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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
69. schůze RM v termínu dne 11. prosince 2017 projednala jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Uložila zadat vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene pro stavbu protizáplavové hráze na pozemku parc. č. 2974/28 v k. ú.
Příbor.
- Rozhodla o likvidaci nalezených věcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
v Příboře na období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018.
- Odsouhlasila ve dnech 22.03. – 25.03.2018 konání akce „Valašská rally
2018“ na území města Příbora – místní části Hájov.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádané SDH
Příbor v zahradě hasičské stanice na ulici Sv. Čecha 190, od 30.06.2018 od
19:00 hod. do 01.07.2018 do 02:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádané SDH
Příbor v zahradě hasičské stanice na ulici Sv. Čecha 190, od 28.07.2018 od
19:00 hod. do 29.07.2018 do 02:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádané SDH
Příbor v zahradě hasičské stanice na ulici Sv. Čecha 190, od 25.08.2018 od
19:00 hod. do 26.08.2018 do 02:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Hasičský ples, pořádané SDH
Příbor v Kulturním domě Příbor, od 24.02.2018 od 19:00 hod. do 25.02.2018
do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce 1. Společenský ples, pořádané
SH ČMS SDH Hájov v místním pohostinství Hájov, od 03.02.2018 od 19:00
hod. do 04.02.2018 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce 2. Společenský ples, pořádané
SH ČMS SDH Hájov v místním pohostinství Hájov, od 10.02.2018 od 19:00
hod. do 11.02.2018 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Letní večer, pořádané SH ČMS
SDH Hájov v areálu pod Obecním domem č. p. 87, od 28.07.2018 od 20:00
hod. do 29.07.2018 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání sportovní akce Hasičská noční soutěž, pořádané SH ČMS SDH Hájov v areálu pod Obecním domem č. p. 87, od
08.09.2018 od 19:00 hod. do 09.09.2018 do 03:00 hod.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Valentýnský ples města Příbora,
pořádané odborem kultury a cestovního ruchu v Kulturním domě Příbor,
od 17.02.2018 od 20:00 hod. do 18.02.2018 do 03:00 hod.
- Schválila výjimku z ceníku pronájmu piaristického kláštera Pěveckého sboru Valentin na pořádání kulturní akce Tulemy se, tulemy dne 20.12.2017
spočívající v bezplatném pronájmu refektáře piaristického kláštera.
- Vzala na vědomí návrh kulturních akcí na rok 2018.
- Stanovila v souvislosti se zřízením turistického informačního centra podle
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, od 1.1.2018 počet
zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu v Příboře na 58.
- Schválila harmonogram zprovoznění turistického informačního centra dle
důvodové zprávy.
- Schválila za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2018 zastupitelstvem města použití částky ve výši 108.900 Kč z výdajové části rozpočtu
města Příbora na rok 2018, § 3635, položka - projektové přípravy, zpracování projektů, žádosti o dotace, na zpracování studie proveditelnosti, úpravu
projektové dokumentace a dalších potřebných příloh k připravované žádosti o dotaci do výzvy MAS Lašsko na projekt „Rekonstrukce chodníku
na ulici Štramberské.“
- Schválila přesun částky ve výši 128.000 Kč z výdajové části rozpočtu města
Příbora roku 2018, § 3635 Územní plánování a projekční práce, položka
„Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na § 3111 Mateřské školy, položka „MŠ Kamarád Frenštátská – žádost zateplení OPŽP“, na zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby včetně stavebních rozpočtů
jako nezbytné přílohy žádosti o dotaci v rámci 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, a to pod podmínkou schválení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města pro rok 2018, § 3635, položka
„Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na 26. zasedání Zastupitelstva
města Příbora dne 14.12.2017.
- Schválila přesun částky ve výši 122.000 Kč z výdajové části rozpočtu města
Příbora roku 2018, § 3635 Územní plánování a projekční práce, položka
„Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na § 3111 Mateřské školy, položka „MŠ Kamarád Švermova – žádost zateplení OPŽP“, na zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby včetně stavebních rozpočtů
jako nezbytné přílohy žádosti o dotaci v rámci 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, a to pod podmínkou schválení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města pro rok 2018, § 3635, položka
„Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na 26. zasedání Zastupitelstva
města Příbora dne 14.12.2017.
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- Schválila přesun částky ve výši 145.000 Kč z výdajové části rozpočtu města
Příbora roku 2018, § 3635 Územní plánování a projekční práce, položka
„Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na § 3111 Mateřské školy, položka „MŠ Pionýrů – žádost zateplení OPŽP“, na zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně stavebních rozpočtů jako nezbytné přílohy žádosti o dotaci v rámci 70. výzvy Operačního programu
Životní prostředí, a to pod podmínkou schválení finančních prostředků
ve výdajové části rozpočtu města pro rok 2018, § 3635, položka „Projekty
všeobecně + podklady pro dotace“, na 26. zasedání Zastupitelstva města
Příbora dne 14.12.2017.
- Schválila podmínečné použití částky ve výši 44.165 Kč z výdajové části
rozpočtu města Příbora na rok 2018, § 3635, položka - projektové přípravy, zpracování projektů, žádosti o dotace, a to na zpracování projektové
dokumentace „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 190 Příbor“ jako
podkladu k připravované žádosti o dotaci do 69. výzvy IROP na projekt
„Stanice JSDH Příbor“.
- Ceník tepelné energie a finanční plán Správy majetku města Příbor, s. r. o.,
na rok 2018 - viz usnesení 70/04/1 a 70/04/2 ze 70. schůze Rady města
Příbora v působnosti Valné hromady společnosti Správa majetku města
Příbor, s. r. o., ze dne 11.12.2017.
- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu akce „Těžba dříví v roce
2018 v městských lesích Příbor“ firmu Martin Szabó, Trnávka 17, 742 58
Trnávka, IČ 732 39 097.
- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu akce „Pěstební práce
v roce 2018 v městských lesích Příbor“ firmu LDF Rožnov, a. s., se sídlem
Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 25840479.
- Stanovila v souladu s vyhodnocením nabídek vítězem veřejné zakázky
„Kompostéry pro občany města Příbora “ – nákup 180 ks kompostérů firmu
Jelínek Trading, spol. s r. o., se sídlem Zarámí 4432, 760 01 Zlín, IČ 42339723.
- Schválila rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města Příbora na rok 2017
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 6.
- Vzala na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na
rok 2017 po rozpočtovém opatření č. 6:
Příjmy

160 773,50 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 5 rozpočtu města
Příbora na rok 2017 o 410,00 tis. Kč

Výdaje

212 838,50 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 5 rozpočtu města
Příbora na rok 2017 o 410,00 tis. Kč

Financování

52 065,00 tis. Kč

což je beze změny oproti schválenému
rozpočtovému opatření č. 5 rozpočtu
města Příbora na rok 2017

- Rozhodla nevyhovět námitce stěžovatele Denip, spol. s. r. o., IČ: 47678071
proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku
Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbora část 2 –
Elektronická úřední deska, v předloženém znění.
70. schůze RM v působnosti Valné hromady společnosti Správa majetku
města Příbor, s. r. o., v termínu dne 11. prosince 2017 projednala jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- 70/04/1 Schválila návrh ceníku tepelné energie kotelny Nerudova Příbor
pro rok 2018.
- 70/04/2 Schválila finanční plán společnosti Správa majetku města Příbor,
s. r. o., pro rok 2018.
71. schůze RM v termínu dne 16. ledna 2018 projednala jednací body,
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Uložila zadat vypracování studie využití prostor v objektu č. p. 54 pro účely turistického informačního centra, zázemí technických služeb, kavárny
a prodejních ploch.
- Uložila projednat s <anonymizováno> podmínky prodeje – splátkový kalendář, termín předání nemovitostí, podmínky pronájmu bytových prostor
apod. a vypracovat a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy.
- Uložila vypracovat a zveřejnit na úřední desce MÚ podmínky pronájmu
nebytových prostor v č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
- Uložila zveřejnit po dobu 60 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat
nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – pozemek parc. č. 3146/1, jehož
součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4, dle podmínek uvedených v usnesení č. 26/6/5/1.
- Uložila uzavřít dohodu mezi městem Příborem a majiteli domu č. p. 8 na
náměstí Sigmunda Freuda o trvalém užívání části domu č. p. 8.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Zastavitelná plocha Z 43, Příbor“, kterou
podala společnost NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový
Jičín, IČ 47671416 .
- Vzala na vědomí informaci vedoucího odboru investic a správy majetku
o zakázkách zadávaných odborem investic a správy majetku za druhé pololetí roku 2017.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit převod nedočerpaných
finančních prostředků do rozpočtu města roku 2018 na renovaci pískovcového kříže na pozemku parc. č. 3097/25 v k. ú. Příbor přiděleného <anonymizováno>, bytem Markova 14, 700 30 Ostrava a panu <anonymizováno>, bytem Prchalov 11, 742 58 Příbor (v zastoupení Mgr. <anonymizováno>, bytem Markova 14, 700 30 Ostrava).
- Schválila smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č.114 nacházejícího se v katastrálním území Prchalov, o výměře 1633 m², využití sportoviště a rekreační
plocha, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín mezi městem
Příborem a Sborem dobrovolných hasičů Prchalov v předloženém znění.
- Uložila zveřejnit na úřední desce záměr města Příbora pronajmout stožár
na střeše budovy na náměstí Sigmunda Freuda 19 společnosti TrojanoviceNET, s. r. o., pro účel umístění technického zařízení pro datové přenosy.
- Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Příborem a společností ELEKTROWIN, a. s., v předloženém znění.
- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem Nákup užitkového vozidla – valník s dvojkabinou pro Technické služby města Příbora,
příspěvkovou organizaci, a to firmu Auto Tichý, s. r. o., se sídlem Rudná
32/1124, 703 00 Ostrava – Vítkovice za cenu 475.000,- Kč bez DPH.
- Vzala na vědomí návrh opatření na odstranění nedostatků zjištěných defektoskopií sloupů veřejného osvětlení.
- Schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Příborem a ZO ČSOP
Nový Jičín 70/02, Záchrannou stanicí živočichů a návštěvnickým střediskem Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 58 Bartošovice,
IČ 47657901, o poskytnutí peněžního daru ve výši 6000,- Kč za účelem
podpory sovy pálené umístěné v záchranné stanici živočichů v Bartošovicích v předloženém znění.
- Souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy, v předloženém znění, pro užívání části pozemku parc. č. 1631 v k. ú. Fryčovice, o výměře 1690 m2, pro
účely zemědělské prvovýroby, na dobu neurčitou, za roční pachtovné ve
výši 423 Kč, s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ
mezi vlastníkem pozemků městem Příborem a pachtýřem právnickou osobou Beskyd Agro, a. s., Palkovice 919, 739 41, IČ 61974765.
- Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o výpůjčce části
pozemku parc. č. 805 v k. ú. a obci Příbor o výměře cca 30 m2 dotčené
stavbou vjezdu do provozovny čalounictví v domě č. p. 1311 v Příboře, na
dobu provozování čalounictví, mezi vlastníkem pozemku městem Příborem a půjčiteli <anonymizováno>, oba bytem Fučíkova 1311, 742 58 Příbor.
- Vzala na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení ve věci prodeje
nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109
a pozemku parc. č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odprodat nemovitosti
– pozemek parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2,
jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109 a pozemek parc.
č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2, za podmínek uvedených v usnesení zastupitelstva města č. 24/6/4/1. ze dne 14.09.2017. Nabídky v uzavřené obálce s označením „Nemovitosti U Brány“ lze podat do
31.03.2018 včetně.
- Souhlasila s užitím praporu města Příbora a s jeho zapůjčením včetně stojanu Policii České republiky, Krajskému ředitelství Moravskoslezského kraje,
územnímu odboru Nový Jičín, pro účely konání slavnostního shromáždění
– vyhlášení nejlepších pracovníků Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín za rok 2017
na období od 22.01.2018 do 24.01.2018.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc.
č. 1539/2 ostatní plocha – pohřebiště v k. ú. a obci Příbor, o výměře 64 m2,
od právnické osoby Římskokatolická farnost Příbor, Stojanova 364, 742 58

-

-

-

-

Příbor, IČ 48808512, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 8.760 Kč. Další náklady související s převodem nemovitosti uhradí
město Příbor.
Uložila zadat vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku
parc. č. 1320/1 v k. ú. Příbor, pro prodej části pozemku o výměře cca 150 m2
pro účely vybudování vjezdu na pozemek parc. č. 1322/1.
Schválila dohodu o užívání části domu č. p. 8 na náměstí Sigmunda Freuda
v Příboře mezi městem Příborem a majiteli domu č. p. 8 v předloženém
znění.
Odvolala Ing. Libuši Volnou z povodňové komise města Příbora.
Jmenovala Ing. Ditu Kalužovou, pracovnici odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor do povodňové komise města Příbora.
Schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace - s názvem „Stavební úpravy radnice v Příboře“ mezi
městem Příborem a společností ATELIER 20Q1, s. r. o., 783 22 Cholina
221; IČ 05020239 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č.1 podkladového materiálu, kterým se upravuje termín plnění díla DPS
k 28.02.2018.
Schválila vyřazení zametací nástavby Scarab Minor z majetku Technických
služeb města Příbora, příspěvková organizace, a možnost prodeje v aukci.
Vzala na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města z nájmů obecních bytů.
Schválila prodloužení konání kulturní akce Myslivecký ples, pořádané
Mysliveckým spolkem Příbor-Hájov v Kulturním domě na Hájově, od
24.02.2018 od 20 hod. do 25.02.2018 do 03:00 hod.
Schválila prodloužení konání kulturní akce Ples MěO KDU-ČSL, pořádané městskou organizací KDU-ČSL Příbor v Kulturním domě Příbor, od
03.02.2018 od 19 hod. do 04.02.2018 do 03:00 hod.
Neschválila výjimku z ceníku krátkodobého pronájmu Kulturního domu
Příbor pro Střední školu technickou a zemědělskou Nový Jičín na akci 61.
Zemědělský ples konanou 27.01.2018
Schválila pojistnou smlouvu k úrazovému pojištění členů JSDH Příbor.
Schválila pojistnou smlouvu k úrazovému pojištění strážníků MP Příbor.
Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit na základě ustanovení
§ 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
přepisů, „Obecně závaznou vyhlášku města Příbora, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příborem“, dle
předložené varianty č. 1 návrhu obecně závazné vyhlášky.
Schválila darovací smlouvu v předloženém znění na poskytnutí peněžního daru v částce 2.000 Kč uzavřenou mezi městem Příborem a Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm,
Kopřivnice, příspěvkovou organizací, se sídlem Husova 1302/11, 742 21
Kopřivnice, IČ 00601624, na podporu organizace přehlídky technických
profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se uskuteční v roce 2018
v Kopřivnici.
Uložila zajistit propagaci přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo
má zlaté dno“ v městském rozhlase, na webových stránkách města a souhlasila s bezplatnou propagací akce v městském zpravodaji.
RM schválila rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města Příbora na rok 2017
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 7.
Vzala na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na
rok 2017 po rozpočtovém opatření č. 7:
Příjmy

160 944,50 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 6 rozpočtu města
Příbora na rok 2017 o 171,00 tis. Kč

Výdaje

213 009,50 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 6 rozpočtu města
Příbora na rok 2017 o 171,00 tis. Kč

Financování

52 065,00 tis. Kč

což je beze změny oproti schválenému
rozpočtovému opatření č. 6 rozpočtu
města Příbora na rok 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
26. zasedání ZM v termínu dne 14. prosince 2017 projednalo jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zápisy z jednání výborů ZM.
- Schválilo uzavření dohody o změně průběhu hranice obcí, v předloženém
znění, mezi městem Příborem a městem Kopřivnicí, řešící převod pozemků
parc. č. 2678/4, 2678/10. 2678/11, 2678/12 a 2678/13 z k. ú. Příbor do k. ú.
Kopřivnice.

- Schválilo odkoupení nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1394, jehož součástí je budova č. p. 54 a pozemku parc. č. 1395/1, za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 7.500.000,00 Kč, od vlastníků <anonymizováno>, dle jejich nabídky ze dne 28.08.2017.
- Zrušilo usnesení č. 13/8/5/2 ze dne 29.03.2016 o umístění turistického
informačního centra v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
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- Uložilo zadat vypracování studie využití prostor v objektu č. p. 54 pro účely turistického informačního centra, zázemí technických služeb, kavárny
a prodejních ploch.
- Uložilo projednat s <anonymizováno> podmínky prodeje – splátkový kalendář, termín předání nemovitostí (za účelem využití prostor v objektu
č. p. 54 pro účely turistického informačního centra, zázemí technických
služeb, kavárny a prodejních ploch), podmínky pronájmu bytových prostor
apod. a vypracovat a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy.
- Uložilo vypracovat a zveřejnit na úřední desce MÚ podmínky pronájmu
nebytových prostor v č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
- Schválilo podmínky pro prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc.
č. 3147/1 a 3148/4 dle stanovených podmínek
- Uložilo zveřejnit po dobu 60 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat
nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – pozemek parc. č. 3146/1, jehož
součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4, dle podmínek uvedených v usnesení č. 26/6/5/1
- Rozhodlo o doplnění finančních prostředků do rozpočtu města Příbora na
rok 2018 v rozsahu 1 750 tis. Kč z rozpočtové rezervy do paragrafu ODPA
2219 na akci Lávka přes Lubinu.
- Schválilo rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Příbora na rok 2017
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 5.
- Schválilo převést z navrhované rezervy rozpočtu města na rok 2018 částku
ve výši 32,00 tis. Kč na §3113 a o tuto částku povýšit neinvestiční příspěvek
na provozní činnost ZŠ Npor. Loma.
- Schválilo 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 a výše přijatým usnesením upraveného návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2018.

- Schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Příbora na roky 2019–2020
dle předloženého materiálu.
- Stanovilo podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů pro volební období let 2018–2022 počet členů
zastupitelstva města celkem 23.
- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí roku 2018.
- Rozhodlo o vyplacení mimořádné odměny členům výborů zastupitelstva
a členům komisí rady města dle přílohy č. 1 v termínu do pěti dnů od přijetí
tohoto usnesení.
- Schválilo výjimku z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora č. 3/2016, článek 6 odst. 13 pro Český rybářský svaz, místní organizaci Příbor, týkající se poskytnuté veřejné finanční
podpory – grantu ve výši 13 000 Kč na projekt „Slavnostní odpoledne ke
120. výročí MO ČRS“.
- Schválilo výjimku z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora č. 3/2016, článek 5 odst. 13 pro Český rybářský
svaz, místní organizaci Příbor.
- Schválilo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/ 2017, o místním poplatku
ze psů.
- Schválilo III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit města Příbora na období 2018–2020.
- Schválilo II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018–
2020.
- Schválilo finální dokument „Místní akční plán ORP Kopřivnice“ ve znění
předloženém prostřednictvím přílohy č. 1.
- Zrušilo usnesení č. 25/8/2/1 a č. 25/8/2/2 z 25. zasedání Zastupitelstva
města Příbora dne 02.11.2017 ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový
Jičín, příspěvkové organizaci.
- Schválilo „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.“
- Uložilo uzavřít dohodu mezi městem Příborem a majiteli domu č. p. 8 na
náměstí Sigmunda Freuda o trvalém užívání části domu č. p. 8.
Zpracováno dne 20. ledna 2018

INFORMACE
LÁVKA PŘES ŘEKU LUBINU
Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Letos na jaře bude zahájena výstavba nové lávky přes řeku
Lubinu, která nahradí současnou lávku spojující centrum města
s místní částí Benátky. Impulsem k řešení této stavby byla mostní
prohlídka v roce 2012, která odhalila neuspokojivý stav ocelové nosné konstrukce. V počátku se uvažovalo o opravě současné
lávky. V následujícím roce byl proveden podrobnější stavebně-technický průzkum, který potvrdil poškození ocelové konstrukce,
nefunkčnost ložisek a v neposlední řadě sníženou pevnost betonu obou opěr. Zásadním problémem současné lávky je její nižší
uložení, než je protipovodňová hráz na pravém břehu a v případě
povodně, kdy hladina řeky dosáhne stoleté vody, může dojít k jejímu odnesení. Tyto argumenty vedly k rozhodnutí vybudovat
novou lávku a její tvar a technické řešení určila architektonická
soutěž.
Na počátku roku 2016 rozhodlo zastupitelstvo města na základě doporučení odborné komise o vítězi architektonické soutěže, kterým
se stal tým ve složení Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D.,
a Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
Délka přemostění bude 35 m, celková délka nosné konstrukce bude
36 m a šířka 2,5 m. Nosná konstrukce lávky je navržena z ultravy-

sokohodnotového betonu s rozptýlenými ocelovými drátky a její
váha bude 91 tun. Tento materiál není obvyklý a umožní zeštíhlení konstrukce, což bude mít nejen estetický efekt, ale také umožní
jeho uložení nad výšku stoleté vody. Zajímavostí zcela určitě bude
i nasvícení lávky uložené v jejím zábradlí.
Na počátku minulého roku byly dokončeny projekční práce včetně
rozpočtu stavby, které ukázaly finanční náročnost stavby. Předpokládaná cena stavby se navýšila o demolici současné lávky včetně
základů, hloubkové založení ve formě pilotů, přeložení a ochranu zařízení blízké železnice a úpravu předpolí lávky. Snahou projektanta
i města bylo snížit výdaje dílčími úpravami projektu ve vypsaných
výběrových řízeních. Až v pořadí třetí vypsaná veřejná soutěž na
zhotovitele stavby určila vítěze, společnost STRABAG, a. s. Ta nabídla cenu 11,3 mil. Kč bez DPH.
Stavební práce jsou naplánovány na období 03-10/2018. Po dobu
výstavby nové lávky bude k překonání řeky možné použít některého ze silničních mostů přes řeku Lubinu. Za komplikace se předem
omlouváme. Věříme, že tato originální stavba bude nejen funkční
spojnicí dvou částí města, ale také zajímavou technickou a architektonickou součástí města.

INFORMACE K BANKOMATU ČSOB
Z důvodu rekonstrukce prodejny Jednoty COOP v Příboře byl odstraněn bankomat.
Instalace bankomatu se uskuteční před dokončením všech stavebních prací (únor-březen 2018).
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II. PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY MĚSTA PŘÍBORA
NA OBDOBÍ 2018 AŽ 2020
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období
roku 2018 až 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbora na
svém zasedání 14. prosince 2017.
Cílem rodinné politiky ve městě Příboře je, aby se občané ve
městě cítili dobře, aby se rodiny mohly rozhodovat dle svých
rodinných přání, mohly naplňovat své funkce v oblasti rodinného a společenského života a být významným prvkem
prosperity obce.
Druhý plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období
2018–2020 byl zpracováván souběžně s III. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora
na období 2018–2020 metodou komunitního plánování.
Pracovních jednání se zúčastnily skupiny zastupující rodiny
a děti, seniory, osoby s různým zdravotním postižením, nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením aj. Své náměty,
návrhy a připomínky podávali jak odborníci pracující v oblasti
školství, v sociální oblasti, pracující s různými cílovými skupinami klientů, tak i laická veřejnost, která byla prostřednictvím
komunikačních médií přizvána k účasti na komunitním plánování. Ke spolupráci a tvorbě plánu byli rovněž přizváni zástupci
mateřských škol a základních škol, zástupci organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Při stanovování
priorit byly rovněž využity zkušenosti strážníků Městské policie
Příbor v oblasti prevence kriminality ve městě atd. K analýze
zdrojů a potřeb rovněž přispěla jednání za účasti veřejnosti, na
kterých byly zpracovány SWOT analýzy. Na základě návrhů,
podnětů, požadavků a zjištěných potřeb byly stanoveny priority
v oblasti rodinné politiky, jejichž opatření podpoří:

- vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin
a prostředí příznivého rodině,
- harmonizaci rodinného a profesního života,
- služby pro rodiny,
- informovanost aktérů rodinné politiky ve městě.
Navrhované priority k dosažení cíle v oblasti prorodinné
politiky ve městě:
• Priorita č. 1: Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě
• Priorita č. 2: Podpora Mateřského centra Zvoneček
• Priorita č. 3: Vytváření podmínek pro předškolní
vzdělávání
• Priorita č. 4: Zvýšení bezbariérovosti ve městě
• Priorita č. 5: Podpora a vytváření vhodného prostředí
příznivého rodině
• Priorita č. 6: Podpora mezigeneračního soužití
a soudržnosti rodiny
• Priorita č. 7: Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže
• Priorita č. 8: Podpora aktivit pro seniory a činnosti organizací ve městě sdružující seniory
• Priorita č. 9: Sladění rodinného a pracovního života
• Priorita č. 10: Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry
rodinné politiky ve městě
Jednotlivé priority jsou rozpracovány do konkrétních opatření,
které by měly být splněny do konce roku 2020. Bližší informace
můžete obdržet osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor nebo na webových stránkách města Příbora: www.pribor.eu

III. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT MĚSTA PŘÍBORA NA OBDOBÍ 2018–2020
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 14. prosince 2017 schválilo III. Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018–
2020, který byl zpracován formou komunitního plánování.
K zapojení se do procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb byla prostřednictvím dostupných informačních
médií ve městě průběžně vyzvána široká veřejnost. Členy pracovních skupin byli zástupci z řad odborníků pracujících v sociální
oblasti, zástupci za zadavatele sociálních služeb, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci některých volebních stran
a různých organizací vyvíjejících činnost na území města Příbora v sociální oblasti, zástupci uživatelů sociálních služeb nebo
navazujících aktivit ve městě a zástupci veřejnosti.
V průběhu procesu komunitního plánování byly v I. polovině
loňského roku pracovními skupinami a zástupci veřejnosti zpracovány SWOT analýzy, proběhlo dotazníkové šetření formou
přímého oslovení respondentů, proběhlo dotazníkové šetření
prostřednictvím webových stránek města. Představení poskytovatelů sociálních služeb ve městě, včetně informovanosti
veřejnosti o sociálních službách, proběhlo stejně jako každoročně u příležitosti Dne dětí a rodiny v městském parku v Příboře.
Průběžně také probíhá v Měsíčníku města Příbora a na webových stránkách města.

Na základě všech podnětů veřejnosti a z vlastních znalostí a zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí v rámci své
pracovní činnosti do kontaktu s různými cílovými skupinami,
byly pracovními skupinami stanoveny jednotlivé cíle a opatření.
Následně byl odborem sociálních věcí Městského úřadu Příbor
zpracován návrh III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018–2020,
který byl předložen veřejnosti k připomínkování. Po celou dobu
veřejného připomínkovacího řízení měla veřejnost možnost vyjádřit své připomínky k návrhu střednědobého plánu osobně,
písemně nebo elektronickou formou. Po vypořádání a zpracování
připomínek veřejnosti řídicí skupina předložila návrh III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
města Příbora na období 2018–2020 k projednání Radě města
Příbora a následně ke schválení Zastupitelstvu města Příbora.
Podporu koordinátora komunitního plánování poskytovala externě odborná konzultantka Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu
v Moravskoslezském kraji z Operačního programu Zaměstnanost, klíčové aktivity KA 2.
Dalším odborným konzultantem procesu komunitního plánování byl Institut komunitního rozvoje, z. s., který prováděl
a zpracoval výsledky dotazníkového šetření potřeb veřejnosti,
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podílel se na zpracování SWOT analýz a na zpracování návrhové části dokumentu.
Priority schválené Zastupitelstvem města Příbora pro seniory
a osoby se zdravotním postižením:
• Priorita č. 1: Podpora osobám na přechodnou dobu, které
pečují o osoby vyžadující pomoc jiné osoby
• Priorita č. 2: Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Priorita č. 3: Zajištění pobytových sociálních služeb pro
seniory
• Priorita č. 4: Podpora činnosti a rozvoje organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním
postižením
Priority schválené Zastupitelstvem města Příbora pro rodiny
a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením:
• Priorita č. 1: Podpora sociálního bydlení ve městě
• Priorita č. 2: Humanitární pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci

• Priorita č. 3: Podpora rodin s dětmi, u kterých je
ohrožen vývoj v důsledku dlouhodobě
krizové situace
Schválené společné priority pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením a pracovní skupiny pro rodiny
a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením:
• Priorita č. 1: Zajištění informovanosti o sociálních službách ve městě
• Priorita č. 2: Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě
• Priorita č. 3: Podpora udržení stávajících sociálních služeb ve městě Příboře
Jednotlivé priority jsou rozpracovány do konkrétních opatření
a měly by být postupně splněny v období roků 2018 až 2020.
Bližší informace můžete obdržet osobně na odboru sociálních
věcí Městského úřadu Příbor nebo na webových stránkách
města Příbora: www.pribor.eu.

SENIOR POINT A SENIOR PAS
KONTAKTNÍ MÍSTA, SLEVY A VÝHODY PRO OSOBY NAD 55 LET
Irena Rozehnalová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

V rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, jenž byl podpořen
v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí MPSV ČR, vznikla v roce 2017 na území
našeho kraje 4 nová kontaktní místa pro seniory, tzv. „Senior
Pointy“. Jedno z těchto kontaktních míst najdete v Kopřivnici
(budova úřadu práce), Štefánikova 1163/12, II. poschodí. Potřebné informace dostanete každé pondělí osobně od 8:00
hodin - 16:30 hodin nebo telefonicky na čísle 770 138 188.
Senior Pointy jsou nově zřízeny ve městech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná a stávající se také nacházejí v Ostravě
a v Opavě.
Senior Point nabízí následující činnosti:
- specifické odborné konzultace,
- informace o místních sdruženích a spolcích poskytujících slevy seniorům,

- aktivní propagování a vyhledávání kulturních a volnočasových
aktivit,
- pořádání přednášek a besed v oblasti zdraví, prevence a bezpečnosti seniorů,
- možnost využití bezplatného internetového připojení.
Senior Pas je projekt, který se zaměřuje na osoby od 55 let věku
formou osobní bezplatné registrace a vydání slevové karty. Karta
je vystavena na jméno držitele, je nepřenosná a má neomezenou celorepublikovou platnost. Slevy, které naleznete na adrese
www.seniorpasy.cz, jsou poskytovány v rozsahu od 5 do 50 %,
a to v oblasti zdraví, kultury, volného času či gastronomie.
V současné době se v Kopřivnici jedná o 11 poskytovatelů slev
a v Příboře se zatím jedná o jednoho poskytovatele slev, a to je Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda s 50% slevou na vstupném.
Nabídka uvedených činností je pro seniory zajímavá a snahou je
pokračovat a dále rozšiřovat tyto aktivity i do budoucna.

OBČANSKÁ PORADNA CZP MSK V PŘÍBOŘE

poskytuje bezplatné podání návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby (dlužníka)
Bc. Věra Jurková, DiS., sociální pracovník

Dostali jste se jako fyzická osoba do vámi neřešitelného
problému, kdy jste se zadlužili v takové míře, že již nedokážete
splácet uzavřené závazky (půjčky, úvěry apod.) a máte obavy,
že se ocitnete v „dluhové spirále“ a bez pomoci již zadlužení
nedokážete zvládnout?
I tato na první pohled beznadějná situace má možné řešení.
Jedním z nich je podání návrhu na oddlužení. Tento návrh však
jako fyzická osoba můžete podat jen v případě, že jste osoba,
která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském
studijním programu, nebo vykonala zkoušku insolvenčního
správce.
Další možností je podání návrhu advokátem, notářem, soudním exekutorem nebo insolvenčním správcem (zpoplatněno).
Poslední možností je podání návrhu akreditovanou osobou,
které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení.
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Občanská poradna CZP MSK je akreditovanou osobou a je
oprávněna podat na základě udělené plné moci za fyzickou
osobu návrh na povolení oddlužení prostřednictvím datové
schránky ke Krajskému soudu v Ostravě. Podání návrhu je
v naší Občanské poradně bezplatné.
Oddlužení je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, jehož
účelem je částečně osvobodit dlužníka od dluhů. Podmínkou
je, že máte závazek více než vůči jednomu věřiteli a během 5 let
budete moci uhradit minimálně 30 % svých dluhů. O oddlužení může požádat fyzická osoba (podnikatelé, nepodnikatelé)
nebo manželé formou společného návrhu. Další informace
o oddlužení vám rádi zodpovíme v Občanské poradně, kde se
Vám budou věnovat vyškolení poradci na tuto problematiku.
Těšíme se na Vaši návštěvu v naší pobočce v Příboře, Freudova 118 (budova, kde sídlí odbory stavební a sociální). Najdete
nás v přízemí, vlevo na konci chodby, tel. 777 735 555.

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V HNĚDÝCH POPELNICÍCH
(KOMPOSTEJNERECH)
Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Vážení občané města,
na konci loňského roku byly u rodinných domů a taky na sídlištích
rozmístěny hnědé popelnice (tzv. kompostejnery), které jsou určeny
k třídění bioodpadu. Tyto nádoby jsou součástí systému třídění
odpadů v našem městě. Je třeba snížit množství nevytříděného komunálního odpadu, který končí v kontejnerech či popelnicích černé
barvy. Právě neroztříděný komunální odpad stojí město a jeho občany
nejvíce finančních prostředků.
Nově rozmístěné hnědé popelnice jsou sváženy ze sídlišť a od rodinných domů celoročně. Termíny svozů pro rok 2018 byly zveřejněny
v lednovém Měsíčníku a jsou vyvěšeny na internetu i v budově městského úřadu. Hnědé popelnice jsou určeny zejména na bioodpad
z domácností, je možno do nich ukládat i běžný bioodpad ze zeleně.
Do hnědé popelnice na biologický odpad patří:
• zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel (plíseň či hniloba
nevadí)
• kávová sedlina a čajové pytlíky
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky z kuchyňského použití
• zvadlé květiny, zemina z květináčů, posekaná tráva, větvičky, plevel
• podestýlka a trus domácích zvířat, piliny
• popel ze dřeva, stará zemina
• peří, chlupy, vlasy
• jedlý olej (v menším množství a nasáknutý do savého ubrousku
nebo pilin)
• a taky běžný bioodpad ze zeleně - tráva, listí, drobné větve apod.
Bioodpad z domácností je možno separovat doma do samostatné
nádoby (misky, kbelíku apod.) a tuto pak do hnědé popelnice jednoduše vysypat. Rovněž je možno využít speciální biosáčky - vypadají

na první pohled a dotek stejně jako běžné plastové sáčky, ale liší se
tím, že nepředstavují ekologickou zátěž. Jsou vyrobeny z biomasy a je
možno tyto biosáčky naplněné bioodpadem vhazovat do hnědých
popelnic. Biosáčky je možno si bezplatně vyzvednout na městském
úřadě a v budově technických služeb.
Nevhazujte, prosím, bioodpad do hnědých popelnic v klasických
plastových sáčcích!
Město Příbor se snaží Vám, občanům města, vytvořit maximální
možný komfort, co do počtu nádob, blízkosti jejich umístění a množství podpůrných prostředků, jako je nabídka sběrných tašek, sáčků,
sběrného dvora, kompostérů či služeb kompostárny, a tím napomoct
zlepšení životního prostředí. I školy a školky dnes pracují s dětmi
a posouvají jejich ekologické povědomí a úspěšně je motivují k separaci odpadů, ale bez spolupráce dospělých to nelze. Proto se obracíme
na každého jednotlivce s žádostí, aby se snažil vytřídit maximum.
Všude po městě jsou sběrná místa – kontejnery barevně označené:
ŽLUTÉ - na plasty a nápojové kartony
MODRÉ - na papír
ZELENÉ - na sklo.
Občané si v budovách městského úřadu a technických služeb mohou
rovněž zdarma vyzvednout barevné tašky na třídění odpadu, a to
ve dvou velikostech dle množství členů domácnosti, pro niž jsou
tašky určeny. Také tam mohou odevzdávat použité baterie, světelné
zdroje, zářivky, úsporné žárovky nebo menší elektrospotřebiče, větší
pak na sběrném dvoře.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí komunální odpad. Šetříte
tak rozpočet města a své životní prostředí, nejen omezením odpadu
odváženého na skládky, ale i úsporou těžby surovin, které se z odpadu
znovu získají.

VÝZVA OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU PŘIHLÁŠENI K ODBĚRU KOMPOSTÉRŮ
Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Městský úřad města Příbora vyzývá občany, kteří podali žádost o kompostér, aby do 15. 2. 2018 přišli na Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města, kancelář životního prostředí č. 13a (budova radnice, 2. patro) kvůli vyplnění údajů a podpisu smlouvy
o bezplatné výpůjčce a darování. Prosím, vezměte si s sebou občanský průkaz. Kompostéry budou vydávány v březnu. Další
informace při podpisu smlouvy a v březnovém Měsíčníku.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2018
Alice Buczková, referentka odboru finančního Městského úřadu Příbor

Daňoví poplatníci mohou místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů hradit na pokladně městského úřadu již od
začátku letošního roku. Jak jsme již dříve informovali občany, na pokladně jsou pro bezhotovostní platby zprovozněny platební terminály.
Poplatek za svoz komunálního odpadu byl pro rok 2018 ponechán ve
stávající výši 468,00 Kč za osobu, a to „Obecně závaznou vyhláškou
města Příbora č. 02/2017“, která nabyla své účinnosti od 01.01.2018.
Splatnost tohoto poplatku je stanovena opět v termínu do 31. května 2018, nebo ve dvou stejných splátkách ve výši 234,00 Kč, vždy
nejpozději do 31. května 2018 a do 30. září 2018.
Poloviční sazbu poplatku, tedy 234,00 Kč, budou opět hradit poplatníci za tzv. rekreační objekty, což jsou stavby určené k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Tento poplatek budou nově povinni hradit i ti
občané Příbora, kteří mají na území města trvalý pobyt a zároveň
vlastní nemovitost (dům, byt, chatu), ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Do loňského roku platila pro tyto občany
v obecně závazných vyhláškách výjimka, která byla Ministerstvem
vnitra ČR zrušena.

V průběhu měsíce dubna začne postupné doručování složenek.
Občanům, kteří svoz komunálního odpadu uhradí před splatností
tohoto poplatku, nebudou již složenky doručovány.
Platba je také možná bankovním převodem na účet města
č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky (lze použít i rodné číslo). Tento způsob platby využívá velká část
plátců. Platba prostřednictvím České pošty, s. p., je samozřejmostí.
Neuhrazené poplatky budou exekučně vymáhány, popř. řešeny přes
exekutorský úřad. Včas nezaplacené, nebo neodvedené poplatky
může městský úřad zvýšit až na trojnásobek.
Pro úhradu poplatku na pokladně městského úřadu jsou stanoveny tyto úřední hodiny:
Provozní doba:
po, st: 8:00 – 11:00
12:00 – 16:30 h.
út, čt:
8:00 – 11:00
12:00 – 13:00 h.
pá:
pokladna uzavřena
O výši svých neuhrazených poplatků za komunální odpad se
můžete informovat na městském úřadě, tel. č. 556 455 434. Lze
se dohodnout i na splátkovém kalendáři neuhrazených pohledávek, čímž lze předejít exekučnímu vymáhání.
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
OCENĚNÍ STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR
Bc. Libor Bolom, Městská policie Příbor

Významné datum si 15. ledna 2018 připomněla příborská městská policie, která
obyvatelům města slouží již 25 let.
Příborský starosta Ing. Bohuslav Majer a místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D., pozvali do
refektáře piaristického kláštera strážníky Bc. Libora Boloma, Vladimíra Boloma a Aloise Chvílu.
Předali jim k významnému jubileu pamětní medaile, pamětní listy a hodnotné dary. Právě tito
tři strážníci nastoupili k městské policii v roce
1992 mezi prvními - konkrétně Bc. Libor Bolom
6. června, kdy městská policie zahájila svou činnost, a strážníci Alois Chvíla a Vladimír Bolom k 1. prosinci.
Městská policie tehdy sídlila v týchž prostorách jako dnes – v suterénu
příborské radnice. V roce založení se dělila o prostory s Českou spořitelnou. Každá organizace měla jednu místnost. Na stavebních úpravách
se tehdy podíleli i zakládající členové městské policie.
Městská policie za tuto úctyhodnou dobu 25 let prošla nemalými změnami.
Souvisely a souvisejí s neustále se zvyšujícími nároky na odbornost, kdy
vývoj legislativy přenáší na strážníky stále více pravomocí ze strany státu.
Změny se týkají také vybavení služebny a strážníků. Obojí prošlo ne-

malým vývojem. Např. první vozidlo Škodu105
šedé barvy nahradilo v současné době vozidlo
Škoda Yeti. Psací stroje nahradily stolní počítače či notebooky, seznam událostí v linkovaném
sešitě nahradil softwarový program Derik. Také
o kamerovém systému či mobilních kamerách
si mohli strážníci v roce 1992 nechat jen zdát.
Městská policie v současné době pracuje v počtu 9
strážníků a mimo svou běžnou činnost se stále více
zaměřuje na prevenci, a to nejen formou pořádání
besed a přednášek pro děti či seniory, ale také preventivním zaměřením na bezpečnost v dopravě,
mj. měřením rychlosti ve vybraných lokalitách. Na katastru města je v současné době rozmístěno 5 preventivních radarů, na centrum města dohlížejí
4 statické a 1 mobilní kamera, které jsou součástí kamerového systému.
Za uplynulých 25 let činnosti Městské policie Příbor je potřeba vidět
spoustu práce, která spočívala a spočívá zejména v jednání s lidmi, které
není vždy příjemné. Samozřejmě se najdou také okamžiky, kdy strážníci
slyší pochvalné slovo či poděkování, a to jim dodává impulz a chuť do další
práce. Za to je jim potřeba všem poděkovat a popřát jim do dalších pracovních let u Městské policie Příbor mnoho zdraví, síly a duševní pohody.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST
NA NOVÉM A STARÉM HŘBITOVĚ V PŘÍBOŘE
Ing. Karin Juchelková, Technické služby města Příbora, příspěvková organizace

Správu a údržbu hřbitovů v Příboře zajišťují technické služby. Práva a povinnosti všech se řídí Řádem veřejného pohřebiště města Příbora (dále jen
řád). Vzhledem k tomu, že se v poslední době zapomíná na povinnost nahlásit veškeré opravy správci, upozorňujeme nájemce hrobových míst na
povinnosti, které stanoví nájemní smlouva, a to především:
Článek 10 odst. 8 – při provádění veškerých prací na pohřebištích je
třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště zejména: v bodě b. – ohlášení záměru stavebních úprav náhrobků a rámů
správci pohřebiště.
Ať již se jedná o broušení rámů, desek, výměnu starého hrobového zařízení za nové, opravy pomníků a rámů, je třeba tuto skutečnost oznámit
správci pohřebiště telefonicky na mobil: 731 549 482 - Ing. Karin Ju-

chelková nebo e-mailem na: sluzby@tspribor.cz před započetím prací.
Při ohlašování úprav hrobového zařízení je nutné oznámit tyto údaje:
- číslo hrobového místa a oddíl, ve kterém se hrobové místo nachází
- rozsah prováděných prací
- termín opravy
- název firmy, která bude opravu provádět
- jméno a adresu ohlašovatele
Rovněž je potřebné hlásit veškeré přesuny uren na místních hřbitovech,
ať už se jedná o vkládání, přemísťování či odsun na jiný hřbitov.
Celé znění „Řádu veřejného pohřebiště města Příbora“ je uveřejněno
ve vývěsní skříňce na místním hřbitově v Příboře, nebo k nahlédnutí na
webových stránkách TS města Příbora v dokumentech: www.tspribor.cz

VYHODNOCENÍ SVOZU BIOODPADU Z 240L HNĚDÝCH NÁDOB
OD RODINNÝCH DOMŮ ZA ROK 2017
Mgr. Pavlína Nývltová, Technické služby města Příbora, p. o.

V říjnu 2017 zahájily technické
služby svoz biologicky rozložitelných odpadů od rodinných domů,
který byl postupně rozšířen i na
sídlištní zástavbu. Nákup bionádob
pro tyto účely byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti prostřednictvím
Operačního programu Životní
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prostředí. Svoz je do doby pořízení vlastního vozidla pro technické služby
zajišťován Frýdeckou skládkou, a. s. Celkově bylo za období 9-12/2017 prostřednictvím bionádob svezeno a uloženo na kompostárnu Točna v Příboře
celkem 145 tun biologicky rozložitelného odpadu (viz tabulka).
Měsíc
říjen
listopad
prosinec

Termíny svozů
6. - 7. 10., 20. - 21. 10.
3. - 4. 11., 17. - 18. 11.
1. - 2. 12., 22. - 23. 12.

Množství odpadu v t
68
51
26

Váhově nejvýznamnější byl první svoz na počátku října. Naopak váhově
nejméně bioodpadu bylo vysbíráno při posledním svozu, který proběhl
22. - 23. 12. 2017.
Děkujeme všem, kteří se do odděleného sběru biologicky rozložitelných
odpadů zapojili a do bionádob odkládají odpad, který tam opravdu patří.
Také děkujeme všem občanům bydlícím v hůře dostupných lokalitách, že
ochotně nádoby přistavují na nejbližší dostupné stanoviště. Díky těmto
faktorům lze svoz bioodpadu provádět efektivněji a bez větších komplikací.
V roce 2018 bude svoz bionádob pokračovat dle daného harmonogramu,
ovšem se změnou ve svozových dnech. Svozovými dny budou pouze
pátky, přičemž dojde ke střídání svozu mezi svozovými oblasti v sudém
a lichém týdnu. Interval svozu (kromě zimního období) zůstává 14denní.

SBĚR POUŽITÉHO
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

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

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Ing. Karin Juchelková,
hřbitovnictví, prodejní akce
Lukáš Kocián, elektro
Kollárová Kateřina, koordinátor

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
obchod@tspribor.cz
elen.sladeckova@tspribor.cz
sluzby@tspribor.cz

737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
731 549 482

elektrikar@tspribor.cz
koordinator@tspribor.cz

734 687 726
737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané)
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané)
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

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

ZMĚNA HARMONOGRAMU SVOZU HNĚDÝCH 240L BIONÁDOB
Ing. Karin Juchelková, Technické služby města Příbora

HLÁŠENÍ
NÁMĚTŮ
A PŘIPOMÍNEK
MIMO harOTEVÍRACÍ
DOBU
střídání
svozuNA
mezi svozovými oblasti v sudém a lichém týdnu. InTechnické
službyZÁVAD,
města Příbora
informují
občany o změně
terval
svozu
tedy zůstává 14denní, kromě období od ledna do března,
monogramu svozu bioodpadu z hnědých 240litrových nádob
umístěných u rodinných domů a v sídlištní zástavbě. V roce 2018 ve kterém proběhne svoz 1x měsíčně. Přesný harmonogram svozu
bude svozovým dnem jen pátek (nikoliv sobota), přičemž dojde ke dle ulic a místních částí naleznete níže.

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

Švédská autorka Asa Hellberg píše svižné a vtipné příběhy
o silných zralých ženách, jejich milostném životě a problémech.
Román Kamarádky na život je příběh o tom, jak se tři obyčejné
ženy okolo padesátky vypořádají s tím, že musí úplně změnit
svůj život. Závěť, kterou po sobě zanechala Sonja Gustavssonová, nejvíc překvapí její kamarádky Maggan, Rebekku a Susane.
Dostanou všechno – miliony i úžasné investice. Ale ze všeho
nejdřív musí splnit několik podmínek…
Američan Chuck Wendig je spisovatel, scénárista a bloger a napsal divoký sci-fi thriller Nuly, který vyniká černým humorem,
akčními postavami a rychlým tempem. Pětice prvotřídních
hackerů by se v normálním životě nikdy nepotkala. Dostali
však na vybranou: buď několik let vězení, nebo jeden rok plnění
zakázek pro vládu. Za mříže se nikomu nechce, a tak si nesourodá skupinka, která si říká Nuly, krátí své nechtěné zaměstnání
tím, co umí nejlíp. A brzy objeví, že za vším stojí někdo hodně
nebezpečný. Nebo spíš něco, co se vymklo kontrole…
Nejnovější román Danielle Steelové Modrooký chlapec je
poutavým příběhem o temném tajemství, druhé šanci a síle
lásky a odvahy. Začíná jednou obyčejnou lidskou tragédií. Ginny Carterová je vycházející hvězdou televizního zpravodajství.
S manželem, populárním moderátorem, a tříletým synem vedla
spokojený život až do chvíle, než ji osud dva dny před Vánoci
obral o všechno. Ginny touží znovu najít smysl života a útěchu
hledá v humanitární práci v nejchudších částech světa. Tam
potká opuštěného chlapce se zářivě modrýma očima…
Román Ztracená vládkyně je nejnovější genealogický thriller
britského autora Steva Robinsona. Genealog Jefferson Tayte je
Američan se slabostí pro Anglii, čtyřicetiletý samotář s mírnou
nadváhou, který se celý život potýká s ironií toho, že navzdory
své profesi nedokázal dosud odhalit vlastní původ. Jedné mlhavé
noci roku 1914 se při plavbě mezi Kanadou a Anglií potopila
zaoceánská loď Empress of Ireland. Jednou z obětí byla i Alice
Stilwellová…Nebo nebyla? Taytovi se dostane do rukou medailon, který naznačuje, že mladá žena neštěstí přežila, měla rodinu
a prožila dlouhý život. Kým ale byla předtím?
James Patterson se řadí k nejčtenějším současným americkým
autorům. Hlavní hrdina thrilleru Citlivé místo Alex Cross
tentokrát čelí problému, s jakým se v životě nesetkal: je na smrt
vyděšený, zoufalý a poprvé zažívá bezmoc. Celou jeho rodinu
drží jako rukojmí geniální psychopat. Alex musí přistoupit na

všechno, co zločinec požaduje. Podle jakých pravidel se bude
odvíjet smrtonosná hra o to, co je Alexovi nejdražší?
Irská spisovatelka Shelia O´Flanaganová napsala romantický
příběh s názvem Pohřešovaná žena. Imogen Naughtonová se
konečně odhodlá opustit navenek dokonalého manžela, který jí
udělal ze života peklo. Vydává se na cestu po stopách ženy, kterou
kdysi byla, a odjíždí do francouzského přímořského městečka,
kde prožila nejkrásnější okamžiky dětství. Ale její minulost ji
pronásleduje…

EXPEDIČNÍ JACHTING
Tomáš Kůdela
V Městské knihovně Příbor

20. 2. 2018
v 17 hodin
Zveme Vás na putování

evropskými moři
a Atlantickým oceánem.
Zažijte s námi expedici
na Kapverdy, výstup na

činné sopky, setkání
s delfíny. Poznáte, že
moře nám nenabízí jen

krásné romantické

zážitky a koupání
v zátokách, skrývá v sobě

i hrubost, a když tuto
tvář odhalí, každý z nás
si musí sáhnout na samé
dno...
knihovna@knihovna-pribor.cz

tel.: 556 725 037
www.pribor.knihovna.info

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme jubilantům narozeným v únoru, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Drahomíra Balátová
Zuzana Říčková
Danuška Balcarová
Stanislav Friedl
Jarmila Klőselová
Božena Štolfová
Bohumil Bača
Ludmila Matulová
Jarmila Kolářová
Helena Erlová
Marie Follnerová
Ludmila Tabášková
Ludmila Bohumínská Otto Jahoda
Ludmila Sviderková Emilie Vágnerová
Marie Hladká
Alois Blažek

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Drahoslava Hőppová Vlasta Jurásková Marie Konupková Krystyna Sochová Tamara Martínková Marta Jargusová
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ZE ŠKOL
PŘÍBORŠTÍ STUDENTI GYMNÁZIA OBSTÁLI SE SVÝM ČASOPISEM
I V CELOREPUBLIKOVÉM KOLE
Melánie Klvaňová, studentka Masarykova gymnázia Příbor

Vyhlášení soutěže Školní časopis roku proběhlo
10. listopadu v rámci Multimediálního dne na Katedře mediálních studií a žurnalistiky v Brně. Restart,
školní časopis Masarykova gymnázia, obdržel 3. místo v kategorii středoškolských časopisů a 3. místo za
celkový obsah. Řadí se tak mezi nejlepší v republice.
Multimediální den s podtitulem Nové technologie
v médiích a zapojení veřejnosti byl tradičně navštíven z velké části právě středoškolskými studenty,
kteří si stejně jako jejich starší protějšky mohli vybrat
z třiceti workshopů a přednášek. Ty vedli zástupci
z předních redakcí, jako je Česká televize, Český rozhlas, Deník, Mladá fronta DNES, Seznam zprávy nebo Hospodářské
noviny. Účastníci si mohli vyzkoušet práci s drony, roli televizního
reportéra nebo třeba natočit jeden díl satirického pořadu novináře
Jindřicha Šídla Šťastné pondělí. Redakce měly své zastoupení i v atriu
katedry, kde rozmístily své informační stánky, aby se budoucí novináři mohli informovat o podmínkách práce v médiích. Vedle
probíhala výstava školních časopisů a mezi nimi i ten náš, Restart.

Ze samotného programu se dá usoudit, že vyhlášení bylo jen příjemnou tečkou za obohacujícím
dnem plným příležitostí. Z celkových 422 školních
časopisů se ten náš umístil mezi dvacet dva nejlepších středoškolských a dokonce vyhrál třetí místo
v celorepublikovém klání. Do něj jsme byli vysláni
reprezentovat Moravskoslezský kraj, který nás vyhodnotil Absolutními vítězi.
Diplomy, které nyní visí v prvním poschodí gymnázia, ani zdaleka nevyjadřují práci studentů, za
kterou jim byly uděleny. Ta se totiž ocenit nedá. Ne
teď, ne touto kompeticí. Za rok na pozici šéfredaktorky jsem měla skvělou možnost poznat tyto mladé talentované
lidi, kteří s úctyhodnou vůlí pracují na každém čísle, dobrovolně se
obohacují poznatky a tříbí svou argumentaci. Ti technicky zdatnější
pak doprovázejí periodikum o aktuální fotografie a dávají celému
dílu ten správný kabátek, za což jim patří obrovské poděkování.
Školní časopis Masarykova gymnázia Příbor najdete na stránce skolnicasopis.gypri.cz nebo na facebooku RESTART - Časopis MGP.

NAŠE ZIMNÍ SLAVNOST ANEB VÁNOČNÍ KONCERT 2017
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Už je za námi prosinec, leden se také
rozplynul, je tady únor, ale hřejivý pocit z vánočního koncertu ZŠ Npor. Loma
Příbor zůstává, a je možná dobré si jej připomenout…
Je to naše velká tradice, která je dětmi i dospělými pozitivně vnímána. Potvrzují to
děkovné zprávy, potvrzují to lidé svou účastí
- stále vyšší a vyšší, potvrzují to naši současní žáci, kteří chtějí vystupovat - a to moc,
potvrzují to naši bývalí žáci, kteří se vracejí… Jaký byl ten poslední koncert? Lepší?
Horší? Jaký? A je třeba vše měřit, porovnávat, soudit? Ten, kdo vystupoval, se těšil. Ten, kdo se přišel dívat, si užil. Fotilo se, natáčelo,
bylo vidět smích i slzy. Ve vyzdobené tělocvičně měli všichni možnost prožít si něco a užít si. Do jaké míry – to je už na každém z nás.
Faktem zůstává jedna věc. Myslím si, že do školy nepatří jen vědění
a poznávání. Do školy patří prožitky, společně trávené chvíle, pohoda,
možnost se ukázat, předvést. Na vánočním setkání se dětem dostává
tato možnost a je plně využívána. Pevně věřím, že vzpomínky na kon-

cert budou patřit k těm, které nevyblednou.
Na závěr dovolte, abych připojila několik
přání od našich-vašich dětí.
Kdybych měl/a/ kouzelný prsten od Arabely, přál/a/ bych si toto:
*Abych měla práci, která mě bude bavit
*Zdravou rodinu *Aby všichni lidé byli
šťastni *Asi nic *Zdraví a lásku a přátele
*Nekonečno přání *Abych byl v životě šťastný *Abych byl zdravý do konce života *Štěstí
pro všechny a naplnění snů *Do konce života mít štěstí *Nejlepší basketbalista na
světě *Dostat se na vysněnou školu *Mít kolem sebe lidi, kteří milují
mě a já je *Lásku, přátelství, a aby se rodiče nerozvedli *Mír ve světě *Vysněnou práci *Abych mohl vidět ještě jednou dědu *Být dobrý
ve škole a v basketbale *Abychom byli doma zdraví a šťastní *Zdravá
a úspěšná rodina a já šťastný.
Přejeme zdravý a krásný rok 2018.
Fotky z vánočního koncertu najdete na našem webu:
www.zs-lomapribor.cz.

VÁNOCE NA DĚDINĚ
Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V prosinci navštívili žáci a učitelé 4. a 5. ročníku ZŠ Npor. Loma
Příbor tradiční program Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm „Vánoce na dědině“, v jehož rámci se při procházce Valašskou dědinou seznámili s obvyklými zimními pracemi,
přípravami na Vánoce a vánočními zvyklostmi.
Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků v roce, kterým předchází přípravné období adventu. Advent je obdobím
půstu, nekonají se žádné zábavy ani svatby. V minulých dobách to
ale také bývala doba draní peří, přástek a dalších domácích pra-
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cí, při kterých se vyprávěly příběhy. Toto předvánoční období na
Valašsku bylo a v některých rodinách stále je naplněno lidovými
zvyky a obyčeji, které se často vztahují ke svátkům světců.
Děti se již u vchodu do Valašské dědiny zvědavě rozhlížely po valašských chalupách a postupně zhlédly v různých jizbách těchto
chalup reálné ukázky domácích předvánočních prací a adventní či
vánoční výzdobu. Viděly například předení vlny, draní peří, pečení
vánoček či perníčků, výrobu vánočních ozdob a dekorací. Při pro-

cházce po vesničce děti potkaly dokonce ženskou postavu oděnou
v bílém – Lucku, která je pohladila husím křídlem. Setkaly se také
s Mikulášem a čerty, zazpívaly mu vánoční písně a byly odměněny
pamlsky - sušenými jablky.
Při zpáteční cestě si děti s úsměvem sdělovaly své dojmy a těšily se
z drobných dárečků či dekorací, které ve vesničce koupily pro své
blízké. I když tentokrát nenapadal sníh, všichni byli s návštěvou
Valašské dědiny velmi spokojeni.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZIMNÍ POHÁDKU
Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

V listopadu proběhla na 1. stupni naší školy ZŠ Npor. Loma Příbor literární soutěž o nejkrásnější zimní pohádku. Zúčastnili se jí žáci 3., 4. a 5. ročníku. Všechny pohádky byly velmi hezké a bylo
těžké vybrat ty nejkrásnější. V úterý 12. 12. se konalo vyhodnocení soutěže a autoři vítězných pohádek byli odměněni diplomem a drobnými dárečky.
Vyhodnocení soutěže:
3. třídy:
1. místo- Kateřina Volná, III. A
2. místo- Lída Straková, III. B
3. místo- Anna Zátopková, III. B

4. třídy:
1. místo- Karin Grodzová, IV. B
2. místo- Adéla Horáková, IV. A
3. místo- Ivana Netušilová, IV. B

5. třídy:
1. místo- Vojtěch Jalůvka, V. B
2. místo- Marek Havran, V. A
3. místo- Veronika Vlčková, V. B

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 2017
Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

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

VZDĚLÁVACÍ EXKURZE DO VÍDNĚ
Mgr. Dana Snášelová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Dne 12. 12. 2017 proběhla vzdělávací
exkurze do Vídně, které se účastnili vybraní žáci sedmých, osmých a devátých
ročníků naší základní školy. V brzkých
ranních hodinách jsme nastoupili do autobusu cestovní kanceláře CK Valaška, kde
nás již čekal pan průvodce, a vydali se na
několikahodinovou cestu směr rakouská
metropole. Během obligatorních zastávek
jsme se občerstvili, protáhli a nabrali další
síly na cestu. Kolem 9. hodiny ranní jsme
se procházeli po místech, kde na nás dýchal duch Rakousko-Uherska. Míjeli jsme významná místa i památky,
k nimž patřil například Belvedere, Karlskirche, Stephansdom, hrobka rakouských panovníků, Museen a mnohé další. V centru Vídně
jsme se posilnili vídeňským punčem a kochali se vánoční atmosférou
panující u jednotlivých stánků. Žáci si zakoupili suvenýry pro své nejbližší i pro sebe, ať mají na tuto exkurzi milou památku. Naše kroky

dále směřovaly k radnici, kde jsme mohli
ochutnat místní delikatesy ať již v podobě
jablka v karamelu, zákusků velikosti xxl,
nebo trdelníku. Nabídka byla rozmanitá
a směsice vůní a chutí nás doprovázela po
celou dobu strávenou na těchto trzích. Po
této příjemné zastávce, kdy jsme se dozvěděli mnohé z historie tohoto města a okusili
tamní atmosféru, jsme se vydali autobusem
do nákupního centra Primark. Zde byla
možnost pořídit si další drobnosti v podobě módního oblečení nebo kvalitních
čokolád. Kolem 17. hodiny jsme unavení, spokojení a obtěžkáni dárky opět nastoupili do autobusu, pohodlně se usadili a vydali se domů.
Cestu nám krátily dvě rodinné komedie, které nám pan řidič pustil.
Žáci si předávali své nové zážitky a zkušenosti a těšili se již ke svým
rodinám, aby se mohli podělit i s nimi o zážitky z tohoto náročného,
ale jistě příjemně stráveného dne.

VÝSLEDKY NÁRODNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
9. TŘÍD ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ
Mgr. Marcela Šumberová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Každoročně společnost SCIO organizuje celonárodní testování
žáků základních škol v oblastech obecně studijních předpokladů,
matematiky, českého, anglického a německého jazyka. Na základě
výsledků našich žáků škola obdržela analytickou zprávu s výstupy pro vzdělávání. Také žáci dostali individuální hodnocení svých
dovedností a znalostí, a to s doporučením, jakou následující formu
studia by si měli zvolit.
Z porovnání výsledků testů z českého jazyka a matematiky s výsledky testů obecně studijních předpokladů vyplývá, že na naší
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škole je studijní potenciál využíván optimálně. Známkové ohodnocení z jednotlivých předmětů odpovídá znalostem a dovednostem
žáků. Výsledky testů žáků IX. A v matematice jsou dokonce lepší
než u poloviny škol, které se zúčastnily testování. Výrazné úspěchy
mají žáci při řešení nestandardních úloh a aplikačních problémů.
V českém jazyce dosahují žáci devátých tříd průměrných výsledků
v oblasti mluvnice, slohu, literatury. V porovnání s ostatními školami jsou naši žáci procentuálně úspěšnější v oblastech porozumění
textu a v orientaci v textu.

LYŽAŘSKÝ KURZ NA ZŠ JIČÍNSKÉ
Mgr. Miriam Reichertová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Jednou z nejočekávanějších akcí naší školy bývá každoročně lyžařský výcvik. Již tradičně jsme
druhý lednový týden vyrazili do zimního království ve Velkých Karlovicích, do Horského hotelu
Kyčerka. V letošním roce nám počasí nepřálo a sněhové nadílky jsme se bohužel nedočkali. Přesto
nám SKI areál umožnil celý týden lyžovat na technickém sněhu. Sluníčko se nám ukázalo jen v úterý, a tak jsme si ho náležitě užili. Páteční loučení s Kyčerkou přerušil příjezd autobusu. Snad nám
příští rok bude počasí přát víc. Děkuji instruktorům školního lyžování a snowboardingu Zdeňku
Liškovi, Radku Eliášovi, Tereze Doležílkové a paní zdravotnici Ivě Kladivové.

ČTENÁŘSKÉ DÁRKY
Mgr. Jarmila Bjačková, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Žáci ZŠ Jičínské rozdávali v Příboře ke
konci roku čtenářské dárky.
11. 12. žáci navštívili Domov Příbor (dříve
Domov seniorů) a v rámci čtenářského klubu
předčítali povídku s tématem Vánoc. Starší obyvatelé tohoto domova ocenili, že žáci
přišli číst dobrovolně a rádi. Čtenáři rovněž
všem rozdali ručně vyrobená vánoční přání
a popřáli za všechny zaměstnance a žáky naší
školy příjemné prožití vánočních svátků. Na

závěr přidali náš školní časopis Připínáček,
který mohou senioři číst v dalším čtenářském klubu.
12. a 13. 12. navštívili naši žáci menší děti
z Mateřské školy Kamarád. Rovněž i tady žáci
četli svým mladším kamarádům poutavou pohádku na hezké spaní.
Tak snad jsme v době adventu udělali některým spoluobčanům radost a podpořili jsme
tuto dobu rozjímání a dobročinnosti.

KRAJSKÁ STIPENDIA VYPLACENA
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy, SŠTaZ Nový Jičín

Ve středu dne 20. 12. 2017 byla
na naší škole vyplacena první „krajská stipendia“. Z rozpočtu Moravskoslezského
kraje jako zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům prvního ročníku dvou preferovaných oborů
(mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno
celkem 35 000 Kč. Další stipendia obdrží žáci
v měsících únoru a červnu 2018.
Příští rok se k preferovaným oborům na naší
škole přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9. tříd je to obrovská příležitost, vždyť mohou za čtyři roky studia u nás získat až 44 000 Kč.

Jestli využijete této skvělé možnosti, či nikoliv,
je pouze na vás a vašich rodičích.
Žáci oborů, které nejsou preferované, nemusí být
smutní. Již od roku 2012 mají možnost dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018
mohou nejlepší žáci 2. až 4. ročníku podepsat
smlouvu s firmou (např. Varroc, Tatra Trucks,
Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka, Cromodora Wheels) a získat podniková stipendia.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.

KLUBY, SPOLKY
PORADNA RANÉ PÉČE MATANA V ROCE 2017
Pavlína Winklerová, koordinátorka střediska

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu
prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat
všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do
běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.
Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku z oblasti Krnovska,
Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska
a Novojičínska.
Jde o:
• rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením
• rodiny s dítětem s autismem
• rodiny s dítětem s opožděným, či odlišným vývojem
• rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození

V roce 2017 byla služba poskytnuta 57 rodinám, z toho 3 rodiny mají
bydliště v Příboře.
V daném roce jsme za podpory projektu Moravskoslezského kraje
„Podporujeme hrdinství, které není vidět“ uspořádali 3 odlehčovací
pobyty pro rodiny dětí s postižením. Pobytů se účastnilo celkem 22
rodin dětí s postižením. Pobyty proběhly v krásných místech kraje:
Konferenční centrum Malenovice, Hotel Bauer na Bílé, Hotel Davidův
mlýn ve Starých Těchanovicích. Pro rodiče i děti byl připraven pestrý
program, a především možnost odpočinout si a nabrat sílu. V době,
kdy rodiče odpočívali, nebo aktivně trávili svůj volný čas, se o děti
staraly asistentky. Pro některé rodiny to byla první možnost společně
vyjet mimo domov a odpočinout si od všedních dnů.
Rodiny z Novojičínska se během pobytu spřátelily natolik, že se
následně vytvořila neformální svépomocná skupina rodičů dětí s postižením z Příbora a okolí. Rodiny se scházejí pravidelně cca 1x za 2
měsíce a mají možnost sdílet své radosti i starosti, předávat si zkušenosti a vzájemně se povzbuzovat.
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EDEN NOVÝ JIČÍN, DENNÍ STACIONÁŘ
Mgr. Radka Čapková, vedoucí denního stacionáře EDEN Nový Jičín

Charakteristika služby
Denní stacionář EDEN Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské
diakonie a byl založen v listopadu 2007. Jedná se o službu ambulantní, přičemž denní kapacita střediska je 15 klientů. Celkový
počet klientů je 23.
Klienty střediska jsou lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Z celkového počtu
je polovina klientů mobilních a polovina imobilních. Služba je
využívaná obyvateli Nového Jičína, ale i klienty ze vzdálenějších
měst a obcí (další obdobná bezbariérová služba je až v Ostravě
nebo Frýdku-Místku). Od roku 2009 je klientem stacionáře i občan města Příbora.
Rok 2017 v denním stacionáři EDEN Nový Jičín
Rok 2017 byl ve znamení velkých úprav, co se budovy stacionáře
týká. V průběhu letních prázdnin byla provedena částečná sanace
sklepů, čímž se z velké míry podařilo vyřešit problém s vlhkostí
a s tím spojeným výskytem plísní.
Dále se podařilo uskutečnit rekonstrukci nevyhovujícího WC,
které do té doby mohli využívat pouze mobilní klienti. Poda-

řilo se ho přeměnit na WC uzpůsobené i potřebám imobilních
klientů. Samotnou rekonstrukci bylo možné realizovat díky
sponzorským darům. Vybavení WC bylo pořízeno na základě
projektu podaného na Fond pomoci Siemens a díky daru firmy
Hanon Systems Autopal bylo možné toto WC vybavit i stropním
zvedacím systémem, který pracovníkům výrazně ulehčí fyzickou manipulaci s imobilními klienty při použití WC i sprchy.
Během prázdnin byla navázána spolupráce s Českou spořitelnou, v rámci které klienti docházejí do spořitelny a vykonávají
drobné nenáročné činnosti. Naopak pracovníci spořitelny zase
docházejí v rámci společenské odpovědnosti do stacionáře a zapojují se do činností s klienty.
V listopadu proběhla oslava 10 let od zahájení činnosti Slezské
diakonie v Novém Jičíně.
Poděkování
Děkujeme městu Příboru za dlouholetou podporu našeho denního stacionáře. Jsme za to rádi a vážíme si toho.
V Novém Jičíně dne 15. 12. 2017

STŘEDISKO ARCHA TŘINEC, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Bc. Žaneta Koloničná, vedoucí sociální služby Střediska Archa Třinec

Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení, je poskytnout lidem s duševním onemocněním
individuální podporu k získání schopností a dovedností, které
jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních
představ. Uživateli sociální služby jsou osoby od 18 do 64 let
s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni
ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení.
Byty chráněného bydlení jsou umístěny v běžné městské zástavbě. Jedná se o čtyři byty 3+1. Ve třech bytech jsou 3 jednolůžkové
pokoje, v jednom bytě jsou 2 jednolůžkové pokoje. V bytě, ve kterém jsou 2 jednolůžkové pokoje, je jeden pokoj určen jako kancelář
+ konzultační místnost pracovníků chráněného bydlení. Každý
uživatel má samostatný pokoj a využívá společné prostory – kuchyň, chodbu, koupelnu, spíž, WC. V letošním roce se podařilo
navýšit kapacitu z 8 lůžek na 11 lůžek. Můžeme tak poskytnout
službu celkem 11 uživatelům.
Uživatelé naší služby tvoří zcela specifickou cílovou skupinu a to
vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, kdy kromě své nemoci řeší
další problémy. Jejich začleňování do společnosti je náročnější
a vyžaduje delší čas. Sociální práce s nimi ve velké většině vyžaduje dlouhodobější vzájemnou spolupráci.

Přínosem sociální služby pro uživatele je celkové zlepšení samostatnosti, a tím zkvalitnění života v různých oblastech života – např. ve
vyhledávání volnočasových aktivit a trávení volného času, v péči
o vlastní osobu, o bydlení, hospodaření s penězi, vaření, nakupování, vyřizování různých záležitostí na úřadech, zlepšení vztahů
v rodině, v oblasti komunikačních dovedností, vycházení se spolubydlícími apod. V ideálním případě dochází po čase k úplnému
osamostatnění uživatele ve všech důležitých oblastech života.
Mezi velké výhody této pomoci patří snížení počtu hospitalizací,
prodloužení času, kdy je uživatel ve stabilizovaném stavu. Pracovníci jsou nápomocni při včasném rozpoznání nástupu ataky
nemoci a zajištění efektivní a vhodné pomoci.
Sociální služba je přínosem také pro nejbližší okolí uživatelů –
nabízí např. možnost setkávání rodinných příslušníků v rámci
svépomocné skupiny, ale působí také na širokou veřejnost, kdy
se snaží prostřednictvím osvětových aktivit přiblížit běžnému
člověku život lidí s duševním onemocněním.
Sociální služba spolupracuje s dalšími sociálními službami a jinými subjekty, jako jsou např. JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační
služby, NOE Třinec, podpora samostatného bydlení, RUT Třinec,
sociální rehabilitace, sociální šatník ŠIFONÉR, kavárna PAMOJA
(zaměstnávání osob se zdravotním omezením), CNS Centrum
Třinec (edukační vzdělávání), ÚP Třinec apod.

DOMOV PRO SENIORY OASA PETŘVALDÍK
Bc. Petra Mrázková, sociální pracovnice Domova pro seniory Oasa Petřvaldík

Domov pro seniory OASA Petřvaldík poskytuje pobytovou
sociální službu seniorům a osobám s kombinovaným postižením od věku 55 let.
Zařízení funguje již od roku 2008, je to menší zařízení pro
28 klientů, kteří jsou ubytovaní v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Personál tohoto
zařízení se snaží vytvořit klientům přirozené prostředí domácího typu, podporující jejich samostatnost a umožňující prožití
plnohodnotného, aktivního a důstojného života.
Klientům je zajištěna celodenní strava přizpůsobena požadavkům a přáním. Samozřejmostí je 24hodinová péče zajištěná
kvalifikovaným personálem. Dále mají klienti možnost vy-
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užít služeb kadeřnice, pedikérky a masérky. Kulturní vyžití
probíhá formou narozeninových oslav a diskoték pro starší
a pokročilé s profesionálním hudebníkem. Do zařízení také
pravidelně dojíždí mobilní divadlo z Brna se svým krásným hudebním vystoupením. Denně je klientům k dispozici
aktivizační dílnička s každodenním programem včetně procvičování kognitivních funkcí za podpory kvalifikovaného
pracovníka. V letních měsících si klienti užívají zahradního
posezení včetně letních aktivit jako grilování, vaření guláše, sušení bylinek a mnoho dalších. Naši pobytovou sociální službu
využívají také občané Příbora, na jejichž financování se město
podílí.

DOMOV HORTENZIE V ROCE 2017
Miluše Knapová, vedoucí ekonomického úseku Domov Hortenzie, p. o., Frenštát pod Radhoštěm

Domov Hortenzie poskytuje pobytovou sociální službu s komplexní čtyřiadvacetihodinovou péčí seniorům se
sníženou soběstačností, kterým péče nemůže být zajištěna
blízkými osobami, terénní službou nebo ambulantní sociální
službou. Tato péče je poskytována podle jejich individuálních
požadavků, a to s cílem, abychom jim umožnili zapojit se co
nejvíce do běžného života společnosti. Uživatelé mají i nadále
možnost setkávat se svými blízkými.
Snažíme se vyhovět jejich požadavkům, umožnit jim naplňovat jejich cíle. Poskytovat co nejlepší zázemí na sklonku
jejich života.
Mají možnost setkávat se v klubovně, hrát společenské hry
ve společnosti aktivizačních pracovnic nebo se zaposlouchat
do hudby svého mládí, kterou jim rádi jezdí zprostředkovávat
hudebníci. Mají možnost setkávat se nejen se svými vrstevníky, ale o zpříjemnění času se rády postarají nejen děti ze
základní školy, ale hlavně i děti z mateřské školy. Rádi si spolu povídají nebo zpívají různé písničky.
Tak jako každý rok, i v roce 2017 naše uživatele v době podávání snídaně a obědů obsluhují studenti z Hotelové školy

ve Frenštátě pod Radhoštěm a účastní se i dalších programů
a akcí pro uživatele - grilování na zahradě, flambování palačinek, dne otevřených dveří atd.
Sociální služba je financována z více zdrojů – nejen platba
za pobyt a stravu od uživatelů, ale nadále se na financování podílí Moravskoslezský kraj, coby zřizovatel, a přispívají
i okolní města a obce. Při vybavování domova nebo na společenské akce přispívají i další sponzoři, a to nejen z právnických
subjektů, ale i fyzické osoby. Snažíme se i nadále co nejvíce
býti uživatelům nápomocni v jejich individuálních potřebách. Příspěvky obcí pokrývají i ztráty organizace u klientů,
jejichž příjem – důchod nedosahuje částky stanovené pro nájem, služby a stravu (dle zákona musí klientům zůstat 15 %
z příjmu).
Na internetových stránkách Domova Hortenzie (www.domovhortenzie.cz) se můžete podívat na fotografie z našich
akcí a také si přečíst Závěrečné zprávy o činnosti z předcházejících let.
Děkujeme městu Příboru za finanční příspěvek, který nám
napomohl zlepšit prostředí pro klienty.

ČTVRTSTOLETÍ BAV KLUBU PŘÍBOR
Za BAV klub Vlasta Trojčínská – ředitelka

Už je to víc než 25 let, kdy nabízí své služby BAV klub
Příbor, středisko volného času, dlouhodobě jediné soukromé SVČ v České republice. Tisíce dětí, mládeže, veřejnosti
i celých rodin se zúčastňovaly činnosti a využívaly nabídky
BAV klubu. A byla to činnost hodně pestrá.
Mnoho let mohli zájemci navštěvovat cca 20 kroužků a klubů, např. tanečních pro děti, 24 let jsme pořádali kurzy tance
pro mládež, později i pro dospělé.
Bylo období, kdy náš taneční klub Lenka pod vedením pana
Zbyňka Rečky měl 15 soutěžních párů latinsko-amerických
tanců, z nichž 7 získalo mezinárodní třídu M. BAV klub,
jako první v okrese, nabízel orientální tance pro ženy, následně i zumbu.
Další kroužky se zaměřovaly na činnost sportovní, např. aikido, florbal, stolní tenis, fiťáček pro předškolní děti.
Tvořivost a manuální dovednosti děti získávaly v kroužcích
výtvarných, modelářských, např. RC modely aut.
Velmi úspěšný byl i kroužek dramatický a výtvarný, o které,
bohužel, dnes děti neprojevují zájem.
BAV klub se vždy zabýval i činností hudební. Dlouhodobě
se u nás hraje na kytaru a v BAV klubu průběžně vznikalo
a zanikalo několik mládežnických rockových kapel. Současná naše kapela mile překvapila uspořádáním vánočního
koncertu pro své rodiny, kamarády i veřejnost. Pod vedením
dlouholetého obětavého pracovníka BAV klubu Petra Lankočího si kluci Radek Podešva, Filip Kramoliš, Michal Straka,
Adam Olšaník vše sami zorganizovali.
V posledních letech je BAV klub znám nejen v Příboře, ale
i v širokém okolí, a to bubnováním na etnické bubny, hrou
na perkusí nástroje a muzikoterapií. Vždy jsme se snažili jít
s dobou, reagovat na poptávku, a tak různé kroužky vznikaly
a zanikaly, vznikaly a zanikaly.
Kromě pravidelné činnosti v kroužcích a kurzech se cca
5000 účastníků každoročně zúčastnilo různých akcí BAV
klubu. Např. zájezdy do divadel, dětské karnevaly, Bubenic-

ká párty, která má za sebou už 9. ročníků, 8 let už se BAV
klub zapojuje do celonárodní akce Keltský telegraf. Největší každoroční akcí je regionální taneční přehlídka „O zlatý
pohár BAV klubu Příbor“, v květnu proběhl už 15. ročník.
Byli jsme velmi rádi, že se právě tento jubilejní ročník konal
v nově zrekonstruovaném Kulturním domě. Do KD přijelo
na taneční přehlídku 800 účastníků, nejen z Moravskoslezského, ale už i ze Zlínského kraje.
BAV klub nezapomíná ani na tradiční akce, např. k Velikonocům, Mikuláši, ke Dni dětí apod.
Na bavklubáckých letních i zimních táborech trávily děti
a mládež kus prázdnin, na Horní Bečvě, v Řece, na Bílé i ve
stanech v areálu BAV klubu.
Máme za sebou kus poctivé práce celého týmu pracovníků
i pomocníků, kterých se za těch 26 let u nás také mnoho vystřídalo a všem patří velké poděkování za jejich obětavost.
O starosti a problémy také nikdy nebyla nouze. A co nás
v současné době trápí nejvíce? Nejen to, že v Příboře a okolí
ubylo dětí, ale hlavně, že přibývá dětí, které raději tráví volný čas u počítače, televize a různým nevhodným způsobem.
Za těch 25 let také přibylo v Příboře a okolí mnoho organizací, sdružení, spolků, agentur, které nabízejí obdobnou
činnost - takže, i když máme k dispozici vhodné prostory
a kvalifikované vedoucí, naše kapacita není naplněna, s čímž
souvisejí i velké finanční problémy. Z těchto důvodů BAV
klub v tomto školním roce ukončil činnost v bývalé školní
jídelně, neboť na zvýšené nájmy a režijní náklady už naše
finanční prostředky nestačí. Činnost s dětmi a mládeží je
finančně hodně náročná a nevýdělečná. Velké poděkování tudíž patří i městu Příboru, které tuto činnost finančně
podporuje. I BAV klubu v rámci veřejné finanční podpory
přispělo město Příbor v roce 2017 částkou 139 200,- Kč na
provoz a činnost, z čehož jsme uhradili aspoň část nákladů
na energie. Příspěvek města činí cca 8 % nákladů BAV klubu. Děkujeme.
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ČINNOST TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY PŘÍBOR, Z. S., V ROCE 2017
Milan Burgár, místopředseda TJ Příbor, z. s.

TJ Příbor, z. s., v roce 2017 realizovala veškerou hlavní
činnost, kterou má vymezenou svými stanovami:
a) Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou
činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky ve všech svých oddílech a klubech,
b) svou činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – areál fotbalového stadionu včetně zázemí, tenisový
areál, sportovní halu a zároveň vytvářela možnosti užívání
sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy
a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
TJ Příbor, z. s., sdružuje tyto oddíly: Sport pro všechny, aerobik, nohejbal, malou kopanou, lední hokej, jezdecký oddíl,
a sportovní kluby: FK Primus Příbor, z. s., SK vzpírání Příbor, z. s.,Tenisový klub Příbor, z. s.
Oddíly a kluby provozují a organizují svoji sportovní činnost
samostatně, avšak v součinnosti a vždy v zájmu TJ Příbor, z. s.,
jako celku.
Oddíl sport pro všechny – činnost oddílu zajišťuje paní
Drahomíra Sattková, náplní je cvičení pro širokou veřejnost
a všechny věkové kategorie. Jde zejména o cvičení rodičů
s dětmi (1x týdně), cvičení mladších žaček (2x týdně) a cvičení pro seniory (2x týdně) - vždy ve sportovní hale TJ Příbor
na ulici Štramberské.
V rámci činnosti tohoto oddílu byly mimo jiné pořádány
tyto akce: v únoru „Dětský maškarní ples“, v červnu „Dětská
olympiáda“ a v prosinci „Mikulášská nadílka s kouzelníkem“.
V průběhu roku byly organizovány zájezdy do krytého bazénu v Kopřivnici.
Oddíl aerobiku - činnost oddílu zajišťuje paní Tereza Sattková opět ve sportovní hale na Štramberské ulici, a to 3x
týdně. Cvičení je rozděleno do tří druhů: aerobik, posilování
a kruhový trénink.
Oddíly nohejbalu a malé kopané – provozují rekreační sport
pravidelně po celý rok v tělocvičně sportovní haly TJ Příbor
na ulici Štramberské. V prosinci byl uspořádán Vánoční turnaj v malé kopané i v nohejbalu.
Oddíl ledního hokeje – v zimních měsících probíhají tréninky na ledové ploše zimního stadionu v Kopřivnici. Hráči se
zúčastnili soutěže Kopřivnické amatérské hokejové ligy. Mimo
ledovou sezonu se členové oddílu věnují rekreačnímu sportu
v tělocvičně sportovní haly TJ Příbor na ulici Štramberské.
Jezdecký oddíl – členové jezdeckého oddílu pod vedením
pana Petra Michálka se v letních měsících pravidelně zúčastňovali veřejných tréninkových a závodních akcí, a to
v areálu jezdeckého oddílu Slovan ve Frenštátě pod Radhoštěm a jezdeckého oddílu ve Sviadnově. V srpnu oddíl pořádal
tzv. Oddílový přebor v areálu jezdeckého oddílu (na kolbišti).
Koncem roku byla navázána spolupráce se Stájí Zwinger, z. s.,
ve Fryčovicích. Někteří členové oddílu se věnují rekreačnímu
ježdění a vozatajskému sportu.
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SK vzpírání Příbor, z. s. – předsedou sportovního klubu je
pan Libor Bolom. Tréninková činnost žáků, juniorů a dorostu probíhá 3x až 4x týdně vždy ve vzpírárně sportovní haly
TJ na ulici Štramberské. Jednotlivé týmy se zúčastňují soutěží v rámci kraje. Dominik Seibert se zúčastnil Mistrovství
světa juniorů v Thajsku. V červnu bylo v Příboře uspořádáno
Mistrovství ČR ve vzpírání juniorů a juniorek a v říjnu třetí
kolo 3. ligy mužů.
Tenisový klub Příbor, z. s. – předsedou tenisového klubu
je Ing. Vladimír Těšlík. Tréninková činnost probíhá v areálu
tenisových kurtů v Příboře a v zimních měsících ve sportovní hale TJ. Tréninky kategorie žáků probíhají pravidelně pod
dohledem trenéra pana Kriškeho. Družstvo dospělých skončilo v oblastní „Soutěži Severomoravského tenisového svazu“
na 8. místě. Družstvo veteránů (hráčů nad 45 let) skončilo
v soutěži „Oblast Ostrava“ na 5. místě. V měsících červenec
a srpen byly uspořádány dva turnaje dospělých hráčů kategorie C Českého tenisového svazu.
Fotbalový klub „FK Primus Příbor, z. s. – předsedou klubu
je pan Petr Fischer. Hráči pravidelně trénují v areálu fotbalového hřiště TJ Příbor, z. s. Podzimní část soutěží skončila takto:
- přípravka mladší
- získala v okresní soutěži 3. místo
- přípravka starší
- získala v okresní soutěži 4. místo
- družstvo žáci 		
- získalo v okresní soutěži 4. místo
- družstvo dorostu
- získalo v okresní soutěži 1. místo
- družstvo mužů		
- získalo v okresní soutěži 3. místo
V rámci sportovních aktivit mimo soutěžní utkání proběhlo
letní soustředění žáků a zimní výšlap na Javorník. Dále byl
uspořádán zimní halový turnaj mládeže v Příboře.
O činnosti a akcích jednotlivých oddílů informovala ve svém
vysílání také Local TV Příbor.
Na konci roku 2017 měla TJ Příbor, z. s. , celkem 424 členů,
z toho 73 dětí do 15 let, 37 mladých ve věku 15-18 let a 314
dospělých nad 18 let.
Nejvyšším orgánem TJ Příbor, z. s., je Valná hromada, nejvyšším
výkonným orgánem - Výkonná rada TJ Příbor, z. s. Předsedou
je Ing. Oldřich Filip a místopředsedou pan Milan Burgár.
TJ Příbor, z. s., financovala svoji činnost v průběhu roku zejména z veřejné finanční podpory města Příbora, z členských
příspěvků, z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z darů a z provozování vlastních sportovních zařízení
a sauny.
Získání veřejné finanční podpory (VFP) na materiálně technické zabezpečení od města Příbora umožnilo Tělovýchovné
jednotě Příbor výměnu bojleru na teplou vodu ve sportovní
hale (98 153 Kč), rekonstrukci elektroinstalace ve sportovní
hale, její I. etapu (140 003 Kč), rekonstrukci střídaček na stadionu kopané (51 304Kč) a vybudování požárního schodiště
ve sportovní hale (217 316 Kč). Celkem bylo proinvestováno
506 776 Kč, z toho 80,64 % bylo uhrazeno z VPF. Zbývající
částku 98 126 Kč hradila TJ Příbor, z. s., z vlastních zdrojů.
TJ Příbor, z. s., je otevřenou organizací a stále přijímá nové
členy, a to od těch nejmenších až po seniory. Máte-li zájem cvičit, sportovat s námi, zažít napětí i legraci, pak přijďte kdykoli
během tréninků mezi nás. Případné dotazy vám zodpovíme
na emailové adrese: tjpribor@seznam.cz

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ PŘÍBOR 1 V ROCE 2017
Petr Černoch, jednatel, Myslivecké sdružení Příbor 1

Nutná opatření v honitbě a akce na údržbu zařízení byly
započaty již v počátku roku při průběžném přikrmování zvěře
a zjištěných závadách na mysliveckých zařízeních. Např. jarní
brigáda na úklid a opravy v areálu myslivecké chaty proběhla
již 4. března a pak 11.března 2017. Bylo provedeno pokácení
suchých smrků a hrabání travnatých ploch.
Konečná podoba plánu akcí a záměrů na opravy majetku byla
schválena na výroční členské schůzi 31. března 2017.
Další jarní brigáda na chatě proběhla 1. dubna 2017, v honitbě
nastaly práce s čištěním zásypů a krmelců, doplňování slanisek a dezinfekce přikrmovacích zařízení.
Jako každý rok organizuje myslivecký spolek především pro
své členy stavění a kácení máje. Tentokrát stavění máje bylo
spojeno s instalací nových lavic a stolů na posezení u chaty
a pro špatné počasí proběhlo až dne 5. května 2017. Kácení
máje se uskutečnilo 2. června se slavnostní členskou schůzí
k měsíci myslivosti.
V červnu, měsíci myslivosti a ke Dni dětí poskytuje Myslivecký spolek Příbor 1 pravidelně svůj areál a prostory ke konání
akce pro děti. Letošní Pohádkový les proběhl 8. června 2017.
Jako významnou a již tradiční akcí Mysliveckého spolku Příbor 1 je letní večer pro veřejnost, který se konal 15. července
2017. Proběhl za dobrého počasí ke spokojenosti mnoha občanů Příbora a okolí.
Letošní horké léto vyžadovalo zvýšenou péči o zvěř na vybraných úsecích, především v čištění a doplňování napajedel
v honitbě, po zkušenostech se bude jejich počet zvyšovat.

Na závěr léta byl pro vlastníky pozemků, na kterých provádí Myslivecký spolek právo myslivosti, společenské posezení
s občerstvením, tentokrát byli všichni pozváni na 2. září 2017.
Akce byla úspěšná.
A to byla poslední akce s využitím stávající chaty. Provoz byl
utlumen, chatu bylo nutno připravit na rekonstrukci verandy. Koncem září byl připraven plán prací, na říjnové schůzi
projednán a schválen a 13. října bylo započato s demolicemi
stávající verandy a se stavebními úpravami pro nové nadstřešení vstupu a venkovního posezení.
V revíru byly současně připraveny a podél vybraných komunikací nainstalovány pachové ohradníky, které by měly zlepšit
situaci v početných srážkách se zvěří na komunikacích.
V objektu myslivecké chaty byla nainstalovaná příslušná
čidla pro elektronické zabezpečení chaty proti vstupu nepovolaných návštěvníků a taky by měla ochránit některé části
proti požáru.
Nyní probíhá sezona honů na drobnou zvěř. Myslivecký
spolek Příbor 1 bude mít dva hony, na kterých se asi projeví
negativní vlivy po zprovoznění nové komunikace od Lubiny
na Šibeňák a především stavební činnosti kolem rekonstrukce silnice I/48 od Libhoště po Hájov a směrem na Prchalov.
Zmizela doprovodná zeleň u komunikací, do klidných území vjela technika, migrační trasy byly přerušeny a pastevní
podmínky omezeny. Potřebný klid pro zvěř v zimním období
se ve velké části naší honitby vytratil. Tento rok ukáže, jaké
budou dopady na stavy zvěře.

MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘÍBOR - HÁJOV DĚKUJE MĚSTU PŘÍBORU
Bc. Valentin Putala, jednatel MS Příbor - Hájov

Myslivecký spolek Příbor - Hájov touto formou děkuje
městu Příboru za finanční podporu v roce 2017, která byla
uplatněna na provoz a činnost spolku. Naše pracovní činnost
je zaměřena zejména na hospodaření a péči o zvěř, zlepšování
ekologických podmínek v jejich přirozeném prostředí, včetně
výsadby a péče o dřeviny.

Velké díky ale také patří za spolupráci při pořádání společné akce
Letní odpoledne spojené s metáním metel přes řeku Lubinu.
Členové mysliveckého spolku si této spolupráce velmi váží.
Je nutné konstatovat, že i když byla píle a pracovní nasazení členů vysoké, bez potřebné podpory města Příbora by vše
nebylo možné uskutečnit.

VÁNOČNÍ RUKODĚLNÝ JARMARK A RESTAURANT DAY PŘÍBOR
Ing. Jana Konečná, Coworkingové centrum Příbor

Dne 2. 12. 2017 se v Kulturním domě Příbor již podruhé uskutečnila akce s názvem „Vánoční rukodělný jarmark
a Restaurant Day“. Jejím smyslem bylo udělat si letos Vánoce MADE IN PŘÍBOR – dát si pod stromeček dárky vyrobené
tady - v Příboře a nejbližším okolí, v širším smyslu pak zpropagovat a podpořit místní výrobce, řemeslníky a zemědělce
a pomoci místní ekonomice k soběstačnosti.
V rámci jarmarku nabízelo své výrobky 13 amatérských
a 9 profesionálních prodejců, výběr byl velmi pestrý – v nabídce se objevily šperky, dekorace, šité a pletené výrobky, oděvy,
kosmetika, home decor, svíčky, hračky, obrazy, ale i jedlé
dárky. Jako tradičně slavil úspěch stánek výrobce klobouků
TONAK, představil se příborský výrobce dekorativní kosmetiky
AMOENÉ. Módní návrhářka Lada Vyvialová ozvláštnila
jarmark svou prezentací Umění dětem - motivy obrázků nakreslených dětmi z dětského domova použila nejen na obrazy,
ale i na oblečení, které si mohli návštěvníci jarmarku zakou-

pit, a tím podpořit jejich malé tvůrce. Pro děti byl připraven
i kreativní koutek, ve kterém mohli nejmladší návštěvníci pod
vedením Dagmar Liškové tvořit krásné vánoční dekorace.
Příjemný odpočinkový nádech dodal přidružený Restaurant
Day, tentokrát s nabídkou 10 amatérských restaurací sladěnou do vánoční atmosféry – kromě nákupů dárků byl čas sejít
se se známými, pohovořit, a ještě si k tomu dát něco dobrého
k snědku.
Věřím, že se všem prodejcům, návštěvníkům, kuchtíkům i jedlíkům akce líbila a přispěla k pohodovému naladění na vánoční
svátky. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat městu
Příboru, že akci podpořilo částkou 5 000 Kč v rámci grantu
veřejné finanční podpory na rok 2017. Prostředky dotace byly
použity na pronájem sálu Kulturního domu, propagaci akce
a zajištění kreativního koutku pro děti.
Také v Local TV Příbor, 52. týden 2017 na www. televize-pribor.cz
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=832&kategorie=132
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PROVOZ COWORKINGOVÉHO CENTRA V ROCE 2017
A POZVÁNKA NA ROK 2018
Ing. Jana Konečná, Coworkingové centrum Příbor

V roce 2017 oslavilo coworkingové centrum již třetí rok svého působení v Příboře. Kromě nabídky kancelářského místa pro
místní začínající podnikatele nebo freelancery v atraktivním prostředí plně vybavené kanceláře na příborském náměstí se centrum
zapojilo i do kulturního života v městě, a to pořádáním volnočasových akcí různého zaměření. Namátkou můžeme zmínit kurz
salsy pro ženy, který probíhal v období leden-duben a září-říjen
2017 s pravidelnou účastí 6 až 16 žen, nebo pomoc při zajištění organizace Restaurant Day v piaristických zahradách. Asi největším
počinem pak byl již druhý ročník Vánočního rukodělného jarmarku a Restaurant Day dne 2. prosince 2017 v Kulturním domě
Příbor. S účastí 24 místních profesionálních i amatérských prodávajících se podařilo naplnit nejen cíl akce – nakoupit si místní
výrobky jako dárky pod vánoční stromeček, ale také velmi dobře zpropagovat a podpořit místní výrobce, řemeslníky a tvořivé
amatéry. Příjemný odpočinkový nádech dodal oblíbený Restaurant
Day, tentokrát s nabídkou 10 amatérských restaurací sladěnou do
vánoční atmosféry.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo coworkingové centrum
v roce 2017 navštívili a využili jeho služeb, dále pak všem, kteří
se zapojili do našich akcí, a v neposlední řadě také městu Příboru

za podporu ve formě dotace na provoz a činnost poskytnutou
v rámci veřejné finanční podpory pro rok 2017.
V naší činnosti pokračujeme i v novém roce. Z akcí se můžete těšit např. na velikonoční rukodělný jarmark v sobotu 24. března
2018 v Kulturním domě Příbor – výtvory s jarní tématikou nově
doplní zvláštní kategorie místních výrobců hraček.
Pro ženy pak v sobotu 12. května 2018 uspořádáme odpočinkovou
akci Den pro ženy. V prostředí Kulturního domu bude připraven
příjemný program v podobě nabídky a možnosti vyzkoušení kosmetických, kadeřnických, vizážistických a dalších služeb osobního
charakteru, vystavovat budou místní návrháři i výrobci šperků,
kosmetiky, obuvi apod.
Pro místní podnikatelské subjekty z oboru výroby a služeb, řemeslníky a zemědělce pak připravujeme na sobotu 10. listopadu
2018 Společnou výstavu příborských podnikatelů. Smyslem je
představit aktivní podnikatele z Příbora, jejich činnost a produkty
a také jejich přínos pro ekonomiku našeho města a jeho propagaci
jak v ČR, tak i ve světě.
Máte-li zájem o účast na kterékoli z uvedených akcí jako vystavovatel, kontaktujte nás na tel. 731 474 606 nebo e-mailu:
info@ccpribor.cz.

DEN RODINY 2017
Martin a Kateřina Okáčovi, Academia Via Familia, z. s.

V sobotu 25. 11. 2017 odpoledne se
v prostorách příborského FIT centra uskutečnila již tradiční akce „Den rodiny“. Akce
byla zorganizována spolkem Academia Via
Familia, z. s., za podpory města Příbora.
Celým odpolednem nás provázela slovem
víceprezidentka spolku paní Libuše Pavelková. Po úvodní krátké přednášce na téma
„Mámo, táto, pojď si hrát“ a kvízu „Retro hračky našich rodičů“ následovala výuka hry na bubny pod
vedením paní Mgr. Ivy Drholecké, ředitelky MŠ Kamarád. O bubnování byl velký zájem, a to jak ze strany těch mladších, tak těch
věkem starších.
Druhým bodem programu bylo vystoupení, převážně mládežnického, pěveckého souboru SC (Silver City) Gospel. Pěvecký
soubor tvoří nadšenci z křesťanského sboru BJB Příbor, jejich děti
a děti z dětského domova.Velký úspěch měla známá píseň Václava
Neckáře „Půlnoční“, ke zpěvu se přidali všichni v tělocvičně.

Těžištěm celé akce byly soutěže a hry pro rodiny. Kdo z přítomných zrovna žádnou rodinu
neměl, tak se k některé připojil. Mezi osmi stanovišti dominovaly nejvíc „vaření“, „poznávání
koření“, „lovení rybiček“ a tvorba básničky
na předem daná slova. Na závěr bylo vyhlášeno pět vítězných rodin, které byly oceněny
hodnotnými dárkovými balíčky. Avšak symbolické balíčky se dostaly také na všechny mladé
účastníky soutěží bez ohledu na pořadí. Děti si ještě mohly vytočit
zajímavou odměnu na kole štěstí. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno kvalitní domácí občerstvení – tzv. „štrúdl“ na různý způsob.
Akce se také aktivně zúčastnili členové baptistického sboru v Příboře,
kteří pomohli jak s organizací, tak s přípravou občerstvení. Kapacita
tělocvičny FIT Centra byla účastníky Dne rodiny naplněna. Za skvělou spolupráci při organizaci akce v těchto prostorách bychom chtěli
poděkovat paní Sattkové, všem zúčastněným a našim podporovatelům.
Moc děkujeme a již nyní se těšíme na Den rodiny 2018!

PENÍZE, NEBO ŽIVOT!
Libuše Pavelková, Academia Via Familia, z. s., Příbor

Už se stává skoro tradicí, že na podzim pořádáme pro děti a mladé
lidi víkendy finanční gramotnosti (FG). V letošním roce jsme se sešli dva víkendy v říjnu. Vždy je velký problém najít vhodné místo, kde
je k dispozici dost místa na vaření, mytí nádobí a prostor na přípravu
jídla. Nakonec jsme skončili na chalupě na Hájově, kde se krásně vešly
3 skupiny: 1 skupina vedoucích a 2 složené z účastníků.
Letošní novinkou bylo, že denní rozpočet byl navýšen o 10 Kč
oproti předchozím ročníkům, a to jste měli vidět, co dokáže 10 Kč na
osobu – naše rodiny-Úžasňákovi a Naspídované Veverky dokázaly
nemožné. Byly to opravdu hody! Z toho mála, co měli na osobu, tedy
160 Kč na víkend, dokázali vytěžit maximum. Kromě nákupu a vaření
jsme dělali plno užitečných věcí: sestavovali rodinný rozpočet, vybavovali byt, plánovali, čím se staneme a kolik asi vyděláme (zkoumali
jsme to na internetu), hráli různé situační hry, ale také se nasmáli.
Zvláště hra Dej mi mlíčko nás bavila celý první večer!
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A co na víkendovku řekli sami účastníci?
UBYTOVÁNÍ: pohodlná postel, příjemná atmosféra, bylo to jako doma
OKOLÍ: krásné s dobytkem, ráda jsem se prošla a poznala okolí více
TEORIE: záživná a srozumitelná (občas)
NAKUPOVÁNÍ: rychlé.
VAŘENÍ: zábavné a chutné
Proč bych víkend FG doporučil jiným?
• protože se toho tady dá spoustu naučit
• je tam sranda
• protože je to dobré prostředí
• protože se vaří na čas, a tím se to trénuje
• není špatné zažít si stres, zda mi vyjdou peníze
• protože mne to bavilo
• více se tam naučím

Co nového jsem se naučil/a?
• škrábat brambory
• dělat těsto na pizzu
• zjistila jsem, co se nesmí dávat do myčky
• jak rozpočítat peníze do skupiny
• péct rohlíky
• mluvit před ostatními o projektu
• uklízet po sobě
• dověděla jsem se, jaký si nemám pořizovat dům
• nemít doma v bytě pneumatiky

• spolupracovat ve skupině
• jak vybavit byt
• jaké je nejlevnější jídlo
• upravit hovězí maso
• rozplánování rozpočtu
Takže zase příště!
Děkujeme městu Příboru za prostředky na tuto akci z veřejné finanční podpory. Akci pořádala: Academia Via Familia, z. s., Příbor,
www.viafamilia.cz

SENIOŘI MĚSTA HODNOTILI ČINNOST KLUBU ZA ROK 2017
Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů Příbor, z. s.

Dne 11. 1. 2018 jsme se sešli ve velkém sále Kulturního domu
na své Výroční členské schůzi, abychom opět zhodnotili svou
činnost za uplynulý rok.
Naše pozvání přijali představitelé našeho města Ing. Bohuslav Majer, místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D., a Bc. Lenka Filipcová.
Po zahájení a úvodních formalitách jsme nejdříve vzpomněli
a uctili památku našich tří členů, kteří v minulém roce opustili
naše řady. Poté přednesl zprávu o činnosti předseda klubu, pan
Lexa Friedrich.
K 1. 1. 2018 má náš klub 97 členů. Oproti předešlému roku je to
o 9 členů méně, kteří převážně ze zdravotních důvodů a vysokého věku ukončili členství. Naopak byly přijaty 4 nové členky.
Náš výbor pracuje stále ve stejném složení v počtu 5 osob:
předseda Lexa Friedrich, jednatelka Miluše Bergrová, pokladní Jaromíra Rubinová, kulturní referent Oldřiška Rosmarinová
a hospodářka Vlasta Macošková.
Výbor se pravidelně scházel vždy 1. úterý v měsíci, tj. celkem
12x za rok. Náplněmi schůzí bylo vždy řešení konkrétních úkolů, jako jsou zajištění denního provozu klubu, vaření kávy, úklid
klubových prostor, ale také a především organizování kulturních
a společenských akcí, zájezdů, besed.
13. ledna 2017 se konala Výroční členská schůze, to už bylo
v nově zrekonstruovaném Kulturním domě.
Březen proběhl tradičně v duchu oslav MDŽ, ty se konaly v prostorách našeho klubu, kdy všechno pohoštění, obsluhu a zajištění
akce zorganizovali členové výboru.
V tomto měsíci ještě proběhla velmi zajímavá a hodnotná přednáška MUDr. Mořice Jurečky na téma ALERGIE, zároveň nám
odpověděl na mnoho konkrétních osobních dotazů, týkajících
se našeho zdraví.
Na duben byla připravena procházka s kronikářkou města Irenou Nedomovou po starém hřbitově, ale vzhledem k velmi
špatnému počasí se nám ani ve dvou termínech nepodařilo toto
uskutečnit. Proto se budeme těšit, že to letos vyjde.
Protože mezi námi je hodně členů, kteří rádi pracují na svých
zahrádkách, rádi přivítali možnost navštívit skvělou jarní zahradnickou výstavu „VALAŠSKÁ ZAHRADA“ v Rožnově pod
Radhoštěm, kde byla možnost nakoupit nepřeberné množství
sazeniček květin, zeleniny, stromků, různého nářadí a potřeb pro
kutily a zahrádkáře. Na zpáteční cestě jsme navštívili areál „HOREČKY“ ve Frenštátě pod Radhoštěm, dali si malé občerstvení
a následně se spokojeně vrátili domů. Pro velký úspěch u našich členů jsme Valašskou zahradu navštívili ještě jednou v září.
Koncem července uskutečněný zájezd směr ÚSOV, LITOVEL,
LOŠTICE byl velmi zajímavý a hlavně naučný. Např. v Úsově
jsme navštívili historické muzeum s hlavní lovecko-lesnickou
expozicí a velkou přírodní sbírkou převážně z Afriky. V Litovli,
která se právem nazývá hanácké Benátky, po dobrém obědě na
nás čekala komentovaná procházka městem s pracovnicí tamního informačního centra, to bylo velmi zajímavé. Naše třetí
zastávka byla v Lošticích, městě známém výrobou tradičních
tvarůžků, tam někteří navštívili místní cukrárnu, nebo nakou-

pili tyto delikatesy v dostatečném množství pro svou spotřebu
i pro známé.
Začátkem října jsme byli mile překvapeni pozváním na Seniorské odpoledne, které pro nejen naše, ale pro všechny seniory
ve městě, připravily pracovnice odboru kultury cestovního ruchu Městského úřadu Příbor. Dobrá zábava, pohoštění, kulturní
vystoupení, za to vše patří velké poděkování všem organizátorkám této akce.
Další náš poznávací zájezd byla návštěva a prohlídka zámku
Plumlov. Tamní kastelán zámku nás svým zajímavým výkladem
seznámil se zajímavými sbírkami keramiky, zbraní, nábytku,
církevních ornátů, klavírů, ale i s výstavou umění. Po ukončení
prohlídky jsme odjeli do Prostějova na společný oběd. Na konec
našeho zájezdu jsme se zastavili v malebném lázeňském městečku Slatinice, kde někteří členové navštívili Muzeum veteránů,
někteří poseděli v lázeňské cukrárně u kávičky, jiní si udělali
menší procházku po lázeňském okolí.
11. října 2017 náš klub pořádal tradiční Vinobraní, které se
konalo v prostorách klubu, kde jsme se při vínečku a s vlastní
přípravou občerstvení pěkně pobavili, zazpívali si za doprovodu
naší dvorní harmonikářky paní Lidušky Adamcové.
Jak je dobrým zvykem, skoro pravidelně bývá před koncem roku
pořádán nákupní zájezd do Polska, tentokrát na přání většiny
členů to bylo do Chalupek. V poslední době se nám nedaří plně
obsadit autobus, proto jsme nuceni nabídnout účast i občanům
města, kteří nejsou našimi členy.
Zakončení a veselý Silvestr roku 2017 se opět slavil v našem klubu, tentokrát s trochu menší účastí, ale s o to větším množstvím
pochoutek, cukroví a dobrot, kdy se část našich věrných členů
společně rozloučila se starým rokem.
Ještě je nutno dodat, že náš klub denně funguje díky obětavosti
několika členek, které se pravidelně střídají ve vaření kávy a v celoročním úklidu klubu formou týdenních služeb. Tyto bývají
pravidelně jednou ročně odměněny poděkováním a malým pohoštěním.
Naše činnost klubu byla v minulém roce zaměřena především na
cestování a poznávací zájezdy, které bychom si sami vlastními
náklady nemohli dovolit. Částka 20.000 Kč, kterou jsme na tyto
akce obdrželi od vedení města v rámci veřejné finanční podpory
(VFP), byla tímto beze zbytku vyčerpána.
Ráda bych se ještě zmínila, že mezi našimi členy je několik úspěšných absolventů Muzejní školy, kterou pořádá příborská pobočka
Muzea Novojičínska, p. o.
Výbor Klubu seniorů ještě jednou děkuje především vedení města za finanční podporu, za možnost užívat prostory klubu a za
financování všech energií. Přejeme si, ať i nadále je ze strany
města věnována kvalitní péče nám seniorům a ať i nadále trvá
vzájemná spolupráce.
Závěrem bych chtěla oslovit všechny seniory našeho města a pozvat je, pokud mají zájem přijít za námi strávit příjemné chvíle při
kávičce, čaji, mohou nás navštívit v Klubu na náměstí č. p. 33
každý den od 8:30 do 11:00 hodin.
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ZE SPORTU
MEMORIÁL MILANA STRAKOŠE 2017 – VYHODNOCENÍ
Karel Erle, oddíl stolního tenisu, Tělocvičná jednota Sokol Příbor

3. ročník Memoriálu Milana Strakoše (MMS) proběhl
úspěšně v prostorách TJ Sokol Příbor dne 9. 12. 2017.
Účast na memoriálu se ustálila kolem padesáti hráčů. Tentokrát nás bylo 51 - z toho 11 žen a 9 dětí z kroužku stolního
tenisu, vše hráči registrovaní od 150. místa okresního žebříčku a hráči neregistrovaní.
Nejprve se zmíním o našem něžném pohlaví. Ženy byly rozděleny po 6 a 5 hráčkách do dvou skupin, ve kterých hrály
systémem každá s každou. Ze skupin postoupilo 8 hráček do
pavouka, kde se již hrálo systémem KO. Nasazení do pavouka bylo dle zvyklostí provedeno tak, aby se hráčky ze skupin
neutkaly v prvním kole opět spolu a vítězky se případně potkaly až ve finále, což se taky stalo. První místo si vybojovala
Eva Zweersová z Kopřivnice, 2. místo Zuzana Pustowková
a 3. místo Denisa Pustowková - obě ze Studénky.
Muži se rovněž nejprve utkali ve skupinách, a to po 8 a 9 hráčích. Z pěti skupin postoupilo 16 tenistů do pavouka, kde
nasazení proběhlo stejným způsobem jako u žen. A jak to
u mužů dopadlo? Na prvním místě se umístil Pavel Malcher (Spálov), na 2. místě Stanislav Peichel (Sedlnice, člen
oddílu stolního tenisu Příbor), 3. místo Petr Šín (Příbor,
loňský vítěz).
Celkově se ukázalo, že rozhodnutí dát příležitost hrát náš
turnaj i hráčům registrovaným je správné, neboť na prvních
třech místech se z registrovaných nikdo neumístil.
Tato možnost je dávána již od 1. ročníku, aby si mohli neregistrovaní změřit svůj um i s hráči hrajícími nejnižší okresní
soutěž.
Na závěr turnaje se hrála čtyřhra, kde si hráči vytvořili dvojice různě podle kamarádství, a tak hráli chlapci s děvčaty
a děvčata s chlapci stejným systémem jako v jednotlivcích.
1. místo vybojovali Stanislav Peichel – Petr Šín (Sedlnice/
Příbor), 2. místo obsadili Pavel Melchar – Ilja Šimíček (Spálov/Luboměř), 3. místo Tomáš Mezera – Ondřej Mezera
(oba Vlčovice).

Foto K. Erle

Hráči odcházeli po osmi hodinách urputného boje spokojeně
domů, neboť systém byl nastaven tak, aby si všichni dostatečně zahráli.
V úvodu jsem se zmínil o tom, že turnaje se zúčastnily děti
z kroužku oddílu stolního tenisu. Tady je malé představení. Do kroužku dochází 12 dětí, z toho 5 dívek. Pod vedením
trenérů Bohuslava Poláška a Karla Erleho trénují v úterý
a čtvrtek. Práce trenérů je při tréninku ztížena tím, že děti
jsou různého věku i dovedností, navíc hrají pouze na třech
stolech. Proto jsme byli velmi rádi, když nás na Mikuláše
navštívil starosta TJ Sokol Příbor Mgr. Vlastimil Sedláček,
aby dětem předal stolního tenisového robota. Při hře s robotem je práce trenérů zkvalitněna, neboť robot vrhá míčky do
stejného místa, případně dle nastavení i jinam. Trenér může
lépe korigovat vedení úderů hráče, či jeho postavení při hře,
a tím u hráčů budovat a upevňovat dynamický stereotyp.
Robot byl zakoupen z finančních prostředků TJ Sokol. Zde
je ale nutno podotknout, že nebýt dotací od města Příbora,
České obce sokolské a Ministerstva mládeže a tělovýchovy,
prostředky by na zakoupení nezbyly. Všichni členové oddílu
stolního tenisu alespoň touto cestou všem těmto organizacím za dotace děkují.
V Local TV Příbor 2. zprávy 2018, www.televize-pribor.cz

8. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 27. 12. 2017
Libor Pustějovský, za občanské sdružení Klokočov

Po roce jsme se znovu sešli v tělocvičně Základní školy Npor.
Loma k dalšímu turnaji v „ping-pongu“. Stejně jako v loňském
roce připadla událost na ráno po sv. Štěpánovi, což mnozí hráči
nesli těžce. Leckteří se účastnili některé z mnoha Štěpánských
zábav po okolí a ranní vstávání krutě odzkoušelo jejich vůli.
Během ranní registrace jsme zjistili, že mnoho hráčů, kteří byli
přihlášeni, vůbec nedorazilo (asi slabá vůle :-D). Na druhou stranu bylo také hodně těch, kteří se nepřihlásili, ale přesto přišli.
Příprava proto zabrala delší dobu, protože se hráčské pole muselo
znovu rozlosovat. Toho se ujala naše lékárnice Hanka.
Do turnaje se přihlásilo 28 hráčů a hráček. V 9:30 hodin jsme
mohli konečně začít.
Byly to bitvy nevídané. Nutno poznamenat, že úroveň turnaje se
rok od roku zlepšuje. A hráči, kteří byli v předchozích ročnících
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tradičními účastníky čtvrtfinále, se jen horko těžko probojovávali ze skupiny.
Již dávno jsme rezignovali na přesné rozepsání pořadí zápasů
na některý z 5 stolů. Tabulka je volně přístupná na zapisovacím stole. Hráči se podívají, s kým jsou ve skupině, domluví se
a jdou hrát.
Po necelých 4 hodinách jsme se dostávali do finiše. V turnaji
zbývali poslední 4 hráči ve dvou semifinále - tradiční účastníci
finálových bojů Oldřich a Jan Seibertovi, Petr Rzepka a Radek
Borovský.
Za hlasitého fandění mohli diváci zhlédnout 4 napínavé zápasy,
které rozhodly o následném pořadí.
1. Oldřich Seibert
2. Petr Rzepka

3. Jan Seibert
4. Radek Borovský
Souběžně s chlapskou kategorií probíhala i kategorie ženská.
Zde se na prvních dvou místech umístily hráčky z Ženklavy
Eva Zweersová a Ivana Kysilková. Na třetím pak Katka Balharová z Bílovce.

Vyhlášení vítězů poté proběhlo v hospůdce JAAL, následovalo
menší pohoštění, které bylo zahrnuto v ceně startovného. Rozešli
jsme se v pozdních odpoledních hodinách s dobrým pocitem,
že jsme něco málo udělali pro své tělo po vánočních svátcích.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Příboru za finanční podporu.

HOŘKÁ EXTRALIGOVÁ PREMIÉRA. SMĚLÝ ÚVOD, SMUTNÝ KONEC
Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor, www.bkpribor.cz

Basketbalisté věkové kategorie U15 se v předehrávkách nadstavbové části žákovské ligy utkali na domácí palubovce s Opavou
(v úterý 9. ledna) a Snakesem Ostrava (v pátek 12. ledna). Na výhru
bohužel nedosáhli ani v jednom utkání.
BK PříborU15 - BK Opava 62:75 (17:22, 14:22, 18:19, 13:12)
Body: Dostál a Gengela 14, Mihál (1 trojka) 10, Novák 9 (1 trojka),
Machala 4, Mar. Slovák 3 (1 trojka), Havel, Kubečka, Maléř a Ryšánek 2, Celerin a A. Maslaňák 0. TH: 11/7 (64%). Trojky: 3. Fauly:
16. Užitečnost: Dostál 10, Gengela, Mihál a Novák 8.
BK Příbor U15 - BK Snakes Ostrava 56:61 (23:13, 7:15, 12:17,
14:16)
Body: Celerin 9 (1 trojka), Dostál 8, A. Ivánek a Maléř (1 trojka)
7, Gengela 6, Machala a Michna 5 (oba 1 trojka), Havel 4, Novák
a Mich. Slovák 2, Mihál 1. TH: 27/14 (52%). Trojky: 4. Fauly: 13.
Užitečnost: Celerin 7, Maléř 6 a Michna 5.
Hodnocení trenéra Miroslava Slováka: V ligových předehrávkách
jsme se utkali s regionálními soupeři. Obě utkání jsme z naší strany
odehráli velmi dobře, dařila se nám střelba ze střední i velké vzdálenosti, slušně jsme obě utkání odehráli i v obraně. V pátečním utkání s Ostravou jsme byli velmi blízko i premiérovému vítězství v lize
U15. Za předvedené výkony si zaslouží celý tým pochvalu.
--------------------------------------------------------------------------Dvě vyrovnaná utkání se špatným koncem odehráli při své extraligové premiéře basketbalisté kategorie U14. V sobotu 13. ledna
kluci v Nymburce v poločase vedli, přesto prohráli o 22 bodů.
V neděli 14. ledna v Pardubicích drželi svěřenci Miroslava Slováka
vedení tři čtvrtiny, poslední ale nezvládli a prohráli o pět bodů.
BA Nymburk - BK Příbor U14 68:46 (16:15, 11:16, 18:7, 23:10)
Body: Dostál 15, Maléř 7 (1 trojka), Snopek 6, Havel, A. Ivánek
a Smažák 4, V. Ivánek 3, Hanzlík 2, Mich. Slovák 1, Kubečka, Machala, Michna a Mar. Slovák 0.TH: 22/11 (50%). Trojka: 1. Fauly:
25. Užitečnost: Dostál a Maléř 7.
BK Syntesia Pardubice - BK Příbor U14 54:49 (13:14, 12:14,
12:13, 17:8)

Body: Dostál 15, A. Ivánek 11, Kubečka 7, Maléř 6, Havel 3, Michna, Mar. Slovák a Mich. Slovák 2, V. Ivánek 1, Hanzlík, Smažák
a Snopek 0. TH: 26/9 (35%).
Fauly: 23. Úspěšnost: Dostál 9, A. Ivánek 7 a Maléř 3.
Komentář trenéra Miroslava Slováka: Do extraligy U14 jsme
vstoupili smolně. Hned v první minutě utkání v Nymburce, který
nastoupil s „výběrem středočeského kraje“ se zranil Milan Machala
a do další části utkání s Nymburkem, ani v nedělním utkání v Pardubicích již do hry nezasáhl. První poločas utkání proti Nymburku
jsme vyhráli o 5 bodů. Toto vedení jsme bohužel ve třetí části ztratili
a do konce utkání jsme už tahali za kratší konec.
I utkání v Pardubicích jsme začali dobře a po třech čtvrtinách jsme
vedli o 4 body a v poslední části jsme postupně naše vedení navyšovali až na 47:37 v 35. minutě. Pak se však domácí třemi úspěšnými
trojkovými pokusy dostali zpátky do hry a v napínavé koncovce vyhráli. Naše trestné hody v poslední části hry 7/0! Bohužel náš výkon
ani v neděli na vítězství nestačil, ale i přesto pochvala pro tým.

Tým chlapců BK Příbor U14 okusil kvality extraligových soupeřů.
Foto: BK Příbor.

ÚČASTNÍCI VÁNOČNÍHO TURNAJE TROJIC ZNOVU PODPOŘILI ADAMA
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Obě příborské tělocvičny hostily ve čtvrtek 28. prosince 2017
tradiční Vánoční turnaj v basketbalu trojic, který se v Příboře konal už po šesté.
Ve sportovní hale Masarykova gymnázia se utkali plnoletí basketbalisté, tělocvična ZŠ Npor. Loma patřila dětem.
V kategorii dospělých se turnaje zúčastnilo dvanáct týmů (7 mužských a 5 ženských). Kromě domácích basketbalistů zavítali do
Příbora také hráči a hráčky z tradičních basketbalových měst
Ostravy, Havířova, Nového Jičína či z Rožnova pod Radhoštěm.
„V obou kategoriích se jednotlivé týmy utkaly systémem každý s každým a troufám si říci, že i letošní ročník patřil k těm vydařeným,“
uvedla hráčka, trenérka a členka Výkonného výboru BK Příbor Michaela Drtilová. Vítězství v kategorii žen vybojovaly Kopretinky,
v mužích byli nejlepší Miláni.
Také do tělocvičny příborské Základní školy Npor. Loma si našli
cestu nejen domácí basketbalisté. Kvalitu turnaje výrazně zvedla jak početná skupina hráčů z týmu Snakes Ostrava, tak kluci
z Frýdku-Místku či trio hráčů z Bruntálu, kteří turnaj po skvělém
výkonu ve společné věkové kategorii U14/U15 i vyhráli.

Neztratila se ani dvě družstva domácích dívek. V kategorii U12/
U13 se tým Kosatek ve složení Hana Tomaškovičová, Hana Peterová, Eliška Figarová a Erika Kostelníková umístil na 4. příčce.
Družstvo Nikdo, které vytvořily Markéta Zajícová, Tereza Špačková, Michaela Hofmanová a Terezie Masopustová, skončilo
jedenácté.
„Radost vítězů byla zasloužená, nicméně o tituly nešlo. Důležitější
bylo si přijít zaběhat, potrénovat a vypotit trochu vánočního cukroví,“ řekl šéftrenér příborské mládeže Miroslav Slovák. O to více
všechny mrzelo, že si do tělocvičny nenašlo cestu více domácích
hráčů a hráček.
První místo v kategorii U14/15 vybojoval tým Bruntálu, v kategorii U12/U13 vyhráli domácí kluci z týmu Sobě (Kryštof Masopust,
Viktor Ivánek a Michal Grozman).
„Velký dík patří jak hráčům, kteří přišli, tak všem pomocným
rozhodčím, díky kterým fungoval tento turnaj hladce a bezproblémově,“ dodala Michaela Drtilová.
Oba Vánoční turnaje měly i tentokrát charitativní podtext. Výtěžek ze startovného i z doprovodné sbírky jsme věnovali bývalému
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hráči BK Příbor Adamovi Bittnerovi, který statečně bojuje s nádorem na mozku.
„Chtěla bych jménem našeho klubu poděkovat všem zúčastněným,
že se i letos přijeli bavit basketbalem a pomohli nám tak finančně
podpořit našeho bývalého hráče Adama Bittnera,“ řekla Michaela Drtilová.
Ženy:			Muži:
1. Kopretinky		
1. Miláni		
6. !DAVEJTO!
2. Čičmundy		
2. Železná pěst
7. ASDF
3. LP crew		
3. Jičínský plamenomet
4. Kokošky pastuší tobolky 4. Rožnov
5. Kečupci		
5. A2T
			
Kategorie U14/U15:
1. Bruntál
2. Příšerky s.r.o.
3. Lopaty
4. Dubyna
5. Rybáři

Tělocvična ZŠ Npor. Loma v Příboře hostila na konci roku 2017 tradiční turnaj trojic.

6. All Stars (Milan Machala, Erik Havel, Alex Ryšánek a Lukáš
Hanzelka)
7. Nevím (Marek Slovák, Jakub Vidlář, Jakub Holek)
8. TMT
9. Tmavé tričko (Adam Ivánek, Michal Slovák, Ondřej Linart)
10. Frýdek
11. Nikdo (Markéta Zajícová, Tereza Špačková, Michaela
Hofmanová a Terezie Masopustová)
		Green Boys (Vojtěch Kubečka, Štěpán Maléř, Jan Hanzlík
a Adam Maslaňák).
Kategorie U12/13:
1. Sobě (Kryštof Masopust, Viktor Ivánek a Michal Grozman)
2. Kušáci (Vít Gabzdyl, Vojtěch Pustějovský, Jan Bordovský
a Jakub Kött)
3. Washington (Matěj Kuliha, Filip Wavra a Vilém Gabzdyl)
4. Kosatky (Hana Tomaškovičová, Hana Peterová, Eliška
Figarová a Erika Kostelníková)
5. Bílí Tygři (David Domitra, Patrik Frydrych, Lukáš Bělaška
a Barbora Gilarová).

Vítězové kategorie U12/U13 zleva Kryštof
Masopust, Michal Grozman a Viktor Ivánek.

Vítězové kategorie U14/U15 basketbalisté
z Bruntálu. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

PŘÍBORSKÝ PAVŮK 2018
Jiří Babača, Horolezecký oddíl Příbor, z. s.

První lednovou sobotu zorganizoval Horolezecký oddíl Příbor, z. s., v tělocvičně bývalé základní školy Dukelské 13. ročník
tradičního horolezeckého závodu Příborský pavůk 2018. A již po
páté byl tento závod zahajovacím závodem Moravského poháru mládeže MPM 2018. Závodu se zúčastnilo na 112 soutěžících
z celé Moravy a Slezska a blízkého příhraničí, z toho pět z Polska
a jeden ze Slovenska.
Po přivítání závodníků starostou města Ing. Bohuslavem Majerem a místostarostkou Ing. Danou Foriškovou, Ph.D., a stručným
obeznámením soutěžících s historií našeho malebného města byl
zahájen samotný závod předlezením soutěžních cest, po němž se
již začalo soutěžit.
Pro závodníky bylo připraveno na deset závodních tratí od nejlehčích v kolmé stěně pro nejmenší pětileté závodníky až po hodně
těžké cesty v převisech pro nejstarší šestnáctileté závodní matadory. Závodníci byli rozděleni do pěti věkových kategorií. Každá
kategorie lezla pět cest a v případě shodného výsledku na medailo-

vých příčkách rozhodoval ještě závěrečný „rozstřel“. Což při takto
vysokém počtu závodníků znamená, že během závodu soutěžící
zvládli v úhrnu na 573 soutěžních pokusů! Přesto díky velmi dobré
organizaci měli všichni ve 14:30 hod. odzávoděno a v 15:15 hod.
již bylo po vyhlášení výsledků. Všichni závodníci si jako odměnu
odnášeli diplom a ti, kteří se umístili na předních příčkách nad
to ještě medaili a hodnotné věcné dary, které poskytlo město Příbor a sponzoři Climbing Technology, Metolius a firma 4Ever.
Jim všem patří velké poděkovaní. Velký dík patří také společnosti
SKARAB, která nám poskytla lavičky a stoly.
V neposlední řadě si velké díky zaslouží všichni ti, kteří přiložili
ruku k dílu a přispěli ke zdárnému zvládnutí akce. Ať už to byli
členové domovského horolezeckého oddílu, nebo rodiče a trenéři
přespolních závodníků, kteří pomohli s jištěním a rozhodcováním.
Ještě je třeba doplnit výsledky domácích závodníků. Z Horolezeckého oddílu Příbor, z. s., se nejlépe dařilo Čeňkovi Babačovi, který
vyhrál nejstarší kategorii A-chlapci. Ve stejné kategorii dívek se
umístila Tereza Chvílová na pěkném
pátém místě. Z kroužku DDM LUNA
vedeném Lenkou Debefovou pak obsadila v nejmladší kategorii E-dívky
taktéž nádherné páté místo Katka
Debefová. V nejpočetnější kategorii
C-dívky obsadila Klára Okáčová šestnácté místo a zkušenosti se závody pak
ještě sbírali v kategorii D-hoši Antonín
Hoffman a Ondřej Matocha.
V Local TV Příbor 6. zprávy 2018,
www.televize-pribor.cz
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Z HISTORIE
ZAJÍMAVÁ PŮLKULATÁ 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. Dnes uvádím půlkulatá výročí.

UDÁLOSTI
525 let

435 let
415 let
395 let
375 let
345 let
325 let

305 let

145 let
135 let
125 let

115 let

105 let
95 let

65 let

55 let
45 let

3. 12. 1493 Král Vladislav II. Jagelonský udělil Příboru právo pořádat ročně dva výroční trhy, oba po osmi dnech - na den sv. Filipa
a sv. Jakuba 3. 5. a na den sv. Hedviky 16. 10.
1493 První dochovaná listina, v níž jsou uvedeni purkmistr a rada města Příbora jako svéprávná smluvní strana. Příborští
podle této listiny získali louku Borovou (Borovec) u lesa Framwald (Frývald) výměnou za jiný pozemek.
1583 Vznikl ornát sv. Jana Sarkandera, vyšívala jej jeho matka, bývá každoročně vystavován.
1603 U farního kostela byla vystavěná zděná škola na místě původní dřevěné, pozdější tzv. armanka (původní škola z r. 1541).
1623 Vysvěcen kostelík sv. Františka Seraf ínského a posvěcen prostor u kostela jako pohřebiště.
17. 8. 1643 Příbor byl již potřetí v průběhu 30leté války vydrancován a vypálen švédským královským vojskem, a to i přesto, že
měšťané zaplatili Švédům tzv. výpalné 3000 zl.
1673 První zmínka o pouti na saních v Příboře (ke sv. Valentinu).
23. 11. 1693 Město se dohodlo s provinciálem řádu piaristů o místě, kde bude postavena piaristická kolej. Olomoucký biskup Karel
II. z Lichtenštejna potvrdil místo a plán stavby piaristické koleje v Příboře.
30. 11. byla sepsána smlouva o převedení kostela sv. Valentina do správy piaristům
10. 12. smlouvu potvrdil Karel II. z Lichtenštejna
8. 9. 1713 Odhaleno sousoší Panny Marie s Ježíškem na příborském náměstí.
12. 10. bylo vysvěceno, pak přibyly sochy sv. Rocha a sv. Floriana.
Do r. 1967 byla socha Panny Marie pozlacena, po rekonstrukci sousoší už se pozlacení nedočkala. K další generální opravě došlo 1991-1992. Sochy sv. Rocha a sv. Floriana byly tehdy nahrazeny kopiemi.
1873 První hasičský ples. Byl „četně navštíven a při skrovném vstupném vykázal přece 21 zlatých čistého výtěžku“. Hasiči za
zisk koupili první zbrojní vůz.
1883 Ignác Fluss založil továrnu na plstěné klobouky.
18. 1. 1893 Potvrdilo c. k. místodržitelství v Brně ZALOŽENÍ KNIHOVNY dobrovolného hasičského sboru v Příboře. Stanovy byly schváleny 20. 12. 1882.
12. února 1893 Knihovna zahájila svoji činnost 12. února 1893. Měla 80 knih, 73 darovaných.

6. 8. 1893 Konala se ustavující schůze Tělocvičné jednoty Sokol - na Mexiku, dnes už hostinec neexistuje.
1893 Postaven pomník P. Ř. Volnému (V. R. Smolík z Prahy). Původně na křižovatce u kostela sv. Valentina, nyní stojí u nádraží.
1893 Instalovány varhany v kostele sv. Valentina původem z učitelského ústavu, dnes se varhany rekonstruují a probíhá
Adopce píšťal, info na http://www.farnostpribor.cz/oprava-varhan/adopce-varhan/
2. 2. 1903 Jan Richter (*1875 v Místku) založil svou první „Richterovu“ tiskárnu v Zámečnické ulici č. 114. Druhá (jiná) tiskárna
byla pod železářstvím. 10. 8. 1908 (před 110 lety) Jan Richter svou tiskárnu přemístil, otevřel ji v Komenského ulici
(nyní Masarykova, Domov seniorů).
1903 První valná hromada Spolku pro ochranu chudých studentů. Předsedou Ferdinand Pokorný, starosta města.
1903 Postavena socha sv. Jana Nepomuckého na klokočovském mostě.
1903 František Úprka vytvořil 4 sochy na průčelí vyšší zemské reálky (stavební a strojní inženýrství, chemie, architektura).
Základní kámen ke stavbě budovy vyšší zemské reálky v Příboře (stavitel B. Karlseder) byl položen 25. 3. 1903. Vyučování ale už probíhalo od 18. 9. 1902 ve vedlejší budově měšťanské školy. Nová budova byla slavnostně otevřena 18. 9. 1904.
1903 Výpomocná pokladnice (záložna) koupila měšťanský dům č. p. 35 a restaurovala ho v letech 1903-1904 v secesním
slohu (začalo se mu říkat palác).
1. 3. 1913 První elektrický proud v Příboře - kolaudace dynama a vedení elektrického proudu z dílny bednáře Augustina Kupky (Nádražní ul. 90) do Katolického domu. Dynamo bylo poháněno parním strojem. V Katolickém domě byla tehdy pořádána první filmová představení! Provozovatelem kinematografických představení byl Hugo Kummer z Nového Jičína.
2. 4. 1923 Ustaven Spolek přátel myslivosti (62 členů - Příbor, Klokočov, Véska, Stikovec, Skotnice, Prchalov).
17. 6. 1923 První vystoupení Orelské dechové hudby s kapelníkem Jindřichem Pukovcem Kapelník Jindřich Pukovec založil dechovou hudbu Jednoty čsl. Orla (od r. 1933 - před 85 lety - to byla Městská hudba Příbor). Jindřich Pukovec byl dirigentem přes 50 let.
11. 11. 1923 První promítnutý film v kině Vesmír v budově sokolovny, dnes už kino neexistuje, ale budova stále stojí - patří TJ Sokol.
1953 Zřízení domova důchodců na místě Richterovy tiskárny
9. 3. 1953 Vznik LŠU v Příboře v Místecké ulici č. p. 287 a zahájení vyučování, dnes ZUŠ, dříve soukromá hudební škola
Fr. Bělohoubka.
10. 5. 1953 Slavnostně otevřena hvězdárna v č. 247 v Jičínské ulici.
6. 2. 1963 Výška sněhové pokrývky 60 cm - nejvíce za léta 1960-2000.
1963 Postavena benzínová čerpací stanice na Místecké ulici.
1. 1. 1973 Poště v Příboře bylo přiděleno směrovací číslo 742 58
1. 5. 1973 Otevřen hotel Letka, v té době největší hotel v okrese Nový Jičín.
27. 11. 1973 Založení DOM Příbor při ZUŠ, dirigent a zakladatel Ludvík Demel, 18 členů.
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35 let
25 let

15 let

5 let

29. 1. 1983 Slavnostní otevření Základní školy ve Školní ulici v Klokočově. Výuka začala 1. února. Ředitel - Zdeněk Demel.
1. 10. 1988 (před 30 lety) byla škola přejmenovaná na ZŠ Npor. Loma.
1983 Vznik orchestru Tatrovák.
10. 1. 1993 V domě č. 10 zahájila činnost Komerční banka.
15. 2. 1993 Začal vycházet Měsíčník Příbora.
8. 5. 1993 Velká slavnost kominíků okresu Nový Jičín. Svěcení cechovního praporu Společenstva kominíků na náměstí v Příboře.
1993 Vznikla komise MPR jako poradní a iniciativní orgán RM.
1993 Příbor se přihlásil k programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Poprvé se otevřely veřejnosti památky.
1993 Odchod 8. stíhacího leteckého pluku z mošnovského letiště.
1993 Zahájena zásadní rekonstrukce areálu piaristického kláštera.
27. 8. 2003 Na věž farního kostela se vrátil zrekonstruovaný ciferník hodin se zlatými číslicemi a ručičkami. Oprava stála 70 tis. Kč.
2003 Firma Dec-Plast přesídlila z Trnávky do Příbora.
28. 8. 2003 Slavnostní otevření Penny Marketu v Příboře.
2003 Město se v soutěži Za nejlepší regeneraci městských památkových rezervací poprvé umístilo mezi třemi nejlepšími
městy ČR. Zvítězily Prachatice. Další pořadí nebylo určeno.
2003 Otevřena lezecká stěna v Příboře.
2003 Vznikl nový odbor kultury, CR a informatiky na Městském úřadě v Příboře.
2003 Na budově úřadu byla umístěna kamera.
21. 1. 2013 21. ledna zasáhl do života 33 seniorů požár domu s pečovatelskou službou v Příboře. Během požáru zemřely dvě
ženy. V těžkém stavu záchranná služba převezla 68letého muže do nemocnice v Ostravě. Další čtyři ženy byly převezeny do nemocnice v Novém Jičíně. 26 obyvatel hasiči evakuovali.
listopad 2013 Jednota Hodonín převzala prodejnu Zetku, dnes COOP. Po 5 letech - v r. 2018 dochází k rekonstrukci prodejny.
2013 Začalo fungovat dětské zastupitelstvo, starostka - Martina Linartová, místostarostové Tomáš Rejchrt i Marek Sopuch.
Jeden se stal místostarostou pro bezpečnost a pořádek, druhý pro volný čas. Dětské zastupitelstvo funguje stále!

PŘÍŠTĚ uvedu výročí OSOBNOSTÍ. Děkuji vám za vaše poznámky k výročím, dovětky i vzpomínky. Ráda si je vyslechnu.
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.
Foto L. Loukotka, archiv
města Příbora
Před 395 let byl vysvěcen kostelík sv. Františka
Seraf ínského a prostor
u kostela jako pohřebiště. Dnes se plánuje
revitalizace hřbitova se
zachováním jeho atmosféry i současné podoby.
Řeší se zeleň a umístění
plánu hřbitova s vyznačením hrobů významných občanů města.

Foto obrazu J. Turka
z r. 1916: soukromý
archiv
Před 345 lety v r. 1673
- první zmínka o pouti na saních v Příboře
(ke sv. Valentinu).
Letos se první „venkovní“ pouť v roce
v ČR koná 11. 2. Po
obnovení pouti v roce
2004 jsme zažili různé
počasí. Sníh, déšť, sluníčko, mrazy kolem -15 st. C. Letos se necháme opět překvapit. Jste zváni.

SOUTĚŽ
DĚTI – PLACKOVACÍ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ…
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Nový rok nám začal a s ním začala i nová soutěž pro děti.
Děti! Placky, jinak zvané také buttony, můžete sbírat při kulturních akcích, a to zakoupením lístku na konkrétní představení, anebo návštěvou dané akce. Podle počtu nasbíraných placek dostanete na konci roku dáreček.
Akce, u kterých můžeš získat placku:
8. 2. 2018
Jak Anička o masopustu ke štěstí přišla
24. 3. 2018
Velikonoční jarmark			
22. 4. 2018
Čiperkové				
26. 5. 2018
Festival dechových hudeb			
23. 6. 2018
Myslivecké odpoledne a metání metel
29. 7. 2018
V. ročník příborské lávky			
08/2018
návštěva rodného domu Sigmunda Freuda
15. 9. 2018
Dny evropského dědictví			
31. 10. 2018
Zavírání piaristické zahrady		
11. 11. 2018
Mezinárodní den válečných veteránů
12. 12. 2018
Česko zpívá koledy			

Kulturní dům Příbor
náměstí Sigmunda Freuda
Kulturní dům Příbor
městský park
park - nábřeží Rudoarmějců
koupaliště
náměstí Sigmunda Freuda
piaristická zahrada
náměstí Sigmunda Freuda
náměstí Sigmunda Freuda

Podrobnější informace pro získání placky (kromě divadelních představení) získáte na plakátku k dané akci.
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ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
NATÁČENÍ FRANCOUZSKÉHO STÁTNÍHO ROZHLASU FRANCE
CULTURE V PŘÍBOŘE VE DNECH 5. A 6. PROSINCE 2017
Jiří Jurok

Nestává se každý den, ba lze říci každý rok, že v Příboře
natáčí zahraniční rozhlas nebo filmuje zahraniční televize či
filmové studio. Dokonce ani Český rozhlas a Česká televize
o historické město Příbor žádný zvláštní zájem nejeví, ačkoliv
se Městská památková rezervace Příbor stala například vítězem
soutěže českých památkových měst a získala titul Historické
město roku 2015. Kromě šotu z předání vítězného ocenění
z Pražského hradu se v České televizi, ani v rozhlase žádná
reportáž o městě nekonala. To kvůli rodnému městu Sigmunda
Freuda do Příbora zavítali před časem již angličtí filmaři a nyní
tedy francouzští reportéři z francouzského rozhlasu v Paříži.
Jak k tomu došlo? Iniciativa vzešla samozřejmě z francouzské
strany, kdy v redakci francouzské státní rozhlasové stanice
France Culture v Paříži vznikl záměr natočit a odvysílat 10hodinový pořad o životě a díle Sigmunda Freuda. Redaktorka
a autorka pořadu Christine Lecerfová, režisérka a redaktorka
Julie Beressiová a zvukový technik Pierre Quintard se rozhodli
v rámci přípravy tohoto rozsáhlého záměru navštívit všechna tři města spjatá se životem Sigmunda Freuda – Příbor,
Vídeň a Londýn. Pro natáčení v Česku se zprvu obrátili na
doc. Mgr. Martina Petráše, přednášejícího českou literaturu
na Univerzitě v severofrancouzském městě Lille, současně
poradce stanice France Culture, psychoanalytika a belgického Čecha, žijícího od roku 1968 v Bruselu. Doc. M. Petráš
doporučil zprvu jako průvodce rodným městem S. Freuda
autora knihy Fakta a dojmy. Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda, Praha 2006 – PhDr.
Václava Buriánka, anebo předsedu České psychoanalytické
společnosti PhDr. Martina Mahlera, syna spisovatele a scénaristy PhDr. Zdeňka Mahlera. Tato volba byla dána i tím, že
doc. M. Petráš zmíněnou knihu přečetl a velmi se mu líbila.
Protože však první po překonaní těžké nemoci nemohl do
Příbora přijet ze zdravotních důvodů a druhý z navržených
průvodců byl zaneprázdněn pracovním pobytem v zahraničí,
navrhl dr. V. Buriánek jako průvodce francouzských redaktorů
spoluautora zmíněné knihy - PhDr. Jiřího Juroka.
Francouzští redaktoři přijeli z letiště ve Vídni nejprve 5. prosince večer autem do Štramberka, kde se ubytovali ve stejnojmenném hotelu na náměstí. Druhý den 6. prosince 2017
natáčeli v podstatě celý den od 9,00 hod. do 17, 00 hod. v Příboře. Samozřejmě celodenní natáčení probíhalo podle předem
připraveného scénáře, jejž jsem dostal od redaktorky a autorky pořadu Christine Lecerfové k připomínkování a doplnění
tři týdny dopředu. Naše korespondence probíhala německy.
Nešlo z mé strany o pouhý doprovod, ale o historický výklad
všech důležitých míst spjatých se životem Jakuba Freuda,
Sigmundova otce, samozřejmě malého Sigmunda Freuda a vůbec jejich širší rodiny včetně Sigmundova praděda z matčiny
strany Siskinda Hoffmanna, děda Salomona Freuda a Sigmundových nevlastních bratrů Emanuela a Filipa Freuda. V tomto
výkladu jsem se mohl opřít o své dva odborné články založené
na výzkumu v archivech a též o mé pasáže v již zmiňované
knize Fakta a dojmy. Nicméně program byl náročný – nejen
natáčení ráno na náměstí s uvedením tří domů, kde žili v podnájmu příslušníci rozvětvené Freudovy rodiny a natáčení před
a uvnitř rodného domu Sigmunda Freuda.

Redaktorka Christine Lecerfová přišla se zpestřením – natočit písně a říkadla v podání místních dětí, včetně ukázek lašského nářečí a příborských písní a říkadel. K tomu jsem sám
nabídnul zprostředkovat natáčení jednak tří přednesených
lidových písní nejmenších dětí ve věku 3–6 let v Mateřské
školce Kamarád-Švermova a Komorního sboru Základní
umělecké školy v Příboře. Vše muselo být dohodnuto dopředu a poděkování patří za kladné přijetí a povolení natáčení
ředitelce Mateřské školy Kamarád-Frenštátská Mgr. Ivě Drholecké a učitelkám v Mateřské školce Kamarád-Švermova
Bc. Ditě Pikulíkové a Elišce Škodové, vedoucím děti k zájmové činnosti. Stejné poděkování patří panu řediteli ZUŠ
v Příboře Ivo Lacnému a učitelce zpěvu Mgr. Ireně Laníkové,
která připravila vystoupení Komorního sboru s písněmi
Leoše Janáčka.
Natáčení v Mateřské školce Kamarád-Frenštátská se konalo
od 12,00 hod do 13,00 hod. Dětský sbor Mateřské školky
přednesl tři lidové písně s takovým nasazením, že francouzští
redaktoři byli bez přehánění nadšeni. Vyžádali si proto další
sólovou píseň a poté ještě sólovou recitaci říkadla a předvedení části výuky. Samotné ukázky lašského nářečí a písní
a říkadel přímo z Příbora francouzským redaktorům přečetl
MUDr. Mořic Jurečka, kterého jsem rovněž dopředu požádal
o pomoc a přednes zmíněných ukázek. Rozhovor s ním o pohledu lékaře na psychoanalytika Sigmunda Freuda, stejně jako
se mnou a dalšími překládal do francouzštiny doc. Martin
Petráš. Francouzští redaktoři si vzali emailové adresy Mateřské
školky Kamarád-Švermova a jistě zdejším ochotným učitelkám
a skvělým dětem ještě dodatečně poděkují.
Odpoledne po obědě pokračovalo natáčení ve farním kostele
Narození Panny Marie, kam malého Sigmunda vodila česká
služka, at‘ již Monika Zajícová nebo Magdaléna Kabátová.
Kromě historie a popisu samotného kostela byli redaktoři
mnou upozorněni i na obraz Švédové v Příboře v boční kapli, který si Sigmund Freud pamatoval i v dospělosti. Menší
rozhovor byl opět realizován s panem Janem Monsportem,
kostelníkem a bývalým místostarostou, jehož jsem též dopředu
požádal o zpřístupnění kostela. Tento rozhovor překládal francouzským redaktorům opět vzpomenutý doc. Martin Petráš.
Bohužel pro zdržení v kostele nedošlo k již dohodnutému
a připravenému natáčení Komorního sboru v ZUŠ v Příboře.
Na závěr po 15,30 hod. proběhlo ještě natáčení v Pamětní síni
Sigmunda Freuda v Muzeu v Příboře a závěrečný rozhovor
a natáčení s podepsaným ohledně celé historie obchodování Sigmundova praděda Siskinda Hoffmanna z Tismenice
u Lvova s Příborem a jeho soukenickým cechem od roku
1804 a o příchodu Sigmundova otce Jakuba Freuda do Příbora
v roce 1840. Dále byl přiblížen jeho pobyt zde jako židovského
obchodníka s příborským suknem a haličskou vlnou, konopím,
voskem, medem a potaší, konkurence židovského podnikatele
Ignáce Flusse, první léta malého Sigmunda Freuda ve městě
a důvody odchodu rodiny z Příbora v roce 1859. Po 17,00 hod.
bylo natáčení skončeno a došlo k rozloučení s francouzskými
redaktory, kteří se vrátili opět do Vídně. Celý 10 - hodinový
pořad o Sigmundu Freudovi by měla stanice France Culture
odvysílat letos v létě.
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NOVOROČNÍ KONCERT
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Novoroční koncert velkého symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor s hosty Janáčkovy filharmonie Ostrava byl
v Kulturním domě pro všechny návštěvníky v neděli 14. 1. 2018
velkým hudebním zážitkem. Koncert se nesl ve znamení známých
muzikálových a filmových skladeb.
Celý orchestr dirigoval Zdeněk Pukovec, program koncertu moderoval Pavel Handl. Všem vystupujícím patří velký dík za skvělé
výkony.
Jedinou nevýhodou byla omezená kapacita velkého sálu Kulturního domu v Příboře, který byl beznadějně vyprodán, a tím pádem
se někteří příchozí na koncert nedostali. Snad se jim to podaří
v příštím roce.

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2018/14012018-novorocni-koncert-1691cs.html
V Local TV Příbor 6. zprávy 2018, www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

SEMINÁŘ NA TÉMA FENOMÉN SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
Ing. Vojtěch Beck

Důležitým aktérem na poli sociálního podnikání v Moravskoslezském
kraji je Klastr sociálních inovací
a podniků – SINEC, z. s., se sídlem
v Ostravě. Ten vznikl v listopadu 2013 jako iniciativa několika
zástupců sociálních podniků v regionu. Nyní má již 52 členů.
Zhruba polovinu členské základy tvoří organizace neziskového
charakteru – zřizovatelé a podporovatelé sociálních podniků.
Druhou polovinu tvoří podnikatelské subjekty. Klastr hájí zájmy
nejen svých členů, ale také aktivně přispívá k rozvoji sociálního podnikání v kraji, je otevřen všem zájemcům o tuto oblast,
nabízí konzultace a odborné poradenství v rámci osvětových
seminářů konaných na různých místech kraje.
Jeden takový seminář se konal ve spolupráci s městem Příborem
dne 18. ledna 2018 ve zdejším piaristickém klášteře. Seminář byl
určen jak pro zástupce veřejné správy, tak rovněž pro zástupce
podnikatelské a odborné veřejnosti, zkrátka všem, kteří se aktivním způsobem podílejí na rozvoji města a jeho okolí. Celkem
se semináře zúčastnilo 13 osob. Vyjadřujeme poděkování městu Příboru a paní místostarostce Ing. Daně Foriškové, Ph.D.,
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za cennou a milou spolupráci při přípravě této akce na území
města Příbora.
Kontakt:
Ing. Vojtěch Beck
Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s.
Tel. 605 886 278
e-mail: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ÚNOR 2018
Dita Kahánková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

PONDĚLÍ 5. 2.
Od pondělí 5. 2. do středy 28. 2. 2018 bude v přízemí Kulturního
domu Příbor ke zhlédnutí putovní výstava TVÁŘE ÚMLUVY
CITES, která zahrnuje 19 fotografií druhů chráněných úmluvou
CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami) se stručným komentářem
k problematice ochrany daného druhu. Výstava bude ke zhlédnutí
vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hod.
PONDĚLÍ 5. 2.
V Kulturním domě Příbor od 17 hodin proběhne přednáška na
téma ZAJÍMAVÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ NOVOJIČÍNSKA.
Přednášející Mgr. Pavel Netušil. Vstup na přednášku volný.
ČTVRTEK 8. 2.
Město Příbor a Liduščino divadlo si Vás dovolují pozvat na pohádku JAK ANIČKA O MASOPUSTU KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA.
V pohádce se odehraje celý staročeský masopustní rituál s koledami, pohřbíváním basy a s 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.
Scénář, výprava a režie Ludmila Razimová.
Začátek představení v 17:00 hodin v Kulturním domě. Vhodné
pro děti od 4 let.
Vstupné 50 Kč/os. Prodej vstupenek již nyní.
NEDĚLE 11. 2.
Dobový kolorit dávných jarmarků si připomeneme na tradiční
příborské akci VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA.
Program, ve kterém vystoupí jako každý rok potulní muzikanti,
kejklíři, komedianti a řemeslníci, začne v areálu sokolovny a na
prostranství okolo kostela sv. Valentina v 9:00 hodin.
Pro děti i dospělé bude připravena střelnice z luků a kuší, vystoupí
historická kapela, pouliční divadélko, fakír, pěvecký sbor Valentin,
můžete se zapojit do dobových soutěží, svézt se na historickém
dřevěném kolotoči nebo na oslíkovi. Nebudou chybět tradiční
pochutiny jako příborské šifle, oříšky, zabijačka po Příborsku,
koláče, perníky, polévky a horké nápoje na zahřátí, nabízeny
budou i řemeslné výrobky a mnoho dalšího.
Jako každoročně je připraveno losování Valentinského štěstí,
které proběhne od 14 hodin. Losy budou opět v prodeji pouze
v průběhu Veselení na místě.
Mše v kostele sv. Valentina začne v 9:30 hodin. Po skončení bohoslužeb bude kostel zpřístupněn veřejnosti do 14 hodin.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda bude mít pro návštěvníky připravený program „Dílna tradičních technologií“. Budou zde, nejen
ke zhlédnutí, praktické ukázky vybrané tradiční rukodělné výroby.
Otevřeno od 9 do 16 hod., vstupné 15 Kč, děti zdarma.

Přednášející Mgr. Pavel Netušil. Vstupné 20 Kč na místě.
Dáváte pít kočkám mléko? Myslíte si, že ptáci spí na hnízdech,
ryby jsou němé a neumí létat, že datel je „lékař“ stromů, že
rosomák má zobák, že si opice vybírají blechy, nebo že lze být
zpocený jako myš? Pak je tato přednáška určena právě pro vás! Jan
Neruda řekl: „Kdo nic neví, musí všemu věřit.“ Tak přijďte, ať víte!
SOBOTA 17. 2.
Město Příbor Vás zve do Kulturního domu v Příboře na OBECNÍ
VALENTÝNSKÝ PLES. Můžete se těšit na oblíbenou hudební
skupinu Rivieras show band, která dokáže tanečníky pořádně
roztančit a dobře pobavit. Dále vystoupí Cimbálová muzika
Adama Macháče, taneční pár Jan Tyllich s Lenkou Komínkovou,
akrobacie Cyr Wheel a taneční obor ZUŠ Příbor.
Sál bude otevřen od 19:00 hodin, program bude slavnostně zahájen ve 20:00 hodin.
Cena vstupenky 250 Kč včetně večeře a přípitku. Předprodej
vstupenek bude zahájen v pondělí 5. 2. 2018 od 13:00 hodin.
ČTVRTEK 22. 2.
V Kulturním domě Příbor od 16 hodin proběhne přednáška na
téma POTŘEBUJEME BIODIVERZITU? Její význam, příklady, potřeba a možnosti péče o ni za hranicemi města i ve městě
samotném.
Přednášející Ing. Alena Malíková a Ing. Radim Jarošek. Vstup
na přednášku volný.
PŘIPRAVUJEME:
7. 3.
Hledám milence, zn: Spěchá!
- divadelní představení v Kulturním domě
- prodej vstupenek již nyní
7. 3.
Vernisáž výstavy fotografií prof. Mgr. Jindřicha
Štreita, Dr. h. c.
13. 3.
BAZAR oblečení
15. 3.
Frankie&Johnny - divadelní představení v Kulturním domě
- prodej vstupenek již nyní
24. 3.
Velikonoční jarmark
Vstupenky lze zakoupit v pokladně Kulturního domu Příbor
v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo on-line na
http://kulturnidum.pribor.eu
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši návštěvu. Dobře
si vyberte a dobře se bavte!

ÚTERÝ 13. 2.
Pro všechny příznivce tradičních kulturních akcí a také pro všechny, kteří mají chuť a zájem se dobře pobavit a společně vytvořit
příjemnou atmosféru je připraven PŘÍBORSKÝ MASOPUST.
Setkání všech masek a maškar je v 15:30 hodin na náměstí, masopustní průvod vychází v 16:00 hodin z náměstí Místeckou ulicí
uličkami pod kostelem sv. Kříže přes Benátky, Vésku, Klokočov
a bude zakončen v restauraci hostince U Čechů.
ČTVRTEK 15. 2.
V piaristickém klášteře Příbor proběhne od 17:00 hodin přednáška na téma OPRAVNÍK NEJKŘIKLAVĚJŠÍCH BIOLOGICKÝCH OMYLŮ I.–ZOOLOGIE.
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KULTURNÍ PROGRAM – ÚNOR
Probíhající výstava do 6. března
FOTOGRAFIE VLADIMÍRA HELISE
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Neděle 11. února od 9:00 h
DÍLNA TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné
výroby spojená s možností vyzkoušení.

Probíhající výstava do 2. června
KNIHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Úterý 13. února od 15:00 h
ODPOLEDNE S PASTELKOU

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

Úterý 13. února od 15:30 h
PŘÍBORSKÝ MASOPUST
Město Příbor
Středa 14. února od 10:00 h
DEN PRO MAMINKY
Akce ve spolupráci s Revírní bratrskou pokladnou.
Přednáška o ortopedických problémech dětí
a následná fyzioterapie. Info: 604 188 186

Město Příbor a Fotoklub Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Pátek 2. února od 9:00 h
BAREVNÝ DEN PRO DĚTI

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

Pátek 2. února od 9:00 h
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org

Sobota 3. února od 9:00 h
KLOKOČOVSKÝ MASOPUST

Občanské sdružení Klokočov

Sobota 3. února od 19:00 h
SPOLEČENSKÝ PLES KDU-ČSL

KDU-ČSL Příbor

Sobota 3. února od 19:00 h
POCHOVÁNÍ BASY
Sál kulturního domu Hájov. Info: 737 032 468.
Pondělí 5. února do 28. února
TVÁŘE ÚMLUVY CITES, VÝSTAVA

SDH Hájov

Město Příbor

Pondělí 5. února od 17:00 h
ZAJÍMAVÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
NOVOJIČÍNSKA, PŘEDNÁŠKA
Středa 7. února od 9:00 h
MINIKARNEVAL

Město Příbor

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org

Čtvrtek 8. února od 17:00 h
JAK ANIČKA O MASOPUSTU KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA
Čtvrtek 8. února od 17:15 h
LABUTÍ JEZERO

Město Příbor

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

Sobota 10. února od 14:00 h
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA–VALENTÝNSKÁ
Keramické tvoření
Vede: K. Fojtíková
Výtvarný kurz: Linoryt
Vede: K. Večeřová
Korálkování: Valentýnská (srdíčková) zvonkohra.
Pro děti od 10 let a dospělé. Vede: V. Kalmusová.

Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné
si předem rezervovat místo! Tel. 778 013 156
Luna Příbor, stř. volného času, přís. org

Sobota 10. února od 15:00 h
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

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

Sobota 10. února od 19:00 h
POCHOVÁNÍ BASY
Sál kulturního domu Hájov. Info: 737 032 468.

SDH Hájov

Neděle 11. února od 9:00 h
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA
345 let od 1. zmínky o pouti na saních
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Město Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Městská knihovna Příbor

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org

Čtvrtek 15. února od 17:00 h
OPRAVNÍK NEJKŘIKLAVĚJŠÍCH
BIOLOGICKÝCH OMYLŮ I. – ZOOLOGIE

Město Příbor

Sobota 17. února od 8:00 h
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2018
Veřejná
soutěž
v plastikovém
modelářství
v kategorii letadla, bojová technika, diorama.
Info: 732 902 256.
Luna Příbor, stř. volného času, přís. org

Sobota 17. února od 15:00 h
CESTA KOLEM SVĚTA

Bratrská jednota baptistů

Sobota 17. února 20:00 h
VALENTÝNSKÝ
OBECNÍ
PLES MĚSTA
PŘÍBORA
Město Příbor
Pondělí 19. února do 23. února od 8:00 h
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR
Určeno pro děti do 13 let. Info: 778 013 156.
Luna Příbor, stř. volného času, přís. org

Úterý 20. února od 17:00 h
EXPEDIČNÍ JACHTING

Městská knihovna Příbor

Čtvrtek 22. února od 16:00 h
POTŘEBUJEME BIODIVERZITU?

Město Příbor

Pátek 23. února od 11:00 h
ZABIJAČKOVÉ HODY
Hostinec U Čechů
Sobota 24. února od 19:00 h
HASIČSKÝ PLES
SDH Příbor
Úterý 27. února od 17:00 h
ZVĚROLÉKAŘKA V KNIHOVNĚ II
MVDr. Martina Lužná o zdraví, vakcinaci,
odčervení a další rady v péči o domácí zvířata.
Městská knihovna Příbor

Středa 28. února od 17:00 h
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY:
PRÁVA MĚSTSKÁ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
A MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
STŘEDA S JARKOU - program pro rodiče

s dětmi.

10:00 – 11:00 /vstupné 40 Kč.
7. 2. Minikarneval
14. 2. Den pro maminky – beseda RBP

28. 2. Pohádka „O víle Vitamínce“
Vedoucí:
188 186.
28. 2.J. Lupíková,
Pohádka „Otel.
víle604
Vitamínce“
výtvarné
činnosti
PÁTEK
S
PAVLOU
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188
186.
10:00
–
11:00
/vstupné
40
Kč.
PÁTEK S PAVLOU - výtvarné činnosti
Barvení
keramiky
10:002.–2.11:00
/vstupné
40 Kč.
9.
2.
Papírový
sněhulák z proužků
2. 2. Barvení keramiky
16.
- koláž
9. 2.
2. Papírové
Papírový srdce
sněhulák
z proužků
23.
2.
Tučňáci
–
kombinovaná
16. 2. Papírové srdce - koláž technika
Vedoucí:
Kavanová,
tel. 606 848technika
461.
23. 2.P. Tučňáci
– kombinovaná
ÚTERÝ
S tel.
HELOU
- strollering
Vedoucí:aP.ČTVRTEK
Kavanová,
606 848
461.
10:00
/vstupné
dobrovolné
ÚTERÝ– 11:00
a ČTVRTEK
S HELOU
- strollering
Vedoucí:
H. Šimečková,
732 834 584.
10:00 – 11:00
/vstupné tel.
dobrovolné
LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org
Vedoucí: H.
Šimečková, tel. 732 834 584.
VYSÍLÁNÍ
TV volného
Příbor času,
- denně
LUNA LOCAL
Příbor, stř.
přís. org
Ve 4:30,
10:30,
16:30,
22:30
h
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně
30
minut10:30,
- 4x denně
od22:30
pondělí
Ve 4:30,
16:30,
h do neděle.
Pátky
vysílali
jsme
před
20
lety,
r. 1998.
30 minut - 4x denně od pondělí do
neděle.
Soboty
pořady
z
archivu
Příbora
a
LTV.
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r.
1998.
Neděle
premiéry
zpráv
2018.
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV.
Na
www.televize-pribor.cz
vždy o den později.
Neděle
- premiéry zpráv 2018.
 776 725
909, 608 738 793
Na www.televize-pribor.cz
vždy
o den později.
MUZEUM A PAMĚTNÍ
SÍŇ 909,
S. FREUDA
 776 725
608 738 793
Lidická
50 – piaristický
klášter
MUZEUM
A PAMĚTNÍ
SÍŇ S. FREUDA
Út,
st, čt:50 8:00
– 12:00 klášter
13:00 – 16:00 h
Lidická
– piaristický
725h191
So:
Út, st, čt: 9:00
8:00 –– 17:00
12:00 h 13:00– 556
16:00
PROVOZNÍ
DOBA
 556 725 191
So:
9:00 – 17:00
h KNIHOVNY
OdděleníPROVOZNÍ
pro dospělé:
DOBA KNIHOVNY
Po:
8:00
– 12:00
13:00 – 15:00 h
Oddělení pro
dospělé:
Út,
čt,
pá:
8:00
–
12:00
Po:
8:00 – 12:00 14:00
13:00 –– 18:00
15:00 h
h
Oddělení
pro
mládež:
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00
14:00 – 18:00 h
Po:
13:00 pro
– 15:00
h Út, čt: 13:00 – 17:00 h
Oddělení
mládež:
725 037
Po: 13:00Městská
– 15:00knihovna
h Út, čt: Příbor
13:00– 556
17:00
h
FIT
CENTRUM
PŘÍBOR
Městská knihovna Příbor  556 725 037
Sportovní hala
Příbor, ul.
Štramberská
FIT TJ
CENTRUM
PŘÍBOR
Po,
st,
pá:
9:00
–
12:00
13:00
– 21:00 h
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Út,
čt:
14:00
Po, st, pá: 9:00 – 12:00 13:00 –– 21:00
21:00 h
h
 724 963 164, 739 805 227
Út, čt:
14:00 – 21:00 h
ODDÍL AEROBIKU
TJ 164,
PŘÍBOR
 724 963
739 805 227
Sportovní
hala
TJ
Příbor,
ul.
Štramberská
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
Po:
Bodyball,
- Draha
Sportovní 9:30
halahTJ Příbor,
ul.Overball
Štramberská
16:00
h
Rodiče
s
dětmi
Draha,
Terka
Po:
9:30 h
Bodyball, Overball - Draha
20:00
h
Bodystyling
Terka
16:00 h
Rodiče s dětmi Draha, Terka
Út:
20:00
de brass
- Terka
20:00 h
h Porte
Bodystyling
- Terka
St:
18:45
h
Kruhový
trénink
- Terka
Út:
20:00 h
Porte de brass - Terka
20:00
h
Bodyball,
overball
- Draha
St:
18:45 h
Kruhový trénink - Terka
Čt:
20:00
h
Aerobic,
body
workaut
- Terka
20:00 h
Bodyball, overball - Draha
FB: Tereza Sattková,  724 963 164
Čt:
20:00 h
Aerobic, body workaut - Terka
SAUNA
FB:
TerezaPŘÍBOR
Sattková,  724 963 164
Sportovní hala SAUNA
TJ Příbor,
ul. Štramberská
PŘÍBOR
Po,
čt:
15:00
–
21:00
h
muži
Sportovní hala TJ Příbor, ul.
Štramberská
Út,
pá:
15:00
–
21:00
h
ženy
Po, čt: 15:00 – 21:00 h muži
St,
Út, so:
pá: 15:00
15:00 –– 21:00
21:00 h
h společná
ženy
 739 805 227
St, so: 15:00 – 21:00 h společná
CVIČENÍ TAI-CHI  739 805 227
Základní školaCVIČENÍ
Npor. Loma
v Příboře
TAI-CHI
Čtvrtek:
19:00
h
http://taiji-pribor.webnode.cz
Základní škola Npor. Loma v Příboře
FIT
CENTRUM
& VITAL STUDIO
Čtvrtek:
19:00- hMAGICAL
http://taiji-pribor.webnode.cz
Dukelská
1346,
Příbor
(bývalá
ZŠ Dukelská)
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL
STUDIO
Po–pá:
9:00
20:00
h
 Dukelská)
739 657 301
Dukelská 1346, Příbor (bývalá ZŠ
POWERJÓGA
Po–pá: 9:00 - 20:00
h
 739 657 301
Každé úterý v ZŠPOWERJÓGA
Jičínské, Příbor
1.
lekce/od
h
2.Příbor
lekce/od 18:15 h
Každé
úterý 16:30
v ZŠ Jičínské,
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz
1. lekce/od 16:30 h
2. lekce/od 18:15 h
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.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).
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 e-mail: info@bavklubpribor.cz web.:www.bavklubpribor.cz Tel.:556723778 mobil:739080862

Vážení rodiče, nabízíme

Fiťáček

taneční a sportovní kroužek
pro děti od 4 let
Vždy v úterý 16:30 – 17:30h
V BAV klubu na ul. Masarykova
V programu: základní pohybová a taneční průprava, zábavné a

taneční hry, rytmizace. Pro sportovní činnost využíváme např.. step.
bedýnky, kruhy, skákací míče, žíněnky, padák, lavičky, házedla, lana,
překážkové dráhy, závodivé hry, trampolína 5,2 m, slack line. Za
pěkného počasí a zasněžené zahradě probíhá činnost i venku.

LUNA PŘÍBOR
středisko volného času
otevírá cvičení

7. 2. 2018 v 18:00

Zahajovací schůzka se koná ve středu
v LUNĚ PŘÍBOR
pod vedením Pavlíny Šimrové

Pilates je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu
těla, sílu a dýchání. Cvičení Pilates je zaměřené na posílení svalů celého těla,
zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna.
Informace: Pavlína Šimrová, telefon 732 742 480,
Lenka Nenutilová, telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012,
e-mail: nenutilová@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz

Info o akcích: www.pribor.eu
Info
o akcích:
www.pribor.eu
Změna
programu
vyhrazena!
Změna programu vyhrazena!

INZERCE

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ
IVETA VALOVÁ
Dukelská 1340
Příbor

731 147 457
M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 29

POZVÁNÍ NA KULTURU
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

Občanské sdružení Klokočov vás zve na
pátý

Zveme Vás do divadla A. Dvořáka v OSTRAVĚ na balet

LABUTÍ JEZERO
Nejslavnější klasický balet, symbol baletního umění
Příběh, který vychází ze sbírky německých národních
pohádek o princezně Odettě, černokněžníku Rudovousovi
a nešťastném princi, si získal nesmrtelnost díky hudbě
Petra Iljiče Čajkovského.

KLOKOČOVSKÝ

3. 2. 2018

Kdy: v čtvrtek 8. 2. 2018
Odjezd: v 17:15 hod. od Sokolovny v Příboře.
Předprodej v BAV klubu

MASOPUST
Pochod klokočovskými ulicemi započne

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

Info@bavklubpribor.cz
www.bavklubpribor.cz

Zveme Vás na

v

9:00 ráno na křižovatce u Hončů

Tel.: 556 723 778
739 080 862

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

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.

Maškarády, masky a hooodně dobrá,zpěvavá nálada s sebou
WWW.KLOKOCOV.COM
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LUNA PŘÍBOR, SVČ
pořádá

25. 5. – 27. 5. 2018

*Liptovský

Mikuláš*
*Levoča*Prešov*Košice*
*Bardějov*Stará Lubovňa*
Prohlídka měst, kulturních památek UNESCO.
Cena dospělí:

Nocleh v jednolůžkovém pokoji 3 950 Kč, ve dvoulůžkovém
pokoji 3 250 Kč, v trojlůžkovém pokoji 3 150 Kč.
V ceně 2x nocleh, 2x polopenze (snídaně, večeře), 2x pobytová
taxa, doprava, průvodcovská služba.
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč,
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz

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

Občanské sdružení Klokočov vás srdečně zve na

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

8. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
BÁL

ZIMNÍ POBYT
jarní prázdniny

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

Kulturní dům Příbor

19. 2.

22. 2. 2018

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

17. 3. 2018
od 14:00 hod. do cca 18:00 hod.
Menší děti vyžadující dohled - jen v doprovodu rodičů
nebo dospělých rodinných příslušníků.
Nechte prožít své děti pěkné a zábavné odpoledne,
plné her, tance, překvapení a smíchu.
Vstupné dobrovolné.

V programu: Sjezdové lyžování:

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

Bohatá sbírka - každé dítě vyhrává.
Občerstvení (i pro dospělé) zajištěno.

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

počet dětí i dospělých nejpozději do

Snowboard:

samostatné
ježdění

15. 3.

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

Na děti se těší pořadatelé O. s. Klokočov

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

WWW.KLOKOCOV.COM

INZERCE

Restaurace
U Zlaté hvězdy Příbor
Srdečně Vás zveme
dne 14. února 2018

na Valentýnské menu
s hudební produkcí
Menu bude podáváno
pouze
na rezervace do 11. 2. 2018
Rezervace
Tel. 777 701 605
Těšíme se na Vaši návštěvu
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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

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Jednota,
spotřební družstvo v Hodoníně

NABÍZÍ K PRONÁJMU

nebytové prostory v Příboře, Jičínská č. p. 1524
v přízemí, o rozměrech 40–80 m 2
vhodné na bistro, prodejnu s občerstvením,
kavárnu, cukrárnu

• atraktivní lokalita, strategická poloha
• nájemní prostor bude k dispozici po rekonstrukci budovy
od února 2018
Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
technické oddělení – Ing. Jindra Závadová
nebo tel.: 556 702 621, 737 213 461
zavadova.jindra@jednota-hodonin.cz
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Academia Via Familia, z. s.
Spolek na podporu rodiny
Nabízí služby náhradním rodičům:

-

Kurzy a semináře s tématikou náhradní rodinné péče
Poradenství v oblasti pěstounské a poručnické a rodičovské péče
Pobyty pro děti a mládež (víkendové a týdenní)
Víkendy finanční gramotnosti

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče pro celý Moravskoslezský kraj.
Proč ji uzavřít u nás?

-

Individuální přístup ke specifikům rodiny
Transparentní rozpočet rodiny na určitou částku
Výhoda menší organizace
Vzdělání šité na míru dle potřeb a možností rodičů
Pracovníci s vlastní zkušeností náhradní rodiny
Sdílení zkušeností mezi pěstouny/poručníky

Kontakt: Příbor, Jičínská 881
Telefon: 731 510 616
e-mail: viafamilia@viafamilia.cz
www.viafamilia.cz
V r. 2015 jsme obdrželi pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí od krajského úřadu.
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