. Cenné dárky si ale díky štědrým
sponzorům akce odnesli na památku všichni účastníci.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Mgr. Daniela Grohmannová, Základní škola Příbor Jičínská

V úterý 5. 12. jsme na naší škole ZŠ Příbor přivítali vzácné hosty. Navštívili nás
Mikuláš, andělé a nezbední čerti v podání zástupců žákovské samosprávy a dětí
ze čtvrté třídy pod vedením pana učitele Zbyňka Machetanze. Děti si připravily
pro své spolužáky vánoční vystoupení plné
básniček a písniček, které v průběhu dopo-
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ledne předvedly všem svým spolužákům
z prvního stupně. Všechny třídy měly pro
Mikuláše připravenou písničku, za odměnu
získal každý žák balíček sladkých dobrot, za
které děkujeme Spolku rodičů ZŠ Příbor.
Tato akce se velice vydařila a těšíme se na
příští rok, kdy opět budeme očekávat příchod Mikuláše.

Z HISTORIE
ZAJÍMAVÁ KULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2018
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každoroční souhrn výročí, dat, která nám přibližují významné nebo zajímavé události ve městě. Tučně jsem vyznačila ty události, které stojí možná více než za připomenutí v Měsíčníku.
UDÁLOSTI
840 let
460 let
450 let
410 let

390 let

250 let
220 let
190 let
180 let
170 let

140 let
120 let

110 let
100 let

1178 Datum na dřevěném trámu farního kostela uvedené ve farní kronice. Tento letopočet byl prý objeven při
zaklenutí lodě - r. 1576.
26. 5. 1558 Potvrzeno privilegium společného cechu kolářů, bednářů, truhlářů.

1568 Městu potvrzeno privilegium cechu ševcovskému.
2. 1. 1608 Biskup potvrdil privilegium cechu soukenickému (tehdy nejvýznamnější cech).
28. 8. 1628 Kardinál František Dietrichštejn potvrdil městu nové výsady:
* pálení a šenkování páleného proti platu 40 zl.
* volný prodej soli kamenné, rozsekávání balvanů
* udělení 4 trhů výročních k stávajícím již čtyřem
* a nařídil, že „každý nový soused, který by se v Příboře usadil, jest povinen se opatřiti dobrou ručnicí nebo
mušketou a tu aby vždy při domě měl. Kdyby se při prohlídce nenalezla, má býti soused pokutován….“
1768 Postavena krytá dřevěná spojovací chodba mezi piaristickou kolejí a kostelem sv. Valentina. Zrušena
r. 1875.
1798 VZNIKL PRCHALOV (Josef Stanislav Prchal)

1828 Příbor měl 98 soukenických stavů (178 soukenických mistrů).
24. 7. 1838 Svatba Jiřího Janáčka a Amálie Grulichové v Příboře. Rodiče hudebního skladatele Leoše Janáčka. O 10 let
později v r. 1848 Jiří Janáček s rodinou (se ženou Amálií a s 5 dětmi) odešel učit na Hukvaldy. V r. 1854 se
jim tam narodil Leoš.
1848 Zazděno poslední podloubí na severní straně náměstí (dům č. p. 32). Zazdívalo se od r. 1810.

1848-1854 Založen první průmyslový podnik v Příboře - cukrovar Vavřince Černotského (Laurencius Czernotzky)
v areálu pod mlýnem.
6. 12. 1878 Založena městská spořitelna (Freiberger Sparkasse). Činnost ale zahájila až 1. 7. 1880.

1878 Odhalena pamětní deska Řehoři Volnému na hostinci Mexiko.
duben 1898 Obecní výbor rozhodl zavést do města vodovod. První smlouva s obcí Mniší o odkoupení parcely s pramenem pro vodovod byla podepsána 30. 4. Mniší ale odstoupilo od smlouvy a 29. 6. byla podepsána druhá
smlouva, podle níž byl pozemek odkoupen za 2400 zlatých. Vodovod byl dokončen v r. 1899, vodovod
byl pojmenován: Jubilejní vodovod císaře Františka Josefa I.
1. 9. 1908 Založeno Družstvo Katolický spolkový dům.
13. 1. 1918 Licenci k promítání filmových představení obdržel Jaroslav Popelář. Promítal v Katolickém domě,
tam bylo pozdější kino Edison (1923-1939).

29. 10. 1918 Příbor slavil první den svobody. Zpráva a vzniku ČSR vyšla v denním tisku den po vyhlášení republiky. K shromážděným lidem na náměstí promluvil ředitel reálného gymnázia Jaroslav Simonides
z balkonu domu č. 30 (tehdy hotel Národní dům, severní strana náměstí).
1. 11. 1918 Zvolen národní výbor v Příboře, předsedou zvolen Jaroslav Simonides.
listopad 1918 V Příboře se zorganizoval první (se třemi setninami o 100 mužích) a pak druhý dobrovolnický
prapor, prapory měly i kulometnou četu. Prapory tvořili čeští vojáci bývalé rakousko-uherské armády.
Čs. domácí vojsko bylo do návratu legií ze zahraničí jedinou ozbrojenou silou, která mohla prosadit československou státní moc v regionu, která jeho německá většina obyvatelstva prohlásila za součást separatistické provincie Sudetolandu. Tři příborští občané během činnosti praporů padli. (B. Vlach, Dějiny města
Příbora).
11. 12. 1918 Obecní zastupitelstvo udělilo čestné občanství prezidentu T. G. Masarykovi
90 let

1928 Ukončena regulace Lubiny od Mexika ke klokočovskému mostu (1923-1928).
1928 Dostavěn železobetonový klokočovský most, byl zničen ustupující německou armádou 6. 5. 1945, nový
most byl otevřen v r. 1950.
29. 7. 1928 Slavnost položení základního kamene k pomníku padlých od ak. sochaře Frant. Juraně před sokolovnou,
odhalení 7. 10. 1928, za okupace odstraněn, od r. stojí u ZŠ Jičínské.
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1938 DOSTAVĚNA RADNICE ve funkcionalistickém slohu (ing. arch. St. Kučera).
7. a 8. 10. 1938 Učitelský ústav a reálné gymnázium evakuovány do Val. Mez. a do Frenštátu p. Radh.
9. 10. 1938 Poštovní úřad evakuován do Přerova.
10. 10. 1938 Okupace Příbora hitlerovským Německem. Motorizovaný předvoj 8. pěší divize VIII. vratislavského sboru Wehrmachtu vjel na příborské náměstí (10. 10.)
Náměstí přejmenováno - Adolf Hitler Platz (10.-11. 10.)
1938 Konec platnosti konání 8 výročních trhů ve městě (od r. 1628).
říjen 1938 Sundána z rodného domu S. Freuda pamětní deska z r. 1931, Hitlerjugend uspořádala před domkem protižidovskou výtržnost a desku sňala, nikdy se už nenašla.
70 let
1948 Zrušení příborského Junáka. Skauti museli odevzdat i zrekonstruované koupaliště za dnešními kurty. Do
roku 1953 se o něj nikdo nestaral, pak přešlo do péče města.
1948 Založen první ženský odbor hasičského sboru v Klokočově, jediný v okrese.

80 let

60 let
50 let
40 let
30 let

20 let

10 let

14. 5. 1948 Klokočov sloučen s Příborem usnesením rady ZNV - expozitury v Ostravě, oznámeno přípisem z 21. 5. 1948.
29. 6. 1958 Povodeň. Stržen most u nádraží, v září postaven nový most za pomocí vojáků posádky Mošnov. Most byl
znovu stržen povodní v červenci 1966.
21. 8. 1968 Ruské tanky na příborském náměstí. Okupace Příbora
1968 Reinstalace pamětní desky Sigmunda Freuda na jeho rodném domku.
1978 Mateřská škola na Hájově v budově bývalé obecné školy (1978-2007).

1988 Vznikla příborská hudební skupina Ypsilon bratrů Monsportových.
srpen 1988 První veřejné vystoupení příborské kapely Largo Zdeňka Sklenovského.

1988 Poprvé se setkání sedmdesátiletých občanů konalo v Katolickém domě, dnes Kulturním domě. Úplně
poprvé byli 70letí jubilanti pozváni na setkání 22. 11. 1985 do restaurace Slavie. Přišlo 21 lidí, rok na to
jich bylo už 36.
1998 Belgická firma Primus začala v říjnu provozovat v Příboře výrobu prádelenské profesionální techniky.
Slavnostní otevření po nutných stavebních úpravách se uskutečnilo v roce 1999 z účasti předsedy vlády
Miloše Zemana.
8. 6. 1998 Vzniklo ochranné pásmo MPR v Příboře.

13. - 14. 11. Ve volbách do městského zastupitelstva zvítězila ODS 16314 hlasy před KSČM
1998 Na ustavující schůzi 2. 11. 1998 byl starostou znovu zvolen Ing. Milan Strakoš, místostarostou byl nově
zvolen Ing. Bedřich Turek, nezávislý kandidát.
1998 Vznikl Klub důchodců na Hájově.

1. 2. 2008 Pošta v Příboře se stala pouze poštou podací. V Příboře se přestaly třídit zásilky a doručovatelkám začaly
chodit (i balíky) už připravené pro jejich rajóny přímo z Kopřivnice. V Příboře jsou ukládány až v případě,
že adresát nebyl zastižen na místě dodání.
5. 2. 2008 První veřejný masopustní průvod v Příboře po 51 letech. Nultý průvod byl 5. 2. 2007 v restauraci na
Mexiku. Jindy tiché odpolední náměstí oživilo na 40 maškar. Příboráci a také jejich kolegové ze štramberských divadel tak navázali na proslulou masopustní tradici.
16. 3. 2008 Farnost Příbor obnovila palmovou slavnost o Květné neděli .
21. 6. 2008 Město obnovilo slavnost Svatojánských ohňů a hlavně metání metel přes Lubinu.
7. 11. 2008 Ukončena velká rekonstrukce křižovatky u škol. Trvala 3 měsíce. Stála 13 mil. Kč. Polovinu investovalo
město Příbor, polovinu kraj. Zásadní změny se týkaly umístění přechodů pro chodce a změny přednosti
v jízdě. Hlavní silnicí se stal průjezd od Ostravy na Kopřivnici. Z financí vyhrazených na tyto práce byly
v roce 2009 provedeny ještě drobnější opravy chodníků a komunikací.

PŘÍŠTĚ uvedu zajímavá půlkulatá výročí.

Připravila: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.
Zdroje: Loukotka, L.: Dějiny Příbora v datech; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv Local TV Příbor;
příborské kroniky; Jurok, J. a kolektiv autorů: Dějiny města Příbora; Baláš, M.: Kulturní místopis Novojičínska.

10. 10.1938, německá okupace
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srpen 1968, sovětská okupace

Foto: soukromý archiv

NEJEN REPUBLIKA MÁ JUBILEUM
Mjr. v. v. Ladislav Jerguš

Sto let života se dožívá málo lidí. Ve světových dějinách
je to poměrně krátká doba. Přesto v dějinách našeho státu
je těch sto let, které si budeme letos připomínat, bohatých
na všelijaké události. Již ta první – odluka od rakousko-uherské monarchie – měla význam rozhodující a pro další
existenci určující.
Příbor má taktéž svou historii. Rodily se nebo zde žily významné a výrazné osobnosti, které tuto historii tvořily.
Řada těchto osobností by se kolem letošního jubilejního
roku taktéž dožila svého kulatého výročí.
Světová hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století výrazně oživila nacionalizmus
a z něho konkrétní produkt – nacistické Německo. Jeho
rozpínavost vedla k tomu, že si postupně začal podrobovat národy Evropy za podbízivé asistence dvou největších
mocností Francie a Velké Británie. Za jejich souhlasu došlo
nejen k rozbití naší republiky, ale i její následné okupaci.
Boj za osvobození od nacistické okupace se posléze stal
nejvýznamnější etapou naší stoleté existence. Tohoto boje
se účastnily i příborští občané. Odboj měl čtyři části: občanský - prezentovaný vojenskou složkou Obrana národa,
komunistický, včetně skautů, partizánský a zahraniční.
V zahraničním odboji působilo 14 občanů, jak v naší armádě, tak i armádách protinacistické koalice. Já připomínám
především letce působící v našich jednotkách v rámci RAF
( Royal Air Force – Královské letecké síly ), kteří by se právě
v těchto několika létech dožili jubilejních let.
V roce 2016 jsme si připomenuli 100 let od narození Oldřicha
Helmy, pilota 311. čsl. bombardovací perutě RAF, který
zahynul po návratu z bojového letu s celou svou osádkou.
Byly organizovány dvě přednášky a jeho životní pouť publikována v několika médiích. Současně v tom roce by se
dožil 105 let navigátor stejné perutě, JUDr. Ing. Vladimír
Vaněk.
Před rokem - v roce 2017, i když nebyl letec, jsme na pietním aktu připomněli 100 let - nedožitých narozenin npor.
Jaroslava Lohrera Loma za účasti žáků školy pojmenované
jeho jménem. Starosta města Ing. Bohuslav Majer promluvil o jeho životě a spolu s Ing. Danou Foriškovou, Ph.D.,
položili věnec k pamětní desce na jeho rodném domě. Zahynul při obraně Sokolova 8. března 1943.
V letošním roce by svá jubilea měli tři, proto připomenu
jejich životní osudy.
105 let by se dožil František Böhnisch, pilot 313. čsl. stíhací perutě RAF. Narodil se 4. dubna 1913 na Prchalově. Po
absolvování základní školy a vyučení strojním zámečníkem
v podniku Tatra nastoupil do školy odborného dorostu letectva. Sloužil jako délesloužící četař polní pilot. Po okupaci se přes Polsko a internaci v sovětském gulagu dostal do
Velké Británie. V rámci úkolu své perutě zahynul při hlídkovém letu nad mořem. Křídlem zavadil o vysokou vlnu.
Stalo se tak 23. února 1942.
Další dva se narodili v roce vzniku naší republiky, v roce
1918. Richard Olšovský, narozen 10. března 1918 v Příboře. Po absolvování základní a měšťanské školy absolvoval
3 třídy gymnázia. Vojenskou presenční službu přerušila

okupace. Cestou přes Polsko se dostal do Francie. Vstoupil do cizinecké legie, ale vstupem Francie do války bojoval
již v rámci našich jednotek. Po porážce Francie odplul do
Velké Británie a byl zařazen k našemu pozemnímu vojsku.
Záhy absolvoval kurz mechanika motoráře a stal se příslušníkem našich leteckých jednotek. Válku zakončil v sestavě
bombardovací perutě. Po válce byl krátce vojákem z povolání, ale záhy byl z činné služby propuštěn a začal létat
jako palubní mechanik. To se mu stalo osudným, protože
27. února 1950 zahynul při havárii letounu Československých aerolinií DC-3 Dakota u Rýmařova.
Posledním z jmenovaných je Otakar Kresta, narozen
17. září 1918 v Příboře. Po absolvování obecné a měšťanské školy nastoupil k letectvu. To bylo v roce 1938 a stačil
ještě do okupace nalétat 100 hodin. Opět stejná trasa jako
u předešlých. Přes Polsko k cizinecké legii. Válka ho vrátila
zpět k francouzskému letectvu a posléze do Velké Británie.
Vstoupil do RAF a po absolvování výcviku byl zařazen do
313. čsl. stíhací perutě RAF. Při doprovodu bombardérů byl
12. dubna 1942 sestřelen. Zraněný a v bezvědomí opustil
letoun a dostal se do zajetí. Prošel několika zajateckými tábory, absolvoval i pochod z Litvy přes Polsko do Hannoveru. Tam byl v dubnu 1945 osvobozen a posléze léčen ve
Velké Británii. V srpnu 1945 se s našimi letci vrátil do vlasti.
Byl demobilizován a vrátil se do Příbora. Pracoval v závodě Tatra až do důchodu. Žil následně na Bystřičce a zemřel
10. října 1992.
Tady bych se nakrátko zastavil. Otakar Kresta byl jediný
z příborských letců, který žil zde a dopadala na něho všechna ta příkoří, která museli letci ze západních armád snášet.
Zdálo se, že rok 1968 přinese něco lepšího, byl u našeho
útvaru na besedě. On byl první, který nám přiblížil statečný
boj letců i následná ponižování. Předpokládali jsme, že více
využijeme jeho znalostí v náš prospěch. Následná normalizace ho opět ponížila. Velice těžce to vše nesl, o tom se
později zmínila jeho dcera. Na tom nic nezměnilo ani to, že
byl v roce 1990 jmenován do hodnosti plukovníka.
Všichni zmiňovaní jsou nositelé vysokých válečných vyznamenání nejen našich, ale i britských, francouzských
i polských (většinou in memoriam) a rozhodně patří mezi
ty nejsvětlejší stránky naší stoleté historie. Jejich podíl na
porážce nacizmu bude vždy po zásluze připomínán a oceňován.
Mnozí z nás si uvědomili, jak se našim západním letcům
nedostalo ocenění, naopak je provázely životem degradace a pronásledování. Někteří museli opět za hranice, aby si
uchovali své vlastní životy, jako Vladimír Vaněk.
Město Příbor ve spolupráci se Svazem letců pořídilo památník napřed svým a následně všem letcům narozeným
v dnešním Moravskoslezském kraji a zahynulým ve 2. světové válce a při výkonu své práce. Je to výraz poděkování
a zmírnění neblahého ponižování, kterého se jim brzo po
válce dostalo. Památník nám leckdo závidí, proto bychom
si ho měli vážit a o to více pečovat nejen o památník, ale i o
památku na něm uvedených.
K poslednímu, Josefu Václavu Štivarovi (* 8.3.1919 v Příboře) se vrátím v příštím roce, kdy bude jeho „stoleté“ výročí.
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KLUBY, SPOLKY
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 V PŘÍBORSKÉM JUNÁKU
Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Rok 2017 už je minulostí. Zbylo nám z něho spousta vzpomínek
a zážitků. Navázali jsme nová přátelství a dozvěděli se spoustu nových věcí. Jaký ale rok 2017 byl? Kolik akcí se konalo? Jaké novinky
a změny u nás ve středisku nastaly? A jaký bude další rok?
Stejně jako v posledních letech jsme i v roce 2017 zaznamenali nárůst
členské základny. Zájem o skauting v Příboře vzrůstá již od roku 2007
a můžu říci, že další nárůst bude i v dalším roce. Letos se nás registrovalo 164, což je o 8 skautů a skautek více než v minulém roce. Oproti
roku 2007 je v našem středisku skoro dvojnásobek skautů a skautek
(v roce 2007 bylo registrováno 87 členů). Skaut v Příboře se tedy i v minulém roce nadále držel vzrůstajícího trendu členů a to nás jen těší.
Během roku jsme pro naše členy uspořádali přes 20 různých akcí.
Tou vůbec první v novém roce byl již tradičně Zimní minitábor.
Stejně jako v minulých letech jsme se opět vydali na faru do Pohoře. Program měli tentokrát ale na starosti naši mladí roveři, kteří si
pro ostatní připravili hry s tématem Růžového pantera. Na konci března jsme
vzhledem k tomu, že se blížily skautské závody, uspořádali první roční střediskového
kola Svojsíkova závodu. Na něm si své vědomosti a dovednosti vyzkoušelo celkem
7 družin z Příbora i Lubiny. Vítězem se stala
družina skautů z Příbora Le Ukulele. V dubnu se naše středisko poprvé zúčastnilo
celostátní akce Ukliďme Česko. V nejbližší
sobotu okolo svátku sv. Jiří, která letos vyšla
na 22. 4., jsme se tradičně vydali společně
s několika dalšími stovkami skautů a skautek na Ivančenu. I přes špatně počasí jsme
na Ivančenu vyrazili v počtu 20 lidí. 6. 5. se naše družiny zúčastnily
základního kola Svojsíkova závodu v Albrechtičkách. Bohužel se našim skautů a skautkám nevedlo tak dobře jako ve střediskovém kole,
a tak postoupila jen družina Chamědů a Sasanek z Lubiny. Družina
Chamědů předvedla vynikající výkon i v krajském kole a postoupila do celostátního kola, které se konalo v září na hradě Lipnice. Svůj
vynikající výkon se jim nakonec povedlo zopakovat i v celostátním
kole a v konkurenci dalších 13 družin vyhráli. Ještě před celostátním
kolem Svojsíkova závodu se v květnu naši roveři a rangers zúčastnili celostátního skautského setkání Obrok. O prázdninách se konal
skautský letní tábor. Tématem byl Pán prstenů a zúčastnilo se jej
skoro 60 lidí.  Nový skautský rok jsme zahájili Zahajovačkou. Na
konci září se naši roveři zúčastnili další celostátní akce Křížem krážem. V ní šlo o to za 24 hodin ujet vlakem co nejvíce kilometrů. Naši
roveři se v konkurenci skoro 150 týmů umístili na nádherném 20 místě. V říjnu se konaly dvě větší akce – Polní vaření a Příborská Klapka.

Polní vaření bylo letos ozvláštněno tím, že soutěžní týmy měly za úkol
připravit narozeninové menu pro Betty, která slavila krásných 16 let.
21.10. se pak do našeho střediska sjelo přes 60 skautů a skautek z různých koutů republiky. Konal se totiž již 6. ročník festivalu skautských
amatérských filmů Příborská Klapka. I letos k nám zavítal skautský
Ježíšek a to o víkendu 8. – 9. 12. V neděli 17. 12. se pak naši roveři
vydali pro Betlémské světlo, které jsme 23. a 24. prosince rozdávali
lidem na příborském náměstí. Poslední akcí roku 2017 byl již 5. ročník skautského pingpongového turnaje O zlatou pálku.
Během měsíce září jsme úspěšně začali s postupnou rekonstrukcí našeho střediska. V první etapě jsme opravili střechu a okapy a zateplili
první dvě klubovny. S rekonstrukcí chceme pokračovat i v dalších letech. Za finanční pomoc při rekonstrukci děkujeme městu Příboru.
Také děkujeme všem pracantům, kteří se na rekonstrukci podíleli.
Celý rok nás podporovalo město Příbor, kterému touto cestou za
jejich podporu, ať už finanční, nebo poradní, mockrát děkujeme. Děkujeme také
rodičům, kteří nám věří natolik, že nám
pravidelně svěřují své děti. Velké díky patří
i samotným dětem, které nám, vedoucím,
dodávají spoustu energie a radosti. Největší obdiv a poděkování ale patří ostatním
vedoucím, kteří dobrovolně tráví ve skautu spoustu volného času a i přes práci či
školu dávají do vedení všechno. A kdo se
na vedení vašich dětí podílí? Naši družinu
starších světlušek, které se jmenují Havajky, vedou Helča Hrubá a Ája Kostelecká,
družinu Vidliček vede Anežka Matulová
s Bětkou Rébovou a naše nejmladší Lvice vede Klárka Tomaškovičová s Vendulku Demlovou. Holkám s vedením pomáhají další roverky
Kája Simperová, Julča Čermáková a Denča Mrázková. Vedoucím Štěňat je Zdena Pustějovský a družinu Kolomatindo vede Pavel Čech,
oběma s vedením pomáhají roveři. Jmenovitě jsou to Filip Kramoliš,
Danek Žárský, Kuba Velička, Tomáš Mrázek, Tomáš Masopust, Ondra Kavan, Martin Dobiáš a další. Dále se na vedení a chodu střediska
podílejí Anežka Procházková, Míša Čechová, Vojta Koláček, Rendy
Franek, Jiří Tuza, Ondra Tuza, Mira Čech, Josef Makúch, Verča Tuzová, Barča Matulová, Kača Holubová, Adéla Fabrigerová a Terka
Matulová a spousta dalších. Největší podíl na chodu našeho střediska mají Jan Procházka, Patrik Nedoma, Zdeněk Pustějovský a Vašek
Procházka. Děkujeme.
Všem obyvatelům města Příbora a dalším lidem bychom chtěli popřát všechno nejlepší do nového roku 2018 a ať se Vám splní každé
vaše přání.
Za příborské skautky a skauty, Paťa

VÍKEND BOJOVÝCH UMĚNÍ
Gabriela Sýkorová, vedoucí ZK Capoiera Příbor

Poslední listopadový víkend proběhla v našem městě, v Příboře,
v rámci prevence kriminality akce pořádaná Lunou Příbor, svč s názvem „Přehlídka bojových umění“, určená veřejnosti, a to především
dětem a mládeži. Účelem přehlídky byla snaha předvést možnosti zajímavého sportovního vyžití v našem městě a okolí.
Víkend bojových umění zahájila skupina příborské capoeiry pátečním workshopem v tělocvičně na Dukelské ulici. Za účasti lektorů
a skupin z Ostravy, Brna, Aše, Chebu, ale také Polska či Brazílie
probíhal otevřený trénink pro veřejnost. Děti i dospělí měli možnost vyzkoušet si různé styly capoeiry a také hru na afrobrazilské
nástroje. Hlavní program akce se odehrál ve sportovní hale Ma-
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sarykova gymnázia, kde se během sobotního odpoledne předvedla
postupně všechna bojová umění. Na úvod se představil příborský
kroužek aikida pod vedením Romana Stopky. Stávající členové
různých věkových kategorií předvedli základní prvky tohoto japonského bojového umění a na závěr zapojili veřejnost.
Temperament brazilského umění capoeira předvedli žáci příborské skupiny a jejich brazilští lektoři nejen dynamickými pohyby,
ale také živou hudbou.
Poté mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení kontaktnějších bojových sportů - boxu a karate z Kopřivnice. Někteří odvážlivci
z řad veřejnosti se pod vedením lektorů naučili základní prvky

a údery, které si poté pod dohledem žáků vyzkoušeli. Sobotní
program zakončilo vystoupení čínského bojového umění tai chi,
které v Příboře vyučuje paní Jindřiška Malinovská. Působivé vystoupení bylo skvělou tečkou za sobotním programem.
Završením akce byl nedělní workshop capoeiry a afrobrazilských
tanců a přilákal nejen děti, ale i dospělé.

Víkend bojových umění byl vydařenou akcí, jež navštívily desítky
diváků z Příbora a blízkého okolí. Velké poděkování patří městu
Příboru za finanční podporu, kolektivu Luna Příbor, svč. Děkujeme všem účinkujícím a lektorům, kteří nás svou účastí podpořili
a ukázali občanům bohaté možnosti využití volného času, které
město Příbor nabízí.

VÍTE, CO JE TO STROM ŽIVOTA A KDE SÍDLÍ?
Marta Buchlovská

Je to soukromá organizace, která pomáhá těm statečným rodinám, které se rozhodly umožnit svým blízkým odejít na věčnost
ze svého domova. Ano, je to hospic, mobilní hospic. To slovo se mi
nelíbí. Dalo by se říct, že je to dům smutku, ale opak je pravdou.
Osobně jsem se mohla o tom několikrát přesvědčit.
A jak to všechno začalo?
V únoru letošního roku jsem stála před tímto pěkným domem
v Kostelní ulici v Novém Jičíně a četla si plakátek s vyobrazením
muže a ženy. Zaujal mě. Asi to bude nějaká seznamovací kancelář,
řekla jsem si. Vzápětí vyšel z domu jeden šarmantní muž s dotazem, zda nepotřebuji pomoct a pozval mě dovnitř.
Když jsme vešli do domu, byla jsem mile překvapena. Vítalo mě prostředí se zvláštní energií. Kde jsem se to ocitla? Měla
jsem jenom 5 minut na prohlídku, ale i tak to stačilo k tomu,
abych si řekla: Tady se ještě někdy podívám. Zaujal mě totiž
moc pěkný obchůdek - Srdcovka, který se nacházel v zadní části
domu. Oslovila mě tam krásná váza z hutního skla. Byla to di-

plomová práce jednoho studenta, který sem tuto vázu daroval.
Na cestu domů jsem dostala od svého laskavého průvodce časopis, který Strom života vydává. Nedalo mi to a začala jsem ho číst
ještě v autobuse. Zaujal mě článek o dobrovolnících, a tak jsem se
objednala ke konzultaci. Byla jsem přijata jednou mladou, hezkou
paní. Vyzařoval z ní klid a mír. Místo toho, abych se začala vyptávat, co práce dobrovolníka obnáší, začaly mi téct slzy. Ta laskavá
a milá paní mi naslouchala. Vyprávěla jsem jí příběh o tom, jaké
to bylo, když ještě nebyly hospice a já sama doma doopatrovávala svoji maminku. Vůbec jsem netušila, že i po 24 letech může
mít člověk v sobě uloženu bolest. A tak mi bylo v hospici poprvé
pomoženo. Mohla jsem se vyplakat, uvolnit bloky ve svém těle,
a tím mu pomoci. Uvědomila jsem si, že tehdy se mnou seděl anděl. Budete-li se i Vy chtít setkat s anděly, zajděte do tohoto domu.
Třeba si něco koupit v obchůdku Srdcovka, nebo jen tak nahlédnout. Najdete ho nedaleko žlutého kostela v malebné uličce plné
krámků.

ZE SPORTU
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V RINGU
Karel Till ml., Ringo klub TJ Sokol Příbor

Ringo club TJ Sokol Příbor pod
záštitou sokolské organizace pořádal 2. 12. 2017 čtvrtý ročník turnaje
v tomto né 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
kroužky, ringo kroužky.... Tým tvoří
tři hráči, třeba i s náhradníky, hraje se
na volejbalovém hřišti na dva vítězné
sety do 15 bodů. Podrobná pravidla
naleznete zde: http://www.ringo.cz/
sportovni-pravidla-ringa/
Teď k samotnému turnaji. Zatím rekordní počet přihlášených týmů
předpokládal dlouhý sportovní den. Přihlásily se již známé týmy Krychlíci, Sokolíci, Klokočov a tradiční tým Hájova. Přihlásili se
i nováčci - týmovými benjamínky byla družstva Příkop, Lubina,
Štafle a parta skoroseniorů JR Rytíři. 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! Jak říkám, 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 Hájovští, stříbrnou Sokolíci a putovní pohár putoval po třetí v řadě do Klokočova.
Po závěrečném ceremoniálu dospělí hráči vášnivě a se smíchem debatovali do pozdních nočních hodin.
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 zájem jakéhokoli věku přidat se a hrát ringo
v suprovém a veselém kolektivu, neváhejte nás navštívit v prostorách sokolské tělocvičny, a to každou neděli od 18:00 h. Mimo jiné
Ringo klub začal letos v letních měsících pořádat miniturnaje na
příborském koupališti. Letos si můžete zahrát s námi.
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FK PRIMUS PŘÍBOR, O. S. - ČINNOST
David Hejtmánek, FK Primus Příbor, o. s.

Změna názvu klubu 2011 a právní formy
• Začátkem roku 2011 došlo k transformaci fotbalového oddílu
TJ TATRA Příbor na nové občanské sdružení FK PRIMUS
Příbor.
• Došlo ke změně všech registrací a vzniku nového loga.
• Oddíl se zaměřil převážně na podporu a výchovu mládeže.
• U družstva dospělých je v plánu vybudovat nový perspektivní
tým z vlastních odchovanců.
Mladší a starší přípravka
• V sezóně 2010-2011 došlo k založení dalšího družstva mládeže, a to s nejmladšími členy PŘÍPRAVKY MLADŠÍ a STARŠÍ
(děti ve věku 5-10 let).
• Bylo zapotřebí pořídit vhodné branky, protože se hraje na
specifickém rozměru hřiště se specifickými rozměry branek
(musí být hlavně bezpečné a přenosné).
Sportovní výsledky PŘÍPRAVKY MLADŠÍ v okresních soutěžích:
2015-2016 8. místo z 11 účastníků soutěže
2017-2018 3. místo ze 7 účastníků soutěže po podzimní části
Sportovní výsledky PŘÍPRAVKY STARŠÍ v okresních soutěžích:
2015-2016 9. místo z 11 účastníků soutěže
2017-2018 4. místo z 10 účastníků soutěže po podzimní části
Žáci
• Velice úspěšné družstvo.
• Mimo standardní soutěže se účastní několika turnajů jak letních, tak i zimních, které se konají v tělocvičnách.
• Družstvo žáků každým rokem doplňují děti z fotbalového
klubu Skotnice, se kterým úzce spolupracujeme.
Sportovní výsledky ŽÁKŮ v okresních soutěžích:
2015-2016 3. místo z 8 účastníků soutěže
2017-2018 4. místo z 8 účastníků soutěže po podzimní části
Dorost
• Velmi úspěšné družstvo.
• Budoucnost pro náš tým dospělých.
• Pozitivem je zapojení většího počtu hráčů do družstva dospělých.

Sportovní výsledky DOROSTU v okresních soutěžích:
2015-2016 3. místo z 8 účastníků soutěže
2017-2018 1. místo z 8 účastníků soutěže po podzimní části
Dospělí
• Nejvíce se měnící družstvo za celou dobu našeho působení.
• Průměrem nejmladší družstvo v okresních soutěžích.
• Pozitivem je zapojení většího počtů hráčů dospělých do běžného chodu klubu, jako např. trenéři žáků, brigády při údržbě
areálu a hrací plochy apod.
Sportovní výsledky DOSPĚLÝCH v okresních soutěžích:
2015-2016 7. místo z 12 účastníků soutěže
2017-2018 3. místo z 14 účastníků soutěže po podzimní části
Aktivity mimo soutěžní utkání
• Každoroční letní soustředění ŽÁKŮ.
• Každoroční zimní výlet ŽÁKŮ na Javorník
• Každoroční pořádání zimních halových turnajů MLÁDEŽE
v Příboře a pravidelná účast na zimních turnajích v kraji.
• Každoroční zimní tréninková příprava družstva DOSPĚLÝCH.
• Provoz družstev v soutěžích FAČR.
Investice – vybavení za období 2016-2017
• Pořízení nové zahradní sekačky.
• Oprava havarijního stavu střechy nad klubovnou v rozsahu
cca 30.000 Kč.
• Nákup tréninkových míčů a pomůcek pro družstva ŽÁKŮ,
STARŠÍ a MLADŠÍ PŘÍPRAVKY.
• Rekonstrukce opláštění střídaček.
Plány do budoucna
• Stabilizace hráčského kádru u družstva dospělých.
• Větší tlak na výsledky u družstva dospělých.
• Nábor většího počtu dětí do mládežnických kategorií.
• Rozšíření počtu trenérů pro mládež a jejich vzdělání v odborných trenérských kurzech.
• Pořízení jednoduché světelné tabule se zobrazením skóre a časem.
• Podpora našich nejmladších členů, kterých je v současné době
v kategorii „před-přípravky“ v řádu 35 dětí od věku 4-8 let, se
kterými pracují 3 trenéři.

PŘÍBORŠTÍ KLUCI VÝRAZNĚ POMOHLI SNAKESU
K VÝHRÁM V EVROPSKÉ BASKETBALOVÉ LIZE
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Výraznou stopu zanechali v lotyšské Rize basketbalisté Basketbalového klubu Příbor, kteří byli součástí výběru Snakes Ostrava
startující v Evropské mládežnické basketbalové lize (EYBL). Snakes
vyhrál čtyři z pěti utkání, příborský David Dostál se skvělými
výkony propracoval až do All Stars výběru.
Součástí týmu byl také šéftrenér příborské mládeže Miroslav
Slovák. „Byla to parádní zkušenost pro všechny. Jsem nesmírně
rád, že naši kluci se v Rize neztratili. David Dostál byl s průmě-
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rem téměř sedmnácti bodů na zápas druhým nejlepším střelcem
úvodního turnaje EYBL a nejlépe doskakujícím hráčem. Milan
Machala odehrál v průměru nejvíce minut za zápas (24,5) a patřil mezi deset nejlepších nahrávačů turnaje. Výborné zkušenosti
posbírali také Erik Havel a Adam Ivánek,“ přiblížil Miroslav
Slovák.
Snakes Ostrava v Lotyšsku porazil litevský Aritus 39:33, domácí
Rigu 62:58, lotyšský tým Alfreda Kraukla 46:41 a ruský CSKA

Moskva 62:34. Jedinou porážku utrpěl s lotyšskou Sporta Bode lička, organizační pracovník Kamil Vašťák st., fyzioterapeutka
46:56 a skončil na druhém místě ve skupině.
Pavla Kusynová Vichnarová a lékař Michal Kusyn.
„Musím pochválit všechny hráče, kteří se turnaje zúčastnili. Někomu turnaj vyšel lépe, někomu hůř. Za zmínku určitě stojí výkony Výsledky BK Snakes Ostrava v úvodním turnaji (Riga, Lotyšsko)
Davida Dostála, který na turnaji získal hned dvě individuální Snakes Ostrava - Aritus 39:33 (Dostál 14, Leibner 10, Gengela 7)
ocenění. Dále musím říct, že se Milan Machala zhostil funkce Snakes Ostrava - BS Riga 62:58 (Leibner 19, Dostál 16, Křenek 11)
kapitána týmu na jedničku. Honza Leibner se probral ve správnou Snakes Ostrava - A.Kraukla 46:41 (Dostál 18, Křenek 11, Petkov,
chvíli. Pozitivně mě svými výkony překvapili Ondra Petkov, Erik Gengela a Navrátil 4)
Havel a Lukáš Gengela,“ uvedl pro Facebook Snakes Ostrava hlavní Snakes Ostrava - Sporta Bode 46:56 (Dostál 20, Petkov 7, Gengela
a Leibner 5)
trenér Kamil Vašťák mladší.
„Odehráli jsme pět velmi dobrých utkání. Všechny zápasy skončily Snakes Ostrava - CSKA 2005 62:34 (Křenek 16, Dostál 15
rozdílem pár bodů a právě taková utkání nás mohou posunout dál. a Leibner 10).
Zažili jsme basketbal z jiné
dimenze. Navázali jsme nové
kontakty i z jiné části Evropy
než z té střední a už se těším
na další střetnutí s týmy
z Pobaltí. Hráčům i nám trenérům první turnaj nastavil
zrcadlo a nyní záleží, jak se
k tomu jednotlivci postaví,“
řekl Kamil Vašťák, jemuž
v lotyšské Rize s týmem pomáhali spolutrenér Miroslav Tým BK Snakes Ostrava posílili čtyři hráči z Příbora David Dostál,
David Dostál s cenami pro nejlepšího
Slovák, šéftrenér klubu BK Milan Machala, Erik Havel a Adam Ivánek.
hráče turnaje v lotyšské Rize.
Snakes Ostrava Dušan HrdFoto: Miroslav Slovák
Foto: Miroslav Slovák

KLUCI U12 SI VYBOJOVALI PRÁVO HOSTIT FINÁLE KVALIFIKACE
Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

Dvěma vysokými výhrami na Snakes Ostrava a především (1/1), David Domitraa David Straka 2, Filip Wavra 1 (2/1), Patrik
nad Frýdkem-Místkem si příborští basketbalisté věkové kate- Frydrych 0 (2/0). TH: 12/4 (33,33 %)
gorie U12 vybojovali právo hostit finálovou skupinu kvalifikace
do Národního finále.
Torola Basket Team Příbor – BK Snakes Frýdek-Místek
Torola Basket Team Příbor – BK Snakes Ostrava 78:33 (8:7, 116:19 (29:5, 29:6, 29:6, 29:2)
24:11, 21:8, 25:7)
Komentář trenéra Roberta Bukovjana: Zřejmě asi nikdo v těKomentář trenéra Roberta Bukovjana: Úvodní zápas 2. kola locvičně Masarykova gymnázia nepochyboval o vítězi druhého
kvalifikace o postup do Národního finále jsme hráli proti nej- utkání kvalifikace. Chceme ale pořádat finálové kolo kvalifikace
častějšímu našemu soupeři BK Snakes Ostrava. V šatně před v Příboře, a proto jsme potřebovali vyhrát nad Frýdkem-Místkem
zápasem jsem klukům jasně řekl, ať rychle zapomenou na po- pokud možno co největším rozdílem. Do soupeře jsme se zakousvedený zápas z úvodního kola kvalifikace, protože každý zápas li od začátku a nepustili jsme se až do konce. Kluci z Frýdkuje jiný a kluci z Ostravy nám chtěli určitě vrátit měsíc starý -Místku si asi budou dlouho pamatovat příborskou rovnici 4x29
nepříjemný zážitek z Frýdku-Místku. Trenér hostů udělal opro- = 116. Střelecká fazóna Vojty Pustějovského je obdivuhodná, ale
ti prvnímu kolu změnu a dva klíčové hráče nasadil do jedné všem chci připomenout dvě věci. Za prvé - konečný výsledek
pětky. Na tohle jsem musel rychle a operativně zareagovat při je práce celého týmu a je úplně jedno, kdo to tam nasype. Za
sestavení naší zahajovací sestavy. Kluci dostali jasný úkol hned druhé platí to, že v sezóně přijdou daleko těžší zápasy a v těch
v úvodu skóre natáhnout, protože kvalitu měl náš soupeř tento- bude potřeba střeleckou formu potvrdit.
krát soustředěnou do sudých čtvrtin. Bohužel náš plán nevyšel V souběžně hrané kvalifikační skupině B přistoupil tým NH Osa skóre 8:7 z první osmiminutovky nevěstilo nic dobrého. Hned trava ke 2. kolu kvalifikace tak, že na dva kvalifikační zápasy
v následující čtvrtině jsme ale zabrali a v poločase jsme se mohli nominoval dvě sestavy. Top sestava odehrála utkání proti Opavě
radovat ze čtrnáctibodového vedení. Když se tímto výsledkem a zřejmě o dost mladší sestava odehrála zápas proti Orlové. Tím
a super povzbuzováním domácího publika nechala strhnout pádem máme lepší skóre než Nová huť a měli bychom mít jistotu
i první rotace, bylo opět zaděláno
pořadatelství finálové skupiny. Teprna vítězství s perfektním výsledve ve finálové skupině se rozhodne,
kem. Závěr zápasu jsme nevypustili
které dva týmy budou reprezentovat
a rozdíl 18 bodů z posledních osmi
severní Moravu v Národním finále
minut zápasu jen podtrhlo vyniv roce 2018. Věřím, že tak jako v mikající výkon celého týmu. Soupeři
nulé sezóně nám bude na domácí
nepomohlo ani taktizování v sepalubovce naším pověstným šestým
stavování jednotlivých pětek. Výhráčem naše skvělé publikum v čele
sledek +45 se velice podobá tomu
s pevným fanouškovským jádrem.
z Frýdku-Místku a musím přiznat,
Body: Vojtěch Pustějovský 43 (4/1),
že jsem to tak „jednoduché“ v žádJakub Kött 19 (2/1), Jan Bordovský
ném případě nečekal.
13 (2/1), David Domitraa Kryštof
Body: Vojtěch Pustějovský 20, JaMasopust 10, David Straka 6, Filip
kub Kött 19 (TH: 5/1), Viktor IváWavra 5 (2/1), Viktor Ivánek a Onnek 14, Vít Gabzdyl 10, Jan Bor- Tým Torola Basket Team Příbor U12.
dřej Skupeň 4, Michal Grozman 2.
dovský 7 (2/1), Michal Grozman 3 Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
TH: 10/4 (40 %).
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MUZEUM V PŘÍBOŘE - VÝZVA
PhDr. Václav Michalička, Ph.D., etnolog, vedoucí pobočky Muzea Novojičínska, p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda
v Příboře se v souvislosti s přípravou výstavy o výrobě filcových papučí
zhotovovaných na formě (tzv. makovníků, brňáků, okravčáků, banďur,
vazáků, masláků, kocurů …) obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při
sběru a dokumentaci tohoto fenoménu.
Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví tuto obuv, aby ji zapůjčili,
popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Vděční
budeme i za další údaje týkající se této obuvi.
Velmi děkujeme za jakékoli informace o papučích, jejich výrobě, za příhody spjaté s jejich užíváním a také za název, jak se jim říkalo u vás doma.
Kontakt: tel.: 724 367 334, tel. 556 725 191,
e-mail: pribor@muzeumnj.cz

ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HÁJOVĚ
Tomáš Bordovský, za SDH Hájov

V sobotu 2. prosince 2017 se prostranství před Obecním domem na Hájově zcela zaplnilo malými i velkými návštěvníky,
kteří se přišli podívat, zda i letos na Hájov
zavítá Mikuláš se svou družinou.
Kolem 17 hod. se rozezněly čertovské
zvonky a kočár s Mikulášem, andělem
a čerty tažený koňmi přijel před Obecní
dům na Hájově. Nejprve Mikuláš pozdravil všechny přítomné a společně s andělem rozsvítili krásně nazdobený vánoční
strom. Čertovská družina mezitím hlídala
dárky, které Mikuláš přivezl hodným dětem.
Po rozsvícení vánočního stromu se ti nejmenší nahrnuli k Mikuláši a přednášeli básničky, zpívali písničky a ten je za to obdaroval
malým dárkem. Mezitím čerti chytali zlobivé děti a těm hodným
rozdávali perníčky. Na tvářích dětí se objevil úsměv, u některých
i slzička, ale i to k Mikulášské nadílce patří. O tom, že na Hájově
jsou děti hodné svědčí i to, že žádné s sebou čerti neodvezli …

Po rozdání dárků Mikuláš a jeho družina nasedli zpět do kočáru, rozloučili se
s malými i velkými návštěvníky a slíbili,
že příští rok přijedou zase.
Sníh a mrazivé počasí jen dokreslilo
atmosféru pomalu se blížících Vánoc.
A aby nikdo z návštěvníků Mikulášské
nadílky neprochladl, pořadatelé připravili
pro malé návštěvníky horký čaj a párek
v rohlíku a pro ty větší svařené víno a další
pochutiny, které přišly k chuti.
Velké poděkování patří všem, kteří se se
Sborem dobrovolným hasičů Hájov na
této vydařené Mikulášské nadílce podíleli
- Osadnímu výboru Hájov, Technickým službám města Příbora
za výzdobu vánočního stromu a letos i vánoční výzdobu Obecního domu a městu Příboru za poskytnutí finanční podpory pro
zajištění této akce.
V Local TV Příbor 51. zprávy s premiérou 17. 12. 2017,
na www.televize-pribor.cz

BYSTROUŠKA SE POVEDLA TAKÉ DÍKY
I. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Mgr. Marie Šupová

Tato fotografie paní Stáni Slovákové nás
přenáší do jedinečného okamžiku – k slavnostnímu odhalování kopie té nejlíbeznější
sochy našeho kraje, lišky Bystroušky. Když
jsem před léty startovala 1. ročník této „plánované trilogie“, ani ve snu by mě nenapadlo,
že zaslané soutěžní fotografie budou sloužit
i něčemu jinému než k zábavě a k potěšení
z tvorby. Život je však mnohdy barvitější než
naše fantazie puštěná na plné obrátky. Paní
Slováková by vám o tom mohla povědět více.
Byla jednou z prvních autorů, kteří nabídli
svou nezištnou pomoc mladému brněnskému výtvarníkovi Adamu Krhánkovi. Její netradiční záběry poskytovaly mladému
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umělci detaily, po kterých dosud marně
pátral. Jeho poděkování ochotným fotografům zaznělo i při slavnostním odhalování sochy. „Díky lidem, kteří mi poslali
své fotografie, jsme měli podklady i pro
ty nejmenší detaily“ – konstatoval autor
sochy. A tak práce z 1. ročníku fotosoutěže „O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ posloužily dobré věci. Věřím, že
Vaše práce zaslané do nynějšího II. ročníku
budou sloužit už jen k radosti z tvoření
a k propagaci našeho kraje.

Supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 6 5 1856
Foto: Stanislava Slováková

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
DOPADLO TO DOBŘE – V PŘÍBOŘE JSOU HODNÉ DĚTI
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V pondělí 4. prosince se prostor
před radnicí v Příboře na náměstí proměnil v peklo a nebe.
Odvážné děti zkoušely váhu hříchů a dopadlo to dobře – většina
z nich putovala přímo do nebe
a ty trošku zlobivější se mohly ze
svých hříchů vyzpívat, takže nový
přírůstek do pekla nebyl žádný.
Děti také psaly dopisy Ježíškovi,
a i když ctíme listovní tajemství,
tak jedno přání, které nám vedralo slzy do očí, vám prozradíme:
„Milý Ježíšku, chci zpátky dědu,
zdraví a štěstí.“ Všechna přání Ježíšek splnit nemůže, ale věříme,
že ta splnitelná se určitě dětem vyplní.
Od 17 hodin vystoupila s pásmem vánočních písniček Petra Černocká a v 17,30 hodin přijel na náměstí s čertovskou družinou
Mikuláš, který rozsvítil vánoční strom.
Zářící očička, úsměv na tváři, ale i uplakané tváře strachem z čertíků, tak takto to vypadalo na Mikulášské jízdě v Příboře.

Za rok se zase uvidíme. Bude to v pekle, nebo v nebi? To už záleží
jen na nás….
Na závěr poděkování těm, kteří se na přípravě Mikulášské jízdy
podíleli – především Technickým službám města Příbora, Městské policii Příbor, příborskému amatérskému divadelnímu spolku PŘÍDLO, Jaromíru Kostelníkovi za krásné kulisy a hlavnímu
sponzorovi akce ČEZ ESCO.

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2017/mikulasska-jizda-1565cs.html
V Local TV Příbor 52. zprávy s premiérou na Štědrý den 24. 12. 2017, na www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LEDEN 2018
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

STŘEDA 3. LEDNA
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž k výstavě
fotografií „Vzpomínka na Vladimíra Helise“. Výstavu bývalého člena příborského fotoklubu můžete v obou patrech radnice
zhlédnout do 6. března.
NEDĚLE 14. LEDNA
I letos se můžete těšit na tradiční Novoroční koncert, na kterém se představí Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků
Příbor s hosty Janáčkovy filharmonie Ostrava se svými sólisty
a dirigentem Zdeňkem Pukovcem. Zazní skladby populárních
a muzikálových melodií. Moderuje Pavel Handl. Koncert se uskuteční ve velkém sále Kulturního domu Příbor, začátek v 18:00
hodin. Vstupné: 200 Kč.
Předprodej v pokladně Kulturního domu každé pondělí a středu
od 13:00 do 17:00 hodin nebo on-line kulturnidum.pribor.eu

PŘIPRAVUJEME :
Na čtvrtek 8. února připravujeme pohádku Jak Anička o masopustu ke štěstí přišla. V pohádce se odehraje celý staročeský masopustní
rituál s koledami, pohřbíváním basy a lidovými písničkami v půvabném pohádkovém příběhu o Aničce, která se zamiluje do jedné
masky, ale netuší, kdo se pod ní skrývá. Bohatá scénická i kostýmová
výprava. Hudba lidová. Délka 65 minut. Pro děti od 4 do 15 let.
Veselení a mše o pouti sv. Valentina se uskuteční v neděli
11. 2. 2018 od 9:00 hod. na prostranství okolo kostela sv. Valentina a v areálu sokolovny Příbor.
Ve všech prostorách Kulturního domu se uskuteční v sobotu 17. 2.
2018 Valentýnský ples. K tanci a poslechu stejně jako předešlé
roky zahraje skupina Rivieras show band, která dokáže tanečníky pořádně roztančit a dobře pobavit. Dále vystoupí Cimbálová
muzika Konopjan, taneční pár Jan Tyllich s Lenkou Komínkovou,
akrobacie Cyr Wheel aj.
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KULTURNÍ PROGRAM – LEDEN
Pondělí 1. ledna od 13:00 h
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“
Sraz účastníků na náměstí před radnicí.

KČT Příbor 737 375 203

Vernisáž výstavy 3. ledna od 17:00 h
FOTOGRAFIE VLADIMÍRA HELISE
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Město Příbor a Fotoklub Příbor

Sobota 6. ledna od 8:00 h
ZIMNÍ VÝSTUP NA OSTRÝ

KČT Příbor

Středa 10. ledna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Tělocvična ul. Dukelská. Info: tel. 604 188 186.

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Čtvrtek 11. ledna od 17:00 h
KNIHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK
Výstava prezentující staré tisky ze sbírek
Muzea Novojičínska. Malý výstavní sál.
Výstava potrvá do 2. června 2018.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Pátek 12. ledna od 17:15 h
ROMEO A JULIE (POSELSTVÍ LÁSKY)
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě na
muzikál.
Bav klub Příbor, stř. volného času, s. r. o.

Neděle 14. ledna od 18:00 h
NOVOROČNÍ KONCERT

Sdružení hudebníků Příbor, město Příbor

Pondělí 15. ledna od 18:30 h
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ S PRVKY
MUZIKOTERAPIE

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

Úterý 16. ledna od 15:00 h
ODPOLEDNE S PASTELKOU
Budeme vyrábět loutky z ponožek.

Městská knihovna Příbor

Středa 17. ledna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Tělocvična ul. Dukelská. Info: tel. 604 188 186.

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Středa 17. ledna od 17:30 h
KOSMETICKÁ PORADNA
Ukázka správného líčení. Vstupné 50 Kč.
Info: N. Štoudková, tel: 792 283 967

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Sobota 20. ledna od 14:00 h

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA

KERAMICKÉ TVOŘENÍ
Volná tvorba. Vede: K. Fojtíková.
VÝTVARNÝ KURZ
Čajová technika. Vede: K. Večeřová.
KORÁLKOVÁNÍ
Stromeček štěstí – jabloňka, vrba, okrasný
nebo podzimní stromeček. Vede: V. Kalmusová.
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je
nutné si předem rezervovat místo!
Informace a rezervace k jednotlivým tvořivým
dílnám: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org
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Středa 24. ledna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Pátek 26. ledna od 11:00 h
ZABIJAČKOVÉ HODY

Hostinec U Čechů

Úterý 30. ledna od 17:00 h
ZVĚROLÉKAŘ V KNIHOVNĚ
Přednáška MVDr. Martiny Lužné o výživě našich
pejsků a koček a historky z veterinární praxe.
Městská knihovna Příbor

Středa 31. ledna od 17:00 h
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY
Mravné a správné jednání o mládeže
cvičení a vychování, vydáno v roce 1715.
Hodinový pořad, ve kterém zazní čtené ukázky
z vybrané
historické
knihy
z piaristické
knihovny v Příboře. Vstupné 15,- Kč.
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Středa 31. ledna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Probíhající výstava do 2. června 2018
VYROBENO V TATŘE,
ALE TATROVKA TO NENÍ!

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
STŘEDA S JARKOU
Společný program pro rodiče s dětmi
10:00 – 11:00 /Vstupné 40 Kč.
10.01.
Tanečky, písničky, říkadla
17.01..
Pohádka „O ledové královně“
24.01.
Tanečky, písničky, říkadla
31.01.
Pohádka „O sněhuláčkovi“
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186
PÁTEK S PAVLOU
Výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi
10:00 – 11:00 /Vstupné 40 Kč.
05.01. Sněhové vločky z papíru a těstovin
12.01. Zimní obrázek z krupice
19.01. Dřevěný rámeček – ubr. technika
26.01. Valentinské srdce z keramiky
Vedoucí: P. Kavanová, tel. 606 848 461

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

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

 556 722 200

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

 776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
Lidická 50 – piaristický klášter
Úterý:
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
Středa
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00 h
Čtvrtek:
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
 556 725 191
Sobota:
9:00 – 17:00 h

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé:
Oddělení pro dospělé:
Po:
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00 h
Po:
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00 h
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00
14:00 – 18:00 h
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00
14:00 – 18:00 h
Oddělení pro mládež:
Oddělení pro mládež:
Pondělí:
13:00 – 15:00 h
Pondělí:
13:00 – 15:00 h
Úterý, čtvrtek:
13:00 – 17:00 h
Úterý, čtvrtek:
13:00 – 17:00 h

Klub českých turistů Příbor
zve na autobusový zájezd

v sobotu 6. 1. 2018

Zimní výstup na Ostrý

Městská knihovna Příbor  556 725 037
Městská knihovna Příbor  556 725 037

CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ
Kulturní dům Příbor, ul. Lidická
Kulturní dům Příbor, ul. Lidická
Čt:
9:00 h Vede Marta Buchlovská.
Čt:
9:00 h Vede Marta
 Buchlovská.
776 877 170

 776 877 170

FIT CENTRUM PŘÍBOR
FIT CENTRUM PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po, st, pá: 9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h
Po, st, pá: 9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h
Út, čt:
14:00 – 21:00 h
Út, čt:
14:00
– 21:00 h
 724 963
164, 739 805 227

 724 963 164, 739 805 227

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Pondělí:
9:30 h Bodyball, Overball - Draha
Pondělí:
9:30 h Bodyball, Overball - Draha
16:00 h Rodiče s dětmi Draha, Terka
16:00 h Rodiče s dětmi Draha, Terka
20:00 h Bodystyling - Terka
20:00 h Bodystyling - Terka
Úterý:
20:00 h Porte de brass - Terka
Úterý:
20:00 h Porte de brass - Terka
Středa:
18:45 h Kruhový trénink - Terka
Středa:
18:45 h Kruhový trénink - Terka
20:00 h Bodyball, overball - Draha
20:00 h Bodyball, overball - Draha
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka
Čtvrtek: 20:00
Aerobic,
body workaut
- Terka
FB: h
Tereza
Sattková,
 724 963
164

FB:e-mail:
Tereza
Sattková,  724 963 164
tereza.sattkova@seznam.cz
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz

SAUNA PŘÍBOR
SAUNA PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Pondělí:
15:00 – 21:00 h muži
Pondělí:
15:00 – 21:00 h muži
Úterý:
15:00 – 21:00 h ženy
Úterý:
15:00 – 21:00 h ženy
Středa:
15:00 – 21:00 h společná
Středa:
15:00 – 21:00 h společná
Čtvrtek:
15:00 – 21:00 h muž
Čtvrtek:
15:00 – 21:00 h muž
Pátek:
15:00 – 21:00 h ženy
Pátek:
15:00 – 21:00 h ženy
Sobota:
15:00 – 21:00 h společná
Sobota:
15:00 – 21:00 h společná
 739 805 227

 739 805 227

CVIČENÍ TAI-CHI
CVIČENÍ TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v Příboře
Základní škola Npor. Loma v Příboře
Čtvrtek: 19:00 h http://taiji-pribor.webnode.cz
Čtvrtek: 19:00 h http://taiji-pribor.webnode.cz
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO
Dukelská 1346, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská)
Dukelská 1346, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská)
 739 657 301
Po–pá: 9:00 - 20:00 h
 739 657 301
Po–pá: 9:00 - 20:00 h
POWERJÓGA
POWERJÓGA
Každé úterý na ZŠ Jičínská, Příbor
Každé úterý na ZŠ Jičínská, Příbor
1. lekce/od 16:30 h
2. lekce/od 18:15 h
1. lekce/od 16:30Pavla
h
2. lekce/od
18:15 h
Jeníková,
 603119174

Pavla Jeníková,
 603119174
www.jenpajoga.cz
www.jenpajoga.cz

BAV klub Příbor
Masarykova 489,Příbor 742 58

e-mail:Info@bavklubpribor.cz

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

Tel.:556 723 778 mobil: 739 080 862

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na muzikál

ROMEO A JULIE
(Poselství lásky)

Nejslavnější Shakespearova tragédie od hvězdného ostravského tandemu

Borise Urbánka a Jaromíra Nohavici
slibuje strhující hudbu a podmanivé texty. Jevištní verzi muzikálu s libretem
a v režii Šimona Cabana uvedeme s nádhernými Shakespearovými verši v překladu
Jiřího Joska. Dávný příběh dvou nejznámějších milenců ožívá znovu barvami jak z
pláten slavných malířských mistrů. Krásný výpravný romantický muzikál o lásce.

Kdy: v pátek 12. 1. 2018
Odjezd: v 17:15 hod. od Sokolovny v Příboře.

Odjezd: Příbor 8.00 h. od Sokolovny, 8.10 h. od Tatry (vyčká příjezdu autobusu
z Kopřivnice). Zájemci z Nového Jičína po dohodě.
Cena:

(doprava autobusem)

dospělý
dítě (do 15 let)

člen KČT
200,- Kč
180,- Kč

ostatní
220,- Kč
200,- Kč

Trasy:
1/ Bystřice, aut. zastávka Křivá (po žluté), horská chata Ostrý (po modré),
Oldřichovice 12,5 km
2/ Košařiska, aut. zastávka Milíř (po modré), sedlo Pod Ostrým (po žluté) horská
chata Ostrý (po modré), Oldřichovice – 9,8 km (možno prodloužit přes horskou
chatu Kamenitý 16,3 km)
Předpokládaný návrat: 18:00 h.

Přihlášky do: 1. 1. 2018 na e-mail: 1.kctpribor@email.cz
nebo u Vladimíra Bilského tel. č. 737 375 203
Platba: na účet KČT č.ú. 1762515339 / 0800 nebo hotově u V. Bilského
Těší se na vás Věra Dostálová, vedoucí zájezdu

Akce Klubu českých turistů Příbor 2018

Leden
1.
Novoroční čtyřlístek
výbor KČT Příbor
6.
Zimní výstup na Ostrý
Věra Dostálová
20.
Výroční schůze
výbor KČT Příbor
Únor
10.
Kopřivnice, Šostýn – vaření grogu
Slávek Kácal
16.
Bowling
výbor KČT Příbor
24.
Zimní sraz na Skurečené
výbor KČT NJ
Březen
10.
Zimní výstup na Smrk
Slávek Kácal
24.
Den vody
Vladimír Bilský
Duben
14.
Cyklovýlet
Bc. Lucie Ocelková
21. – 22.
Termály Méder, Dunajská Streda
Vladimír Bilský
Květen
12.
Okolím Štramberka
Ing. Emil Suchánek
18. -20.
Maďarsko s Lunou
Lenka Nenutilová
Červen
1. – 3.
Baťův kanál, Karpaty
Vladimír Bilský
9.
Cyklovýlet
Bc. Lucie Ocelková
12.
Lysá hora autobusem
Vladimír Bilský
16.
Noční pochod k Boroveckým rybníkům
Milan Gajdoš
23.
Toulání kolem Lužné
Vladimír Bilský
Červenec
3. - 8.
Česká Kanada, cyklo a turistika
Vladimír Plandor
14.
Okolo Štramberka
Ing. Emil Suchánek
21.
Polské Beskydy
Milan Gajdoš
Srpen
10. - 13.
Tatry nebo Fatra
Vladimír Bilský
25.
Pochod okolo Příbora
Vladimír Bilský
Září
1.
Cyklovýlet
Bc. Lucie Ocelková
15.
Janáčkovy chodníčky
výbor KČT Příbor
29.
Javornický výšlap
Bc. Lucie Ocelková
Říjen
6.
Pulčinské skály
Věra Dostálová
13. - 14.
Termály Méder, Dunajská Streda
Vladimír Bilský
Listopad
10.
Beskydy vlakem
Ing. Emil Suchánek
16.
Bowling
výbor KČT Příbor
Prosinec
6.
Promítání z akcí 2017
výbor KČT Příbor
30.
Poslední pochod roku
Pavel Bilík
Podrobnější informace o plánovaných akcích najdete na internetových stránkách:

autobus
motel Zafír
vlak
autobus
vlak
autobus
kolo
autobus
vlak
autobus
autobus
kolo
autobus
pěší
autobus
autobus
vlak
autobus
autobus
pěší
kolo
pěší
vlak+pěší
autobus
autobus
vlak

kctpribor.cz

Info
Infoooakcích:
akcích:www.pribor.eu
www.pribor.eu
Změna
programu
Změna programuvyhrazena!
vyhrazena!
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POZVÁNÍ NA KULTURU
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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.:556723778 mobil:739080862

RODINNÝ KLUB KULIČKY
Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním zapojením rodičů,
prarodičů apod. Bude připravován pestrý program pro děti
a rodiče – říkadla, tanečky, zpívání, malování, tvoření,
modelování, sportování, hry, zábava. Činnost bude
probíhat ve vnitřních prostorách BAV klubu.
Za příznivého počasí a zasněžené zahradě bude činnost
probíhat i venku.
Přihlášku odevzdejte osobně, e-mailem nebo odešlete na naši adresu. Můžete si ji
stáhnout na našich webových stránkách.

KDY: Vždy v úterý 10:00 – 11:00 h a v době nabízených akcí BAV klubu
KDE: BAV klub na ulici Masarykova
ZÁPISNÉ: 10 vstupů – 400 Kč

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

email: info@bavklubpribor.cz

Tel.: 556 723 778 nebo 739 08 08 62

PODVEČER
V RYTMU BUBNŮ

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2018
bude probíhat ve vašem městě

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V
této
době
u Vašich dveří
zaklepou za zpěvu
koledy tři králové,
jež
se
Vám
prokážou platnou
průkazkou.
Peněžité
dary,
které věnujete do

Kdy: 15. 1. 2018 v 18:30

sbírky, budou použity k podpoře
zdravotních a sociálních projektů.

Kde: v BAV klubu na ul. Masarykova

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.

S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. Zveme
všechny, kteří 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.

Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice

www.bavklubpribor.cz
BAV klub Příbor -

středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58 e-mail: info@bavklubpribor.cz web.:www.bavklubpribor.cz Tel.:556723778 mobil:739080862

Nabízíme PRÁZDNINOVÝ

BAREVNÝ DEN PRO DĚTI,

aby rodiče mohli pracovat
V pátek 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny

připravíme pro děti od 1. – 5. třídy pestrý program i dle počasí: např.
sněhové stavby a hry na zahradě, tvořivé činnosti v klubovně, bubnování,
soutěže, diskotéka, jízdy s RC modely apod.

Obědy přivezeme za úhradu ze školní jídelny (nejsou v ceně akce).

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

Masarykova 489,Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 08 08 62

ZIMNÍ POBYT
jarní prázdniny

V ŘECE – TĚŠÍNSKÉ BESKYDY
pro děti, mládež, rodiny i veřejnost

19. 2.

22. 2. 2018

Termín: pondělí
2018 – čtvrtek
Ubytování: ve 4 až 6lůžkových pokojích ve zděné budově

Na akci nutno dítě přihlásit s uvedením času, kdy se dítě dostaví
a kdy odejde. Tudíž, dle zájmu, může být akce celodenní.

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

Info@bavklubpribor.cz
www.bavklubpribor.cz

Zveme Vás na

Tel.: 556 723 778
739 080 862

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 10. února
V Kulturním domě Příbor.

V programu: Sjezdové lyžování:

sjezdovka pro náročné i pro začátečníky,
výuka lyžování, vycházky, bobování,
běžkování, hry na sněhu

Snowboard:

samostatné
ježdění

2018 v 15:00 hod.

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

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

Předprodej místenek v BAV klubu.

Už přijímáme přihlášky a zálohu 1000 Kč www.bavklubpribor.cz
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INZERCE

Naše ambulance přeje všem obyvatelům města
Příbora vše nejlepší v novém roce a děkujeme
našim klientkám za přízeň.

PF 2018

PRONÁJEM
nově zrekonstruovaných prostor
ve středu města Příbora (cca 80 m2)
na rehabilitační centrum,
kancelář, fitness nebo obchod.

Informace: na 722 969 472
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NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:
• výkup Vaší nemovitosti za hotové
• prodej za nejvyšší možnou cenu
na trhu
• řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ I DRAŽEB
• zajištění stěhování a vyklizení
nemovitosti
• žádné skryté poplatky, žádné běhání
po úřadech
• nezávazná KONZULTACE
a tržní ocenění ZDARMA

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

www.rkkostka.cz

15% sleva na permanentky
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