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LEDEN 2016
PŘEJME SI HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A MÍSTO,
KDE SE NÁM BUDE DOBŘE ŽÍT
Nový rok 2016 je před námi. Co nás v něm čeká? Každý z nás máme své představy, někteří
i svá předsevzetí. Některá naše osobní přání - víme už nyní - jsou splnitelná, jiná ale ne. Přesto je jen neradi ve svých myšlenkách opouštíme. Ale to je život. K němu mnohdy potřebujeme
i fantazii. A byla to fantazie, která zaručeně nescházela autorovi pohlednice z období kolem
roku 1900. Její reprodukci pan Mgr. Lubomír Loukotka, dlouholetý kronikář Příbora, už kdysi v Měsíčníku zveřejnil. Podobné pohlednice na počátku 20. století vyšly v mnoha českých
a moravských městech. Nechyběl mezi nimi - jak vidno - ani Příbor. Jak si autor pohlednice
představoval naše město na počátku 21. století - v období, ve kterém nyní žijeme? V centru jezdí tramvaje, náměstí dominuje divadlo, vlevo na rohu neschází chudobinec, za divadlem mírně
vpravo se tyčí muzeum a vpravo na boku stojí krásné budovy Sokola a burzy.

Ale vraťme se zpět do současnosti. Co se týče života v Příboře a jeho změn i vývoje
v roce 2016, o tom se více dočtete v článku pana starosty a paní místostarostky
v tomto výtisku. My vás o dění ve městě budeme nadále informovat v pořadech Local TV.
A protože uplyne 20 let od zahájení vysílání obrazového zpravodajství, nahlédneme i do roku
1996. V novém roce vám přejeme hodně zdraví, život ve městě, které k vám bude přívětivé, a život mezi lidmi, kteří vás mají rádi.

Mgr. Irena Nedomová

Foto Pavel Nedoma

www.pribor.eu

CO SE PŘIPRAVUJE V ROCE 2016 V PŘÍBOŘE
Ing. Bohuslav Majer, starosta města, Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Vážení občané města, přejeme Vám v roce 2016 mnoho zdraví, pohody,
ať se ve městě cítíte dobře, bezpečně, najdete si zde svůj koutek k rozjímání a odpočinku.
Chceme, aby se zde lidem dobře bydlelo a žilo a také, aby město bylo atraktivní i pro návštěvníky.
Vzhledem k tomu, že provozní rozpočet města se bude schvalovat
až dne 17. 12. 2015 a investiční rozpočet až v měsíci březnu, je momentálně velmi nesnadné říci, které investiční akce budou ve městě
podporovány. Určitě by mělo dojít k ukončení rekonstrukce Kulturního domu v Příboře, k jeho vybavení a k slavnostnímu otevření.
V roce 2016 bychom rádi dokončili rekonstrukci Kulturního domu
Příbor, jak je uvedeno výše, včetně jeho vybavení. Zatím je platný
termín dokončení realizační firmou dne 31. 3. 2016 a dovybavení do 30. 4. 2016. Věříme, že tento termín bude konečný a pak již
budou moci občané města po slavnostním otevření tento kulturní
stánek našeho města užívat. Další akcí, která by měla v roce 2016
být realizována, je propojení zahrad piaristického kláštera s ulicí
K. Čapka, včetně opravy přilehlých chodníků. Zde budeme moci
zažádat o dotaci s podílem 50 % dotačních prostředků. Rovněž bychom v příštím roce neměli zapomenout na občany místní části
Prchalov, kde je požadavek na rekonstrukci objektu osadního výboru
na kulturní stánek. Také je ve hře záležitost turistického informačního centra, které by mělo být zřízeno v domě č. p. 9 na náměstí
S. Freuda. V lednu budou předloženy návrhy nové lávky přes řeku
Lubinu v rámci vyhlášené architektonické soutěže. Tedy i zde musíme počítat s finančními prostředky na realizaci této nové lávky
pravděpodobně v roce 2016. Rovněž nás čeká revitalizace budovy
bývalé ZŠ Dukelské a taktéž domu č. p. 245 a 247 v Jičínské ulici. Ve
výčtu investičních a opravárenských akcí nemůžeme zapomenout
na rekonstrukci chodníků na starém sídlišti a též chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti Benátky, kde bude v roce 2016 prováděna
obměna plynovodních rozvodů, čímž dojde k narušení stávajících
chodníkových těles a rozvodů veřejného osvětlení.
Je nepsaným zvykem, že investiční a velké opravárenské akce se
do rozpočtu města dostávají vždy až po první změně rozpočtu města
(pravděpodobně březen 2016). Do té doby existuje schválený provozní
rozpočet, ve kterém mohou být již některé, dotačně či jinak podložené, investiční akce zahrnuty. Do projednávání první změny rozpočtu
města je vždy uzavřen předchozí rok, tedy rok 2015, a jeho bilance
je pak zahrnuta pro schválení této první změny rozpočtu města. Až
pak, tedy asi v březnu, budou na základě jednání rady města a zastupitelstva města zahrnuty do schváleného provozního rozpočtu
města pro rok 2016 i investiční a větší opravárenské akce, které vyplynou z jednání výše uvedených orgánů města. Vše bude odvislé
od výše finančních prostředků, které nám pro tyto akce v rozpočtu zůstanou nad rámec schváleného provozního rozpočtu města.
Co se týče kulturních akcí, tak samozřejmě, že budou zachovány tradiční akce, které město pořádá již dlouhou dobu. První velkou akcí
je Valentýnská pouť, dále to bude Mezinárodní den sídel a památek,
tradiční příborská pouť a Dny evropského dědictví a samozřejmě
také Mikulášská jízda a Živý betlém a Příborská lávka. Kromě toho
chystají další společensko-kulturní akce i jiné organizace působící ve
městě Příboře. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 bude město Příbor
slavit 765 let od svého založení, chceme k této příležitosti připravit

zajímavý kulturní program. Dalším výročím je 160 let od narození
Prof. MUDr. S. Freuda, ke kterému rovněž město připravuje program.
V roce 2016 uplyne 25 let od uspořádání 1. festivalu dechových hudeb v Příboře a 80 let od narození zakladatele Dechového orchestru
mladých pana Ludvíka Demla, tak i Dechový orchestr mladých pod
vedením pana Lacného připravuje koncertní vystoupení. Samozřejmě, že s otevřením Kulturního domu v Příboře se postupně budou
připravovat další akce, které budou organizovat společenské organizace i jednotlivci, působící ve městě. Rovněž v roce 2016 by mělo
být otevřeno nové turistické informační centrum ve městě. Zda se
to podaří, bude záležet i na jiných okolnostech.
V rámci zlepšení životního prostředí ve městě se zpracovává projektová dokumentace na vybudování nového sběrného dvora, který
by měl být realizován v prostorách kompostárny. Tento projekt
by měl být podpořen z dotace OPŽP.
Kulturní akce ve městě připravují i pracovnice odboru rozvoje města, životní prostředí a mezi tradiční akce můžeme zařadit Den země,
Den bez aut připravován v součinnosti s leteckými modeláři. Další
akce, které město v rámci výchovy k životnímu prostředí připravuje,
budou jednak přednášky pro děti a také veřejnost, např. ve spolupráci se společností PROBIO a sdružením Příbor v pohybu to budou
přednášky o kompostování a také ekologickém zemědělství a taky
bychom chtěli pro občany města uspořádat zájezd do zpracovny
vyřazených ledniček do Starého Města u Uherského Hradiště. Pro
naše děti opět chystáme pouliční divadélko o kompostování. Město
Příbor podalo grant u nadace „Partnerství“, a pokud budeme úspěšní, tak se mohou občané města těšit na další zajímavé aktivity, které
přispějí ke zlepšení životního prostředí ve městě.
Vzhledem k tomu, že v roce 2017 končí II. Střednědobý plán sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora a také Plán rozvoje
rodinné politiky města Příbora, začnou se postupně připravovat nové
plány obou strategických dokumentů. V rámci plnění stanovených
priorit jsme v druhé polovině roku 2015 realizovali prostřednictvím
odborné firmy průzkum veřejného mínění, ve kterém jsme zjišťovali
potřeby poskytování sociálních služeb ze strany veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Určitě jste se mnozí občané tohoto průzkumu
zúčastnili. S výsledky zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb
Vás seznámíme v některém z dalších vydání Měsíčníku, v Local TV
Příbor a na webových stránkách města. Na zpracování obou rozvojových dokumentů budou nadále spolupracovat i pracovní skupiny
komunitního plánování, které máme ve městě dvě a které zastupují
seniory a osoby se zdravotním postižením a rodiny a děti a osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
Občané města, zapojte se do komunitního plánování sociálních služeb ve městě Příboře. Budeme rádi, pokud se nám přihlásíte se svými
nápady. Každý dobrý nápad může zlepšit sociální služby ve městě.
Samozřejmě, že jsou připraveny ve městě i další nejenom investiční
akce, ale vše bude záležet na tom, kolik finančních prostředků bude
město mít a kolik dotací se podaří získat.

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

26. schůze RM dne 18. listopadu 2015 projednala jednací body,
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Schválila přijetí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 70 tis. Kč na doplnění jmen letců a znaků letectva na Památník
letců v Příboře a na letišti v Mošnově.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odměny za rok 2015 ředitelům
příspěvkových organizací města Příbora.
- Schválila pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 13, Štramberská
1353, 742 58 Příbor sestupně od nejvyšší nabídky smluvního nájemného: Jiří Svoboda, Martin Svoboda, Marcela Skupníková, Lenka Čapláková, Lukáš Richter, Jakub Mayerhoffer, Patrik Šustek, Viktor Kálazi.
- Rozhodla pronajmout obecní byt č. 13, Štramberská 1353, 742 58 Příbor,
o velikosti 2+1, panu <anonymizováno>, za nejvyšší nabídku smluvního
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nájemného 110 Kč/m2/měsíc.
- Vzala na vědomí informace k akci „Stavební úpravy Kulturního domu
v Příboře“.
- Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 349/2014 mezi městem Příborem a společností Subterra, a. s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha
8, na akci „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ spočívající
v rozšíření předmětu díla z důvodu nepředvídatelných prací s navýšením ceny díla o 968 674,96 Kč bez DPH.
- Schválila oficiální název objektu Kulturního domu v Příboře „Kulturní
dům Příbor“.
- Projednala bez připomínek výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem Nákup užitkového skříňového
vozidla pro Technické služby města Příbora.
- Uložila zpracovat návrh na změnu Směrnice č. 1/2004 k udělení Cen
obce a čestného občanství ve smyslu mimo jiné in memoriam.

27. schůze RM dne 2. prosince 2015 projednala jednací body, z nichž
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Vzala na vědomí zprávu o uplatňování inflační doložky u nájemních
a pachtovních smluv k pozemkům města.
- Rozhodla počínaje rokem 2016 o uplatnění inflační doložky k platbě
za nájmy a pachty pozemků vždy úhrnem za období tří let, kdy v každém třetím roce bude základní nájemné - pachtovné navýšeno o částku
představující rozdíl mezi základním nájemným - pachtovným a částkou,
která by byla fakturována při uplatnění meziroční inflace za předcházející
3 roky. Základní částkou pro období 2016 –2018 bude výše nájemného pachtovného fakturovaného v roce 2015, pro každé další tříleté období
pak vždy poslední vypočtená částka s průběžným navýšením o meziroční
inflaci, dle důvodové zprávy.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Příbora na rok
2016 v následujících objemech:
Příjmy 2016

136 199,00 tis. Kč

Výdaje 2016

154 951,00 tis. Kč

Financování 2016

18 752,00 tis. Kč

- Doporučila zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2015 v následujících objemech:
Příjmy 154 856,60 tis. Kč což je snížení oproti schválené 4. změně rozpočtu města Příbora na rok 2015 o 851,00 tis. Kč
Výdaje 228 176,60 tis. Kč což je snížení oproti schválené 4. změně rozpočtu města Příbora na rok 2015 o 851,00 tis. Kč
Finan- 73 320,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 4. změně
cování
rozpočtu města Příbora na rok 2015

-

-

-

-

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 5. změny
rozpočtu města Příbora na rok 2015.
Doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled
města Příbora na roky 2017–2018.
Schválila smlouvu o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem a městem
Příborem (Mercedes Benz Sprinter 516 CDI určený pro JSDH Příbor)
ve znění podkladového materiálu.
Schválila Směrnici RM č. 7/2015 o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Jmenovala vedoucím „Odboru organizačního a správních činností MÚ
Příbor“ s platností od 01.01.2016 JUDr. Rostislava Michálka.
Jmenovala vedoucí „Odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor“
s platností od 01.01.2016 Ing. Ivetu Buskovou.
Jmenovala vedoucím „Odboru bytového a nebytového fondu MÚ Příbor“ s platností od 01.01.2016 Ing. Jiřího Hajdu.
Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu
občanům na období od 02.12.2015 do 30.06.2016.
Rozhodla pronajmout byt č. 3, Fučíkova 1302, 742 58 Příbor, o velikosti 1+1, paní <anonymizováno>, za výši nabídky přistoupení k dluhu
57.000 Kč.
Doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s § 34 odst. 1)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení splatnosti poskytnuté
návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škole
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín. Návratná finanční výpomoc
ve výši 937,00 tis. Kč, která je určena na předfinancování dotačního
projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“, bude vrácena
do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31.03.2016.
Doporučila zastupitelstvu města schválit znění dodatku č. 2 smlouvy
č. 256/2014, o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě,
příspěvkové organizaci Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín, IČ: 47657707.
Doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s ust. § 27 odst. 5
bodu a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku v celkové účetní hodnotě 333.046 Kč mezi
převodcem městem Příborem a nabyvatelem příspěvkovou organizací
Technickými službami města Příbora, IČ: 00143651, dle předloženého
návrhu smlouvy s účinnosti od 01.01.2016.
Doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
změnu názvu příspěvkové organizace „Technické služby města Příbora“
na „Technické služby města Příbora, příspěvková organizace“, s účinností od 01.01.2016.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Technické
služby města Příbora, příspěvková organizace“, IČ: 00143651, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2016.
- Rozhodla v případě schválení nového znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Technických služeb města Příbora Zastupitelstvem města Příbora, kterým se nemovitý majetek dosud užívaný organizací na základě
smlouvy o výpůjčce č. 401/09/SV/MŠBMH ze dne 30.10.2009 svěřuje
k hospodaření, o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 401/09/SV/MŠBMH
ze dne 30.10.2009 včetně jejího dodatku dohodou k datu 31.12.2015.
- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 133/2015 uzavřené mezi
objednatelem městem Příborem a dodavatelem Duyvis Video, sídlem
Jičínská 12, 742 58 Příbor, IČ: 130 21 834, na dodávku „Zvuková a světelná technika sálů Kulturního domu v Příboře“ spočívající ve změně
doby plnění dodávky do 30.04.2016.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh Smlouvy o spolupráci
mikroregionu Lašská brána Beskyd (členové: město Kopřivnice, město
Příbor, město Štramberk, obec Hukvaldy).
- Doporučila zastupitelstvu města schválit převod finančního příspěvku na renovaci pískovcového kříže na Prchalově na pozemku parc.
č. 3097/25, k. ú. i obec Příbor, přiděleného <anonymizováno>, a panu
<anonymizováno> (v zast. <anonymizováno>), dle usnesení ZM
č. 7/7/5/2 ze dne 25.06.2015, ve výši 67.000 Kč do rozpočtu města
pro rok 2016.
- Souhlasila v souladu s § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s použitím
části rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín ve výši 82.063 Kč k posílení fondu investic
organizace v roce 2015 za účelem financování technického zhodnocení
budovy školy.
- Schválila u příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín rozšíření použití účelově vázaných finančních
prostředků na účtu 558 v celkové výši 520 tis. Kč, které podléhají finančnímu vypořádání následovně:
č. ú. 558 – náklady z DDHM (nábytek a vybavení sborovny + knihovny,
2 ks PC, koberec, nový nábytek a elektrospotřebiče do cvičné kuchyňky).
- Vyloučila dle § 76, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů z veřejné zakázky na dodávky s názvem „Kulturní
dům v Příboře – dodávka typového interiéru - JŘSU“ uchazeče: PRVNÍ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem.
- Rozhodla dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Kulturní dům
v Příboře – dodávka typového interiéru - JŘSU“, kterou podal uchazeč
Mgr. Zbyněk Rybka, Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí.
- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a uchazečem
Mgr. Zbyněk Rybka, Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí za cenu
3 296 535 Kč bez DPH.
- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce
„Pěstební práce v roce 2016 v městských lesích Příbor“ firmu LDF
Rožnov, a. s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747
41, IČ: 25840479.
- Schválila uzavření smlouvy na realizaci akce „Pěstební práce v roce
2016 v městských lesích Příbor“ s firmou LDF Rožnov, a. s., se sídlem
Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ: 25840479.

RM ve funkci Valné hromady spol. SMMP, s. r. o.:
- Rozhodla doplnit své usnesení č. 19/5/1 ze dne 15.09.2015 ve znění:
„Zvolila za člena dozorčí rady společnosti Správa majetku města Příbor,
s. r. o., Freudova 118, Příbor 742 58 Ing. Václava Kovalského, M. B. A.,
a Ing. Zdeňka Pařízka.“, které po doplnění zní takto: „Zvolila za člena
dozorčí rady společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o., se sídlem
Freudova 118, Příbor 742 58, IČ: 26865327, Ing. Václava Kovalského, M. B.
A., nar. <anonymizováno>, trvale bytem <anonymizováno> a Ing. Zdeňka
Pařízka, nar. <anonymizováno>, trvale bytem <anonymizováno>.
Zpracováno dne 8. prosince 2015
Usnesení v plném znění v anonymizované podobě na www.pribor.eu,
v neanonymizované podobě k nahlédnutí na Městském úřadě Příbor,
kancelář vedení města.
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ANIMOVANOU INTERAKTIVNÍ MAPOU A JAZYKOVÝMI
MUTACEMI K VYŠŠÍ PROPAGACI TURISMU V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města , Městský úřad Příbor

V letošním roce byly uvedeny do provozu nové turistické stránky města Příbora (http://
turista.pribor.eu/). Jako nový produkt podporující vyšší propagaci turismu byla vytvořena interaktivní animovaná mapa, která atraktivní formou přibližuje největší zajímavosti našeho
města. Grafická forma upoutá především mladší generaci. Dalším vylepšením a nezbytností pro turisty je anglická a polská jazyková mutace stránek. Všechny tyto produkty byly pořízeny v rámci dotačního titulu Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji 2015 financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Příbora.

NOVÉ INFORMAČNÍ PANELY V PŘÍBOŘE
Ing. Ivo Kunčar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor

Od listopadu 2015 jsou v Příboře v provozu tři elektronické
informační tabule, které poskytují cestujícím aktuální informace o odjezdech jednotlivých spojů, včetně případných dalších
informací (o zpoždění, změnách, výlukách apod.).
Společnost Koordinátor ODIS, s. r. o., úspěšně zrealizovala projekt „Poskytování dopravních informací cestujícím“, který byl
spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %),
zbývající část prostředků (15 %) poskytnul Moravskoslezský
kraj. Město Příbor ponese minimálně po dobu 5 let náklady
na provoz zařízení.

Předmětem tohoto projektu bylo pořízení a instalace elektronického informačního LED panelu na zastávce Příbor, u škol,
který byl umístěn na budově tělocvičny Masarykova gymnázia, a pořízení a instalace dvou elektronických informačních
LCD monitorů na autobusových zastávkách Příbor, u kostela
a Příbor, u pošty.
Data jsou do informačních tabulí přenášena bezdrátovou technologií z dispečinku Koordinátora ODIS, s. r. o., který zároveň
zajišťuje jejich provoz.
Zhotovitelem této investiční akce a zároveň výrobcem informačních tabulí byla společnost Bustec, s. r. o., z Blanska.

VÁŽENÍ OBČANÉ,
ve dnech 1. až 14. ledna 2016
bude probíhat ve Vašem městě
Tříkrálová sbírka .
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy
tři králové, kteří se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.
Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.

Pracovníci Charity Kopřivnice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání občánků, vyplní po
narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matrikářce
(bolomova@pribor-mesto.cz), či osobně přinesou na městský úřad
– městské informační centrum nebo přímo na matriku.

Vždy nejpozději 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak
bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání. Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním
centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení dítěte:

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

Datum narození:		

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

Trvalé bydliště: 		

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

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města Příbora.

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DÁRCI KRVE
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, Městský úřad Příbor

Již tradičně pořádá komise pro občanské záležitosti setkání
dárců krve a plazmy, aby jim v době adventní poděkovala za vzácný dar, který v průběhu celého roku dávají potřebným lidem.
Občanům Příbora, kteří darují potřebným vzácnou tekutinu,
bez které člověk, kromě vody, nemůže existovat, poděkovala
paní místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D., a předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie Monsportová.
V roce 2015 bylo pozváno na předvánoční setkání 11 bezpříspěv-

kových dárců krve a plazmy. Osm z nich dosáhlo v roce 2015
čtyřiceti odběrů a tři osmdesáti odběrů.
Setkání proběhlo 7. prosince v odpoledních hodinách v salonku piaristického kláštera v Příboře. Dostavili se všichni
pozvaní – Radim Hrnčíř, Radomír Slovák, Zdeněk Vajda, Roman
Dzietoniský, Jan Malík, Karol Mikoczi, Dana Babeľová, Tereza
Nováková, Valerie Švubová, Ondřej Filip a Petr Branžovský. Některé ze jmenovaných doprovodili také jejich blízcí.
Pod záštitou komise pro občanské záležitosti byly přítomným
předány drobné dárky jako poděkování za jejich příkladnou činnost a při pohoštění si všichni v příjemné atmosféře poseděli
a popovídali. Nechyběla samozřejmě ani naše městská televize,
která vše zaznamenala pečlivým okem kamery.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří snad budou příkladem pro ty, kteří se k tomuto kroku ještě odhodlávají. Darovaná
krev či plazma je darovaná šance na život.
Také v Local TV Příbor - rádi bychom zveřejnili
ve vánočním(premiéra 24. 12.) nebo novoročním zpravodajství
(premiéra 1. 1. 2016), info na www.televize-pribor.cz, I. Nedomová

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU,
KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM
Vladimír Drozd
Marta Kabátová
Eduard Bolom
Marie Besedová
Jiří Čejka		

Libuše Klaudová
Emilie Drabíková
Ludvík Machala
Vlasta Linartová
Petr Fieber

Ludmila Bělíková
Marie Drholecká
Vratislav Krakovský
Jan Machetanz
Jarmila Busková

Beatrice Figarová
Miroslav Hanzelka
Olga Krestová
Jarmila Sedláčková
Jan Šustík		

Jaroslav Balát
Hugo Jahn		
František Monsport
Stanislav Trubák

Zároveň blahopřejeme obyvatelce Domova Příbor, která slaví tento měsíc své narozeniny:		

Arnošta Holubová
Eva Hončová

Bohuslava Randulová

MĚSTO PŘÍBOR
INFORMACE JUBILANTŮM V R. 2016

F F

Bc. Iva Bolomová, odbor veřejné správy - matrika, Městský úřad Příbor

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

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

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………… Datum narození: ……………………………
Trvalé bydliště: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………………………………………………………........................................................ Podpis: ………..………………………………
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LEDEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Láska s chutí makronky je prvotina britské autorky Sarah
Vaughanové. Odehrává se v prostředí populární gastronomické
soutěže. Každý z účastníků má k zalíbení, které našel v přípravě
pečených lahůdek, své vlastní důvody. Postupem času začnou mezi
finalisty vznikat spojenectví a na povrch vyplouvají důvěrná tajemství a soukromé bolístky. Mít vládu v kuchyni se jim daří dokonale,
nad svými životy už však méně…
Spisovatel Jan Bauer píše o tajemství císařské Prahy v napínavém historickém románu Zlatodějové. Kdesi v Praze je prý od časů
Karla IV. ukryt recept na lapis philosophorum, kámen mudrců.
Pátrají po něm všichni alchymisté a Rudolfinské Čechy se tak stávají
dějištěm dramatických událostí, v nichž jde až příliš často o život.
Je onen alchymistický recept pouhá legenda, nebo skutečnost?
Karel Cubeca napsal emotivní a humorný příběh o tom, jak
byl malý křovák Kawa 9 prodán za rezavý budík obchodníkům
s lidmi a dostal se tak z pralesa až do USA. Tam si ho ve slevě
zakoupila bezdětná rodina. Dospěl, stal se agentem CIA a v padesátých letech 20. století ho vyslali do Prahy a Moskvy. Ovlivnil
při tom nejen řadu osobností, ale i dějiny České republiky, Evropy
a celého světa.

Britský spisovatel Andy Jones napsal upřímnou, vtipnou love
story - My dva - o tom, co se stane, když se ve vztahu zdánlivě
všechno pokazí, ale doopravdy to tak vůbec není. Fisher a Ivy spolu
chodí necelé tři týdny, ale už mají jasno: jsou jeden pro druhého
stvořeni. Během dvanácti měsíců, které jim převrátí život naruby,
zjišťují, že zamilovanost je jedna věc, ale lásku si udržet není vůbec
jednoduché…
Světově známý zástupce severské krimi Jo Nesbø vydal další napínavý krimiromán Syn. Sonny je ideální vězeň. V moderní, přísně
střežené věznici Statten se těší značné oblibě, neboť slouží ostatním
vězňům jako zpovědník – naslouchá jejich přiznáním a uděluje jim
rozhřešení. Šušká se o něm, že na sebe bere vinu za zločiny jiných
a odpykává si jejich tresty výměnou za pravidelnou dodávku drog.
Roky ve věznici jednotvárně plynou do chvíle, než si Sonny nečekaně vyslechne jistou šokující zpověď a vydá se soudit živé i mrtvé.
Oblíbená spisovatelka Magda Váňová ve svém novém románu
Herečka vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné herečky
Žofie Beladové. Neobyčejný příběh se rozvíjí z docela obyčejných
životních souvislostí, ale vše, co Žofie dokázala, připomíná dobrodružné hledání štěstí.

FOTOREPORTÁŽ akcí, které proběhly v Městské knihovně Příbor
v září až prosinci loňského roku
Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Odpoledne s krokodýlem Teodorem. Děti si vyrobily z přírodnin věnečky, ježky nebo závěsy 6. října 2015.

Projekt Listování, tj. scénické čtení knihy Olgy Černé Kouzelná baterka pro žáky I. tříd ZŠ Jičínské, 7. října 2015.

Peru – Incké stopy. Cestovatelská beseda Moniky a Jirky Vackových, 8. října 2015.
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Tradiční čínská medicína. Přednáška Silvie Bahnerové, 27. října 2015.

Austrálie. Cestovatelská beseda Dariny Klichové, 5. listopadu 2015.

Odpoledne s krokodýlem Teodorem. Děti si vyrobily zvířátka z vlnitého kartonu,
10. listopadu 2015.

Kaleidoskop. Poslechový klubový pořad
předního českého kritika a publicisty Jana
Rejžka, 24. listopadu 2015.

Vánoční odpoledne s krokodýlem Teodorem. Děti si vyrobily gelové svíčky a papírové anděly nebo sněhové vločky, 8. prosince 2015.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČÍSLECH V UPLYNULÉM ROCE 2015
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

V loňském roce bylo v naší knihovně registrováno 1 109
čtenářů, z toho 380 dětí do 15 let. Ženy tvoří 70 % návštěvníků
a muži pouze 30 %. Naši čtenáři si za rok půjčili celkem 37 342
knih a časopisů, takže jeden člověk si půjčil v průměru 29 knih
ročně. Nejvíce vypůjček v roce 2015 měla jedna čtenářka rekordmanka - celkem 252 knih.
Do knižního fondu přibylo celkem 1 031 novinek. Z denního
tisku odebíráme Mladou frontu Dnes, Novojičínský deník a v
nabídce máme 34 druhů časopisů.
Nejčtenější knihou se loni stala historická detektivka Vlastimila Vondrušky Ďáblův sluha. Na druhém místě je kniha Ostrov
spisovatelky Elin Hildebrandové a Padesát odstínů šedi americké autorky E. L. James.

U dětí bezkonkurenčně zvítězily Deníky malého poseroutky
spisovatele Jeffa Kinneyho a napínavé Případy pro tebe a Klub
tygrů Thomase Breziny.
Uspořádali jsme celkem 45 přednášek, autorských čtení a výtvarných dílen pro dospělé a dětské návštěvníky. Knihovnických
lekcí pro žáky základních škol a gymnázium bylo celkem 20.
Knihovnu navštívila také řada zajímavých osobností - spisovatelky Martina Drijverová a Petra Dvořáková, reportérka
a spisovatelka Pavla Jazairiová, novinář, kritik a hudební publicista Jan Rejžek.
Děkujeme našim čtenářům a návštěvníkům za přízeň a také
v tomto novém roce se budeme snažit o pravidelný přísun knižních novinek a zajímavých akcí.

Měsíčník města Příbora / 7

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
TECHNICKÉ SLUŽBY V ZIMĚ
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor

S příchodem zimy spadlo poslední listí ze stromů a sníh stále
nikde. Mohlo by se zdát, že i technické služby se uložily k zimnímu
spánku. Opak je pravdou. Práce spojené s údržbou městských pozemků
nikdy nekončí. Sekačky a vysavače na listí jsou již odstaveny a na řadu
přicházejí motorové pily, fréza na pařezy, traktory a štepkovače.
Nejvíce se v tomto období věnujeme právě kácení přestárlých
a odumřelých stromů na území města. Tyto stromy jsou pomocí
plošiny ořezány, kmen shozen a rozřezán, pařez pomocí pařezové
frézy odstraněn. Ořezat na průjezdnou výšku je potřeba i zeleň kolem
komunikací. Větve pomocí štěpkovače rozdrtíme a na jaře vrátíme
na město v podobě mulče do záhonů a kolem stromů. Nesmíme však
zapomenout na povinnosti pravidelné a každodenní. Ať již se jedná

o úklid města, odvoz odpadů, úklid komunikací, opravu poškozeného
mobiliáře či dopravního značení. Dokud to počasí dovolí, dokončují
se i opravy cest a chodníků.
Rovněž zajišťujeme a připravujeme zázemí všech kulturních akcí,
které se ve městě v zimním období konají. Ať je to kácení vánočního stromu, vánoční výzdoba ve městě, vánoční trhy a živý betlém
a v neposlední řadě blížící se Valentýnská pouť.
Toto vše na pozadí hrozícího sněžení a ledovky a rozpisu pohotovostí jak v pracovním týdnu, tak o víkendech. Dohled musíme držet
i nad technikou, která je neustále připravena vyrazit bojovat se závějemi sněhu , který jak doufáme dorazí, neboť bez sněhu to není
opravdová zima.

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

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

737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
737 245 986
737 245 983

HLÁŠENÍ ZÁVAD,

NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA
w w w.t s p r i b o r. c z

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ

KANCELÁŘ - hřbitovnictví

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
8:00 – 11:00
ZAVŘENO

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00

ZE ŠKOL
„NA JEDNÉ LODI“
PROJEKT S TÉMATEM UPRCHLICTVÍ A MIGRACE
Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská

„Na jedné lodi“ tak zní motto letošního mezinárodního
týdne pro Globální a rozvojové vzdělávání. Stejný název jsme
se rozhodli použít i my v Základní škole Příbor, Jičínská pro
dvoutýdenní projekt, který jsme v rámci této osvětové kampaně realizovali s našimi žáky. Rádi bychom vás s ním blíže
seznámili.
Díky internetu, moderním technologiím a dopravě je dnešní svět mnohem více propojen, než tomu bylo v minulosti. Vše
je „blízko“, snadno dostupné, všechno souvisí se vším. V médiích se často píše a mluví o globalizaci a globálních problémech.
Současné školství se na tuto skutečnost snaží reagovat, a proto zavedlo globální a rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) jako
součást povinných osnov základní školy.
Pro témata GRV je typické, že jsou mezioborová - přesahují
rámec jednoho předmětu a vyžadují propojení vědomostí a do-
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vedností spadajících do různých oborů. Proto se výuka zaměřená
na tuto problematiku uskutečňuje nejčastěji formou časově omezených projektů spojujících různé předměty. Koneckonců, život
se nedá rozdělit na předměty.
Na základě těchto aktuálních výzev a požadavků jsme se s naší
školou rozhodli v následujících třech letech zapojit do mezinárodního projektu evropských škol s názvem „GLOBAL SCHOOLS“,
který je realizován ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a krajskými zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Jeho cílem je odborně a metodicky připravit učitele tak, aby tuto
problematiku dokázali zprostředkovat žákům. Škola zároveň může
díky projektu čerpat finanční prostředky na nákup pomůcek, materiálů a potřeb pro realizaci aktivit se žáky.
Prvním konkrétním plodem tohoto úsilí se stal dvoutýdenní
projekt „Na jedné lodi“. Vzhledem k nedávným i současným

událostem v Evropě a ve světě jsme se jej rozhodli zaměřit na problematiku migrace a uprchlictví. Jeho cílem nebylo vnucovat
žákům určité názory, ale naopak, nahlédnout na tento problém
z co možná nejvíce různých úhlů pohledu – např. prostřednictvím historie, literatury, zeměpisu, přírodovědy, mediální
výchovy nebo občanských a lidských práv. Důležité pro nás bylo,
aby žáci o tématu začali sami přemýšlet, mohli si na něj utvořit
vlastní názor a zaujmout k němu svůj postoj. Během toho se navíc
měli příležitost naučit vyhledávat, porovnávat a vyhodnocovat
informace, srozumitelně formulovat své názory a kultivovaně
spolu o nich diskutovat.
Jednotlivé lekce projektu se zabývaly problematikou krizí a jejich výzvami pro člověka, lidskými potřebami a právy,
historickými migracemi, multikulturní výměnou mezi civilizacemi, původem Čechů a rozlišováním historických faktů
od názorů a fikce, vlnami emigrací z českých zemí – jejich
důvodů a cílů, otázkou evropských hodnot a jejich naplňování
v praxi, podobnostmi a rozdíly mezi náboženstvími, a v neposlední řadě také současnými environmentálními problémy,
jejich dopadem na společnost, problematikou extremismu,
fanatismu a terorismu nebo vlivem médií na utváření společenského mínění.
Ve sdělovacích prostředcích se můžeme setkat s tím, že se problematika kolem imigrace a cizinců stereotypně zjednodušuje
na pohled „oni“ versus „my“, jako by tito lidé ani neměli konkrétní tváře a osobní příběhy. Sami žáci pak většinou mají jen
minimální vlastní zkušenosti ze setkání s lidmi z jiných kultur nebo zemí, a to je důvodem k vytváření falešných představ
a ke vzniku obav z jakékoli „jinakosti“. Abychom to napravili,
rozhodli jsme se mezi nás pozvat několik cizinců, pro které je
Česká republika jejich současným domovem. Za velkou ochotu
a laskavost bychom chtěli poděkovat učitelkám Mgr. Taťáně Lomako a Mgr. Nataliji Dmitrijevové (Ukrajina), panu Ing. Chau
Hoangovi (Vietnam) a panu učiteli Bc. Tijanovi N’jai (Gambie/
Velká Británie), kteří nám věnovali svůj čas a sdíleli s námi své
zkušenosti a postřehy. Beseda se nesla ve velmi příjemné at-

Příprava na úvodní „otvírák“ projektu:
„Představujeme vám vaši novou spolužačku ze Sýrie…“ Jaké budou reakce?
Proč? A může se to stát?

mosféře a všichni zúčastnění ji hodnotili jako velmi zajímavou
a přínosnou. Vyplynulo z ní, že cizinci nás mohou upozornit
na věci, které už nevnímáme.
Vrcholem celého projektu se stala závěrečná panelová diskuse,
jíž se zúčastnili zvolení zástupci žáků 7. - 9. tříd, učitelé a pozvaní hosté. Tímto velmi děkujeme panu starostovi města Příbora
Ing. Majerovi a také panu Karbanovi, novináři z deníku Právo,
za jejich ochotu, čas a přínos do diskuse.
„Týká se nás současná migrační/uprchlická krize? A pokud ano,
tak jak? Jaké jsou její příčiny a důsledky? Máme se bát uprchlíků?
Jak můžeme zastavit šíření terorismu a extremismu? Jakým výzvám dnes jako Evropané čelíme?“ To je jen několik málo otázek
z mnoha, o kterých se onoho čtvrtečního dopoledne 3. prosince
2015 diskutovalo v naší tělocvičně. Pochopili jsme, že neexistuje
žádné rychlé a snadné řešení tohoto problému, avšak za velký
úspěch už můžeme považovat, že se o této problematice budeme schopni slušně a věcně bavit u „jednoho stolu“. A to se nám
se žáky zcela zjevně povedlo.
Jak tedy celý projekt dopadl? Podařilo se nám naplnit stanovené cíle? Jak hodnotí přínos projektu žáci a učitelé? Na základě
proběhlých aktivit a dotazníkového šetření můžeme prohlásit,
že se cíle projektu podařilo naplnit: většina dětí hodnotila projekt jako velmi přínosný, zajímavý; někteří žáci se vyjádřili v tom
smyslu, že je aktivity přiměly k přemýšlení a ujasnění si názorů;
uvítali také možnost vyměňovat si své názory s druhými a diskutovat o nich. Menší část dětí naopak uvedla, že to jejich názor
neovlivnilo a téma samotné je příliš nezaujalo.
Řecký filosof Platón kdysi napsal, že existují dvě základní nemoci
duše: nevědomost a šílenství, přičemž první vede k druhé. Tento projekt představuje malý pokus o to, jak těmto „nemocem“
předejít… Ve shodě s Konfuciem koneckonců věříme, že „je lepší
rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.”
Koordinátory projektu Global Schools v ZŠ Příbor, Jičínská
je Mgr. Zbyněk Machetanz spolu s Mgr. Radkem Eliášem.
Info také v Local TV Příbor, více na www.televize-pribor.cz

Beseda s lidmi, kteří pocházejí z jiných zemí, a pro které je ČR jejich současným domovem (zleva doprava: Mgr. Lomako, Mgr. Dmitrijevová, Ing. Hoang a Bc. Tijan N´ jai; tlumočila Mgr. Simperová).

Závěrečná panelová diskuse zástupců tříd proběhla s hosty - panem starostou města Příbora
Ing. B. Majerem a s novinářem deníku Právo
panem P. Karbanem. K diskusnímu stolu zasedla i paní ředitelka Mgr. Bjačková a pan
učitel Mgr. Eliáš. Moderoval Mgr. Machetanz.
Posluchači a dotazujícími byli žáci nejvyšších
ročníků školy.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NPOR. LOMA
Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma Příbor

V sobotu 28. listopadu se na naší
škole opět pořádal Den otevřených
dveří. Tato akce se na přelomu listopadu a prosince pořádá každoročně
a i letos přilákala mnoho rodičů, dětí
i bývalých žáků. Školu si prohlédlo
téměř 400 návštěvníků.
V jednotlivých třídách se konaly
pracovní dílny spojené s adventním
časem a přípravou na Vánoce. Příchozí si mohli vyrobit adventní kalendář,
vánoční zapichovátko do květináče,
ozdoby z papíru, perliček, nebo také
ze dřeva, měli možnost vymalovat si vánoční mandalu, nazdobit
adventní věnec, upéct cukroví, vyrobit svícen či nazdobit perníčky. V učebnách chemie a fyziky probíhaly oblíbené chemické
a fyzikální pokusy, ve výtvarné učebně se pískovalo (děti i dospělí
tvořili obrázky pomocí barevných písků). V učebně informatiky si
děti mohly vyzkoušet výukové programy, v učebně hudební výchovy se zpívaly nejen koledy. Nechyběla také prezentace studijního

pobytu v Anglii žáků 8. a 9. ročníku.
Předškoláci si vyzkoušeli „Školu nanečisto“ – vyráběli papírové loutky,
hráli si se stavebnicemi, pracovali
na interaktivní tabuli a hlavně zjistili,
jaké to vlastně ve škole je. Na chodbě
1. stupně probíhal jarmark s výrobky
žáků, ke koupi byly ozdoby, přáníčka, obrázky, svíčky z včelího vosku
a mnoho vánočních dekorací. A kdo
dostal hlad nebo žízeň, pokračoval
chodbou dál do školní jídelny, kde
žáci 5. ročníku připravovali tousty
a palačinky, pekly se klobásníčky a ke kávě nebo k čaji byly připraveny koláčky, věnečky, sněhové trubičky a rolády.
Škola byla plná dětí, rodičů, prarodičů a dalších návštěvníků po
celou dobu Dne otevřených dveří a někteří odcházeli až s úderem čtrnácté hodiny, kdy se hlavní dveře zavřely.
Děkujeme všem, kteří si k nám našli cestu, a příští rok zase
na shledanou.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Mgr. Jitka Šmídová, Mgr. Irena Bukovjanová, Základní škola Npor. Loma Příbor

V listopadu končí prvňáčkům období předslabikářového
čtení a také práce v učebnici Živé
abecedy. Umí přečíst některá písmena, slabiky a jednoduchá slova.
Těší se, až si přečtou celé věty.
Jako odměnu za jejich snahu a píli
jsme pozvaly mezi školáky paní
královnu a pana krále, kterým
děti ukázaly, co se od září naučily.
A tak se ve třídě 1. A a 1. B zpívalo, přednášelo, tancovalo i četlo
z interaktivní tabule.
A protože vše dobře dopadlo, byli prvňáci královnou i králem
slavnostně pasováni na čtenáře a získali Slabikář, diplom a medaili.

Na slavnostní akci se přišly podívat také babičky z Klubu seniorů v Příboře.
Přejeme našim žákům hodně úspěchů a hlavně radost ze čtení.

NÁVŠTĚVA MUZEA
Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

V úterý 24. listopadu navštívili žáci 4. A Muzeum Novojičínska, p. o., pobočku v Příboře, a v něm výstavu s názvem
Dámy a pánové, držte si klobouky. Výstava, jak už název napovídá, byla zaměřena na pokrývky hlavy. Děti viděly různé druhy
klobouků, přilby, čepečky nejen z našich krajů, ale i z různých
světadílů. Mohly si prohlédnout klobouk, který nosil prezident
Masaryk, František Palacký, zaujal je i dres a čepice, které patřily Jiřímu Raškovi.
V druhé části viděly krátký film o výrobě klobouků a prohlédly si
přístroje, které se při výrobě používají. Všem dětem se návštěva
muzea líbila, zvlášť když si mohly některé klobouky i vyzkoušet
a pak se v nich i vyfotografovat.

HLEDÁME STARÉ FOTOGRAFIE KATOLICKÉHO DOMU V PŘÍBOŘE
V souvislosti s otevřením Kulturního domu připravuje odbor kultury ve spolupráci s Local TV a s kronikářkou
města výstavu fotografií Katolického domu, dnes Kulturního domu. Fotografií je ale v archivu města a v redakci LTV
málo. Proto vás prosíme, máte-li ve svých domácích archivech jakékoli snímky interiéru i exteriéru Katolického domu,
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snímky z 20. století, prosím, ozvěte se nám. Může jít také o
snímky z akcí.
O své fotografie nepřijdete. Moc děkujeme.
Kontakty:
Irena Nedomová, tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz
Elen Jeřábková, tel. 731 130 861, jerabkova@pribor-mesto.cz

CO NÁS ZAJÍMÁ Z PRAVOPISU
V ČEM MOŽNÁ NĚKDY CHYBUJEME?
Mgr. Irena Nedomová

V r. 2003 vycházel v Měsíčníku tzv. Jazykový koutek Lubomíra Loukotky. Určitě stojí za to vrátit se k němu. V dalších několika číslech zveřejníme vždy jedno povídání pana
Loukotky a přidáme něco navíc. Něco z toho, na co se ptáte
nejčastěji.
V listopadu 2003 Mgr. Lubomír Loukotka napsal:
Dnes krátce o užívání křestního jména a příjmení. Dost často se setkáváme s tím, že někdo při uvádění jména nějaké osoby
jmenuje nejdřív příjmení a pak křestní jméno, např. Malý Josef,
Novák Jan apod. Je to prohřešek proti duchu českého jazyka.
V Evropě snad jen Maďaři užívají tento obrácený způsob pojmenování osoby. Nebo už jste slyšeli, že Povídky malostranské
napsal Neruda Jan, že německý kancléř byl Kohl Helmut nebo
že prezident USA se jmenuje Bush George (Obama Barack aktualizuováno )? Nezní to dobře, že? A přesto možná i vy
uvádíte někdy současná jména v obráceném pořadí. Dost často
se to stávalo v nedávné době při vyjmenování přítomných osob,
v zápisech ze schůzí apod. Někdo si myslí, že je to jedno, jak
pojmenováváme. Není. Jak chcete zjistit příjmení, když vám
někdo napíše nebo řekne, že dotyčný se jmenuje Zdeněk Karel.
A jak se vlastně jmenuje Jakub Matěj? A podobných případů
je víc. Budeme-li užívat křestní jméno jako první, jak nám to
ukládá česká mluvnice, pak je to jasné. Obráceně, tj. nejdříve
příjmení, je možné užít jen v abecedních seznamech, rejstřících, naučných slovnících. A proto mluvme česky: Karel Veselý,
Jan Tichý atd.
Tolik jazykový koutek Mgr. Lubomíra Loukotky z roku
2003. A nyní slibované sokolovna v Příboře nebo Sokolovna
v Příboře. Obojí je v našem - příborském - případě správně.
Každé ale značí něco zcela!! jiného. Jestliže napíšeme sokolovna s malým s - pak máme na mysli budovu Sokola budovu
s tělocvičnou a se vším zázemím pro tělocvičnou jednotu. Napíšeme-li Sokolovna s velkým S, pak máme na mysli restauraci, která nese název Sokolovna. Takže se nám může stát, že
si přečteme větu: Oddíl stolního tenisu uspořádal 1. ročník memoriálu Milana Strakoše 12. 12. 2015 v příborské
sokolovně, účastníci si dali sraz před Sokolovnou. Nebo
lépe pro cizí a neznalé - ...účastníci si dali sraz před restaurací
Sokolovna. Od Sokolovny také odjíždí Bav klub na divadelní
představení do Ostravy, ale v sokolovně se scházejí sportovci
na trénincích. Nepředpokládám, že by trénovali v hospodě.
Dnes do třetice: psaní názvů ulic s předložkou - Na Valše nebo Na valše. Tučně je správně. Po předložce vždy píšeme velké písmeno, a to i tehdy, když se nám to nebude líbit.
Od roku 1993 totiž platí jednotné pravidlo, které říká, že pokud název ulice začíná předložkou, píše se velké písmeno
v předložce i v následujícím slovu (bez ohledu na to, jestli
je následující slovo obecné nebo vlastní jméno). Takže máme
v Příboře ulice Na Valše, Pod Hradbami, Na Kamenci,
Na Nivách, Na Benátkách. Chybuje se také v názvech ulic,
které začínají titulem v našem případě - dr. a kpt. Tady je pomoc také jasná. Základní pravidlo zní: v prvním slovu názvu
ulice píšeme počáteční písmeno vždy velké. U dalších slov
pak volíme podle toho, zda jde o jméno vlastní, nebo obecné.
Takže máme v Příboře ulice Dr. Čejky a Kpt. Jaroše.

Ještě jsem vám minule slíbila vyjádření obce Sedlnice k podobě názvu - zda ty, nebo ta. Pan starosta Jordánek napsal: „Bohužel žádný úřední záznam o změně názvu obce nemáme, a tak
jak to mnohdy chodí, i toto zůstane na pohledu jednotlivých táborů. Jazykovědci budou vždy zastávat názor, že správně je ta
Sedlnice, nicméně historikové, jako byl například PhDr. Emanuel Grepl, budou vždy říkávat, že to byly historicky dvě samostatné obce, a tak je správně ty Sedlnice. Proto nás bude i nadále
provázet otázka, zdali je správně ta, či ty.“
Já se přikláním k názoru pana Mgr. Loukotky, který je zároveň
názorem jazykovědců a který též zastával Ferdinand Pokorný:
tedy ta Sedlnice. Přesvědčilo mě to, že pojem ta Sedlnice se
užíval i poté, co se obě Sedlnice spojily, a to více jak 90 let! Skoro
jedno století. Teprve pak se sem tam začalo objevovat množné
číslo. Úředně název nikdy nebyl změněn.
--------------------------------Ještě rada: Nespoléhejte vždy na opravy textu v PC.
Pokud si nejste jistí, a nikdy nemůžeme všichni všechno znát,
pak se poraďte tady: http://prirucka.ujc.cas.cz/
Nebo nemůžete-li daný jev najít, zavolejte do Jazykové poradny
Ústavu pro jazyk český - kontakty najdete zde:
http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/
Příště: skloňování názvů ulic - voda nepoteče v ulicích Jičínská, Štefánikova a Frenštátská, nebo v ulicích Jičínské, Štefánikově a Frenštátské; s městem Příborem nebo s městem Příbor, nebo obojí; psaní
kalendářních dat - co je správně 1.1.2016, 01.01.2016, 1. 1. 2016.
V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36 a Obecně
závaznou vyhláškou, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Příbor a část společného
školského obvodu základní školy se uskuteční

ZÁPIS

k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017,
který se bude konat ve školách:
 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
 Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace

v pátek 12. února 2016 od 13:00 do 18:00 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem
 narozeným od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
 s odloženou školní docházkou z r. 2015

 Na žádost zákonného zástupce může být
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

U zápisu předložte:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
Informaci o školských obvodech základních škol najdete na inf. tabulích
městského úřadu, ve školách nebo na adrese www.pribor.eu





Město Příbor

M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 11

ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2016
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každoroční souhrn výročí, dat, která nám přibližují významné
události ve městě. Z původních asi 200 událostí jsem vybrala následující. Jsou kulatá, půlkulatá a týkají se tentokrát především
dění ve městě. Tučně jsem vyznačila ty události, které stojí možná více než za připomenutí v Měsíčníku. V šedých políčcích
jsou uvedena půlkulatá výročí. Osobnosti uvedu příště.
765
let
500

12. 12. 1251

475

1541

455
430

1561
1586

420

1596

305

1711

260

1756

255

26. 5. 1761

170
170
150

11. – 13. 6.
1846
26. 6. 1846
9. 9. 1866

145
140
140
135
125

16. 3. 1871
7. 9. 1876
1876
18. 12. 1881
17. 9. 1891

120
110

1896
29. 4. 1906

105
105

15. 7. 1911
29. 8. 1911

100
100

1916
18. 8. 1916

95

10. 1. 1921

90
85

31. 7.
a 1. 8. 1926
5. 7. 1931

85

25. 10. 1931

80

1936

1516

První písemná zmínka o Příboře /Vriburch/ v listině markraběte moravského Přemysla /od 1253 král Přemysl
Otakar II./.
Postaven dřevěný kostel sv. Kříže. R. 1611 byl kostel na podnět kardinála Fr. Dietrichštejna zbourán. 1645 byl postaven
znovu, přestavěn 1778, 2x vyhořel, opět rekonstruován...
První zmínka o příborské škole. V témže roce založena první známá dobročinná akce v dějinách města - nadace Jiřího
Krašovského z Krašovic na špitál /chudobinec/.
Příborští šenkýři se poprvé sešli v jakémsi neformálním společenství.
Obec koupila kamenný šenkovní dům od Zuzany, vdovy po purkmistrovi Tomáši Fontanovi. Spojením tohoto domu se
sousedním domem vznikla tzv. stará radnice (č. 17 a 18). Ovšem první zmínka o radnici pochází už z r. 1564.
Tomáš Fontana, původně italský zedník, byl příborským purkmistrem v letech 1577–8 a 1583–4. Byl jednou z nejváženějších osobností města.
16. 11. 1936 začalo bourání staré radnice. Dne 30. 1. 1937 byla ukončena soutěž architektů na stavbu nové radnice,
Zvítězil projekt ing. arch. Stanislava Kučery a ing. arch. Jaroslava Turka z Brna. Ing. arch. Turek pocházel z Lubiny.
Dlouho bydlel v Příboře. Nová radnice se otevírala v říjnu 1938.
Byl dostavěn dřevěný kostel sv. Valentina. V letech 1765–66 byla postavena věž kostela s cibulovitou bání. Shořela
r. 1785 a báň už nebyla obnovena. Dnešní podobu kostel získal v letech 1760–1766. Od té doby prošel mnoha opravami, naposledy v r. 1996, viz níže.
Byla postavena na jednom z nejhezčích míst v okolí města Příbora - u Frývaldu, na kótě 316, socha sv. Jana Nepomuckého. Je nejstarší ze soch a křížů ve městě a okolí. V těchto místech byli prý pochováni španělští vojáci, kteří zemřeli
na mor za 30leté války.
Václav Pokorný založil v Příboře lékárnu v domě č. 113, tehdy pod křižovatkou za radnicí v Zámečnické uličce - v místě, kde je dnes tržnice.
Do Příbora byly z Říma přeneseny ostatky sv. Urbana a uloženy do kaple sv. Antonína, dnes je to kaple sv. Urbana.
Sv. Urban byl prohlášen patronem města.
Obrovská povodeň zničila několik domů a odnesla dřevěný klokočovský most.
Vznikl požár v domě č. 9 na náměstí. Vyhořelo 16 domů v ul. Volného, Nádražní, Jičínské a na náměstí.
Z iniciativy zbožného příborského občana Davida Hinnera byla postavena mezi Příborem a Skotnicí kaple sv. Jana
Sarkandera u Skotnice a byla vysvěcena.
Ustaven ,,Dobrovolný hasičský sbor“ /německý/. 3. 4. 1881 utvořen český hasičský sbor.
Antonín Cyril Stojan nastoupil o příborské pouti na zdejší faru jako kaplan.
Založen spolek vojenských veteránů.
Příborem projel první vlak.
Dostavěna a vysvěcena budova školy v Jičínské ulici. 21. 9. zahájeno vyučování v nové školní budově - měšťanská
chlapecká i dívčí škola.
Zřízeno telefonní spojení mezi Místkem, Příborem a Novým Jičínem.
Založen v Příboře „Pobočný spolek včelařský pro Příbor a okolí“. 20. 5. 1906 - první valná hromada Spolku včelařů
v Národním domě (náměstí č. 30).
Vendelín Busek, stolař, založil v Příboře pohřební ústav - tzn., že byla založena pohřební služba v Příboře
Kolaudace Katolického domu. 24. 9. otevřen pro veřejnost.
24. 9. 1911 - založeno Družstvo Katolický spolkový dům.
1921 byla ke Katolickému domu přistavěna orlovna /tělocvična/.
Po vrtech geologického průzkumu vznikly pod Hončovou hůrkou tzv. „ohníčky“.
Odhalen válečný pomník před sokolovnou jako dík 22. zem. střel. pluku za pobyt v Příboře. Na stavbu byly použity
kameny z kašny na náměstí, která byla rozebrána v r. 1899. Kameny ležely uloženy za farním kostelem.
V r. 1918 změněn na „Pomník Svobody“. Později v r. 1928 byl přemístěn pod hostinec Sklípek a v r. 1938 Němci zničen.
V r. 1928 musel pomník u sokolovny ustoupit jinému pomníku - padlých. Byl odhalen 7. 10. 1928 (kámen položen
slavnostně 28. 7. 1928).
Za okupace odstraněn, od r. 1946 stojí u ZŠ Jičínské.
Obecní vyhláškou povolena nejvyšší rychlost nákladních automobilů s železnými obručemi na 6 km/h v obci, 4 km/h
na mostech a 10 km/h mimo obec.
1. 2. 1921 vydán zákaz jízdy automobilů s železnými obručemi přes město.
Po velkých deštích se rozvodnila Lubina a způsobila v Příboře i v okolí mnoho škod.
Na radnici odhalena pamětní deska u příležitosti zřízení Župní jednoty hasičské č. 2 pro severovýchodní Moravu
v r. 1883.
Zasazena pamětní deska na rodném domě Sigmunda Freuda, dílo sochaře Frant. Juraně. Desku zničili Němci na začátku okupace.
Z darů a sbírek občanů byla postavena kaple Božského srdce Páně na Prchalově. 70. výročí v r. 2006 Prchalovjané
pěkně a také pořádně oslavili.
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70
70
70
70
65

7. 3. 1946
16. 6. 1946
28. 6.
– 9. 9. 1946
24. 10. 1946
11. 2. 1951

55
55

1961
2. 10. 1961

50

17. – 22. 7.
1966
20. – 24. 5.
1971

45
45

1. 11. 1971

45

16. 12. 1971

45

16. 12. 1971

40

3. – 5. 9.
1976

40
40

1. 1. 1976
1. 4. 1976

40

10. 6. 1976

40

1. 9. 1976

40

14. 7. 1976

30
25
25
25

březen 1986
22. 6. 1991
1991
1991

20

5. 3. 1996

20
20
20
20
20

květen 1996
13. 5. 1996
srpen 1996
11. 9. 1996
13. 9. 1996

20

20. 10. 1996

20
15
15
10

22. 12. 1996
2001
11. 11. 2001
leden – květen
2006

10

2006

Státní reálné gymnázium přejmenováno na Masarykovo státní reálné gymnázium.
První majáles Masarykova gymnázia (v Cihelňáku).
Ve třech etapách byl proveden odsun Němců. Celkem odsunuto 163 osob.
Vznikly Moravské pletařské závody, n. p., MOP se sídlem v Příboře.
Sloučena TJ Sokol a TJ Transporta pod název TJ Tatra Příbor.
Založení Basketbalového klubu Příbor.
Založeno loutkové divadlo v Příboře.
Začalo vyučování v nové Základní škole Dukelské. První ředitel Evžen Polášek. Zástupce Felix Dobiáš. 25 let se slavilo
v r. 1986 akademií. Škola byla zrušena rozhodnutím zastupitelstva 28. 6. 2001. Do budovy se nastěhovalo středisko
volného času Luna a Zvláštní škola Příbor. Současně se tady vyučovaly první třídy ZŠ Jičínské. Dnes je v budově Luna.
Velká povodeň v Příboře, voda dosahovala až ke mlýnu v Nádražní ulici, byl stržen most u nádraží, lávka pod kostelem,
zaplaveny Véska, Benátky, Klokočov.
V Příboře filmaři z Gottwaldova natáčeli film Metráček, filmovalo se u domu č. 363, na dvoře fary, u sv. Kříže, vedle
Karasů na náměstí, filmování vzbudilo pozornost občanů města. Film byl promítán v Příboře 2x v r. 1972 za hojné
účasti diváků!
Byla slavnostně předána na místním hřbitově rozptylová loučka. O její realizaci se po 4letém úsilí zasloužil propagátor
pohřbu žehem, dělník kopřivnické automobilky Alois Kunčar z Příbora. Tento nadšenec sám odpracoval na výstavbě
loučky 400 pracovních hodin. Rozptylová loučka byla vybudována dle projektu ing. Vagnera, zdobí ji socha sochaře
Fr. Juraně.
Byla otevřena samoobsluha na „hladové zdi“ v ulici Československé armády, První vedoucí tohoto tehdy největšího
a nejmodernějšího obchodu v Příboře byla Marie Horáková.
Otevřena restaurace Slávia na náměstí, „čímž se městu dostalo slušného pohostinského prostředí přímo v centru „historického jádra“ města Příbora!“
Byl to rok velkých oslav 725 let města. V muzeu otevřeli stálou expozici dějin města pod názvem Historie města a současnost (3. 9.). Vystoupil Waldemar Matuška se souborem KTO a Ústřední hudba Čsl. armády. Uskutečnilo se sportovní odpoledne na hřišti TJ Příbor, v Domě kultury byli přivítáni čestní hosté - akademičtí malíři J. V. Sládek a Vilém
Hanuš, dále prof. J. Luňáček, prof. K. Fiala, hudební skladatel PhMr. Václav Pokorný, sestra npor. Loma - M. Demlová.
Na slavnostním zasedání MěstNV byl jmenován čestným občanem města přítomný M. Vl. Avdějev.
5. 9. šli v průvodu ze Štramberské ulice na náměstí lidé se třemi dechovkami. Odpoledne probíhal program v parku s dětskou dechovkou Domu kultury a LŠU, s Helenou Vondráčkovou a Pavlem Bartoněm, orchestrem zasl. umělce Gustava
Broma a Helenou Blehárovou. Zpívali sourozenci Ulrychovi, soubor Athény. Byl odpálen ohňostroj. Večer se v Domě kultury tancovalo. Bylo osvětleno gymnázium, ZŠ Jičínská a piaristický klášter. Město vydalo sborník - 725 let města Příbora
K Příboru byla připojena obec Prchalov s 214 obyvateli, předsedou tehdy občanského výboru č. 5 byl zvolen Hugo Jahn
K Příboru byla připojena obec Hájov s 379 obyvateli, předsedou tehdy občanského výboru č. 5 byl zvolen Václav Ondřejec. Dosavadní předseda MNV Hájov Vítězslav Kantor byl zvolen řádným 13. členem rady MěstNV.
Bylo nainstalováno na velkém sloupu - vysokém 18,5 metru - nové osvětlení náměstí. Před tím náměstí osvětlovalo
6 nízkých stožárů lemujících střed náměstí ve tvaru oválu. Vysoký stožár byl odstraněn 11. 12. 1996.
Se uvolnilo celé 1. patro kláštera - odborné učiliště závodu Tatra, n. p., bylo přemístěno do Kopřivnice. 4 třídy získala
ZDŠ Jičínská, 3 místnosti byly rezervovány pro městský archiv, jedna pro piaristickou knihovnu.
Byl vybudován na rohu ulic ČSA a Sv. Čecha zásluhou občanů OV č. 3 Ant. Sattka a Josefa Prachaře památník k 725. výročí města. Kámen váží asi 1 t, tabulku zhotovil J. Prachař.
Byl zbourán známý hostinec Včelínek ve Frenštátské ulici.
1. festival dechových hudeb v Příboře u příležitosti oslav 740 let města.
Založeno Sdružení hudebníků Příbor.
Belgická firma Primus začala provozovat výrobu prádelenské profesionální techniky v České republice (Fulnek).
Do Příbora do areálu bývalého závodu Tatra se přestěhovala v říjnu 1998.
23. 9. 1999 společnost slavnostně otevřela závod IVC - Primus. Přítomen byl mimo jiné i předseda vlády Miloš Zeman.
Starosta Ing. Milan Strakoš, zástupce starosty Jan Monsport a kronikář Mgr. L. Loukotka převzali v Parlamentu ČR
v Praze z rukou předsedy parlamentu Dr. Milana Uhdeho dekret na užívání městského praporu. V Příboře poprvé
zavlál 8. 9. 1996.
Zahájení mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen Společnosti S. Freuda, autorka projektu Marie Šupová.
Zahájení obrazového vysílání Local TV Příbor, zkušební vysílání - červenec 1994.
Na setkání abiturientů Masarykova gymnázia přijel hudebník Václav Pokorný.
Radnici a litinovou kašnu na náměstí prohlásilo Ministerstvo kultury ČR za kulturní památky.
Oslavy 745 let města.
Slavnostní znovuotevření kostela sv. Valentina po generální rekonstrukci.
Večer proběhl koncert za účasti biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Fr. Lobkowicze.
Na náměstí poprvé předveden „Živý betlém“. Aktéry byli členové souboru Gaudeamus z Kopřivnice.
Město Příbor zpřístupnilo své první webové internetové stránky
První slavený Mezinárodní den válečných veteránů v Příboře.
Rekonstrukce rodného domku S. Freuda, vznik muzea. Byla provedena v rekordním čase pěti měsíců nákladem
7,762 330,- Kč. Financovalo ji město Příbor a Ministerstvo kultury. Slavnostní otevření rodného domu S Freuda se
konalo 27. 5. 2006 u příležitosti 150. výročí narození Sigmunda Freuda. Klíč na domě zůstal, nápis „Zajíc“ zmizel.
Během slavnostního otevření rodného domu za účasti prezidenta republiky Václava Klause byla odhalena Freudova
pohovka z dílny Houska – Douda.
Slavnosti se účastnili potomci Freudovy rodiny, mezi nimi i jeho pravnučka Jane McAdam Freud, sochařka a medailérka.
135 let SDH Příbor, svěcení praporu.
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10
10

květen 2006
říjen 2006

Velké oslavy 150. výročí narození S. Freuda.
Otevření tělocvičny Masarykova gymnázia. Staveniště firma převzala v lednu 2006, na podzim se tělocvična otevírala.

Zajímavé

před
19 lety

12. 6. 1992

Došlo k otevření nového městského koupaliště v Hrabiči. 1. sezona - 1992,
v r. 2016 - koupaliště vstupuje do své 25. sezony.

Máte-li jakékoli doplňky, úpravy, opravy, prosím,
ozvěte se! Moc děkuji. Příště osobnosti.

Zpracovala 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: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Rudolf
Jarnot, Muzeum Novojičínska, p. o., soukromý
archiv.

náměstí a osvětlení

rodný dům S. Freuda - jak šel čas....

BILANCE NEZÁVISLÝCH ZA ROK 2015
Ing. Jana Konečná, Sdružení nezávislých kandidátů - Příbor je náš domov

Rok 2015 znamenal pro Sdružení nezávislých kandidátů - Příbor je náš domov první rok v novém zastupitelstvu a vůbec první rok
v historii v roli opozice. Naši členové se zapojili do práce pro město, a to jak v zastupitelstvu, finančním a kontrolním výboru, komisích
rady a osadním výboru Hájov, tak ve veřejnému dění v Příboře. Jak bilancujeme?
CO SE NEZÁVISLÝM POVEDLO
CO SE NEZÁVISLÝM NEPOVEDLO
 Prosazení zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva do- × Zabránit prodeji pozemků u koupaliště za vyšší cenu než dle znaleckého posudku.
předu tak, aby občané věděli, o čem a na základě čeho se hlasuje.
 Vyhlášení nové – transparentní - soutěže na návrh Lávky přes × Zabránit prodloužení pronájmu kotelny Lomená na dalších 10 let
bez výběrového řízení.
Lubinu. V současné době projevilo zájem více než 40 zpracovatelů.
 Prosazení odložení prodeje budovy MŠ Hájov bez výběrového × Prosadit úpravu pravidel veřejné finanční podpory města o kritéria hodnocení a rozdělování.
řízení a bez znaleckého posudku.
 Zabránění odtržení části Pasek a připojení k Závišicím.
 Zamítnutí návrhu na zvýšení odměn zastupitelů a členů rady.
CO BY NEZÁVISLÍ V PŘÍŠTÍM ROCE UVÍTALI
Výrazné zvýšení kvality a úplnosti podkladových materiálů pro jedná- Zlepšení úrovně vystupování na zastupitelstvu, obecně odklon od
ní zastupitelstva tak, aby mohli zastupitelé zodpovědně rozhodovat.
osobního napadání k věcnosti.
Při rozhodování zohlednit zájmy města na více než jedno volební ob- Odbourání technokratického přístupu vedení města k občanům
dobí, v zacházení s financemi a majetkem města se chovat jako řádný a spolkům.
hospodář.

Všem našim příznivcům děkujeme za podporu, velmi si jí vážíme.
Všem občanům pak do nového roku 2016 přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti.
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Vaši Nezávislí

ZE SPORTU
SPORT BYL JEHO ŽIVOT – Mgr. Pavel Sattek
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Mgr. Pavel Sattek zemřel náhle po krátké těžké nemoci
1. prosince 2015.
Pana Pavla Sattka si většina z nás bude pamatovat jako člověka spojeného s Tělovýchovnou jednotou Příbor. Další si ho
spojí přímo se vzpíráním. Mně se při vyřčení jeho jména vybaví
úplně jako první! vzpomínka - vzpomínka na zasedání zastupitelstva města 23. května v roce 1996. Pavel Sattek tehdy řekl: „Já
se veřejně přiznám, že jsem byl v minulém období proti městské
televizi (poznámka - vysílal se tenkrát pouze teletext - psané zprávy) a minule jsme ji viděl poprvé (poznámka - vůbec poprvé jsme
zpracovali a odvysílali obrazové zpravodajství) a ty šoty se mi velmi
líbily, podporuji městskou televizi!“ a podle toho také hlasoval.
Byl jedním ze 14 zastupitelů, kteří byli pro zavedení obrazového vysílání LTV. V roce 2016 to bude 20 let.
A pak už mám Pavla Sattka spojeného jen a jen se sportem.
Za oněch 19 let od roku 1996 až do letoška jsme spolu natočili nespočet rozhovorů, mnoho zpráv a reportáží. Týkaly se TJ,
vzpírání, sauny, haly...Týkaly se pěkných věcí, řešili jsme ale
i problémy. V posledním vstupu letos na podzim se pan Sattek radoval z rekonstrukce vodo-topo rozvodů ve sportovní
hale ve Štramberské ulici. A také se těšil na republikové finále
ve vzpírání družstev starších žáků 28. listopadu. Toho se ale
už nedočkal. Pavel Sattek svůj poslední zápas - zápas se sebou
samým prohrál. 1. 12. 2015 zemřel.
Pavel Sattek se narodil v Příboře v roce 1943. Vyučil se automechanikem pro Tatru Kopřivnici. Od dětství hodně sportoval,
ale - ten svůj sport - jak říkával - definitivně našel v 19 letech.
Tehdy začal vzpírat v Sokolu Petřvald. A právě vzpírání se stalo neoddělitelnou součástí jeho života.
V roce 1967 Pavel Sattek založil
v Příboře při TJ
kroužek vzpírání. Tehdy začal
popr vé trénovat, pracoval s 15
a 16letými chlapci. První soutěže
„jeho“ závodníci
absolvovali v roce
1968. Sám dojížděl na tréninky
Pavel Sattek vzpíral i během vojenské služby. Jako
B a n í k u O s t r ačinky mu posloužilo leccos....
va, kde startoval
z počátku v druhé lize a pak v družstvu první ligy.
V roce 1971 se stal mistrem České republiky ve váze do 67,5 kg
a byl zařazen do československé reprezentace. Po skončení závodění v Ostravě přestoupil do Kopřivnice, kde pomohl vybojovat
první ligu. V Kopřivnici zakončil svou závodní činnost. Ani
poté činku úplně neopustil. Účastnil se mistrovství veteránů
a jako veterán získal i několik republikových titulů.
Ale to už sklízel úspěchy jako trenér. V roce 1969 se z kroužku
vzpírání v Příboře stal oddíl vzpírání TJ Příbor. A díky úspěchům tehdejších svěřenců Pavla Sattka - úspěchům na úrovni
kraje, České republiky i Československa - bylo v Příboře v roce
1979 slavnostně otevřeno tréninkové středisko mládeže. Jména
chlapců, které přivedl k titulu, by zabrala několik řádků!! Startovali na mistrovstvích republiky, Evropy i světa. Dodnes mají
medaile a poháry uschovány. Byl na ně pyšný. Sem tam se nám
o nich jen tak se skromností jemu vlastní - zmínil.
Pavel Sattek také pracoval v komisi pro mládež při Českém sva-

1992, otevření sportovní haly

zu vzpírání a v roce 1980 byl jmenován trenérem reprezentace
Československa do 18 let. Byli v ní zařazeni i někteří jeho odchovanci. Reprezentaci vedl 3 roky. Zároveň pracoval v komisi
vrcholového sportu Svazu vzpírání ČSSR. Později už jako absolvent trenérské školy, tedy jako profesionál i co se týče vzdělání
- byl jmenován do funkce reprezentačního trenéra juniorů.
Tuto činnost ukončil v roce 2003, ale až do roku 2005 byl členem předsednictva Svazu vzpírání ČR.
Od aktivity ve sportu to byl jen krůček do politiky. Lidé
ho znali, a tak ho v roce 1994 zvolili do zastupitelstva města
- z 9. místa na kandidátce ODS tehdy poskočil na třetí. V politice setrval dvě volební období a pak se opět v Příboře věnoval
hlavně sportu. V TJ Příbor pracoval jako dobrovolný funkcionář od roku 1980 a funkci předsedy TJ vykonával 12 let.
Na závodech masters v dubnu 2014 zástupce Svazu vzpírání
oficiálně přijal Pavla Sattka do pomyslné síně slávy Českého
svazu vzpírání České republiky.
Pavel Sattek se upřímně radoval ze sportovních úspěchů
svých svěřenců před léty i dnes. Naposledy přivedl starší žáky
až na Mistrovství České republiky. Poslední soutěží, na kterou
je připravoval,
bylo listopadové f i n á le l ig y
družstev žáků.
Pří borští závodníci se mezi
osmi nejlepšími týmy České
republiky umístili čtvrtí. Pavel
Sattek, dlouholetý aktivní člen
Tělov ýchov né
jednoty Příbor,
její dlouholetý
předseda, člověk, který se zasloužil např. i o postavení sportovní haly v Příboře a zřízení sauny, se o tom už nikdy nedozví.
Pavel Sattek zemřel náhle 1. prosince po krátké těžké nemoci. Jen těžko bude Tělovýchovná jednota Příbor hledat člověka,
který ho v jeho činnosti, v jeho sportovním nadšení i odhodlání řešit problémy, nahradí.
Rodina i přátelé - včetně těch sportovních - a veřejnost se
s Pavlem Sattkem rozloučili v sobotu 5. prosince 2015 na městském hřbitově v Příboře. Všem pozůstalým upřímnou soustrast.
Foto: rodinný archiv
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FINÁLE LIGY STARŠÍCH ŽÁKŮ VE VZPÍRÁNÍ DRUŽSTEV
Lubomír Jurečka, TJ Příbor

Dne 28. 11. 2015 se v Příboře uskutečnilo finále ligy družstev
ve vzpírání starších žáků. Příborské družstvo skončilo na pěkném čtvrtém místě. Soutěže se zúčastnila družstva VŠOZ Horní
Suchá A a B, Bonatrans Bohumín, SKV Příbor, SKV Baník Havířov, TJ Baník Sokolov, TATRA Kopřivnice, TJ Lokomotiva
Cheb, SKV Teplice.

Smutnou zprávou bylo pro všechny zúčastněné to, že se na turnaj družstev žáků nedostaví předseda Tělovýchovné jednoty
Příbor pan Mgr. Pavel Sattek, kterého postihla srdeční příhoda,
a musel být hospitalizován v nemocnici. I přesto se pořadatelé snažili toto republikové finále uskutečnit, a to se jim povedlo.

Reportáž ze soutěže v Local TV Příbor, ZPRÁVY 50. týden,
http://www.youtube.com/watch?v=su8oq8cp_IY

KONEC ROKU BASKETBALISTŮM BK PŘÍBOR VYŠEL
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Na vynikající třetí místo 2. ligy se po čtyřech vítězstvích v řadě
vyšplhaly v prosinci ženy Basketbalového klubu Příbor. Sérii výher
odstartovaly proti Zlínu (80:50), následně porazily také Handicap
Tišnov B (83:69) a dvakrát i Havířov (88:65 venku a 79:55 doma).
A právě dvě výhry s Havířovem ženy katapultovaly do první poloviny
tabulky. „Taktika před utkáním na palubovce Havířova byla jasná dát více bodů, než soupeřky. Začátek ale patřil domácím hráčkám,

Muži BK Příbor sezóna 2015/2016. Horní řada zleva: Antonín Gála,
Petr Bobko, Petr Knápek, Aleš Zemánek, Petr Slaný, Martin Kubáň
a hrající trenér Libor Piškytl.
Dolní řada zleva: Martin Říčka, Petr Bukovjan, Jaroslav Kretschmann,
Petr Čáslavský, Daniel Drtil a Pavel Rynda. Foto: Jiří Tomaškovič
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které se k bodům dostávaly až příliš snadno. Nedaly jsme se, v dalším průběhu jsme zlepšily týmovou obranu a vývoj utkání se ihned
začal otáčet. V poslední čtvrtině domácí nasadily zónovou obranu,
s tou jsme si ale poradily a domů jsme si odvezly zasloužené a překvapivě vysoké vítězství,“ řekla hrající trenérka Michaela Drtilová.
Ani v odvetě nenašly hráčky Havířova recept na v pohodě hrající příborské ženy. „Dařila se nám střelba ze střední vzdálenosti.
Kritická byla opět pouze třetí čtvrtina, kterou jsme prohrály o bod.
V poslední části na nás soupeřky znovu zkusily zónovou obranu, ale
zase neuspěly“ popisovala Michaela Drtilová.
Také v LTV Příbor, ZPRAVODAJSTVÍ 50. týden,
http://www.youtube.com/watch?v=su8oq8cp_IY
Velmi kvalitními výkony se v závěru loňského roku prezentovali také muži BK Příbor. V posledním domácím zápase (po uzávěrce
vydání hráli ještě v Třinci a Českém Těšíně) hostili doma Zbrojovku Vsetín, a ač nastoupili jen v devíti, dokázali silného protivníka
porazit 68:63. „Nebývá rozhodně pravidlem, aby hostujících hráčů
bylo více, než domácích. Tentokrát tomu tak bylo, protože obávaný
soupeř přijel v jedenácti lidech,“ popisoval trenér mužů Libor Piškytl. „Po pomalejším startu, kdy jsme ještě minutu před koncem první
čtvrtiny prohrávali o sedm bodů, se nám podařilo jedenáctibodovou
šňůrou dostat do vedení 20:16 a hlavně díky čtyřem trojkám Jardy
Kretschmanna vyhrát první poločas 39:26. Díky slabší chvilce v úvodu druhé půle bylo ale utkání vyrovnané až do konce. I díky skvělým
fanouškům se nám nakonec podařilo Vsetín porazit. Je to důležitá
výhra, jsem rád, že kluci nechali na hřišti maximum a pořádně zabojovali,“ chválil příborské basketbalisty trenér Piškytl.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
DEN RODINY – ČAROVNÉ RODINNÉ ODPOLEDNE
Šárka Tótová, DiS., členka Academia Via Familia

Spolek na podporu rodiny Academia Via Familia, který působí v Příboře
od r. 2009, opět po roce uspořádal 21. listopadu 2015 Den rodiny formou tzv.
Čarovného rodinného odpoledne ve Fit centru ve Štramberské ulici.
Přišlo za námi několik rodin, které si mohly poslechnout pěvecké vystoupení
nově vzniklého sboru SC Gospel Příbor, které bylo velmi povznášející a navnaďující nás k adventní atmosféře. Rovněž jsme se dozvěděli o významu adventu
a adventních svících. Děti se přímo zúčastnily vyprávění, když hledaly související obrázky.
Rodinky tak byly posilněny na duchu a aby netrpěly i fyzicky, mohly se zajít posilnit napečenými štrůdly, za které pekařkám děkujeme.
Potom se konaly různé disciplíny jako „vaření“ formou poznávání různých
koření čichem, úklid v domě, kde nesmí chybět koště, postavit dům či zasadit
strom aneb ať žije lego nebo jít na rodinný nákup a přitom nezbořit obchod,
jít na lov aneb výlov rybníku a také vysvobodit rukojmí a nesmělo chybět tradiční napsání básně z vybraných slov. Disciplín se účastnily rodinné týmy, které mohly vyhrát hodnotné ceny.
A samozřejmě se točila loterie, kterou zaštiťovalo oblíbené kolo štěstí. A aby zábavy nebylo málo, měli jsme tu i skákací
atrakce, které nadchly hlavně mladší účastníky naší akce.
Myslím, že to bylo vskutku čarovné odpoledne, ze kterého nikdo neodešel s prázdnou. Tak snad opět za rok na viděnou.
Local TV Příbor, zprávy 50. týden, http://www.youtube.com/watch?v=su8oq8cp_IY

VÍKENDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Šárka Tótová, DiS., členka Academia Via Familia

Finanční gramotnost by měla patřit k základnímu vzdělání
každého člověka. Život v rodině nás učí různým věcem, se kterými se postupně seznamujeme a připravujeme se na samostatný
život do doby, než jako děti vyrosteme a stanou se z nás dospělé
osoby plně zodpovědné za svůj život. Bohužel to tak nefunguje
vždy, ať už jsou příčiny jakékoliv.
Naše organizace Academia Via Familia podporuje prorodinné hodnoty a kromě dalších činností se zabývá i prací s dětmi,
které neměly tolik štěstí na dobré rodinné zázemí.
Již po několikáté jsme mohli uspořádat projekt zabývající se
finanční gramotností. Tentokrát jsme spolupracovali s dětmi
z Dětského domova v Příboře. Projekt byl finančně podpořen
z VFP města Příbora.
V listopadu jsme uspořádali 2 víkendy, které se zabývaly finanční gramotností. Co je to finanční gramotnost jsme se ptali
i našich víkendových svěřenců. Odpovědi byly opravdu zajímavé, padlo i: ,,…jako, že nebudeme gramlaví?” anebo ,,… budeme
se bavit o penězích?“ Ano, jak s nimi rozumně hospodařit, najíst
se, obléknout, zaplatit nájem, a když budeme hodně šikovní, tak
i něco ušetřit, nebo si udělat radost.
Děti se rozdělily do rodinných seskupení. Každou ,,rodinku“ tvořilo pět členů, kteří museli být schopni se vzájemně
dohodnout. Domluvila se pravidla víkendové akce a finanční
gramotnost mohla začít.
Začali jsme se zabývat, jak za svěřené peníze nakoupit jídlo
pro pětičlenou rodinu a přitom neumřít hlady, protože nám nejde jen o to uvařit si. Účastníci si museli promyslet jídelníček, být
schopni jídlo uvařit, zjistit, kolik to bude stát, vejít se do rozpočtu. Jít sami nakupovat, rozvrhnout si čas a stihnout vše tak, jak
bylo domluveno. Hlavně na nic nezapomenout, bez surovin se
špatně vaří a ztrácí se drahocenný čas. Uvařit a přitom se dobře
a relativně levně najíst bylo účelem.
Za odměnu jsme jeli na bazén, což napomohlo k utužení
dobrých vztahů a k vzájemnému seznamování.
Druhý víkend jsme kromě vaření sestavovali detailní rodinný rozpočet - rozčarovaní z toho, že život je drahý bylo zjevné.

Mít vyrovnaný rozpočet příjmů i výdajů nebylo snadné. Padlo
dokonce pár návrhů, že při nedostatku příjmů bychom měli zajít za nadřízeným, ať nám zvýší mzdu, že máme příliš výdajů :-)
Zajímavé řešení, jen ta praxe je poněkud jiná.
Víkendy se nezabývaly ,,jen“ vařením, ale také vztahy, povídáním, sdílením a také jsme žili ,,kulturním životem” - promítli
si filmy, zpívali, hráli hry.
Víkendy měly i motivaci: snažení ve vaření, počítání nákladů na jídlo i bodové hodnocení chuti odbornou porotou, kterou
tvořili všichni členové akce, že by se ani ,,Masterchef“ nestyděl.
Dostalo se i na hodnotné ceny udělené vítězům i poraženým.
Pobyt jsme uskutečnili v zázemí střediska Dětské misie
v Příboře.
Práce v tomto směru je zajímavá, jelikož s penězi zacházíme každý den všichni a měli bychom s nimi umět hospodařit.
Takovými ,,kurzy“ by potřebovali procházet i mnozí již dospělí. Rádi bychom v této činnosti pokračovali i příští rok a nabídli
ji i širší veřejnosti.
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MASARYKOVO GYMNÁZIUM NAVŠTÍVIL FREUD
Mgr. Marie Šupová, Společnost Sigmunda Freuda Příbor

V pátek 27. listopadu 2015 byly Dny otevřených dveří
na Masarykově gymnáziu v Příboře programově obohaceny
o zajímavou výstavu „Sigmund Freud“. Výstava je majetkem Rakouského kulturního fóra v Praze a Společnost Sigmunda Freuda
/SSF/ ji zapůjčila pro studenty našeho gymnázia k připomenutí
25. výročí její činnosti. Gymnáziu patří dík za její instalaci a prezentaci. Stručný, avšak výstižný doprovodný text je dvojjazyčný,
takže neposkytuje pouze fakta, ale nabízí i možnost zpestření
jazykové výuky.
Při tvorbě tohoto projektu jsem pátrala po souvislostech, které
by spojovaly činnost SSF s aktivitami našeho gymnázia. A nemusela jsem pátrat dlouho. Pan Jaromír Štěrba, bývalý ředitel
gymnázia Příbor, pracoval několik let v čele SSF a uplatnil zde
své bohaté jazykové znalosti i svůj zájem o historii a psychologii. Jeho zásluhou navázala společnost mnohé mezinárodní
kontakty i spolupráci s rozsáhlým Archivem
Sigmunda Freuda ve Washingtonu. Před dvěma lety emeritní ředitel této instituce navštívil
osobně Příbor spolu s dalšími psychoanalytiky
z 23 zemí při příležitosti konání mezinárodní
konference v našem Kulturním domě. Bohužel z důvodu úmrtí pana ředitele Štěrby se tito
dva protagonisté při této vzácné příležitosti již
nemohli setkat osobně
A co o této výstavě „Sigmund Freud“
uvádí její autoři?
„Tato rozsáhlá výstava srozumitelně přibližuje
slovem a obrazem život a dílo Sigmunda Freuda. Jeho jednotlivé životní etapy od moravského
Příbora přes Lipsko a Vídeň do Londýna ,
jeho výzkumné pobyty v zahraničí a společenské otřesy, které způsobily jeho poznatky nejen
v císařském městě Vídni, ale i v celé monarchii
a v celém světě. Výstava podrobně osvětluje jeho
učení, ukazuje však také Sigmunda Freuda jako

velkého spisovatele a v neposlední řadě i jako soukromou osobu.“
Prezentaci výstavy SIGMUND FREUD jsem se již několikrát
organizačně zajišťovala na různých místech mimo naše město.
Tentokrát mě zajímalo, jak budou výstavu vnímat a komentovat
návštěvníci přímo v jeho rodišti – v Příboře. Na závěr připojuji
pro čtenáře Měsíčníku pár postřehů z této miniankety:
Dotaz: „Co vás na této výstavě nejvíce zaujalo, překvapilo jak
v pozitivním, tak třeba i v negativním smyslu….“
Tomáš: „Zaujalo mně zpracování výstavy, kde život a dílo S. Freuda je dokresleno děním v jeho okolí, včetně lidí, kteří nějakým
způsobem zasáhli do jeho života, případně ho ovlivnili. Výstava
rovněž stručně vysvětluje pojmy z oblasti psychoanalýzy. Pro studenty gymnázia je výstava určitě přínosem pro přiblížení doby,
života a díla velkého příborského rodáka.“
Saša: „Vernisáž splnila mé očekávání - připomenutí příborského rodáka a jeho vliv na mnohé oblasti lidské
činnosti. Jeho studie sexuality jsou všeobecně známé, proto mě nejvíce zaujalo Freudovo
spojení s výtvarným uměním, na což má být
zaměřena i jedna z plánovaných přednášek
v příštím roce. Moc se na ni těším…“
Táňa: „Výstavní panely zachycují všechny důležité mezníky života našeho rodáka S. Freuda.
Nejzajímavější byl pro mě jeho vztah k umění,
jeho bohaté kontakty s různými umělci, a vědci
z různých oblastí v oblasti psychoanalýzy. Celá
akce probíhala v příjemné atmosféře. Potěšila
mě spolupráce SSF v zastoupení p. Mgr. Šupové
s příborským gymnáziem a městem Příborem,
kteří společným úsilím vernisáž a výstavu
zajistili. Díky Dnům otevřených dveří Masarykova gymnázia mohla vernisáž navštívit
a výstavu si prohlédnout i širší příborská
veřejnost“.
Supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 651 856
Za doprovodné foto děkuji panu Tomáši Eslerovi.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Alena Sochová, osadní výbor Prchalov

Již několik let pořádá osadní výbor v Prchalově pro své starší
občany předvánoční setkání. Snažíme se spojit společné setkání
a posezení i s nějakým programem. Letos jsme se proto vydali
do Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm za tamějším slavným rodákem Albínem Poláškem, autorem slavného sousoší věrozvěstů
Cyrila a Metoděje i sochy pohanského boha Radegasta na Radhošti. Než jsme se dostali k životu a dílu tohoto význačného
člověka, který se narodil ve Frenštátě pod Radhoštěm (a ve měs-
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tě jsou i cenné památky připomínající jeho umění a celý život se
snažil do svého rodného kraje vracet), jsme si prohlédli zajímavou
expozici „Člunek zpívá“. Expozice vypráví o historii tkalcovství,
které již od 17. století přinášelo obživu většině obyvatel chudého
podhorského městečka Frenštátu a jeho okolí. Tkalcovský cech
byl jedním z prvních a nejstarších ve městě a přinesl věhlas celému regionu i díky výrobě modrotisku.
Další expozice, kterou jsme navštívili, se jmenuje „Tam
za mořem“. Jen málo měst nebo obcí v naší republice má své
protějšky daleko za mořem. V Texasu najdeme osady Frenstat,
Frydek, Vsetin, Roznov, Hostyn, Praha a další, které zde vystěhovalci založili. Dodnes je čeština v tomto severoamerickém státě
třetím nejpoužívanějším jazykem. Český původ uvádí až 750 tisíc občanů v Texasu a z nich plných 80 % pochází z Moravy. Je
doloženo, že nejvíce jich pochází právě z Frenštátu. Především
tato skutečnost byla důvodem vzniku ojedinělé expozice vystěhovalectví ve frenštátském muzeu. Rozsáhlou emigraci z regionu
podnítila průmyslová revoluce, hospodářské krize a válečné konflikty, které spolu s neúrodou zasáhly celou Evropu. Vystěhování
pro řadu lidí znamenalo naději v lepší život.
Závěr návštěvy muzea patřil již zmíněnému Albínu Poláškovi, který zemřel ve Winter Parku na Floridě.
Poté se „účastníci zájezdu“ společně autobusem přemístili do BaV klubu v Příboře, kde bylo připraveno malé pohoštění
a symbolický dárek.
Děkujeme všem, kteří se s námi vydali na cesty, a doufáme
v jejich přízeň i v příštím roce na další cestě za krásami okolí.

POZVÁNKA DO FILMOVÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., Ing. Jana Konečná

Bude to již téměř jedenáct let, kdy v bývalém příborském kině
Úsměv proběhla v roce 2005 poslední filmová projekce. Od té doby
zde nikdy nedošlo k dlouhodobému a pravidelnému promítání. Pouze
k několika pokusům oživit filmovou kulturu, které měly spíše charakter ojedinělých akcí než pevného institucionálního pojetí. Dne
4. prosince 2015 jsme oficiálně zahájili činnost Filmového klubu
v Příboře, jehož momentální sídlo je v Loutkovém divadle Beránek. Filmový klub funguje v rámci organizace Coworking Centrum
v Příboře. Tímto bychom zároveň chtěli velmi poděkovat městu Příboru, paní místostarostce Daně Foriškové a panu Metoději Beranovi
za umožnění využívání tohoto kulturního zařízení za účelem filmového promítání. Pro první projekci jsme vybrali filmy Karbon (2013)
a Teď ne, Broskvičko (2015) za osobní účasti jejich tvůrce, nezávislého
karvinského filmaře Lukáše Bulavy, který své snímky příborskému
publiku také uvedl. Po projekcích následovala debata s naším hostem,
během které vysvětlil divákům další aspekty své tvorby.
Dramaturgii našeho klubu bychom chtěli alespoň v počátku založit
na třech základních premisách. 1) Zaměřit se na tvorbu nezávislých
filmařů, jejichž filmy nejsou dostupné v široké distribuci a kteří mohou nabídnout místnímu publiku novou audiovizuální alternativu
i nabídku programu, se kterým se nemůže běžně setkat v kinech či
jiných filmových klubech.
2) Prezentovat nové tematické, formální a žánrové horizonty současné české (i zahraniční) filmové tvorby.
3) A nakonec také touto programovou koncepcí a dramaturgií
vytvářet propagaci jednotlivým tvůrcům, protože za současných

produkčních a ekonomických podmínek filmového průmyslu i filmařské konkurence je velmi obtížné se v této oblasti prosadit.
Důvodem naši dramaturgie je také otázka autorských práv, neboť
tyto filmy nevznikají v rámci filmového průmyslu a nemají širokou
distribuci, tudíž zajišťujeme práva a povolení k projekcím přímo
u konkrétních tvůrců, jejichž snímky zamýšlíme promítat.
U jednotlivých promítání se budeme snažit zajistit osobní účast filmařů, neboť interakce mezi tvůrci a filmovým publikem je kulturně
obohacujícím zážitkem.
Podrobnější rozhovor s Lukášem Bulavou i reportáž z první oficiální
projekce přinese zpravodajství LTV Příbor Ireny a Pavla Nedomových, kterým tímto velmi děkujeme za propagaci a šíření povědomí
o filmovém klubu.
Závěrem bychom chtěli citovat divácký ohlas paní Hany Švecové, která navštívila oba promítané filmy: „Včera byl filmový klub
super!!! Jsem nadšená a i manžel, ačkoliv se mu nechtělo večer z baráku, řekl, že příště určitě zas přijde. Nečekala bych, že amatérská
tvorba může působit tak profesionálně, už jsem dlouho nestrávila
páteční večer tak zábavným způsobem. Asi si "Broskvičku" ještě jednou pustím na YT, ale i první horor byl moc povedený.“ Zmíněná
reakce dokládá, že zájem o tuto oblast filmové tvorby může existovat také v Příboře, tak tedy určitě přijďte a podpořte nás svou
účastí. Jste všichni srdečně zváni a těšíme se na setkání s Vámi
v zatemněném sálu s velkým filmovým plátnem. Kultuře v Příboře zdar a filmové zvláště !
Zpráva v Local TV Příbor, 51. zprávy, www.televize-pribor.cz

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LEDEN 2016
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

STŘEDA 6. 1. 2016
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž výstavy fotografií Břetislava Jansy z Fotoklubu Safír Turnov. Výstavu můžete
zhlédnout do 2. března.
SOBOTA 30. 1. 2016
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se na pár hodin Školní jídelna
Komenského v Příboře promění v taneční sál. S ohledem na rekonstrukci Kulturního domu se zde uskuteční již XIII. Valentýnský ples.
K tanci a poslechu stejně jako předešlé roky zahraje skupina Rivieras
show band, která dokáže tanečníky pořádně roztančit a dobře pobavit.
V tělocvičně ZŠ Jičínské vznikne malá improvizovaná tančírna, ve které bude hrát cimbálová muzika Konopjan. V doprovodném programu
vystoupí žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Příbor a taneční pár mistrovské taneční třídy M Jan Tyllich & Monika Martynková.
Můžete se těšit na hodnotné ceny ze slosovatelné sbírky. Vstup na ples
bude od 19:00 hodin, program začne ve 20:00 hodin. Cena vstupenky

je 210,- Kč, včetně večeře a přípitku. Předprodej bude zahájen ve středu 13. 1. 2016 v městském informačním centru. Vzhledem k omezené
kapacitě doporučujeme si zakoupit vstupenky v předstihu.
PŘIPRAVUJEME :
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 se letos poprvé město Příbor připojí k devíti
moravským a českým městům, ve kterých se bude konat SONGFEST 2016 – Vítání roku opice. Jedná se o 15. ročník festivalu.
Nadcházejí rok 2016 je ve znamení „ohnivé opice“. V Příboře se
můžete těšit na vystoupení čínské zpěvačky a hlavní organizátorky festivalu Feng-yűn Song, českého básníka, písničkáře a prozaika
Jana Buriana, houslistu, herce a zpěváka Martina Brožka a místního
sboru amatérských zpěváků zpívajícího pro radost. Hlavním hostem bude tradiční pekingská opera Opičí král.
Zajímavý netradiční program se uskuteční v prostorách piaristického kláštera. Podrobný program bude uveden na plakátech
a webových stránkách města.

INZERCE

PAMPELIŠKA
Náměstí S. Freuda 46, Příbor

z důvodu zrušení prodejny
zve k výprodeji od 12. do 22. ledna 2016

zboží i zařízení, slevy 10-50%
Otevřeno: út, st: 13,.30-17,30
čt, pá:

9-11,30 a 13,30 – 17,30h

so :

9-11,30
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KULTURNÍ PROGRAM – LEDEN
Pátek 1. ledna od 13:00 hod.
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“

Klub českých turistů Příbor

Pátek 1. ledna – čtvrtek 14. ledna
TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA

Charita Kopřivnice

Probíhající výstava do 5. ledna
VÝSTAVA VLADANA MÁCHY
Galerie v radnici.
Středa 6. ledna od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Pondělí 18. ledna od 17:00 hod.
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ
Djembe, šamanské bubny a jiné perkusí
nástroje,
prvky
muzikoterapie.
Bubny
a perkusí nástroje zapůjčíme.
Nutno se předem přihlásit. Vstupné: děti do
15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč.
Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Město Příbor

Středa 20. ledna od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Středa 20. ledna od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - ZIMNÍ SEMESTR

Město Příbor

Čtvrtek 21. ledna 17:15 hod.
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
Zájezd do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ, na
činohru. Odjezd od Sokolovny v Příboře.
Předprodej v BAV klubu. Cena: 310,- Kč.

Středa 6. ledna od 17:00 hod.
VÝSTAVA BŘETISLAVA JANSY
Vernisáž výstavy.
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Středa 6. ledna od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - ZIMNÍ SEMESTR
Každou středu se sejdeme s Hankou Švecovou.
Cena: 50,- Kč/h šití. Rezervace 731 474 606.

Coworking Centrum v Přiboře

Pátek 8. ledna od 20:00 hod.
PŘÍBORSKÝ FILMOVÝ KLUB
(Loutkové divadlo, vstup z parku za Penny),
Vstupné 75,- Kč.
FANTAZMA (2015, 14 min. mysteriózní /
drama/ romance, BAR); režie: Lukáš Masner.
Mysteriózní intimní lovestory odehrávající se
v kulisách tiché i tepající noční metropole.
AMANITA FLACHBARTII (2014, 57 min.
komedie /drama); režie: Lukáš Masner.
Satirické komediální drama o třech mužích,
které svede dohromady živel ulice.
Coworking Centrum v Přiboře

Sobota 9. ledna od 17:15 hod.
EDITH A MARLEN
Zájezd do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ,
na muzikál. Odjezd od Sokolovny v Příboře.
Cena: 310,- Kč.

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Úterý 12. ledna od 17:00 hod.
JAK SI ŽIJEME V PŘÍBOŘE – TÉMA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Veřejná diskuse o tom, jak se nám v tom
našem Příboře vlastně žije, co se nám tu líbí
a co nelíbí, šance nechat zaznít svůj hlas
a zaznamenat svůj názor. Vstupné dobrovolné.
Rezervace na 731 474 606.
Coworking Centrum v Přiboře

Středa 13. ledna od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - ZIMNÍ SEMESTR

Coworking Centrum v Přiboře

Sobota 16. ledna od 9:00 hod.
APITERAPIE
LÉČIVÁ MOC VČEL A VČELÍCH PRODUKTŮ
Přednáška. Přednáší MUDr Jana Hajdušková.
Zasedací síň piaristické koleje.

ZO Českého svazu včelařů v Příboře
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Coworking Centrum v Přiboře

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Pátek 22. ledna od 11:00 hod.
ZABIJAČKOVÉ HODY

Hostinec U Čechů

Pátek 22. ledna od 17:00 hod.
SETKÁNÍ S MAGDALENOU KUBEČKOVOU
Jaké jsou osobní zkušenosti z působení
v Bruselu v době českého předsednictví, práce
na americké, ruské a nyní běloruské
ambasádě? Jak se žije v Bělorusku a čeho si
můžeme u nás doma vážit? Veřejné setkání.
Rezervace na 731 474 606.
Coworking Centrum v Přiboře

Úterý 26. ledna od 10:00 hod.
HRAVÉ DOPOLEDNE RODINNÉHO KLUBU
KULIČKY
V programu zábavné i taneční hry, říkadla,
básničky, písničky, skákání na trampolíně,
využití step. bedýnek a další. Nutno se předem
přihlásit. Zrcadlový sál na ul. Dukelská.
Vstupné: 40,- Kč.
Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Úterý 26. ledna od 9:00 a 16:00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Práce s vlastním materiálem. Počet míst
omezen, na akci je nutné se přihlásit.
Cena: 100,- Kč. Info: K. Bukovjanová.
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Úterý 26. ledna od 16:00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Kurz
pletení
z pedigu
pro
začátečníky
i pokročilé pod vedením lektorky paní Věry
Slívové. Výrobek bude upřesněn na kurzu.
Na akci je nutno se přihlásit, počet míst omezen.
Kurzovné: 200,- Kč. Info: K. Bukovjanová.
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Úterý 26. ledna od 16:00 hod.
HRAVÉ NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRU S JANOU
KELLERMANOVOU
Povídání a workshop s designérkou Janou
Kellermannovou z Frenštátu, známou z pořadu
ČT Bydlení je hra. Jaká jsou základní pravidla

pro práci na interiéru, jak poskládat barvy?
Co Janu na této práci baví? Jak funguje její
studio Ulita na malém městě? Vstupné
dobrovolné. Rezervace na 731 474 606.
Coworking Centrum v Přiboře

Úterý 26. ledna od 16:30 hod.
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Cena: 100,- Kč. Info: K. Bukovjanová.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Středa 27. ledna od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - ZIMNÍ SEMESTR

Coworking Centrum v Přiboře

Pátek 29. ledna od 9:00 hod.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Herna TJ Sokol. Startovné 20,- Kč.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Sobota 30. ledna od 8:00 hod.
O POHÁR LUNY PŘÍBOR
Turnaj ve florbalu pro neregistrované kroužky,
který je určen kategorii starších žáků.
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Sobota 30. ledna od 19:00 hod.
XIII. VALENTÝNSKÝ PLES

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

SAUNA PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor,
Po: 15:00 - 21:00 hod.
Út. 15:00 - 21:00 hod.
St: 15:00 - 21:00 hod.
Čt: 15:00 - 21:00 hod.
Pá: 15:00 - 21:00 hod.
So: 15:00 - 21:00 hod.

ul. Štramberská
muži
ženy
společná
muži
ženy
společná

CVIČENÍ TAI-CHI

 607 714 277

Základní škola Npor. Loma v Příboře

Čtvrtek: 18:30 hod.
Město Příbor

Probíhající výstava do 31. ledna
HISTORICKÉ VYŘEZÁVANÉ BETLÉMY

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Probíhající výstava do 31. ledna
DŘEVOŘEZBY SVATÝCH
NEPROFESIONÁLNÍHO ŘEZBÁŘE
METODĚJE BERANA Z PŘÍBORA

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Pondělí 1. 2. – pátek 5. 2. od 8:00 hod.
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR
Určeno pro děti do 13 let. Cena: 800,- Kč.
Cena za jednotlivý den 200,- Kč.
Info: K. Bukovjanová, J. Lupíková.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. /30 minut!!
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV.
Neděle - premiéry zpravodajských relací.
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později.

 776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Lidická 50 – piaristický klášter
Út, čt:
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 hod.
Ne:
9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PŘÍBOŘE

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

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po:
9:30 – 10:30 hod.
body ball+over ball (D)
15:30 – 16:30 hod.
dětský aerobic (D+T)
20:00 – 21:00 hod.
aerobik+bodystyling (T)
Út: 17:00 – 17:50 hod.
port de bras (Tereza – fit)
step aero (choreo+bodywork T)
18:00 – 19:00 hod.
St: 18:30 – 19:30 hod.
bodyform (Tereza)
20:00 – 21:00 hod.
bodyball + overball (Draha)
Čt: 16:30 – 17:20 hod.
port de bras (Tereza – fit)
Pá: 19:00 – 20:00 hod.
bodyball + overball (Draha)

13:00 – 15:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.
13:00 – 15:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

FIT CENTRUM PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po - Pá:
9:00 – 21:00 hod.
Út:
17:00 - 17:50 hod. ženy
Čt:
17:00 - 17:50 hod. ženy

 556 722 092

www.taichipribor@seznam.cz

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO

Jičínská 15, Alpisport 1. patro

Po – pá:
9:00 - 19:00 hod.
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Počet míst omezen, nutnost objednat předem.

 739 657 301

TĚHOTENSKÁ JÓGA
S PORODNÍ ASISTENTKOU
Čtvrtek: 16:00 hod.

 739 657 301

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
STŘEDA S POHÁDKOU od 10:00 hod.
Společný program pro maminky s dětmi.
6.1. POHÁDKA O SNĚHULÁKOVI A TUČŇÁKOVI
13.1. ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, CVIČENÍ
20.1. POHÁDKA O LEDOVÉ KRÁLOVNĚ
27.1. ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, CVIČENÍ

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

ČTVRTEK S HELENOU od 10:00 hod.
STROLLERING
Dynamická sportovní chůze, cvičení s kardio
cviky, protahováním a posilováním hlavních
svalových skupin pro maminky (nejen)
s kočárky. Na cvičení je nutné se přihlásit.

Helena Šimečková  732 834 584

PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod.
MÍČKOHRANÍ
Kombinovaný program pro děti a maminky –
psychomotorické hry s využitím netradičních
pomůcek.

Radka Rojíčková  724 329 473

PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod.
ŠMUDLÍCI
8. 1. ZIMNÍ KRAJINA – LEPENÁ VATA
15.1. SNÉHULÁK Z PONOŽKY
22.1. PAPÍROVÝ LES V ZIMĚ
29.1. KERAMICKÉ TVOŘENÍ

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029
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PRAVIDELNÉ AKCE

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Středa od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Pondělí - pátek od 15:00 hod.
STOLNÍ TENIS
Pondělí od 18:00 hod.
QI GONG
Pondělí a čtvrtek od 18:00 hod.
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ
Pondělí od 18:30 hod.
ZUMBA®
Pondělí a středa od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III

Fialová R.,  607 953 300

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

Krausová L.,  728 018 733

Úterý od 17:00 hod.,
POWER JÓGA
Úterý od 18:00 hod., středa od 18:30 hod.,
čtvrtek od 9:00 hod.
JÓGA I., II., III.
Středa od 16:00 hod.
DESKOVKY
Středa od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Středa od 20:00 hod.
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek od 18:15 hod.
LATINO DANCE

Římskokatolická farnost Příbor
a město Příbor Vás zvou
na

VÁNOČNÍ
KONCERT
Koncert se uskuteční
v neděli 3. ledna 2016 v 16:00 hodin
ve farním kostele Narození Panny Marie.
Účinkují:
Chrámový sbor Schola a sólisté
Pěvecký kvartet
Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

MěO KDUČSL Příbor pořádá

PRAVIDELNÉ AKCE

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Pondělí - lichý týden od 15:30 hod.
RC MODELY AUT
Pondělí od 15:30 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ
Úterý
TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI
FIŤÁČEK od 1 3 let od 10:00 hod.
Mladší žáci 4 – 7 let od 16:30 hod.
Starší žáci od 10 let od 15:00 hod.
Úterý od 13:45 hod.
PEL-MEL A STOLNÍ TENIS
Úterý od 17:45 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Středa – sudý týden od 15:30 hod.
RC MODELY AUT
Středa 16:30 hod.
KYTARA A ROCK - KAPELA
Středa od 17:00 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ – POKROČILÍ

Info o akcích: www.pribor.eu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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V sobotu 6. 2. 2015
v Katolickém domě  Kopřivnice
Začátek v 19:00 hod.
Vstupné 80, Kč.
K tanci a poslechu hraje
skupina Ypsilon
pod vedením ing. Jana Monsporta
Předtančení předvede p. J. Tyllich
se svou taneční partnerkou.


Bude připraveno bohaté občerstvení.
Předprodej vstupenek a lístků na večeře od 21. 1. 2016
od 15:00 do 18:00 hod. u paní Štůskové, ul. Tyršova
č.p. 243, tel: 736 764 744, 556 725 182.
Doprava tam:
18:45 hod. od škol, 18:50 od vlak. nádraží
19:15 hod. od škol, 19:20 od vlak. nádraží
Doprava zpět:
02:00 hod. a 03:00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé!

INZERCE

VELKÁ
GALANTERIE
PRÁDLO-PŘÍBOR

- 50 %

KONEC 30. 1. 2015

NABÍDKA PRÁCE
Do Kopřivnice přijmeme cnc operátory
a seřizovače. Nabízíme motivující finanční
ohodnocení, příspěvek na dopravu, ubytování
a zaškolení zdarma. V případě zájmu volejte
na 725 42 77 42, nebo pište na
annazavodna@wincottpeople.com.

Hledáte si práci v potravinářském průmyslu?
Hledáme právě vás. Přijmeme ženy i muže do
potravinářské výroby ve Fryčovicích. Nástup
možný ihned. V případě zájmu volejte na 725
42 77 42, nebo pište na
annazavodnanawincottpeople.com.

Umíte svařovat metodou CO2? Máte průkaz
ZK 135, nebo EN 135, nebo jakýkoliv jiný
průkaz? Neváhejte a volejte na 725 42 77 42,
nabízíme výborné platové podmínky,
ubytování zdarma a nástup možný ihned.
Do Kopřivnice hledáme výrobní dělníky. Není
nutná praxe. Požadujeme pouze manuální
zručnost, ochotu práce na tři směny a
spolehlivost. Nástup je možný ihned.
V případě zájmu volejte 725 42 77 42, nebo
pište na annazavodna@wincottpeople.com.

V průměru o 8,3 cm menší obvod břicha jen
za 4 týdny s patentovanou studií Slim Belly .
DÁLE NABÍZÍME:
•

CVIČENÍ NA VIBRAČNÍCH PLOŠINÁCH

•

VACUSTEPPER

•

BODYSHAPING-hloubkové prohřívání

•

CRAZY FIT MASAGE

•

SAUNA PÁS A KALHOTY

•

PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÍ

•

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY

•

JÍDELNÍČEK NA MÍRU

•

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

FIT CENTRUM  MAGICAL
& VITAL STUDIO
Jičínská 15, Alpisport 1. patro


 739 657 301

Výrobní družstvo VKUS
Frýdek-Místek
přijme na hlavní pracovní poměr
(chráněné pracovní místo určené
pro invalidní důchodce nebo osoby
se statutem osoby zdravotně
znevýhodněné)

ŘIDIČE
pro rozvoz pečiva
Bližší informace poskytne
vedoucí pekárny
p. Máša Balušíková
tel: 556 725 358, 724 898 016
email: pekarna@vkusfm.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE!
Maximální částka dotace je 150 000 Kč. Dotace je až 85 % z ceny.

Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za kotel na: uhlí, biomasu, plynový kotel, tepelné čerpadlo.

Kotlíkové dotace
vyřizujeme již
od 18. 12. 2015

NAKUPUJTE JEŠTĚ
ZA CENY ROKU 2015
Attack FD 25

68 851 Kč

Kovarson Gekon

81 726 Kč

Cosmotherm U26 104 639 Kč

5

%
1
9
T
S
O
N
ÚČIN
1.

Dotace je připravena, kotlíky jsou nachystány.

2.

Pro vás to bude menší změna, ale zařídíme všechno sami.

3.

Montáž a servis po záruce, na to si plácnou naše ruce.

4.

S financemi poradíme, více variant nabízíme.

PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ SI MŮŽETE PŘIJÍT NÁMI VYSTAVENÉ KOTLÍKY PROHLÉDNOUT.

GRANTSTAV Petr - Petr s.r.o.
Skotnice 185, 742 58 Příbor

Petr Chýlek 605 961 455 Skotnice
Petr Brož 603 365 563 Prchalov-Příbor

w w w. i n sta l a te r i p r i b o r. c z
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Připravte
vte se
s s námi na zimu
z

• Brikety, Pelety,
y, B
Balené uhlí
• Podpalovače PE
PE-PO
• Nemrznoucí směs
měsi do ostřikovačů, Shrnova
ovače sněhu

Za trvale
vale nízké ceny !
Dále Vám také nabízíme sor
sortiment dřevo-materiálů, spojova
jovacího materiálu,
barev, stavební chem
hemie, nářadí, střešní krytiny, okapo
kapové systémy
a další stavební materiály
Štramberská 1641
areál Schrom farms
742 58 Příbor – Točna
(vedle kompostárny, pálen
álenice)

+420 733 725 111
dk.dremax@
max@email.cz
PO-PA 8:00 – 16:30
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VÝKUP KOVŮ
NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY:
měď
hliník
mosaz
bronz
nerez

až
až
až
až
až

100 ,- Kč
28 ,- Kč
70 ,- Kč
80 ,- Kč
20 ,- Kč

Naše provozovny:

Kopřivnice, ul. Nádražní

Petřvald, Šenovská 641

barevné kovy, železo, papír, autobaterie

barevné kovy, autobaterie

Po–Pá: 7.00–16.00, So: 8.00–15.00,
tel.: 734 620 653

Po–Pá: 8.00–16.00,
tel.: 603 988 517

Ostrava - Vítkovice, ul. Nerudova

Ostrava - Vítkovice, ul. U Cementárny

barevné kovy, autobaterie

barevné kovy, železo, papír, autobaterie

Po–Pá: 8.00–16.00,
tel.: 732 674 085

Po–Pá: 8.00–16.00,
tel.: 737 728 220

Všechny provozovny jsou vybaveny digitálními vahami.

www.metalfaktor.cz

Přistavení kontejneru na odvoz kovového odpadu ZDARMA!
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VÁNOČNÍ AKCE 2015 V PŘÍBOŘE

I. Adventní koncert, 29. 11. vystoupilo v Příboře netradiční sdružení vícehlasého zpěvu Black Uganda Choir.

II. Adventní koncert, 6. 12. se v refektáři představilo v Adventním souznění trio Judita Šprochová, Alžběta Falcníková a Jarmila Paclová.

Česko zpívá koledy, 9. 12. se Příbor připojil k adventní akci regionálního Deníku. Na náměstí zpívala koledy příborská schola a dalších asi 300 dětí
i dospělých.

Vánoční jarmark, 12. prosinec byl v Příboře dnem nabitým akcemi. Dopoledne probíhal na náměstí jarmark s tradičním zbožím a výrobky řemeslníků. Vystupovaly děti ze škol a školek a soubor Grunik.

III. Adventní koncert, 13. 12. patřil refektář kláštera v Příboře Komornímu orchestru Kopřivnice.
Foto: Stanislava Slováková. Zprávy a reportáže z akcí v Local TV Příbor - ve vánočním (24. 12.) a novoročním zpravodajství (1. 1. 2016).
Vánoční zprávy - premiéra 24. 12. s přáním paní místostarostky, novoroční - premiéra 1. 1. 2016 - novoroční promluva pana starosty.
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