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„VÁNOCE! SVÁTKY ZE VŠECH NEJKRÁSNĚJŠÍ
- SVÁTKY RODINNÉ.“
Tak začal své vzpomínky na Vánoce v Příboře Josef Kresta. Žil ve městě jako dítě v létech
1895–1905. Své vzpomínky shrnul v r. 1958
do knihy Tvář starého Příbora. Vloni jsem
na tomto místě uvedla povídání o Štědrém dni,
dnes - po roce - pokračuji Božím hodem.
... Ráno nás matka budí ve čtyři hodiny. Nechce se nám vstávat. „Tož budete stavať, či ne?“
třese námi. Konečně nás postavila na nohy.
Jdeme do kostela na jitřní. Začíná v pět hodin.
Mrzne. Nad hlavou hvězdnatá obloha. Světlo hvězd se chvěje. „Podívaj se, Pepku, hentam
na nebju je motyl,“ ukazuje bratr na souhvězdí
Oriona. „Už brzo zapadne. Večer je ho viděť lepši. Na vychodě.“ Kochám se pohledem na krásu
hvězdného nebe. Nejasně tuším, že tam vysoko
nad hlavou budu později v životě hledat pravdu...
Kostel je nabit lidmi. Protlačujeme se až
k okraji pavlače, odkud vidět na hlavní oltář.
Kostel si oblekl svůj nejlepší šat. Na oltáři plno
světel, plno kvítí. Les vánočních stromků voní.
Barevné skleněné ozdoby na větvích jedlí se
lesknou. Sváteční nálada je zde hostem. Krásná
podívaná na ten vánoční kostel! Před zákristií
cingila zvonek. Oznamuje začátek slavné jitřní

mše. Kůr i celý kostel se chvěje pod náporem
jásavého vánočního preludia. K oltáři kráčí
všichni příborští kněží. Arciděkan Fusek slouží mši. Jemu asistují P. Alois a P. Josef. A přece
jeden kněz schází: P. Václav Freit. Jako výborný
flétnista je na kůru mezi hudebníky. Varhany
v doprovodu hrají překrásnou vánoční píseň:
„Sem pospěšte ptáčátka, zvířátka, pokleknout
u Děťátka, spi, spi, spi,---spi, Děťátko, spí...“.
Jedna koleda za druhou krásnější. Pohádka.
Koncert mnoha umělců. Při graduale P. Václav
Freit hraje na flétnu pastýřskou píseň. V kostele je ticho --- lidé ani nedýchají. „Ten panaček
je ale kumštyř,“ šeptají si lidé. „To idu k Ježiškovi pastyři,“ šeptá mi bratr. Obrazotvornost
ruku v ruce s uměním dělá divy... Jitřní končí.
Škoda! Kostelník zhasíná na oltáři svíce. Krása
svléká svůj nádherný šat v zákristii i na kůru.
Jen v duši člověka zůstávají žít nezapomenutelné okamžiky.
...A to už kluci utíkali domů na snídani. Ale
to je už další příběh. Tak zase někdy příště.
Přeji vám krásné, klidné Vánoce 2015.
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora
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R. Jarnot

Vážení spoluobčané,
dovolte nám popřát Vám šťastné a veselé Vánoce plné radosti, klidu a splněných přání,
milých rodinných setkání a kouzelných okamžiků.
Do nového roku 2016 Vám přejeme zdraví, to je základ, pohodu, štěstí a mír.
Ing. Bohuslav Majer
starosta

Ing. Dana Forišková, Ph.D.
místostarostka

www.pribor.eu

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

23. schůze RM dne 20. října 2015 projednala jednací body,
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápis z jednání výboru a komisí.
- Uložila předložit Pravidla financování osadních výborů (úkol
ze ZM).
- Schválila termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2016.
- Schválila pronájem pozemků za sportovní halou na ul. Štramberské v Příboře paní Pflegrové vždy na 10 dní v roce 2016 a 10 dní
v roce 2017, zahrnujících období konání příborské pouti, za účelem umístění a provozování zařízení lidové technické zábavy
za stanovených podmínek.
- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti SDH
Příbor v celkové výši 30.500 Kč.
- Schválila předložené novelizované znění „Organizačního řádu MÚ
Příbor“ od 01.01.2016.
- Schválila v souladu s článkem XV. odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů
ve vlastnictví města Příbora, v platném znění, výjimku ze způsobu
pronájmu obecního bytu č. 13, Štramberská 1353, 742 58 Příbor.
- Vzala na vědomí informaci o jednání s Muzeem Novojičínska ve věci
obnovy osvětlení ve výstavním sále budovy piaristického kláštera.
- Schválila postupnou obnovu osvětlení ve výstavním sále budovy
piaristického kláštera z prostředků města určených na úpravy objektu piaristického kláštera ve spolupráci s Muzeem Novojičínska
dle návrhu uvedeného v tomto materiálu.
- Vzala na vědomí Finanční a investiční plán Správy majetku města
Příbor, s. r. o., pro rok 2015 – 1. změna.
- Vzala na vědomí informaci o průběhu řešení problému s chybným
vyúčtováním tepla v období let 2012 až 2015.
- Souhlasila s vyúčtováním přeplatků za chybně vypočtené a fakturované teplo u odběratelů specifikovaných v důvodové zprávě
za období r. 2012 až 2015 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
24. schůze RM dne 3. listopadu 2015 projednala jednací body,
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí.
- Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2016.
- Schválila upravenou Směrnici rady města č. 6/2015 o odměňování u příležitosti svatebních obřadů a vítání občánků s účinností
od 01.01.2016 dle zápisu ze schůze RM.

- Vzala na vědomí vyhodnocení podzimního svozu objemného odpadu od občanů.
- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k datu 30.09.2015
za příspěvkovou organizaci Technické služby města Příbora.
- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 30.09.2015 za Technické služby města Příbora.
- Vzala na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města evidovaných
v účetnictví vedeném Správou majetku města Příbora, s. r. o., –
stav k 30.09.2015.
- Vzala na vědomí Rozbor pohledávek z nájmu obecních bytů u částek nad 10.000 Kč u dlužníka k datu 30.09.2015.
- 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 Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, ve výši 160,00 tis. Kč
k posílení fondu investic organizace v roce 2015 za účelem financování
oprav a údržby majetku, který organizace používá pro svou činnost.
- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora
k 30.09.2015.
- Vzala na vědomí vstupní informace k záměru vybudování sběrného dvora na kompostárně.
25. schůze RM v mimořádném termínu dne 10. listopadu 2015
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- 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“ předložené uchazeče.
- Zrušila v souladu s § 84, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Kulturní dům v Příboře – dodávka typového interiéru“.
- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky s názvem „Kulturní dům v Příboře – dodávka typového interiéru - JŘSU“
zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 2 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlásila veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Kulturní dům
v Příboře – dodávka typového interiéru - JŘSU“ zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
9. zasedání ZM v mimořádném termínu ze dne 20. října 2015
projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Zrušilo usnesení zastupitelstva města č. 8/6/6/1, č. 8/6/6/2 a č.
8/6/6/3 ze dne 24.09.2015.
- Schválilo pro případ výkupu pozemků parc. č. 2201/6, 2208,
2215/14, 2215/15 a 2212, vše v k. ú. a obci Příbor, nabídnutých jejich soukromými vlastníky, odkoupení těchto pozemků
za cenu požadovanou jejich vlastníky, kdy tato je vyšší než cena
v místě a čase obvyklá, a to z důvodu, že uvedené pozemky
jsou pro město Příbor strategické pro rozšíření dopravní obslužnosti městského koupaliště a k dalšímu rozvoji městského
koupaliště.
- Schválilo v souladu s usnesením č. 9/2/2 výkup pozemků parc.
č. 2201/6, 2208, 2215/14 a 2215/15, vše v k. ú. a obci Příbor, od pana
<anonymizováno>, 742 58 Příbor, za kupní cenu 580 Kč/m2, dle

předloženého návrhu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem
vlastnického práva a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město
Příbor.
- Schválilo v souladu s usnesením č. 9/2/2 výkup pozemku parc.
č. 2212 v k. ú. a obci Příbor, od paní <anonymizováno>, 742 58
Příbor, za kupní cenu 580 Kč/m2, dle předloženého návrhu kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem vlastnického práva a daň
z nabytí nemovitých věcí uhradí město Příbor.
- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (speciální požární automobil CAS 32 včetně příslušenství) mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
a městem Příborem ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (automobil
CAS 32 T148) mezi městem Příborem a obcí Háj ve Slezsku ve
znění přílohy č. 2 podkladového materiálu.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodů vánočních svátků a uzavření provozu tiskárny od 21. 12. 2015 do 4. 1. 2016,

bude uzávěrka lednového čísla 2016 do 8. prosince 2015.
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VĚDÍ VŠICHNI OBČANÉ MĚSTA,
K ČEMU SLOUŽÍ JEDNOTLIVÉ KONTEJNERY VE MĚSTĚ
Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města

Z přiloženého obrázku se domnívám, že nikoliv. Na 10. zasedání zastupitelstva města se mimo jiné schvaloval i místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek zůstal ve stejné výši jako za rok 2015, tudíž bude
činit 468 Kč a samozřejmě, že se budou uplatňovat i osvobození, která byla stanovena v zákoně a také která byla již schválena
v předcházejícím roce. Poplatek se nemusel zvedat, protože
město, včetně technických služeb se snaží o snižování nákladů
na tuto činnost. Pro občany města jsou přistavovány kontejnery
na sklo, papír, plasty a hnědé kontejnery na biologicky tříděný
odpad. Technické služby každých čtrnáct dní přistavují od jara
až do konce listopadu velkoobjemové kontejnery na biologický
odpad, dále 2x ročně přistavují kontejnery na směsný odpad.
Dále mají občané města možnost svůj odpad, včetně suti a nebezpečného odpadu odvézt do sběrného dvora v technických
službách a bioodpad do kompostárny.

Velmi mě zamrzelo, když jsem
obdržela fotografii
kontejneru,kterýbyl
přistaven na svoz
biologického rozložitelného odpadu
v Ostravské ulici.
Z fotografie je patrné, že opravdu
občané města nevědí, nebo nechtějí vědět, k čemu tento kontejner slouží. Pokud
se budeme takto chovat i v nadcházejících letech, je velká pravděpodobnost, že se nám zvednou náklady na svoz komunálního
odpadu, a tudíž může dojít i ke zvýšení poplatku.
Proto apeluji na Vás, občany města, ke třídění odpadu a k využívání kontejnerů k tomu, k čemu jsou určeny.

ÚSPĚCH HEIDI JANEČKOVÉ
Pavlína Vavříková, organizátorka projektu

Heidi Janečková (žákyně 4. ročníku oboru Požární
ochrana) studující na SPŠ Hranice se zúčastnila odborné
praxe na Maltě. Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance pro
každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování, stravování)
byly financovány z grantu a žáci dostali navíc ještě finanční
příspěvek na doplnění stravy a místní dopravu. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do Evropy.
Již 7 x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi v zahraničí a tento grant škola získala i na další školní rok.
Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras
a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
1. Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je zprostř.
agentura Language solution zaměstnala v reálných firmách
dle zaměření oboru a zajistila jim ubytování v hostitelských
rodinách. (2. 5. – 16. 5. 2015 - 11 žáků, a 3 čerství absolventi
– maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015).
2. Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) – žáci
ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovali potraviny (3. 5. – 16. 5. 2015 - 4 žáci).
3. Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských stanicích
v Olhau a Faru (4 žáci, 30. 5. – 20. 6. 2015)

4. Maltu – ve Florianě –
zde zprostř. agentura
Future Focus zajistila
odbornou praxi pro žáky
všech oborů naší školy.
(10 žáků, 12. 9. – 26. 9.
2015). Požárníci z PO4
Kateřina Žídková, Marta Navrátilová, Heidi
Janečková a Radovan
Jež absolvovali praxi ve
firmě poskytující služby v oboru hasičství,
prevence požárů, první pomoc a bezpečnost:
Fire and security Engineering, Satoria Buildings, Dawret Hal-Ghaxaq. Tito žáci prošli
výcvikem např. v oblasti první pomoci, údržby hasicích přístrojů, hašení vodou a podíleli se na vytváření propagačního videa
o hasičích. O víkendu žáci navštívili ostrov Gozo, Comino a absolvovali poznávací jízdu po Maltě
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

SETKÁNÍ PĚTASEDMDESÁTILETÝCH OBČANŮ
PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

V pátek 30. října 2015 se konalo historicky první setkání
pětasedmdesátiletých občanů žijících v Příboře, na Hájově a na
Prchalově. Setkání se uskutečnilo v prostorách školní jídelny při
Základní škole na Jičínské ulici.
Setkání se účastnilo 30 jubilantů, kteří neváhali a využili výzev
a nenechali se odradit administrativou, kterou vyžaduje legislativa, a aktivně se přihlásili k účasti na této akci, a tím využili
jedinečné příležitosti se společně potkat se svými spolužáky,
přáteli i dalšími lidmi a zavzpomínat na prožitá léta.
Pozvání na toto setkání přijali také představitelé města paní
místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D., členové Rady města
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Příbora paní Ivana Žárská a pan MUDr. Mořic Jurečka a předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie Monsportová,
kteří popřáli oslavencům životní optimismus k překonávání
nesnází přicházejících s věkem. Slavnostní podvečer provázela
svým slovem paní Mgr. Olga Galiová, členka komise pro občanské záležitosti.
Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci kytičku, společnou fotografii a fotorámeček s obrázkem, který namalovaly
děti ze Základní umělecké školy v Příboře, a nakonec se jubilanti
podepsali do pamětní knihy města Příbora.
Slavnostní přípitek pronesl pan MUDr. Mořic Jurečka za doprovodu harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, která svým
uměním zpříjemnila slavnostní večer a podpořila dobrou náladu všech účastníků.
O příjemnou pohodu se staraly také členky komise pro občanské
záležitosti, pro které bylo toto setkání také malým poděkováním za jejich celoroční činnost pro občany města. Kolektiv
školní jídelny při Základní škole na Jičínské ulici připravil malé
občerstvení.
O velmi příjemný kulturní zážitek se postarala cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice, která svým komponovaným pořadem
o sběratelích lidových písní zanechala v posluchačích hluboký
zážitek a rozproudila svým zpěvem následnou zábavu na setkání.
S ohledem na obě již proběhlé společné akce, chceme podpořit
všechny občany, kteří v příštím roce dovrší sedmdesát či pětasedmdesát let, aby neváhali a kdykoli se přihlásili na matriku
městského úřadu a potvrdili svůj souhlas s využitím osobních

údajů pro tyto účely. Teprve poté mohou být oficiálně pozváni
na společná setkání.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na slavnostním a příjemném průběhu setkání
pětasedmdesátiletých občanů – představitelům města, členkám
komise a subkomise pro občanské záležitosti, cimbálové muzice
Pramínky, fotografovi panu Lubomírovi Jurečkovi, pracovnicím
školní jídelny, ale hlavně všem jubilantům, kteří se přišli vzájemně setkat, popovídat si a podpořit se navzájem.
Reportáž ze setkání v programu Local TV Příbor,
46. zprávy, www.televize-pribor.cz,
https://www.youtube.com/watch?v=DaEj6Zo7Zd4

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 Vaše 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 PROSINEC
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Biomanžel Michala Viewegha je volným pokračováním bestseleru Biomanželka (2010). V románu vystupuje jako průvodkyně
a glosátorka opět dula, jejíž jízlivost je v tomto autobiograficky laděném příběhu sice nemilosrdná, ale zároveň až překvapivě ozdravná.
Známému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského maratonu aorta a na několik příštích let se někdejší sebevědomý světák
promění v komicky neurotického pacienta… Takovou manželovu
proměnu unese jen málokterá žena a ani Hedvika není výjimkou.
V krimirománu Nesmírný dánského spisovatele Jussi Adler-Olsena se již po šesté setkáváme s šéfem oddělení Q Carlem
Morckem. Tentokrát se oddělení Q musí vrátit k sedm let starému
případu dopravní nehody, při níž byla mladá dívka vymrštěna vysoko do větví stromu. Protivníkem je však velice zkušený manipulátor,
který chrání sám sebe i své blízké všemi dostupnými prostředky…
Německá autorka Petra Hülsmannová napsala vtipnou lovestory Čmeláci v srdci. Lena přijde kvůli hloupé chybě o práci a musí
od základu změnit svůj život. Nastěhuje se do neuspořádaného bytu
ke své nejlepší kamarádce, což ji, jako milovnici pořádku, pořádně
vyvádí z rovnováhy. Navíc Leně leze na nervy spolubydlící Ben.
Je totiž neuvěřitelně arogantní a k tomu sukničkář. Když ale na něj
Lena pomyslí, srdce jí okamžitě začne bít rychleji…
Mrtvá z golfového hřiště je detektivní příběh z prostředí mód-

ního i opovrhovaného sportu, jehož autorkou je pražská advokátka
Daniela Kovářová. Majitelka fitness centra Mona Monhartová
je jednoho letního odpoledne při hře na golfovém hřišti nalezena
mrtvá. Proč a jak mistryně zdejšího klubu zemřela? Kdo měl motiv
a příležitost, aby ji na dohled ostatních hráčů zabil? Vyšetřování se
ujímá detektiv, golfem doposud nedotčený – bývalý voják Šimon Hájek, kterému s důkazy pomáhá, ale i komplikuje život vnadná tisková
mluvčí golfového hřiště.
Vynikající česká spisovatelka Hana Whitton, žijící poblíž Oxfordu, je autorkou historických románů i populárních humorných
knížek zachycujících vlastní zážitky ze života na anglické vísce.
Historii anglické literatury se věnuje ve své nové knize Toulky
literární Anglií. Přibližuje ji v poutavých příbězích, které se
dotýkají literárních památek od legendárního eposu Beowulf až
po tvorbu George Orwella či detektivky Agathy Christie či Pána
prstenů J. R. R. Tolkiena.
Anglický autor Philip Kerr zasadil děj napínavé detektivky
Přestupové okno do světa fotbalu. Scott Manson není profesionální detektiv, ale opravdu „jenom“ trenér týmu London City, jenž
přebírá funkci po muži, kterého někdo přímo na stadionu zavraždil,
a protože má velice špatné zkušenosti s policií, rozhodne se, že po
vrahovi bude pátrat na vlastní pěst.

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI,
KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM
Marta Figarová
Václav Gadas
Věra Grymová
Silvia Kahánková

Anna Konvičková
Jan Ollender
Anna Simperová
Petr Sosna

Josef Korčák
Věra Schrollová
Marcela Nechvíleová
Marie Schönweitzová

Ludmila Jaroňová
Marta Kučerová
Marta Vonderková
Eva Hončová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Libuše Podešvová
Věra Tesařová
Jana Rajnošková

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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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY MĚSTSKÉ POLICIE
v prvních třídách Základní školy Npor. Loma v Příboře
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Dne 11. 11. 2015 opět strážníci Městské policie Příbor zavítali
do prvních tříd Základní školy Npor. Loma. Přednášky byly zaměřeny hlavně na dopravní výchovu, kdy za pomoci obrázků s dobrým
a špatným chováním byla dětem vysvětlena základní pravidla, jak
se bezpečně chovat při pohybu na pozemní komunikaci, např. při
přecházení přes přechod pro chodce, při chůzi po chodníku nebo při
pohybu na silnici. Dětem byla také vysvětlena důležitost reflexního
oblečení při pohybu po pozemní komunikaci za snížené viditelnosti.
Strážníci se nevěnovali pouze dopravě. Děti byly vyzkoušeny
ze znalostí čísel tísňových linek, vyzkoušely si, jak vůbec na tyto tísňové
linky volat, prohlédly si výstroj strážníků a také se spojily vysílačkou se
služebnou městské policie. Strážníci si s dětmi povídali i o nebezpečí,
které může na ně číhat, např. když jsou doma samy, co mají dělat, když
najdou injekční stříkačku, nebo když jsou osloveny neznámou osobou
na ulici nebo řidičem vozidla. Ke konci byly vědomosti dětí prověřeny
v krátkém testíku, některým byla nasazena pouta a na úplný závěr byly
za svou pozornost odměněny drobnými upomínkovými předměty.

PROJEKT „FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL PROSTŘEDNICTVÍM
SYNTETICKÉ DNA“ REALIZOVANÝ STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

s mikrotečkami o velikosti 1milimetru. Roztok v sobě
nese jedinečný kód SelectaDNA. Podle tohoto kódu
je možné dohledat vlastníka jízdního kola. V případě
nalezení jakéhokoli - třeba i odcizeného jízdního kola
- je možné zjistit speciální UV lampou, zda je kolo
označeno syntetickou DNA. Pokud ano, pak se kód
snadno přečte speciální přenosnou mikročtečkou.
Na všechna označená jízdní kola byla nalepena
samolepka. Ta má upozornit případné zloděje, že
jízdní kolo je označeno DNA, nafoceno a zavedeno
do evidence Městské policie Příbor a do celonárodního Registru identifikačního značení.
Ve značení jízdních kol budeme pravděpodobně
pokračovat i v roce 2016.

Městská policie Příbor podala začátkem roku
2015 žádost o dotaci na projekt „Forenzní značení
jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“
z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR
z Programu prevence kriminality na rok 2015. Jedná
se o pokračování projektu z roku 2014, do kterého se
město Příbor jako jedno z prvních zapojilo. Projekt
byl i v tomto roce úspěšný, kdy se podařilo získat
na realizaci tohoto projektu částku 23.000 Kč.
V termínu od 23. července do 13. listopadu 2015
bylo označeno celkem 137 kol - z toho 10 dětských,
41 dámských, 66 pánských jízdních kol, 10 elektro
kol, 8 koloběžek a 2 invalidní vozíky. Největší zájem
o značení byl v měsíci září, kdy z celkového počtu
137 bylo označeno 55 kol.
Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou
metodou ochrany majetku, kdy hlavním cílem
je trestnou činnost krádeže případným pachatelům
ztížit. Kola byla označována speciálním roztokem

Městská policie Příbor informuje občany města, že
k 13.11.2015 bylo pro letošní rok ukončeno značení
jízdních kol syntetickou DNA, avšak ve značení
zamýšlí MP Příbor pokračovat i v roce 2016.

K POKOJNÉMU PRŮBĚHU UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH
PŘISPĚLI I STRÁŽNÍCI
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

V souvislosti se svátkem
Památky zesnulých strážníci Městské policie Příbor
od 28. října 2015 prováděl i z v ýšenou kontroln í
činnost v lokalitě starého
a nového hřbitova. Cílem
tohoto bezpečnostního opatření bylo dohlížet na veřejný
pořádek a př i spívat t a k
ke zv ýšené ochraně osob
a majetku, předcházet různým druhům protiprávních jednání a odhalovat jejich případné pachatele. Opatření plnilo zejména preventivní
funkci, kdy strážníci svou přítomností měli výrazně eliminovat riziko
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vzniku krádeží na hřbitovech i vloupání do zaparkovaných vozidel.
V průběhu i před tzv. Dušičkami bývá na hřbitovech zvýšený počet
návštěvníků, kteří upravují hroby svých blízkých, a to často přitahuje
různé zloděje a vandaly, kteří z hrobů kradou ozdoby, svícny, věnce,
svíčky, květiny a nezastaví se ani před odcizením napevno umístěných
lamp a svítilen. V tomto období také velmi často dochází ke zvýšené
kriminalitě a to především k vloupání do zaparkovaných vozidel, kdy
řidiči často nechávají ve vozidle na viditelném místě odložené cenné věci
a řidiče pak při návratu k vozidlu čeká nepříjemné překvapení v podobě
vypáčeného vozidla a odcizených věcí. Proto strážníci Městské policie
Příbor tato pietní místa, přilehlá parkoviště a jejich okolí v tomto období
kontrolovali častěji, jak v denní, tak i v noční době.
Při letošních „Dušičkách“ nezaznamenala Městská policie Příbor žádná
protiprávní jednání.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
NOVÉ ZÁHONY A VÝSADBY VE MĚSTĚ ZA OBDOBÍ 2014–2015
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor, podklady připravila Liliana Zacharová, zahradnice

Technické služby města Příbora v posledních dvou letech investovaly spoustu práce, nápadů a samozřejmě nemalé finanční
prostředky do zlepšení vzhledu města a zpříjemnění procházek
v ulicích města.
V období 2014 –2015 vzniklo několik nových trvalkových a letničkových záhonů za celkem přibližně 240 000 Kč.
1. Křižovatka ulic Sv. Čecha – Československé armády
Výsadbě nového záhonu předcházela rekonstrukce plynovodu. Záhon je navržen jako celoročně kvetoucí tak, aby druhová
skladba poskytovala zázemí včelám. Spolu s realizací záhonu
byly v místě vybudovány nové chodníky, přemístěn památný
kámen a doplněna lavička.
2. Křižovatka
ulic Československé armády
– Frenštátské
Opět po rekonstrukci plynovodu
byl v ysa zen celoročně kvetoucí
trvalkový záhon,
k ter ý spolu se
záhonem č. 1 dotváří celou ulici.
Ve v ý s a d b á c h
v této lokalitě se
bude pokračovat
i v příštím období. Záhony jsou
osázeny na jaře
kvetoucími cibulovinami (tulipány,
šafrány a narcisy),
okrasnými travami a třapatkou.

4. Záhon před Domem s pečovatelskou službou v Jičínské
ulici
Stará a nevzhledná keřová výsadba byla nahrazena moderní dynamickou výsadbou kvetoucích trvalek. Záhon je téměř v centru
města a zpříjemňuje okolí nejrušnější části města.
5. Záhon
v Místecké
ulici před
restaurací
Kovárna
Záhon je přizpůsoben dět sk ých
herním prvkům,
které se v místě
nacházejí v letním
o b do b í . K rom ě
stromu (svitel) zde
najdeme levandule, růže a okrasné
trávy.
6. Malý záhon
v Krátké ulici
Rozježděný a zničený trávník byl
nahrazen novou
v ý sadbou. K ro mě okrasné třešně
je zde například
kokarda, krásnoočko, třapatka, levandule a bohyška.
7. Svah pod letadlem ve Frenštátské ulici
Místo je často navštěvováno turisty a ujíždějící svah nedělal
dobrou reklamu městu. Ke zpevnění svahu bylo použito jednoduchých keřů a trvalek, jako jsou např. mochna, růže, tis.
8. Výsadba u dětského hřiště v Myslbekově ulici
Tento záhon je svým druhovým složením ojedinělý ve městě. Nachází se u hřiště, které prošlo v roce 2015 celkovou rekonstrukcí.
Kromě nových dětských prvků, nových laviček a oplocení živým
habrovým plotem je zde vysazen nový neobvyklý „jedlý záhon“
složený z drobného ovoce. Najdeme zde například rybízy, angrešty, maliny a bez. Nejedlým keřem je pouze kolkvície krásná,
která je pouze krásná.
9. Obnova výsadby u pomníku Sigmunda Freuda
Velmi jednoduchá letničková výsadba již neodpovídala modernímu trendu výsadeb. Záhon je na exponovaném místě, a tudíž
si již zasloužil obnovu a výraznější změnu. Investice ve výši
7 000 Kč zahrnuje například sasanky, levandule, okrasné trávy,
kuklík, rozrazil, badan a další.

3. Parkoviště za gymnáziem
Po obvodu celého parkoviště jsou vysázeny druhově nenáročné
rostliny v celkové hodnotě 10 000 Kč. Najdeme zde např. levandule, juku, barvínek, krásnoočko, třapatku, kopretiny a další.

10. Městský park v Lidické ulici
V hlavním městském parku přibylo několik významných letničkových a keřových záhonů, které oživily strohý ráz této lokality.
Doplnily tak obnovu všech laviček v parku, nové dětské hřiště,
opravené pódium a další. Dnes je zde příjemné posezení s výhledem na rozkvetlá letničková rabata. Celkový dojem podtrhne
v příštím roce nově zrekonstruovaný Kulturní dům.
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11. Kruhový objezd na vjezdu do Příbora
Kruhový objezd se nachází na vjezdu do města od Kopřivnice. Byl realizován společně s městem Kopřivnicí.
Symbolizuje obě města spojené řekou Lubinou. Návštěvníka města tak připraví na skutečnost, že ve městě
všechno jenom kvete . Kruhový záhon je osázen tak,
aby kvetl téměř celoročně. Kromě jarních cibulovin
zde najdeme šalvěj, okrasné trávy, růže, astru, levandule a další.
12. Kruhový záhon u vlakového nádraží
Záhon zpříjemňuje obyvatelům a turistům okolí vlakového nádraží a cestu pěšky do centra města. Jedná se
o ornamentální výsadbu z letniček, která je každoročně
obnovována.
13. Truhlíky na náměstí
Na náměstí v Příboře se nachází mobilní zeleň – truhlíky, které jsou každoročně osazovány letničkami. V roce
2015 to byly muškáty, šalvěje, voskovky, batáty a okrasné
trávy.

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

www.tspribor.cz 		

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Irena Zárubová, kancelář		
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr		

info@tspribor.cz

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

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

NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

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

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 		
STŘEDA		
ČTVRTEK		
PÁTEK		

HLÁŠENÍ ZÁVAD,

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

PONDĚLÍ		
8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ÚTERÝ			ZAVŘENO
STŘEDA		
8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ČTVRTEK		 ZAVŘENO
PÁTEK			ZAVŘENO
SOBOTA		
8:00 – 12:00

PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
21.12.2015

pondělí

23.12.2015

středa

22.12.2015

úterý

Kancelář

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30

8:00 – 11:00 12:00 -16:30

zavřeno

8:00 – 11:00

zavřeno

zavřeno

zavřeno

24.12.2015

čtvrtek

zavřeno

26.12.2015

sobota

zavřeno

25.12.2015
27.12.2015

28.12.2015
29.12.2015

30.12.2015
31.12.2015
01.01.2016

02.01.2016

pátek

neděle

Sběrný dvůr

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno
zavřeno

pondělí

8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

středa

8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

pátek

zavřeno

zavřeno

úterý

čtvrtek
sobota
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8,00 – 11:00
zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8:00 – 12:00

ZE ŠKOL
FRANCIE, MGP, ŘÍJEN 2015
Za kolektiv účastníků zájezdu Jáchym Pantálek, 3. A

Nuže, pár slov o našem úžasném zájezdu do Francie, který
se uskutečnil mezi dny 17. a 23. října 2015.
Během sobotního poledne jsme se postupně „nalodili“
do autobusu, jenž měl být naším domovem dalších 20 hodin.
Cesta probíhala vesměs klidně, zasmáli jsme se a ochutnali jsme,
co dobrého k snědku nám maminky nabalily.
Po nepohodlné a probdělé noci
vystoupili účastníci zájezdu před
pařížským Pantheonem. Ještě
za šera vedly naše
první krůčky po
francouzské půdě
ke snu m noh a
studentů příborského gymnázia,
ke s větozná mé
Sorbonně. Celý
nedělní den
jsme objevovali mnohá zákoutí
překrásné Paříže.
Od královského
hradu přes katedrálu Notre-Dame
a pařížskou radnici až k dalším
pamětihodnostem francouzské
metropole. To vše
bylo zakončeno
fantastickou prohlídkou Louvru.
V podvečer nás
páni řidiči dovezli na hotel. Dlouho do noci se z našich pokojů
linul zpěv a smích.
Po pondělní vydatné snídani následoval tolik očekávaný kurz
francouzštiny. Nervy a strach námi třásly, ovšem slečna učitelka
nakonec byla velmi příjemná a vyučování proběhlo bezproblémově. Mnohému nás naučila!
Nemohli jsme se dočkat, až konečně „vypadneme“ z Paříže
a zamíříme na západ do Normandie. Nejprve byla na programu

prohlídka krásného Rouenu. Hrázděné domy, které jsou pro toto
město typické, a katedrála, která je ještě mohutnější a krásnější
než ta pařížská, nám učarovaly. Necelé dvě hodinky po odjezdu
z Rouenu se konečně dočkali i milovníci vojenské techniky, když
spatřili jedinečný exemplář tanku Tiger I stojící nedaleko městečka Vimoutiers. Dívky - ne tolik interesované v těchto věcech
- jen nechápavě hleděly na partu mladíků poskakujících kolem
tohoto ocelového monstra. Následoval už jenom nákup francouzských specialit a pozdější konzumace těchto dobrot k večeři.
V úterý jsme se již nacházeli v samém srdci Normandie,
a proto jsme nemohli nenavštívit městečko Bénouville a tamější
Pegasus Bridge, kde výsadkem paragánů započala celá operace
Overlord. Kolem britského tanku Churchill jsme se dostali až
k první invazní pláži do města Arromanches, kde byla k vidění
další vojenská technika. Po návštěvě bunkrů střežících Atlantický val příborská omladina uctila památku padlých amerických
vojáků na vojenském hřbitově, který se nachází nad další invazní pláží, nad pláží Omaha. Písek byl nabrán do nádob, kamínky
do kapes, radostné momenty zachyceny na desítkách fotek a už
se zájemci mohli účastnit prohlídky v muzeu operace Overlord.
Cestou jsme ještě stihli navštívit skromnější německý vojenský hřbitov a obdivovat krásy Mont Saint Michel. Katedrála
a přilehlé domečky poskládané v malebných uličkách vyrostly
na skalnatém ostrově vystupujícím z přílivové oblasti. Ohromující zážitek. Před ubytováním jsme „vzali ztečí“ další z obchodních
domů a po vyčerpávajícím dni se dosyta najedli. Tu noc jsme
spali jako dudci.
Středeční ráno, které jsme zahájili prohlídkou města Le Mans
s jeho velkolepou katedrálou, bylo završeno návštěvou závodního
okruhu a přilehlého muzea, kde je vystaven i kopřivnický Tatraplán. Odpoledne katedrála v Chartres a navečer tolik opěvované
Versailles. Impozantní. Toto slovo nejlépe vystihuje zhmotněný
rozmar krále Ludvíka XIV.
Další den zrána pokračovala naše, již započatá, vizita Paříže
a individuální program. Většina se vydala na Eiffelovu věž a následně do Invalidovny. Mnozí z nás využili dvanáctihodinový
rozchod k nákupu suvenýrů, k posilnění se před cestou domů
i k jiným věcem, které se v Paříži dají dělat. Unavení, špinaví, promoklí, leč šťastni a plni dojmů jsme se zastavili ještě v Remeši,
kde jsme si prohlédli další slavnou gotickou katedrálu. Pak už
jsme si to namířili domů, do naší krásné zemičky.
Těžko přetěžko loučili se studenti s tímto zájezdem doufajíce,
že se něco podobného bude někdy opět opakovat. Obrovské díky
organizátorům zájezdu v čele s panem učitelem Petrem Caloněm.

OXFORD A LONDÝN
Mgr. Jitka Lednická a účastníci pobytu, Základní škola Npor. Loma Příbor

V rámci projektu financovaném z výzvy č. 56 MŠMT a Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost se naší škole
podařilo získat prostředky a zorganizovat pro žáky zahraniční výukový zájezd do Anglie, a to v termínu od 18. - 25. října 2015. Jak
celý zájezd proběhl? Nechme tuto otázku zodpovědět a průběh vylíčit samotné žáky.
Do Velké Británie jsme cestovali autobusem. Cesta trvala dlouhých 26 hodin. Z Francie do Velké Británie jsme se plavili trajektem.
Po příjezdu jsme jeli do Londýna, kde jsme si prohlédli Westminster
Abbey, Big Ben, Buckinghamský Palác, Trafalgar Square, prošli se po
Oxford Street, prozkoumali sedmipatrové hračkářství The Hamley´s
a mnoho dalších zajímavých míst. Večer jsme jeli do Oxfordu, kde

jsme byli ubytovaní. Čekaly na nás hostitelské rodiny, které nás odvezly do svých domovů.
V úterý po výuce angličtiny s rodilými mluvčími jsme jeli do města Stratford-upon-Avon, které je známé jako místo narození a úmrtí
světoznámého dramatika Williama Shakespeara. V tomto městě
jsme si prohlédli historické centrum, kostel, ve kterém jsou ostatky
Williama Shakespeara, a kdo chtěl, mohl navštívit i jeho rodný dům.
Následující dny jsme kromě další výuky angličtiny navštívili
město Oxford, jeho univerzitní knihovny a budovy, kde se natáčely některé scény z filmu Harry Potter. Při procházení zahrad jsme
také viděli ragbyový zápas žáků. Byl čtvrtek a my měli na programu
lázeňské město Bath. Prošli jsme se historickým centrem, prohlédli

Měsíčník města Příbora / 9

si místní architekturu a navštívili Římské lázně, které dnes slouží
jako muzeum.
Pátý den jsme jeli do starobylého města králů Winchester s největší katedrálou v Evropě, zříceninou hradu Winchester Castle se síní
Great Hall, ve které je zavěšen kulatý stůl krále Artuše. Ještě týž den
jsme si prohlédli světoznámou katedrálu v Salisbury a nejslavnější
megalitickou památku na světě – Stonehenge. Jedná se o mystické
místo, kde jsou do kruhu postavené kameny, které jsou staré až 5000
let. Dozvěděli jsme se také, že je mnoho teorií, jak se zde dostaly.
V sobotu, náš poslední den, jsme navštívili druhou část Londýna,
která se nazývá City of London. Obdivovali jsme majestátnost Katedrály sv. Pavla, architekturu Shakespearova divadla The Globe, úžasný
most Tower Bridge nebo taky pevnost, dnes muzeum, The Tower. V odpoledních hodinách jsme nasedli na loď a neméně zajímavou plavbou
po řece Temži jsme se dostali na další pozoruhodné místo, Greenwiche. Tímto místem prochází nultý poledník. A to už bylo sedm večer.
Unavení, plní zážitků jsme nasedli do autobusu a těšili se domů.
Zájezd se moc povedl a přinesl nám nové zážitky, zkušenosti
a hlavně možnost komunikovat v angličtině.

ZA POKLADEM LESNÍHO SKŘÍTKA
Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, Ing. Dita Kalužová, zákonný zástupce žáků

Na hřišti naší školy bylo v sobotu 17. října ráno neobvykle
živo. Sešlo se tu necelých 40 dětí předškolního a mladšího školního věku se svými rodiči. Nezůstali tady však dlouho. V menších
skupinkách vyráželi na trasu směr Borovec, aby pomohli ztracenému lesnímu skřítkovi vrátit se zpět do lesa. Cestou děti plnily
na stanovištích úkoly, které ověřovaly nejen jejich znalosti o lese
a jeho obyvatelích, ale také obratnost a postřeh. Po zvládnutí všech
úkolů se děti vrátily do školy, kde na ně čekal malý lesní poklad
a sladká odměna. Rodiče i děti se mohli ohřát u teplého čaje, nebo
si u ohně opéct špekáček.
Po uskutečnění akce nám přišel do školy velmi milý email od paní
Kalužové, maminky našich žákyň.
Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky,
dovolte mi, abych poděkovala všem, které sobotní akci „Za
pokladem lesního skřítka“ připravovaly, nebo se dokonce osobně
zúčastnily. Nejen že se nám líbila trasa a poučné úkoly, do kterých
paní učitelky poutavě zapojovaly děti všech věkových kategorií,
ale velice pozitivně jsme hodnotili vřelý přístup k rodinám i přes
chladné a nevlídné počasí.
Všichni, s nimiž jsem se kdy měla možnost o Vaší škole bavit, velmi hodnotí vlídnost a ochotu Vašich učitelek. Děti „své“
učitelky doslova zbožňují (poskakovaly radostí, když na zmíněné akci viděly tu svou paní učitelku) a to, co jejich učitelky
řeknou, je téměř svaté (v každém případě platí jejich slovo víc
než rodičů). Proto chci poděkovat nejen za sobotní dopoledne, ale celkově za obětavou práci, které si velice cením, neboť
s tolika dětmi je jistě hodně náročná (já mnohdy nemám dost
energie ani na své tři).

Osobně znám
někol i k uč it elek zá k ladních
škol v Hranicích
a ve Valašském
Meziříčí, odkud pocházím,
a z j e jic h v yprávění vím, že
je obtěžuje, když
rodiče žáků cokoliv chtějí mimo
třídní schů zky či vyhrazený
čas v pracovní
době. Nedovedu
si tedy představit,
že by se jim věnovaly v sobotu,
či dokonce připravily pohoštění. O to více chci pochválit nadstandardní přístup Vašich učitelek k dětem, potažmo k rodinám. Jsme
velice rádi (dovoluji si opět hovořit za vícero rodičů z našeho okolí, jejichž názor je obdobný, jen se neodváží ho prezentovat, nebo
na to nemají čas), že na naše děti mají výchovný vliv kvalifikovaní
pedagogové v podobě takovýchto osobností.
S přáním hezkého podzimu a mnoha elánu
Ing. Dita Kalužová

OCHRANA PŘÍRODY A MYSLIVOST
Mgr. Hana Matulová, Mgr. Michaela Mendeová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Dne 22. 10. 2015 se šesťáci naší školy zúčastnili projektu
„Ochrana přírody a myslivost“, který zorganizovalo Myslivecké sdružení Příbor I, pod vedením pana L. Tichavského. Vše se
odehrálo u myslivecké chaty na Točně. V malebném prostředí
se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Pan Tichavský
nejprve pohovořil o Boroveckých rybnících a o životě v jejich
okolí. Žáci poznávali ryby, obojživelníky, ptactvo i rostlinstvo,
které se zde vyskytuje. Dalším důležitým bodem bylo poutavé
vyprávění pana P. Černocha o lesní zvěři. Projekt byl zakončen praktickou poznávačkou stromů. Pan Tichavský vyzvedl
charakteristické znaky určitých druhů, pohovořil o plodech,
listech a vůních…
Všichni jsme si k závěru uvědomili, jak je příroda křehká,
jak je les nádherné místo plné života a jak je důležité ho chránit.
Mnohokrát děkujeme organizátorům za tuto akci. Děkujeme
za milé přijetí, pohoštění i sponzorské dary věnované škole.
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DIVADÉLKO A PODZIMNÍ DÍLNA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Lenka Filipová, Bc. Vlasta Strejčková, Mgr. Jana Blahutová, vychovatelky ŠD – ZŠ Příbor, Jičínská 486

Dne 22. 10. 2015 jsme podruhé přivítali ve školní družině
divadélko Smíšek. Opět nás nezklamalo. I tentokrát přineslo
dětem zábavu i poučení. Představení s názvem „Starosti a radosti hajného Huberta“ děti zavedlo do tajů podzimní přírody.
Všichni jsme byli vtaženi do děje pomocí písniček, které byly
velice rytmické. To, že se představení líbilo, dokázal dlouhý
závěrečný potlesk. Díky velkému úspěchu přivítáme divadélko opět v březnu.
Čtvrtek 22. 10. 2015 byl ve školní družině velice akční. Sotva
jsme se rozloučili s divadélkem Smíšek, už jsme se připravovali
na podzimní tvoření s rodiči. V 16 hodin se všichni velcí i malí
pustili do díla. Pavouk z plastového kelímku a ze skartovaného
papíru připomněl halloweenský čas. Zato lampiónek s krásně
probarvenými listy navodil klidnou podzimní atmosféru. Protože šla práce všem krásně od ruky, mohli si všichni výtvarníci
dojít na naši strašidelnou půdu pro sladkou odměnu. Mnohým
se na půdu s upírem, duchy a rozsvícenou dýní ani moc nechtělo, ale vidina sladkostí byla silnější.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Bc. Renata Váňová, DiS., Základní škola Npor. Loma Příbor

Léto už je nenávratně pryč a děti pod vedením vychovatelky
Renaty Váňové tvořily podzimní výzdobu. Všichni jsme si vyprávěli, jaké znaky k podzimu patří, jaké ovoce dozrává, co se
z něho vyrábí, co děláme s kaštany, žaludy a jaká známe zvířátka, která jsou spojená s podzimem.
ZŠ JIČÍNSKÁ, SPOLEK RODIČŮ A JÍDELNA KOMENSKÉHO
srdečně zvou rodiče, bývalé žáky a veřejnost na

1. PLES ZŠ JIČÍNSKÉ
26. 2. 2016, jídelna Komenského.
Hraje hudební skupina YPSILON.
CENA 100 KČ

PUTOVÁNÍ S ŠESŤÁKY PO ŠTRAMBERKU
Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma Příbor

Ve čtvrtek 5. listopadu jsme se s žáky 6. ročníku vydali na dějepisnou exkurzi do Štramberka. Hlavním, ale ne jediným cílem
byla jeskyně Šipka, která se proslavila nálezem části čelisti ne-

andrtálského dítěte. A protože v šesté třídě je v dějepise naším
tématem pravěk, bylo jasné, že se tam musíme podívat. Navíc,
asi polovina kluků a děvčat se přiznala k tomu, že „na Šipce“ ještě nikdy nebyla, a proto bylo nutné to napravit.
První zastávkou bylo prostranství za základní školou, kde se
žáci dozvěděli základní informace o celé oblasti. Pak už následoval výstup k jeskyni, následná prohlídka a pro odvážné taky
průzkum obou jeskynních chodeb, Krápníkové a Jezevčí díry.
Dalším bodem programu byla naučná stezka nad Šipkou, která je lemovaná sochami slavných českých osobností, a výstup
na horu Kotouč. Naučná stezka nás vrátila zpět k jeskyni a odtud
už jsme se vydali na štramberské náměstí. Tam se žáci rozdělili
do tříčlenných skupin, do pracovních listů sepisovali informace
o tom, co se dozvěděli, a navíc ještě běhali po náměstí a zjišťovali další zajímavosti o městě Štramberku.
Poté, co všichni zadané úkoly splnili, byl čas vrátit se zpět
na nádraží, abychom stihli vlak do Příbora. Celé dopoledne jsme
si užili i díky krásnému počasí a nikomu ani nevadilo, že jsme se
pořádně prošli – podle webové aplikace jsme ušli 11 kilometrů.
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ŠKOLA STRAŠIDEL

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

V úterý 27. října se 1. až 5. ročník naší školy proměnil ve „Školu
strašidel“. I Saxana by se divila všem těm čarodějnicím, duchům,
upírům, jezinkám, bludičkám, kostlivcům, černým i bílým paním
a jim podobných. Náplní této „školy“ bylo nejen strašidelné učení,
ale i průvod v tělocvičně, kde každá třída předvedla svoje příšerky.
Spořádaný průvod se potom přeměnil na divoký rej strašidel, která
si zaskotačila za zvuků písniček z pohádek. Když se strašidýlka vyřádila, vrátila se zpátky do tříd a pokračovala ve výuce.
Chodba byla vyzdobena obrázky strašidel, které žáci namalovali.
Z nich potom vybírali nejkrásnější obrázky, jejichž autoři byli odměněni.
Všem se tento den líbil a pořádně si ho užili.

Ve středu 14. 10. 2015 jeli žáci 4. a 5. ročníku do Kopřivnice
na divadelní představení nazvané „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej“.
Hlavním hrdinou příběhu je Karel Louda, žák 8. třídy, který přijíždí
do nové školy v novém městě. Bojí se seznámení s novými spolužáky, učiteli a sousedy.
Na pomoc si zavolá
paní RY PO SLUCH
(rychlá pomoc slušného chování). Ta mu
ukáže, v čem chybuje,
a poradí, jak se správně chovat.
Účinkující Michaela
Dolinová a Ladislav
Ondřej se postarali
o skvělou podívanou.
Po celou dobu se žáci
výborně bavili a ještě se vtipnou formou
naučili, jak se představit, jak se chovat ve
společnosti. Do příběhu byli zapojeni
i diváci, což se dětem
velmi líbilo.

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.
Dnes je na řadě třetí téma. V říjnu 2003 pan Lubomír Loukotka napsal:
Byli jsme v Sedlnici nebo v Sedlnicích? Jinak řečeno: ta Sedlnice nebo
ty Sedlnice? Zdá se mi, že i tamní obecní úřad užívá názvu v množném čísle. Logicky by se to zdálo správné. Vždyť ještě v polovině 18. stol.
existovala Sedlnice Dědičná (na levém břehu říčky Sedlnice) a Sedlnice
Manská (na pravém břehu). Spojením obou osad v roce 1863 by tedy
měly vzniknout „ty“ Sedlnice. Jenže až do roku 1945 se užíval název
obce v jednotném čísle, tady ta Sedlnice. Najdeme to v díle Ferd. Pokorného (Moravská vlastivěda, Příborský okres, 1917) nebo v časopise
Kravařsko (1932—1938). Teprve po odsunu německých obyvatel začali
novoosídlenci říkat „ty“ Sedlnice. A to mi „trhá uši“ ještě dnes. Nevím,
byl-li název obce úředně změněn na „ty“ Sedlnice, ale myslím, že ne.
V jazykové příručce „Naše místní jména“ je název Sedlnice uveden jako
jednotné číslo (ta), nikoli pomnožné. Co je tedy správné? To dnes není
jednoznačné, ale můj soukromý názor je: jdu do Sedlnice a byl jsem
v Sedlnici.
Tolik jazykový koutek Mgr. Lubomíra Loukotky z roku 2003. Ústav pro
jazyk český nám potvrdil slova pana Loukotky. Vycházel též z příručky
„Místní jména na Moravě a ve Slezsku“. Tam se píše, že původně šlo
o „osadu“ Sednica, pak Sednice, posléze Sedlnice a spojením obou částí
Sedlnice vznikla jedna Sedlnice. Z pohledu historického nic nenasvědčuje tomu, že by došlo ke změně rodu a čísla u názvu obce. Doporučení
z Jazykového ústavu zní: zacházet s názvem obce jako se jménem rodu
ženského, čísla jednotného - tedy ta Sedlnice.
Na webových stránkách obce je skutečně uvedeno, že v r. 1863 ze dvou
osad vznikla jedna! politická obec. Požádala jsem o vyjádření a úřední
doklad přímo obec Sedlnici. Dočtete se příště.
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Ještě pro vás mám, stejně jako minule, dvě témata - jedno trošku „příborské“ a jedno všeobecné. 
Často vídáme název Tělocvičné jednoty Sokol psán takto: TJ Sokol,
T. J. Sokol a též t. j. Sokol. A to nemluvím o variantách s mezerami
za tečkami a bez mezer. Jak to tedy je? Jsou možné pouze dvě varianty.
První a častěji užívaná varianta je TJ Sokol. Ta je správná. Jde o tak
zvanou iniciálovou zkratku. Stejně jako např. Tělovýchovná jednota Příbor - TJ Příbor. Pak je také možné psát - t. j. Sokol, za tečkami mezery.
V tomto případě jde ale o zkratku čistě grafickou.
Blíží se Vánoce a s nimi nový rok, období, kdy posíláme „péefky“, přání
pour féliciter (z francouzštiny, pro štěstí). Zajímavé je, že ve Francii toto
blahopřání není rozšířeno a mnohý Francouz ho vůbec nezná. U nás
se „péefky“ používají hojně. Jak tedy zkratku píšeme? PF, pf nebo P. F.,
p. f. A pokud s tečkami, tak co mezery za nimi? Tady je odpověď: v praxi jsem viděla všechny varianty. Pokud použijete variantu s tečkami,
pak vždy s mezerami. Chcete-li ale splnit normu, pak pište P. F. nebo
p. f. Tyto zkratky a právě v této podobě poprvé uvedl Slovník spisovné
češtiny z roku 1978. Některé zdroje uvádějí také možnost užití zkratky
PF. Na druhé straně se ale píše, že by mohlo dojít k mýlce - PF může
být právnická fakulta (pf bývával německý fenik). Ale zřejmě nikoho
nenapadne blahopřání do nového roku spojovat s fakultou. V každém
případě chybu neuděláte, napíšete-li P. F., popř. p. f.
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: Josef Malý nebo Malý Josef, sokolovna v Příboře nebo Sokolovna v Příboře (nebo obojí), psaní názvů ulic s předložkou - Na Valše nebo Na valše.

BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR INFORMUJE
KONEC ROKU BUDE ZNOVU PATŘIT TURNAJI TROJIC
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Ženy Basketbalového klubu se v polovině listopadu vůbec poprvé v sezóně 2015/2016 představily na domácí palubovce tělocvičny
Masarykova gymnázia. A premiéra to byla nadmíru povedená. V sobotu 14. listopadu hostily Zlín, kterému nedaly šanci a porazily jej
vysoko 80:50. O den později si svěřenkyně Miroslava Slováka a Michaely Drtilové vyšláply i na favorizovaný tým Handicap Tišnov B.
Po vynikajícím výkonu především hrající trenérky Michaely Drtilové, která konto soupeřek zatížila 36 nastřílenými body, vyhrály
83:69. „Nedala bych je bez perfektních přihrávek do volných pozic,“
chválila spoluhráčky Michaela Drtilová.
Dvě výhry posunuly Příbor po 7. kole na vynikající čtvrtou příčku. A to je na tým, který loni sestoupil a možnost hrát znovu třetí
nejvyšší soutěž v Česku dostal až dodatečně, skvělé. Do konce listopadu odehrály příborské ženy ještě domácí utkání s Havířovem,
k dalšímu nastoupí v sobotu 12. a v neděli 13. prosince. Utkají se se
Šumperkem a Prostějovem.
Prosinec a především poslední dny roku mají basketbalové soutěže přestávku. Většina oddílů pak sváteční dny využívají k pořádání
různých akcí pro své členy či pro děti. Nejinak tomu bude i v Basketbalovém klubu Příbor.
Vánoční program zahájí v sobotu 26. prosince Štěpánský turnaj ve
velké tělocvičně ZŠ Npor. Loma, na který o den později naváže tradiční Turnaj trojic v basketbalu 3x3.
Konat se bude v neděli 27. prosince od 9 do 14 hodin jak v tělocvičně ZŠ
Npor. Loma, kde se utkají kategorie U10 až U13, tak také v hale Masa-

rykova gymnázia, která bude
svědkem bojů kategorií U15
až dospělých basketbalistů.
V loňském třetím ročníku
přijelo do Příbora 32 družstev ze tří krajů. Kromě
domácích hráčů se v Příboře ukázaly týmy z Ostravy,
Přerova, Nového Jičína, Havířova či Rožnova p. R. Hlásit
se je možné už nyní přímo
u prezidenta BK Příbor Jiřího Slaného na email slany.
jiri@tiscali.cz.
Basketbal se bude v Příboře hrát i v poslední den
roku 2015 - Silvestrovský
Ženy BK Příbor odehrály první letošturnaj se uskuteční ve čtvrní domácí zápas proti Zlínu a vyhrály
tek 31. 12. v tělocvičně ZŠ
80:50. Foto: Jiří Tomaškovič
Npor. Loma od 14 do 18
hodin - i z kraje roku příštího.
V sobotu 2. ledna 2016 se v tělocvičně gymnázia odehraje Novoroční turnaj kategorie U13.
Výsledky a další aktuality naleznete na webových stránkách
klubu bkpribor.cz či na klubovém Facebooku.

KLUBY, SPOLKY
MYSLIVECKÝ ZÁVĚR ROKU
Petr Černoch, jednatel Mysliveckého sdružení Příbor I

Máme tady opět závěr roku. Z pohledu mysliveckého hospodářský
rok nekončí, ale pro příborskou veřejnost přinášíme malé zamyšlení.
K výročí sv. Huberta a k podpoře kulturních akcí pro příborskou
veřejnost byla v letošním roce uspořádaná zdařilá fotovýstava, která
dala nahlédnout do současnosti života obou mysliveckých sdružení.
Slova poděkování za pomoc a průběh fotovýstavy dosud nezazněla,
a proto je tady nutno vyslovit slova díků zejména p. Rudolfu Jarnotovi
za úpravu fotografií a instalaci panelů spolu s p. Lubomírem Jurečkou, za zajištění fotografií z MS Příbor Hájov p. JUDr. Františku
Bergrovi a Valentinu Putalovi, za přípravu plakátů, pozvánek a vernisáže pracovnicím oddělení kultury městského úřadu sl. Ing. Silvii
Strakošové a Elen Jeřábkové, za úvodní slovo na vernisáži starostovi
Ing. Bohuslavu Majerovi a doprovod vernisáže loveckými hlaholy
a fanfárami Valentinovi a Martinovi Putalovým.
Výstava končila 2. 11., tedy v den Památky zesnulých a den před
svátkem sv. Huberta, v ten den se taky večer konala bohoslužba za zemřelé ve farním kostele a i tady zazněla vzpomínka na naše zemřelé
myslivce, a tak upřímné poděkování patří taky p. faráři Jindřichu
Švorčíkovi. Poděkování patří taky všem našim honcům a příznivcům za účast na našich akcích a městu Příboru a jeho myslivosti
nakloněným pracovníkům za podporu v tomto roce.
Tato část roku se po stránce kulturní vydařila.
Myslivci nyní zhodnocují svou celoroční práci konáním honů
na drobnou zvěř. Pak nastane v honitbách klid a pro zajištění kme-

nových stavů zvěře bude probíhat systematické přikrmování a péče
přes zimní čas. Koncem ledna a v únoru bude provedeno přeléčení
spárkaté zvěře proti střevním parazitům, pak sčítání stavů zvěře
pro kontrolu a základ pro plánování dalšího roku, čímž bude myslivecký hospodářský rok ukončen.
Obě myslivecká sdružení prošla letos změnami z titulu požadavků nového občanského zákoníku, takže v příštím roce to budou
již Myslivecké spolky Příbor I a Příbor Hájov.
Jsme rádi, že si veřejnost naší činnosti všímá, taky město Příbor
je našim stálým podporovatelem.
Přejeme touto cestou všem klidný závěr roku a veselé Vánoce, doporučujeme vám příjemné vycházky do našich honiteb, ale s pejsky
na vodítku a pokud možno jen po lesních cestách nebo chodnících
a už vůbec ne na motorkách, čtyřkolkách nebo sněžných skútrech.
Taktéž v jarních měsících při hnízdění pernaté zvěře a kladení mláďat spárkaté zvěře je nutno zachovávat klid v porostech a dát zvěři
možnost přirozené reprodukce.
Přejeme tedy všem vše dobré, pevné zdraví v r. 2016, a tak trochu
pochopení té naší „zelené posedlosti“, abychom se mohli v příštím
roce na mysliveckých akcích opět setkávat.
Myslivosti zdar.
Reportáž z výstavy Myslivci městu v Galerii na radnici v Local TV Příbor,
43. zprávy - www.televize-pribor.cz,
http://www.youtube.com/watch?v=aXGMzN3TR68
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70 LET OD USTAVENÍ LETECKÉHO STÍHACÍHO PLUKU
Ladislav Jerguš, místopředseda odbočky Svazu letců ČR Příbor

Příbor je od roku 1959 nepochybně spojen se zahájením provozu na letišti Mošnov. Toho roku byl na toto letiště dislokován
8. stíhací letecký pluk a jeho podřízené útvary. V roce následném to byl další - 1. letecký dopravní pluk.
Letiště bylo stavěno nejen pro civilní dopravu, protože letiště Hrabůvka přestalo vyhotovovat prudce se rozvíjející letecké
technice. Především bylo stavěno k ochraně Ostravy, energetické
základny republiky, tedy pro letectvo protivzdušné obrany státu.
Město Příbor jako posádkové město se jevilo jako nejvýhodnější
varianta. Ostrava byla poměrně daleko a Studénka pro větší výstavbu byla méně vhodná. Ubytování takového množství vojáků
znamenalo značnou bytovou výstavbu a taktéž zlepšení občanské vybavenosti, především škol a obchodní sítě.
Je nesporné, že nastal poměrně rychlý rozvoj města, měnilo se
složení obyvatel. Pro někoho hůře stravitelné. Oboustranně.
Z toho důvodu nebyly navazovány normální a přátelské vztahy.
Více se podléhalo předsudkům a egoistickým pohnutkám. Své
přidaly i potíže se zásobováním, nedostatek některých služeb
apod. Chyběl vzájemný respekt, tolerance a pochopení.
Ke zlepšení této situace došlo především rodinnými vazbami,
působením vojáků v různých spolcích a organizacích. Řada
vojáků působila v zastupitelských orgánech, řada mladých působila ve sportovních oddílech. Vynikající výsledky dosáhli ve
vzpírání, fotbale a dalších. I v kulturní oblasti v orchestru mladých a v dalších hudebních skupinách. Postupem času docházelo
ke sbližování cestou vzájemného poznání a chápání. Mohlo by se
zdát, že je to pro činnost bojového tělesa nepodstatné. Opak
je pravdou. Dobré rodinné a životní zázemí bylo nepostradatelnou částí. Zdroj psychické pohody, tak podstatný především pro
létající personál. Dnes v Příboře žije pouze hrstka těchto „přistěhovalců“. Zato žije značná část potomků, v celé řadě rodinně
propojených s původním obyvatelstvem.
Proč toto připomínám? 28. října uplynulo 70 let, kdy byl
ustaven 8. stíhací letecký pluk, který v Mošnově působil až
do roku 1993. Bylo to na letišti Praha Kbely. Od té doby putoval do Brna, Klecan, Plzně a zpět do Kbel, odkud byl v roce
1959 přemístěn do Mošnova. Zde zůstal přes třicet let s malou
přestávkou v Brně. Patřil mezi ty letecké útvary, které měly povinnost strážit republiku ze vzduchu. Proto byl vždy vyzbrojen
odpovídající leteckou technikou. Řada jeho příslušníků prošla bojovým nasazením v řadách letky B 313. čs. stíhací perutě. I první
velitelé byli váleční letci. Nakrátko také gen. Zdeněk Škarvada,
v té době štábní kapitán. Zdeněk až do své smrti v roce 2013 byl
častým hostem Příbora a účastnil se dění v naší odbočce a našich setkání. Poslední rok byl i naším řádným členem. Tak jako
mnozí i on byl od letectva násilně odtržen. Zakrátko po jmenování zastupujícím velitelem byl propuštěn z armády jako vojín.

Jak říkával, štěstí měl v tom, že nebyl „povolán“ do žaláře jako
mnozí jeho kolegové. Přes to všechno po rehabilitaci a povýšení do plukovnické hodnosti v roce 1990 vyhledával společnost
letců a cítil se mezi námi dobře.
Vraťme se ale k pluku. Létal na letounech Spitfire (S-89),
S-199, MiG 15, 17, 19 a 21 v různých modifikacích. Jako cvičné
a spojovací letouny byly využívány letouny kořistného charakteru. V době působení v Mošnově již pluk patřil mezi elitní pluky.
Plnil velice významnou roli ostrahy Ostravy, Brna a hranic v teritoriu Moravy. Jeho řadami prošli vynikající piloti, pozdější
generálové: Vosáhlo, Kopřiva , Matyáš, Klocok a v posledních
létech Mikulenka a na Slovensku Krakovský.
V roce 1991 došlo na dělení. Českou a slovenskou část. 81. letka
se stěhovala na letiště Sliač a stala se základem letectva Slovenska a 82. zůstala v Mošnově. Další rok byla převelena do Přerova
a následně zrušena. Tyto změny způsobily odstěhování řady rodin z Příbora.
Nebyly jen úspěchy, byly i kruté dny, kdy při výkonu služby
zahynuli někteří kolegové. Během působení v Mošnově to bylo
9 kolegů. Až na jednu výjimku to byli piloti. Vzpomínky patřily
i jim. Zvláštní si zaslouží velitel letky mjr. František Doležal, který
zahynul 12. listopadu 1974. Nad Ostravou začal hořet jeho letoun
MiG 21. Dostal příkaz k opuštění, ale on si uvědomil, co by letoun napáchal pádem. Využil své pilotní umění a vyvedl letoun
až za hustě obydlené sídliště. Bohužel se vystřelil již v malé výšce,
a tak nedošlo k otevření padáku. Jeho čin byl označen za hrdinský.
Bylo mu uděleno „Čestné občanství města Ostravy“ a prezidentem
byl vyznamenán medailí „Za statečnost“, in memoriam.
Toto všechno se připomínalo v sobotu 10. října, když se
na setkání u příležitosti této významné události sešlo téměř
250 bývalých příslušníků tohoto útvaru a z toho téměř stovka
ze Slovenska. Položením kytic u Památníku letců setkání započalo a tam je taktéž přivítal starosta města Ing. Bohuslav Majer.
Účastníky pozdravil jeden z posledních velitelů plk. v. v. Ing. Ján
Bandík, který nyní bydlí v Martině na Slovensku. Setkání pokračovalo v Kulturním domě v Mošnově. Jeho součástí byl i křest
knihy „Od 313. (čs.) perutě až k 4. stíhací letce ČR“ autora Stanislava Vystavěla, člena naší odbočky Svazu letců. Kniha vyšla
v září a je to faktografie již neexistujícího pluku.
Vzpomínky patřily nejen útvaru, jak bylo slyšet - patřily i Příboru. Mnozí zde prožili řadu let, mnozí zde prožili i své první
lásky a zanechali zde své stopy. Pokud to půjde, budou se sem
rádi vracet, setkávat se se svými přáteli i sousedy. Proto vzpomínky a poděkování i městu Příboru.
Reportáž ze setkání v Příboře v Local TV Příbor 44. zprávy,
www.televize-pribor.cz, http://www.youtube.com/watch?v=iM6jO1-IHxo

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
PŘEDNÁŠKA
Dominik Tomášek

Dne 6. 11. se v jednací síni v budově piaristického kláštera konala
přednáška s názvem Freud a kokain. Bylo vidět, snad možná spíše slyšet,
že doktorka farmacie MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., je skutečně odborníkem na poli svého působiště. Musím však říci, že tento fakt byl zároveň
také drobnou nevýhodou. Jako student psychologie jsem čekal více Freuda než kokainu, který byl hlavním tématem celé přednášky. Pominu-li
však tento fakt, byla přednáška velmi obohacující, plná zajímavostí a pe-

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

prností z „kokainové“ historie. Pochybuji, že v sále seděl někdo, kdo si
z více než hodinového seznámení se s kokainem nic neodnesl.
Rád bych zde použil slova Aristotela, který říká, že člověk od přírody baží po poznání. Přimlouvám se proto za další podobné přednášky,
které by Freuda a jiné myslitele uvedly do povědomí hlavně, ale
v žádném případě pouze, mladé generace. Nesmíme dopustit, aby se
na učení těchto velkých lidí zapomnělo.

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA, 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SOUBOJ S ČÍSLY
Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda

Nejsem přítel čísel, přesto však respektuji skutečnost, že čísla nám
pomáhají zorientovat se v čase, prostoru i v mezilidských vztazích. Nabízím proto čtenářům našeho Měsíčníku pár čísel, které jsme si v tomto
roce 25. výročí činnosti naší Společnosti Sigmunda Freuda mohli, v souvislosti s osobností našeho význačného rodáka, připomenout:
• 145 – uplynulo od narození Františka Juraně - příborského rodáka, autora první pamětní desky na rodném domě Sigmunda
Freuda. František Juraň je rovněž tvůrcem památníku
padlých vojínů u ZŠ Jičínské a mnoha dalších prací v okolí
Příbora i v USA, kde rovněž úspěšně působil.
• 120 – uplynulo od zavedení metody volných asociací.
• 110 – dokončeny práce „Vtip a analýza Dory“, „Tři úvahy o sexuální teorii“.
• 100 – „Dvanáct úvah o Metapsychologii“.
• 95 – S. Freud dokončil práci „Za hranicemi principu slasti“.
• 90 – S. Freud píše „Zákaz, symptom a úzkost“.
• 90 – uplynulo od dokončení práce „Sigmund Freud o sobě“.

•
•
•

85 – S. Freud obdržel Goethovu cenu za literární kvality svého
díla.
25 – uplynulo od přejmenování náměstí v Příboře na náměstí
Sigmunda Freuda
25 – založení Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře.

K připomenutí tohoto význačného data se mimo tradiční akce každoročního vyhodnocování snových obrázků mladých výtvarníků,
slavnostního vyhlašování vítězů v průběhu Freudova folklórního festivalu a tradičních propagačních výstav, konaly i dvě zajímavé přednášky
pro širokou veřejnost. Setkání s filmovým příběhem poukazujícím
na Freuda nebo na psychoanalýzu se z organizačních důvodů uskuteční začátkem května příštího roku.
Čtenářům Měsíčníku Příbora přeji spolu se Sigmundem Freudem
mnoho voňavé vánoční pohody a krásných snů – ty se vždycky hodí…
Supova.marie@email.cz, mobil 777 651 856

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC PROSINEC 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

PÁTEK 4. 12. 2015
Na tradiční a oblíbenou akci MIKULÁŠSKÁ JÍZDA zveme rodiny
s dětmi, ale i všechny ostatní, kteří chtějí vidět zábavný program plný
písniček a povídání, ve kterém vystoupí zpěvačka a herečka YVETTA
BLANAROVIČOVÁ. Nebudou chybět andělé, čerti, ani Mikuláš, který v průběhu mikulášské show rozsvítí vánoční strom.
Začátek akce je v 17,00 hodin na náměstí Sigmunda Freuda.
NEDĚLE 6. 12. 2015
Na II. ADVENTNÍM KONCERTĚ, který nese název Adventní
souznění, se představí trojice umělkyň Jarmila Paclová na cembalo, Alžběta Falcníková na housle a Judita Šprochová na violoncello.
Začátek v 17:00 hodin v refektáři piaristického kláštera. Vstupné 50,- Kč.
STŘEDA 9. 12. 2015
Letos podruhé se město Příbor zapojí do celorepublikové akce ČESKO
ZPÍVÁ KOLEDY. Tento nápad pochází ze západních Čech. Konkrétně
v Plzni se lidé na náměstí scházejí už více než deset let, aby si tam společně zazpívali pár koled. Odtud se adventní zpívání šířilo do dalších
měst a obcí v západních Čechách. Pak se této myšlenky ujaly regionální Deníky a podařilo se ji dostat do stovky míst v celé republice.
Vloni se v České republice zpívalo na zhruba 570 místech a podle odhadů si přišlo zazpívat přes 70 tisíc lidí!
V Příboře bude před radnicí od 17:45 hodin zpívat Dětský sbor Schola.
V 18:00 hodin si všichni společně i s dalšími zpěváky v jiných městech
České republiky zapojených do této akce společně zazpíváme klasické koledy, a sice: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem
spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce Valaši. Zpívání
zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
Přiveďte své kamarády a přátele a přijďte si užít společně předvánoční
čas. Akce se koná za podpory regionálního Deníku a texty koled Vám
budou rozdány při příchodu na náměstí.
SOBOTA 12. 12. 2015
VÁNOČNÍ JARMARK se bude konat od 8:00 do 12:00 hodin na příborském náměstí. V kulturním doprovodném vánočním programu
vystoupí děti a žáci místních školek a škol a program obohatí svým
vystoupením folklorní soubor Grunik.
Prodejci a řemeslníci budou nabízet své tradiční řemeslné a dárkové
předměty, vánoční dekorace, zabijačkové produkty i jiné pochutiny,
ale i něco na zahřátí.
NEDĚLE 13. 12. 2015
Na III. ADVENTNÍM KONCERTĚ vystoupí Komorní orchestr Kopřivnice s pestrým programem, ve kterém zazní například: Mozartova
Malá noční hudba, Serenáda pro smyčce 1. a 3. část Antonína Dvořáka,
Romance od D. Šostakoviče, ale i výběr koled a další krásné skladby.
Stejně jako předešlé dva i tento koncert se bude konat v refektáři piaristického kláštera od 17:00 hodin. Vstupné 50,- Kč.

NEDĚLE 20. 12. 2015
Poslední IV. ADVENTNÍ KONCERT, na kterém se představí se svým
vánočním programem Dechový orchestr mladých Příbor, bude připraven v kostele sv. Valentina.
I tento začíná v 17:00 hodin, vstupné dospělí 50,- Kč, děti od 6 do 15 let
20,- Kč.

Předprodej vstupenek na všechny uvedené adventní koncerty byl
zahájen 18. 11. 2015 v městském informačním centru Příbor. Doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji, kapacita refektáře
piaristického kláštera je omezena.
PÁTEK 25. 12. 2015
VÁNOČNÍ HUDBA 2015 – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA
JANA RYBY „HEJ MISTŘE“.
Jste zváni na koncert do farního kostela Narození Panny Marie.
Účinkují: Chrámový pěvecký sbor a hosté, Sdružení hudebníků Příbor pod vedením Zdeňka Pukovce. Začátek v 16:00 hodin, vstupné
dobrovolné.
NEDĚLE 27. 12. 2015
Město Příbor ve spolupráci s Římskokatolickou farností Příbor Vás
srdečně zve od 15:00 hodin na náměstí S. Freuda na ŽIVÝ BETLÉM.
V případě velmi nepříznivého počasí se program přesouvá do farního
kostela Narození Panny Marie.
ČTVRTEK 31. 12. 2015
Nový rok se v Příboře vítá velkolepým ohňostrojem, který rozzáří oblohu nad městem tradičně po silvestrovské půlnoci. Přijďte na náměstí
Sigmunda Freuda společně oslavit příchod nového roku.
PŘIPRAVUJEME :
V sobotu 30. ledna 2016 se uskuteční tradiční Valentýnský ples,
stejně jako v loňském roce v prostorách školní jídelny Příbor. K tanci a poslechu zahraje vynikající hudební skupina RIVIERAS SHOW
BAND.
Na neděli 14. února 2016 pro Vás připravujeme tradiční Valentinskou pouť.
Změna programu je vyhrazena.
Na všechny kulturní akce pořádané městem Příborem jste srdečně
zváni.
Děkujeme Vám za účast na kulturně-společenských akcích, které
jsme v letošním roce pro Vás připravili. Těšíme se spolu s Vámi, že
v novém roce 2016 se budeme opět setkávat na tradičních venkovních akcích, ale také v nově zrekonstruovaném Kulturním domě při
některém z divadelních, hudebních nebo společenských programů.
Přejeme Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku zdraví, štěstí a veselou mysl!
Za odbor rozvoje Elen Jeřábková.
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KULTURNÍ PROGRAM – PROSINEC
Středa 2. prosince od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Středa 2. prosince od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - zimní semestr
Každou středu se sejdeme s Hankou
Švecovou, trocha teorie a hlavně společné
šití. Cena: 50,- Kč/hodina šití. Rezervace
na info@ccpribor.cz nebo 731 474 606.

Coworking Centrum v Přiboře

Čtvrtek 3. prosince od 18:00 hod.
HUDBA PRO DUŠI
Předvánoční
koncert
muzikoterapeutky
Naděždy Smazové - lidové písně, intuitivní
zpěv, nástroje z celého světa.
Rezervace na www.ccpribor.cz,
info@ccpribor.cz nebo 731 474 606.

Coworking Centrum v Přiboře

Pátek 4. prosince od 10:00 hod.
MIKULÁŠ V LUNĚ
Do 2.12. je možno nahlásit zajištění balíčku,
nebo si můžete donést vlastní.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Pátek 4. prosince od 17:00 hod.
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Město Příbor

Pátek 4. prosince od 19:00 hod.
PŘÍBORSKÝ FILMOVÝ KLUB
v Loutkovém divadle Beránek (vstup z parku
za Penny). Znovuvzkříšení filmového života
v
Příboře
pod
taktovkou
dramaturga
Jana Švábenického - projekce filmů karvinského
režiséra Lukáše Bulavy. Vstupné 50,- Kč/film.
KARBON (19:00 hod. 50 min., horor, ČB)
TEĎ NE, BROSKVIČKO (20:30 hod. 75 min.,
krimi/thriller/komedie, BAR).
Coworking Centrum v Přiboře

Probíhající výstava do 5. ledna 2016
VÝSTAVA VLADANA MÁCHY
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Úterý 8. prosince od 17:00 hod.
KURZ REFLEXNÍ TERAPIE - LYMFATICKÝ,
HORMONÁLNÍ, NERVOVÝ SYSTÉM
Reflexní
terapie
chodidla
slouží
pro
diagnostiku a zároveň můžeme okamžitě přes
chodidla příznivě ovlivnit zdraví celého těla.
RT je jednou z nejúčinnějších metod léčby
i svépomoci a je vhodná pro dospělé i děti.
Cena 320,- Kč. Rezervace na www.ccpribor.cz,
info@ccpribor.cz nebo 731 474 606.
Coworking Centrum v Přiboře

Středa 9. prosince od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Středa 9. prosince od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - zimní semestr
Viz program 2. 12., další setkání s Hankou
Švecovou. Rezervace na info@ccpribor.cz
nebo 731 474 606.

Coworking Centrum v Přiboře

Středa 9. prosince od 17:00 hod.
SPOLUZÁVISLOST
Je někdo z tvých blízkých závislý na
drogách, alkoholu hracích automatech nebo
něčem jiném? První část přednášky se
uskuteční v prostorech kontaktního centra
Kavárny Teen Challenge v Příboře na náměstí
S. Freuda 4, v 1. patře.
Kavárna Teen Challenge v Příboře

Středa 9. prosince od 17:45 hod.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Město Příbor

Pátek 11. prosince od 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT

Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava

Sobota 12. prosince od 7:45 hod.
VELKÁ CENA PŘÍBORA VE STOLNÍM TENISE
Místo konání TJ Sokol, sokolovna, ul. Lidická.
Sobota 12. prosince od 8:00 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK

TJ Sokol

Město Příbor

Město Příbor

Sobota 12. prosince od 9:00 hod.
SETKÁNÍ BETLEMÁŘŮ V PŘÍBOŘE II
Osm řezbářů předvede řezbářské techniky při
výrobě betlémů.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Sobota 12. prosince od 9:00 hod.
BURZA KNIH
Oblíbená akce nejen pro sběrače knih,
tentokrát v předvánočním stylu, prodejci
rezervujte si místo na info@ccpribor.cz nebo
731 474 606, cena 50,- Kč/prodejní místo.

Sobota 5. prosince od 4:00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
Cena: dospělí 700,- Kč, děti 350,- Kč.
Přihlásit se můžete do 2. 12. 2015.

Sobota 5. prosince od 16:00 hod.
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Junior bar v ul. Masarykova v Příboře.
Vstupné dospělí, děti 40,- Kč.

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Neděle 6. prosince od 17:00 hod.
II. ADVENTNÍ KONCERT
ADVENTNÍ SOUZNĚNÍ

Město Příbor

Úterý 8. prosince od 15:00 hod.
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S KROKODÝLEM
Výroba vánočních dekorací a svíček.

Městská knihovna Příbor  556 725 037
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Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Coworking Centrum v Přiboře

Sobota 12. prosince od 14:00 hod.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ - VÝTVARNÝ KURZ
dospělí 200,- Kč, děti 100,- Kč
HEDVÁBNÉ TVOŘENÍ – malování na šálu
nebo kravatu.
Vstup 100,- Kč + materiál.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Sobota 12. prosince od 17:00 hod.
ADVENTNÍ PODVEČER

Město Příbor
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Sobota 12. prosince – 31. ledna 2016
HISTORICKÉ VYŘEZÁVANÉ BETLÉMY

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Neděle 13. prosince od 17:00 hod.
KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU
III. ADVENTNÍ KONCERT

Město Příbor

Pondělí 14. prosince od 16:00 hod.
ZVONEČEK
Dekupáž na květináči. Vstup 50,- Kč.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Úterý 15. prosince od 16:00 hod.
BROŽ - šitá ozdoba z organzy a korálků.
VÁNOČNÍ OZDOBA – šitý filc zdobený
korálky. Vstup 50,- Kč. Z důvodu omezené
kapacity je NUTNÉ si předem rezervovat
místo - kontakt: 556 725 029, 778 013 156.
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Středa 16. prosince od 16:00 hod.
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - zimní semestr
Viz program 2. 12., další setkání s Hankou
Švecovou. Cena: 50,- Kč/hodina šití.
Rezervace na info@ccpribor.cz nebo 731
474 606.
Coworking Centrum v Přiboře
Středa 16. prosince od 16:00 hod.
MINITURNAJ VE FLORBALU
Tělocvična ul. Dukelská. Akce pro děti 1.–4.
tříd. Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit
do 15.12. v Luně Příbor. Startovné 20,- Kč.
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Čtvrtek 17. prosince od 17:00 hod.
VZPOMÍNKY NA STARÝ PŘÍBOR VI

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Pátek 18. prosince od 11:00 hod.
ZABIJAČKOVÉ HODY

Hostinec U Čechů

Neděle 20. prosince od 17:00 hod.
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH
IV. ADVENTNÍ KONCERT

Město Příbor

Úterý 22. prosince od 17:00 hod.
VÁNOČNÍ VÝMĚNA CUKROVÍ
Máte napečeno víc, než potřebujete, nebo
naopak nestíháte? Chcete si vyměnit recepty,
ochutnat něco nového, odpočinout si od
vánočního shonu a jen tak si popovídat?
Přijďte. Rezervace na tel: 731 474 606.

Coworking Centrum v Přiboře

Čtvrtek 24. prosince od 22:00 hod.
PŮLNOČNÍ MŠE
Pátek 25. prosince od 16:00 hod.
VÁNOČNÍ HUDBA 2015 – ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY „HEJ, MISTŘE“
Římskokatolická farnost Příbor

Neděle 27. prosince od 8:30 hod.
POVÁNOČNÍ AEROBIKOVÁ PÁRTY
TJ Příbor
S TEREZOU SATTKOVOU

Neděle 27. prosince od 15:00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM

Město Příbor

Středa 30. prosince od 8:10 hod.
POSLEDNÍ POCHOD ROKU
Turistický výlet. Sraz účastníků turistické
akce na nádraží ČD Příbor v 8:10 hod. –
odjezd vlakem do Kopřivnice zastávka
v 8:28 hod. Trasa: v délce 10 km.
Vedoucí akce: Pavel Bilík, Tel.: 605 126 090
E-mail: pav.bilik@seznam.cz
Klub českých turistů Příbor

Čtvrtek 31. prosince
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

Město Příbor

Pátek 1. ledna od 13:00 hod.
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“

Klub českých turistů Příbor

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
UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
o vánočních svátcích 23. 12. až 31. 12.
2015 je městská knihovna UZAVŘENA.
Oddělení pro dospělé:
Po:
8:00 – 12:00
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00
Oddělení pro mládež:
Po:
Út, Čt:

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

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)

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

Sportovní
Po - pá:
Út:
Čt:

FIT CENTRUM PŘÍBOR

hala TJ Příbor, ul. Štramberská
9:00 – 21:00 hod.
17:00 - 17:50 hod. ženy
17:00 - 17:50 hod. ženy

SAUNA PŘÍBOR

 556 722 092

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po, čt:
15:00 - 21:00 hod.
muži
Út, pá:
15:00 - 21:00 hod.
ženy
St, so:
15:00 - 21:00 hod.
společná

 607 714 277
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CVIČENÍ TAI-CHI

Základní škola Npor. Loma v Příboře

Čtvrtek: 18:30 hod.

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 JARKOU od 10:00 hod.
Společný program pro maminky s dětmi.
2. 12. BÁSNIČKY, ŘÍKADLA, TANEČKY
9. 12. KOLEDY, BÁSNIČKY, ŘÍKADLA
16. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ S KOLEDOU

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
Reflexní metoda, při níž se molitanovým
míčkem masíruje určitý kožní úsek.
Tato metoda umožňuje rodičům a rodinným
příslušníkům podílet se na léčbě a zlepšení
zdravotního stavu.

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
PRAVIDELNÉ AKCE

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Pondělí od 15:30 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ
Úterý
TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI
Mladší žáci od 13:45 hod. FIŤÁČEK od 4 let
Starší žáci od 15:15 hod. a od 16:45 hod.
Úterý od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Středa od 17:00 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ
Pátek od 17:45 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 15 LET

Radka Rojíčková  724 329 473

PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod.
ŠMUDLÍCI
4. 12. MIKULÁŠ VE ZVONEČKU
11. 12. PEČENÍ PERNÍČKŮ – již od 9:00
18. 12. VÁNOČNÍ OZDOBY – lampička

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

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
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Info o akcích: www.pribor.eu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Římskokatolická farnost Příbor Vás zve
na

VÁNOČNÍ
KONCERT
25. prosince 2015 v 16.00 hodin
farní kostel Narození Panny Marie
NA KONCERTĚ ZAZNÍ KOLEDY
A ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
„HEJ, MISTŘE“
Účinkují:
Alena Juřenová – soprán
Kateřina Juřenová – alt
MUDr. Mořic Jurečka – tenor
Roman Vlkovič - bas
Chrámový sbor Příbor a hosté
Sdružení hudebníků Příbor
- vše pod vedením pana Zdeňka Pukovce

Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
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Klub českých turistů Příbor pořádá
1. ledna 2016

Novoroční pochod
ČTYŘLÍSTEK
Sraz účastníků turistické akce ve 13 00 hod.
Příbor – náměstí před radnicí
Trasa: 8 km – Hončova hůrka - 15 00
Čtyři novoroční dobré skutky
(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví)
1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet (procházku).
2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho ze svého okolí na tento výlet.
3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.
4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto vyhlášené KČT
na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané
prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře.

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak
NOVOROĆNÍ ČTYŘLÍSTEK,

účastnický list a příležitostné razítko.
Vedoucí akce: Vladimír Bilský

tel.: 737 375 203

INZERCE
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TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Každý den
od 10. 12. 2015
v době
od 9:00 do 17:00 hod.
V prodeji různé druhy
SMRKŮ,
JEDLÍ,
BOROVIC.

NOVÁ

GALANTERIE
V PŘÍBOŘE
otevíráme v úterý

5. ledna 2016 v 8.00 hodin
náměstí Sigmunda Freuda č. 23

PRODEJ KAPRŮ
Každý den
od 20. 12. do 23. 12. 2015
v době
od 9:00 do 17:00 hod.
Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova
u pana Krejčího
(200 m od budovy Policie ČR).

(vedle papírnictví pana Tyllicha)
T ě š í m e s e n a V a š i n á v š t ě v u!

Textilní galanterie
Iveta Johnová, nám. Sigmunda Freuda 23,
742 58 Příbor

•
•
•
•

Výživové poradenství
Analýza složení těla na InBody 230
Baňkování
Kineziotejpování

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

Tel: 737 812 563
www.studiosrdicko.cz

Náměstí S. Freuda 4, Příbor

„Darujte svým blízkým poukaz na zlepšení zdraví!“
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Instalatéři Petr a Petr
Příbor a okolí
Nabízíme:
- vstupní konzultaci
- zpracování a podání kompletní žádosti
- výběr optimální varianty kotle a jeho
příslušenství
- montáž

ÚČ

%
1
9
T
S
INNO

5

Petr Chýlek 605 961 455
Petr Brož 603 365 563

www.instalateripribor.cz
reklama A5.indd 1

18.11.15 8:37

Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby:

 komplexní zajištění pohřbu

zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu,
hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání,
věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého,
nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého
do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě

 zhotovení fotoporcelánu

černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky

 zprostředkování kamenosochařských prací

prodej náhrobních doplňků

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment)

 prodej křestních svící a křestních roušek
 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře

Provozní doba v kanceláři
Pondělí – pátek 8 - 12 13 - 16
Tel. 556 722 608, 737 629 969
Hana Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin denně
Bezplatná linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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Nová služba v Příboře
Přeprava pro seniory
Přeprava pro seniory je určena pro starší spoluobčany a pro jejich pohodlný odvoz ve městě Příbor i mimo něj.
***
Spolehlivě a včas vás odvezeme k vašemu lékaři, do nemocnice, na vyšetření, na rehabilitaci,
na poštu, na úřady, do kostela, na nákup, do cukrárny, do lázní, ozdravné pobyty, na hřbitovní místa,
či jen na návštěvu k vašim známým apod., dle vašich přání.
***
Dovezeme vás co nejblíže k místu určení. Přeprava pro seniory zohledňuje možnou zhoršenou pohyblivost
a nabízíme vám na požádání asistenci při nástupu a výstupu z vozidla.
***
Přijedeme na vámi zvolenou adresu v přesně stanovený čas.
Následný odvoz zpět domů - přistavíme vůz v dohodnutý čas.
***

TEL.: 775 66 99 10
Stačí prozvonit, zavoláme vám.

NON-STOP TAXI - Příbor a okolí
Tel.: 775 669 910

Nově nabízíme rozvoz pohodlným, bezpečným a prostorným vozem ŠKODA SUPERB.
***
Odvoz nepřetržitě na: letiště, nádraží, školení, firemní večírky, školní srazy, diskotéky,
do restaurací, plesy, do práce, školy, na nákupy, za zábavou... atd.
DrinkServis - odvoz zákazníka a jeho vozu.
Dovoz alkoholických nápojů a cigaret k vám domů.
Zdarma rozvoz obědů k vám domů, do kanceláře, do práce či na stavbu.
Nabídka menu ze 3 jídel (75.-Kč), zvýhodněné menu pro seniory (65.-Kč)
Senior přeprava pro starší spoluobčany k lékaři, rehabilitaci, na vyšetření, na úřady,
na poštu, do obchodu, do kostela, na hřbitovní místa atd.
Diskrétní odvoz do vybraných Nightclubů.
Levné ceny, u nás nemusíte sbírat body, nosit sebou slevové kartičky atd.
Naše ceny jsou pro každého bez rozdílů.
Kredit z vašeho telefonu nemusíte utrácet, stačí prozvonit zavoláme vám zpět.
Provozovatelé: MAREK a PATRIK se na vás budou těšit.

Cukrárna nabízí:

O R , U brá

ny

R E S TA U R A C E

Restaurace
patře nabízí:
br
O R ,vUprvním
á
ÍB
PŘ

ÍB

ny

PŘ

- snídaně od 06.30 hod.
- horké polívky každý den
- zákusky, pečivo ke snídani a svačinám
- vlastní obložené chlebíčky
- kávu, expresso, čaje
- obědové menu od 10.30 do 15.00 hod.
- rozvoz po Příboře zdarma
KRÁRNA
C Upro
- slevy
důchodce

Dále nabízíme:
Možnost pořádání
soukromých
i firemních akcí.
Kontakt:
725 912 845,
608 482 954
e-mail: rozvoz-pribor@seznam.cz
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Í

ny

PŘ

w w w. re s t a u r a c e - o a z a . cz

R , U br
á
BO

KAVÁ R NA

OÁZA
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OHLÉDNUTÍ
Připravila Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

V prosinci nás čeká řada krásných akcí - pro děti i dospělé každého věku. Pozvánky najdete uvnitř Měsíčníku. My se poohlédneme za listopadem. Skončil víkendem s otevřenými dveřmi gymnázia a s kolonou frekventantů už 20. kurzu tance Bav klubu. Začal Dušičkami a akcí
pro nevidomé a slabozraké i pro děti.
Foto: Petra Vidomusová
Národopisnou dílnu s tématem - jak vyrobit klobouk připravili v příborské pobočce Muzea Novojičínska, p. o.

11. listopad - Mezinárodní den veteránů slavíme i v Příboře. Po krátké slavnosti na náměstí se průvod dětí s lampiony každoročně
vydává k Lubině pustit po řece lampionky štěstí. 							
Foto: L. Ukropec

6. 11. přednášela v klášteře farmaceutka
Vilma Vranová na téma Freud a kokain.

6. 11. byly v muzejním pořadu Knihy z piaristické knihovny VI představeny herbáře
z 16. století.

10. 11. se plnému refektáři představilo duo
zpívajících violoncellistek TARA FUKI.

Foto ze všech tří akcí: Stanislava Slováková

21. 11. byla v Příboře otevřena už druhá tzv. sousedská knihovnička. První je na
pravém břehu Lubiny směrem na Orinoko a tato druhá u zdravotního střediska.
Její instalaci iniciovalo sdružení Příbor
v pohybu.
Foto: Iveta Martinásková

Také chovatelé slavili 110 let, ale to až příště.
Přeji hezké Vánoce! IN
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