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Zahrady kláštera v Příboře byly po několikaměsíční revitalizaci
zpřístupněny veřejnosti 16. října 2015.
Do konce října jimi prošly stovky lidí. 3. listopadu se brány zahrad zavírají.
Zahrady se „ukládají“ k zimnímu spánku. Život se do nich opět vrátí na jaře 2016.
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Před třemi staletími zahrady kláštera využívali piaristé, v 19. století až do roku 1938 studenti učitelského ústavu a v 2. polovině minulého století sloužily žákům odborného učiliště Tatry, n. p. V minulých létech jejich část využívalo Muzeum
Novojičínska, p. o., k pořádání akcí pro veřejnost. Jiné využití zahrady neměly. Od 16. října 2015 jsou místem k relaxaci
a trávení volného času nejen studentů a žáků škol, ale i mnoha dospělých, rodin s dětmi. Počítá se komorními koncerty
i s oddáváním snoubenců. Romantické prostředí zahrad k tomu doslova vybízí.
Rekonstrukce kláštera byla ukončena v r. 2012. 19 let oprav největší budovy městské památkové rezervace v Příboře si vyžádalo
80 mil. Kč. Z toho přes 38 mil. Kč investovalo město ze svých rozpočtů, 12 mil. Kč z dotací Ministerstva kultury. Přibližně 30 mil. Kč
Příbor získal z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Z tohoto programu město získalo i dotaci na revitalizaci tři
století staré zahrady kláštera. První kroky k realizaci se uskutečnily už v roce 2009, kdy byl vypracován stavebně historický
vývoj piaristické zahrady. Ten se stal podkladem pro následnou
projekční činnost. Studie byla hotová už v r. 2011. Na ni navázaly další podrobnější stupně projektové dokumentace. Proběhly
schvalovací procesy, výběrová řízení. A konečně 25. září 2014
zastupitelé schválili na svém posledním zasedání minulého volebního období potřebné finanční prostředky na celou stavbu.
Zahrada byla jako staveniště předána společnosti Nosta 3. listopadu 2014.
V březnu 2015 byly téměř hotovy zemní práce, kanalizace, dokončovaly se základy oplocení mezi zahradami kláštera
a soukromými pozemky, a také byl vybudován základ přístupové komunikace z Lidické ulice do areálu. Byly nainstalovány
elektrorozvody pro osvětlení fasády i sedacích zídek, osvětlení
opěrné zdi, stromů, altánu, loubí. Byl postaven základ pro pódium s plachtovou konstrukcí. Pracovalo se na opěrných zídkách.
O 4 měsíce později byly zídky hotovy, pódium položeno.
Pracovalo se na usazení strojovny pro kašnu a na položení závlahového zařízení. Následovalo osazení dřevěného loubí i okna
v dolní zahradě. Vyznačila se část jedné z tras podzemních chodeb, které procházejí pod zahradami.
Práce probíhaly intenzivně i přes tropické teploty - celé
léto až do konce září, kdy bylo v areálu obou zahrad vysázeno
na 25 000 rostlin. Byly dokončeny všechny pochůzí plochy, kašna,
pítko, altán, bylinkové zahrádky, posezení. Posledními úpravami prošla dřevěná mola.
Konečnou podobu dostaly chodníky ze štětové dlažby a minerálního betonu i přístupová komunikace z pigmentovaného
betonu. Dokončila se vstupní brána včetně příjezdové plochy.
30. 9. byly práce v zahradě hotovy.

Zahrady na ploše cca 5 300 m2 jsou rozděleny do dvou částí. Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru investic a správy majetku
Městského úřadu v Příboře vysvětluje: „Horní zahrada je komponovaná spíš komorněji, je tady spousta zpevněných ploch,
chodníčků, malých háječků s doprovodnou zelení, uprostřed
kašna. Centrální prvek je pódium, kde by se měla odehrávat
kulturní hudební vystoupení. Součástí horní zahrady je i tzv.
bylinková zahrada, která je schovaná za východním křídlem. Na rozmezí horní a dolní zahrady je vyhlídka, z které
se budou moct návštěvníci podívat na celou spodní zahradu
a východní část města.“
Druhá část areálu má podle projektu Ing. arch. Pavly Kašubové jiný charakter. „Spodní zahrada je komponovaná jako
odpočinkový sad, pro společenská posezení. Jsou tam dvě
mola a především je tu louka s květinami a travnaté plochy
plus pochůzí plochy s doprovodným mobiliářem,“ doplňuje
Jaroslav Šimíček.
Revitalizace celého prostranství stála 22 milionů Kč, z toho
8,2 mil. Kč Příbor získal jako dotaci. Zbývající část hradil ze svého rozpočtu.
Zahrady byly slavnostně otevřeny 15. října za účasti čestných
hostů (strana 31). Do zahrad vstoupíte z Lidické ulice, je to vchod
naproti Kulturnímu domu. V plánu je ale také vstup přímo z centra města - z ulice Karla Čapka. Dočkáme se i tohoto propojení?
„Jestli bude propojení, to nezávisí na úřednících,“ říká Jaroslav
Šimíček, „závisí to na politickém vedení města. Ale projekt
je hotový, je vydáno pravomocné stavební povolení, takže pokud to rozpočet v r. 2016 dovolí, nebo pokud by se podařilo
získat i nějakou tu dotační částku, tak je reálné, že by se propojení s centrem města dalo příští rok zrealizovat.“
Zahrady budou sloužit k relaxaci a klidnému trávení volného
času lidí všech generací. Už se těšíme, až se areál na jaře zazelená.
Foto 1. a 2. strana: Pavel Nedoma

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

20. schůze RM dne 29. září 2015 projednala jednací body, z nichž
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila Charitě Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 44940998, na sociální službu – domov pro osoby se speciﬁckými potřebami, z rozpočtu města, paragrafu 4329, ﬁnanční dar
ve výši 10.000 Kč.
- Schválila organizaci Andělé Stromu života, pobočnému spolku Moravskoslezského kraje, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ:

2 / Měsíčník města Příbora

03632661, na zdravotně – sociální služby z rozpočtu města, paragrafu
4329, ﬁnanční dar ve výši 5.000 Kč.
- Schválila Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891, pro zřízení
schránky pro odložené děti v Nemocnici Třinec, z rozpočtu města,
paragrafu 4329, ﬁnanční dar ve výši 5.000 Kč.
- Vzala na vědomí stav pohledávek paní <anonymizováno> ve věci pronajímaných nebytových prostor č. p. 35.
- Schválila snížení nájemného za užívání pozemků pro umístění

a provozování lunaparku po dobu konání příborské pouti v r. 2015
o 25.000 Kč, formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.12.2014.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit pro prodej ploch před bytovými domy č. p. 1496 - 1498, č. p. 1499 - 1502 a č. p. 1503 - 1507 v Příboře prodejní cenu ve výši 20 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem
včetně daně z nabytí nemovitých věcí.
- Vzala na vědomí žádost České spořitelny, a. s., Budějovická 1912/64b,
Praha o prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2019.
- Vzala na vědomí žádost pana <anonymizováno> o prodej budovy
č. p. 55 na pozemku parc. č. st. 65, 286/17 a 265/8, vše v k. ú. Hájov,
obec Příbor, za cenu dle znaleckého posudku.
- Doporučila zastupitelstvu města prodej nemovitostí uvedených
v usnesení č. 20/20/1 p. <anonymizováno>, za cenu dle znaleckého
posudku, plus náklady spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých věcí, za podmínky zachování užívání těchto nemovitostí
pro účely předškolního vzdělávání a předkupního práva města v případě ukončení činnosti související s předškolním užíváním.
- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Kulturní dům v Příboře – dodávka typového interiéru“ zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 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“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnoticí komisi veřejné zakázky
„Kulturní dům v Příboře – dodávka typového interiéru“, ve složení
Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. arch. Pavel Ksenič, Ing. Jaroslav Šimíček
a Ivana Žárská.
- Vzala na vědomí upozornění Moravskoslezského kraje na dotační titul OPŽP podporující ekologické vytápění rodinných domů („kotlíkové dotace“).
- Vzala na vědomí zprávu o zpracování realizačního projektu akce „Obnova
PARČÍKU U LÁVKY V PŘÍBOŘE“ předloženou odborem rozvoje města.

- Uložila zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2016 ﬁnanční
prostředky na geodetické zaměření doposud nezaměřených ohradních zdí v městské památkové rezervaci Příbor, tvořících rozhraní
mezi soukromým pozemkem a pozemkem ve vlastnictví města, a to
ve výši 40.000 Kč.
- Vzala na vědomí informace k zavádění principů projektového řízení
do činnosti městského úřadu a dalších organizací ve městě.
- Vzala na vědomí projekt „ Interiéry Kulturního domu v Příboře“.
- Vzala na vědomí informaci k postupu projekčních prací na vybudování turistického informačního centra v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda předloženou odborem investic a správy majetku.
- Schválila po projednání (se zapracovanými změnami uvedenými
v zápise ze schůze RM) tajemníkem MÚ předložené znění „Organizačního řádu MÚ Příbor“ od 01.01.2016, které zahrnuje mimo
jiné převzetí povinností týkající se správy bytového a nebytového
fondu města Příbora, vyplývající do 31.12.2015 z komisionářské
smlouvy.
21. schůze RM v mimořádném termínu dne 2. října 2015 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila pronájem nebytových prostor na ulici Lidické č. p. 49 (doposud uváděno jako č. p. 560) v Příboře (bývalá restaurace Neptun),
včetně místnosti v přízemí za účelem provozování interaktivního pohybového centra a provozování drobného občerstvení v rámci akcí
v městském parku společnosti RIKITAN, s. r. o., Příbor, zastoupené
panem Jiřím Tuzou ml.
22. schůze RM v mimořádném termínu dne 12. října 2015 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila změnu obchodních podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky s názvem „Kulturní dům v Příboře – dodávka
typového interiéru“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 podkladového materiálu
předloženého odborem ISM.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
8. zasedání ZM ze dne 24. září 2015 projednalo jednací body,
z nichž mj. vybírám:
- Schválilo v rámci majetkoprávního vypořádání pro účely dopravního
napojení lokality „Za školou Npor. Loma“ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací k části pozemku parc. č. 2123 v k. ú. a obci Příbor,
o výměře cca 50 m2, dle zákresu ve výkresu na podkladě katastrální
mapy, v předloženém znění, mezi budoucím dárcem paní <anonymizováno> a budoucím obdarovaným městem Příborem. Náklady související s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
město Příbor.
- Schválilo v rámci majetkoprávního vypořádání pro účely dopravního
napojení lokality „Za školou Npor. Loma“ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací k částem pozemků parc. č. 2176/7 a 2178/5 v k. ú.
a obci Příbor, o celkové výměře cca 400 m2, dle zákresu ve výkresu
na podkladě katastrální mapy, v předloženém znění, mezi budoucím
dárcem městem Příborem a budoucím obdarovaným paní <anonymizováno>. Náklady související s převodem nemovitostí a daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí město Příbor.
- 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. 8/6/6/1 výkup pozemků parc.
č. 2201/6, 2208, 2215/14 a 2215/15, vše v k. ú. a obci Příbor, od pana
<anonymizováno>, 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 8/6/6/1 výkup pozemku parc. č. 2212
v k. ú. a obci Příbor, od paní <anonymizováno>, 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.
- Vzalo na vědomí návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2016.
- Uložilo předložit Pravidla ﬁnancování pro osadní výbory.
- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho
organizací k 30.06.2015.
- Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora a jeho
příspěvkových organizací za 1. pololetí 2015.
- Vzalo na vědomí varianty řešení pro pořádání kulturních akcí města
a provozování (tj. programové využití) Kulturního domu, městského
parku, společensko-kulturního křídla piaristického kláštera, zahrad

piaristického kláštera, turistického informačního centra a rodného
domu Sigmunda Freuda.
- Schválilo zajištění činností uvedených v usnesení 8/7/4/1 městem Příborem, a to prostřednictvím Městského úřadu Příbor.
- Schválilo vyřazení pohledávek města Příbora ze samostatné působnosti po bývalé Domovní správě v celkové částce 176 694,00 Kč dle
důvodové zprávy.
- Schválilo převést z navrhované rezervy v rámci 3. změny rozpočtu
města částku ve výši 7,00 tis. Kč na § 5512 Požární ochrana, položka
Finanční spoluúčast na pořízení dopravního automobilu.
- Schválilo 3. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2015 v následujících objemech:
Příjmy

153 238,10 tis. Kč

Výdaje

226 558,10 tis. Kč

Financování

73 320,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválené
2. změně rozpočtu města Příbora
na rok 2015 o 1 999,00 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené
2. změně rozpočtu města Příbora
na rok 2015 o 1 999,00 tis. Kč
což je beze změny oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbora na rok 2015

v členění a ﬁnančních částkách dle předloženého a výše přijatým
usnesením upraveného návrhu 3. změny rozpočtu města Příbora
na rok 2015.
- Revokovalo usnesení Zastupitelstva města Příbora č. 7/7/1/3 ze dne
25.06.2015 ve věci 2. změny rozpočtu města Příbora, a to z důvodu
chybného názvu příspěvkové organizace.
- Vzalo na vědomí, že u podané žádosti o dotaci, oblasti podpory 3.2
Rozvoj měst, výzvy č. 6 pro projekt s názvem Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře nemusí žádnou dotaci z ROP Moravskoslezsko
obdržet, a je připraveno projekt proﬁnancovat v plné výši ze svých
vlastních zdrojů. Zároveň je připraveno ﬁnancovat provoz po celou
dobu povinné udržitelnosti.
- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (speciální požární
automobil MB ATEGO 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 Avia
DAEWOO CAS 8) mezi městem Příborem a obcí Těrlicko ve znění
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (vysunovací žeb-
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řík čtyřdílný Norbas) mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a městem Příborem ve znění
přílohy č. 3 podkladového materiálu.
- Schválilo 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, dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technických služeb města Příbora, IČ:00143651,
dle předloženého návrhu.
- Schválilo Soutěžní podmínky architektonické soutěže „Lávka přes
řeku Lubinu v Příboře“ dle předloženého návrhu.
- Zrušilo Směrnici č. 1/2006 o odměňování u příležitosti svatebních
obřadů a vítání občánků s účinností k 31.12.2015.
- Schválilo Pravidla pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - provoz
a činnost, a to s účinností od 01.10.2015.
- Schválilo Pravidla pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - grantové řízení, a to s účinností od 01.10.2015.

F F

Město Příbor
Městský úřad Příbor
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VYHLÁŠENÍ ŘÍZENÍ
PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA PRO ROK 2016
Město Příbor vyhlašuje řízení pro poskytování veřejné
finanční podpory (dále jen VFP) z rozpočtu města Příbora
pro rok 2016, a to v následujících oblastech:
I/ VFP – provoz a činnost
Podání žádosti se řídí Pravidly č. 2/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory na provoz a činnost z rozpočtu
města Příbora, schválenými usnesením Zastupitelstva města
Příbora č. 8/8/5/1 ze dne 24. 9. 2015.
Účelem poskytování VFP je rozvoj a podpora kultury, tělesné výchovy a sportu ve městě, zabezpečení charitativní
činnosti, podpora vědy a vzdělání, sociálních a zájmových
činností, zlepšení zdravotnické péče o občany města a zlepšení ochrany životního prostředí.
Předpokládaný celkový objem vyčleněných finančních
prostředků: 2.000.000,- Kč.
II/ VFP – granty
Podání žádosti se řídí Pravidly č. 3/2015 pro poskytování
veřejné finanční podpory - granty z rozpočtu města Příbora, schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora
č. 8/8/5/2 ze dne 24. 9. 2015.
Účelem poskytování VFP je rozvoj a podpora kultury, tělesné výchovy a sportu ve městě, zabezpečení charitativní
činnosti, podpora vědy a vzdělání, sociální a různé zájmové
činnosti, zlepšení zdravotnické péče o občany města a ochrany životního prostředí.
Předpokládaný celkový objem vyčleněných finančních
prostředků: 132.000,-Kč.
III/ VFP – prevence kriminality
Podání žádosti se řídí Pravidly č. 4/2015 pro poskytování
veřejné finanční podpory – prevence kriminality z rozpočtu
města Příbora, schválenými usnesením Zastupitelstva města
Příbora č. 8/8/5/3 ze dne 24. 9. 2015.
Účelem poskytování VFP je prevence sociálně patologických jevů.
Předpokládaný celkový objem vyčleněných finančních
prostředků: 120.000,- Kč.
IV/ VFP – materiálně technická základna
Podání žádosti se řídí Pravidly č. 5/2015 pro poskytování
veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města Příbora, schválenými usnesením Zastupitelstva
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- Schválilo Pravidla pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - prevence kriminality, a to s účinností od 01.10.2015.
- Schválilo Pravidla pro přidělování veřejné ﬁnanční podpory - materiálně technická základna, a to s účinností od 01.10.2015.
- Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
- Schválilo poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spoluﬁnancování projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární
ochrany“, reg. č. CZ1.10/1.4.00/05.01822, ve výši 576.453,08 Kč.
- Schválilo smlouvu o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji
na spoluﬁnancování projektu „Nákup dopravních automobilů pro
jednotky požární ochrany“, reg. č. CZ1.10/1.4.00/05.01822, ve výši
576.453,08 Kč ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Zpracováno dne 19. října 2015
Usnesení v plném anonymizovaném znění:
www.pribor.eu, v plném znění v kanceláři vedení města.

města Příbora č. 8/8/5/4 ze dne 24. 9. 2015.
Účelem poskytování VFP je rozvoj a podpora kulturně-společenské, sportovní, volnočasové, zájmové a sociální
činnosti ve městě.
Předpokládaný celkový objem vyčleněných finančních
prostředků: 1.000.000,- Kč.
Termín pro podání žádosti: od 1. 12. 2015 do 15. 12. 2015.
Místo podání žádosti: Městský úřad Příbor, podatelna Městské informační centrum, náměstí Sigmunda Freuda 19,
742 58 Příbor.
Způsob podání: poštou nebo osobně.
Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: březen 2016
(v závislosti na termínu schůze Rady města Příbora resp.
zasedání Zastupitelstva města Příbora).
Žádosti o poskytnutí VFP z rozpočtu města Příbora pro
rok 2016 je nutno předkládat na platných formulářích včetně předepsaných příloh!
Pravidla pro poskytování VFP z rozpočtu města Příbora
pro rok 2016 formuláře jsou k dispozici:
- na internetových stránkách města Příbora www.pribor.eu
- Právní předpisy města (záložka ve sloupci vpravo) - Právní předpisy města - Pravidla a metodika (řadit podle data
poslední aktualizace);
- na odboru rozvoje města, kancelář v budově SMMP, s. r. o.,
Freudova 118, Příbor (VFP - provoz a činnost, VFP - granty, VFP - materiálně technická základna);
- na městské policii (VFP - prevence kriminality).
Upozorňujeme na skutečnost, že s účinnosti od 1. 10. 2015
byla schválena nová pravidla pro všechny oblasti poskytování
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora pro rok
2016, jakož i veškeré formuláře (žádosti, finanční vypořádání).
KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ
Pro žadatele o poskytnutí VFP 2016 bude k novým pravidlům VFP uspořádáno konzultační setkání, a to ve středu
18. 11. 2015 od 15:00 do 17:00 hod. v zasedací místnosti piaristického kláštera.
Mimo konzultační setkání je možno si po předchozí domluvě sjednat individuální termín konzultací v úřední hodiny
MÚ Příbor.
Kontakty:
Bc. Eva Srněnská, e-mail: srnenska@pribor-mesto.cz, telefon: +420 556 455 435
V Příboře, dne 30. 10. 2015
Ing. Bohuslav Majer v.r.
starosta města

Ing. Dana Forišková, Ph.D. v.r.
místostarostka města

DEN BEZ AUT 2015
Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Podobně jako v předchozích letech se město Příbor připojilo
k mezinárodní světové kampani, k „Evropskému týdnu mobility“ a „Evropskému dni bez aut“ (22. září), která upozorňuje
na negativní působení velkého množství automobilů ve městech.
Již tradičně město Příbor na tuto skutečnost upozorňuje způsobem pro lidi příjemným. Letos již podeváté uspořádalo město
ve spolupráci se střediskem volného času Luna Příbor, Rančem
u Michálků a Leteckomodelářským klubem Nový Jičín pro děti
s rodiči - nebo vlastně pro každého, kdo chtěl přijít pěšky, nebo
jinak bez použití motorového dopravního prostředku, zábavné
odpoledne.

U Michálků čekalo tradičně na účastníky malé pohoštění a různé hry, které připravilo středisko volného času Luna Příbor.
Děti se také mohly projet na koních a prohlédnout si další chovaná zvířata.
Ačkoliv bylo letos počasí chladnější než jindy, účast byla hojná, a je
vidět, že si příborský Den bez aut již získal své trvalé příznivce.
Město tímto děkuje Michálkům, p. Bajerovi, středisku volného
času Luna, Leteckomodelářskému klubu Nový Jičín, vlastníkům
plochy letiště, a všem, kteří se na akci podíleli, a také všem, kteří se zúčastnili.
Foto: Andrea Nováková

Brzy odpoledne se děti a jejich rodiče sešli na letišti na kopci u sv.
Jana, který je pro tento účel ideální, k pouštění draků. Letos počasí
ukázalo opravdu podzimní tvář a účastníkům bylo docela zima, ale
i tak draci létali krásně, a po hodince přišla řada na letové ukázky
modelů letadel a vrtulníků různých typů, což bylo zajímavé nejen
pro děti, ale také dospělé fandy leteckého modelářství.
Již tradičně byly děti s rodiči následně dopraveny koňským povozem k Michálkům. Pro zajímavost, pan Jiří Bajer, který s námi
spolupracuje a tradičně vozí svým povozem děti při této „krasojízdě“, je finalistou letošního Mistrovství České republiky
formanských jízd chladnokrevných koní, a také loňským mistrem
a letošním vicemistrem v orbě koňmi v Pardubicích.

INFORMACE O PODPOŘE DOMÁCÍHO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
A KOMPOSTOVÁNÍ
Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Dá se říci, že příborští občané jsou úspěšní při třídění odpadů.
Každoročně město získává odměny za třídění, které se odečítají
od celkových nákladů na odpady, a tím se snižují poplatky. Město
si váží toho, že občané dobře separují, a jako odměnu jim poskytuje různou další pomoc, např. zaváděním některých opatření.
Tašky
Město vydalo lidem 1250 tašek na třídění plastů, papíru
a skla. Tašky byly městu bezplatně poskytnuty k distribuci v roce
2012 a 2014 společností EKOKOM, a. s., která podporuje třídění
odpadů v obcích. Sady tří tašek jsou ve dvou různých velikostech a jsou stále pro občany zdarma k vyzvednutí v kanceláři
Městského úřadu Příbor, odboru rozvoje města – životní prostředí, Freudova ul.
Kompostéry
V roce 2014 město Příbor požádalo Operační program Životní prostředí o dotaci na pořízení kompostérů pro domácí
kompostování. Z této dotace bylo pořízeno 540 kompostérů
o objemu 900 l zn. THERMOKING v ceně 2 178,- Kč, které byly
zapůjčeny na dobu 5 let občanům do užívání. O kompostéry byl
velký zájem, který nakonec ještě převýšil původní kapacitu, takže

město v roce 2015 dokoupilo z vlastních zdrojů dalších 40 kusů
pro zájemce, kteří byli zaregistrováni. Ještě občas evidujeme zájem dalších lidí o kompostéry, ale bohužel musíme případným
zájemcům sdělit, že tato akce již byla ukončena a prozatím
není v rozpočtu vyčleněna další částka finančních prostředků pro tento účel.
Odvětrávané koše
Spolu se zaregistrováním do seznamu zájemců o kompostér
se mohli občané rovněž přihlásit k odběru odvětrávaného koše
na třídění drobného kuchyňského bioodpadu. Bylo zaevidováno 160 přihlášených. Nákup košů nebyl předmětem dotačních
titulů, proto je město zakoupilo z vlastních zdrojů. Většina již
byla předána přihlášeným lidem do užívání. Zbývá k předání
posledních 20 kusů. Přihlášení mají možnost si je vyzvednout
do konce října. Po tomto termínu budou ještě moci někteří noví zájemci koš získat. Pro zaevidování se do seznamu
můžete kontaktovat Městský úřad Příbor, odbor rozvoje
města, tel. 556 455 424, 732 117 580, nebo e-mailová adresa
volna@pribor-mesto.cz. Je možno se zeptat i osobně v kanceláři Městského úřadu Příbor, odboru rozvoje města
– životní prostředí, Freudova ul.
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KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
Připravila Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé
lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka
se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni
začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné

zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má
to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit
lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou,
je odevzdat ji ve sběrném dvoře, Štramberská ul. 483, Příbor. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží
ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro město Příbor zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie
a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ  ČÁST VI
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor

Poslední část přehledu poskytovatelů sociálních služeb ve městě se zaměřuje na Terénní program na Novojičínsku, který realizuje
obecně prospěšná společnost Renarkon, a to dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

RENARKON, O. P. S.  TERÉNNÍ PROGRAM NA NOVOJIČÍNSKU
Milan Indruch, terénní pracovník

Terénní program na Novojičínsku je sociální služba pracující
s lidmi, kteří užívají drogy, nebo se jich užívání drog jakýmkoliv způsobem dotýká.
Hlavním cílem terénní práce je vyhledávání a kontaktování
uživatelů návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Dále
pak vytvoření důvěrného profesionálního vztahu jako základního předpokladu pro pomoc v obtížné životní situaci.
V rámci terénní práce nabízíme klientům výměnu injekčního materiálu. Snažíme se tak minimalizovat rizika a následky
užívání návykových látek a předcházet šíření infekčních onemocnění, zejména hepatitidy C a viru HIV. Dále nabízíme sociální
poradenství, a to jak uživatelům, tak ostatním lidem, kteří jsou
fenoménem užívání drog zasaženi. Pro tuto činnost máme zřízena dvě poradenská místa v Kopřivnici a Novém Jičíně. Nedílnou
součástí naší práce je rovněž zprostředkování navazujících služeb, a to zejména z oblasti léčby závislostí.
Program poskytuje služby klientům od 15 let, a to s možností zachování anonymity a bez přímé úhrady. Náklady na provoz
služby jsou hrazeny z veřejných rozpočtů a vlastních zdrojů organizace.
Kontaktní informace:
Renarkon, o. p. s., Terénní program na Novojičínsku, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice, tpn@renarkon.cz, www. renarkon.cz
Michal Indruch - 602 492 871
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Poradenské místo v Novém Jičíně – středa, pátek 8:00 – 11:00 hod.
Nový Jičín, Sokolovská 9, 1. patro
Poradenské místo v Kopřivnici – čtvrtek 13:00 – 16:00 hod.
Francouzská 1181, Kopřivnice
Abyste měli jistotu, že se Vám naši pracovníci budou moci věnovat, je dobré se předem telefonicky objednat.
Nabízené služby:
1. Bezplatné a anonymní poradenství pro uživatele návykových
látek.
2. Individuální poradenství pro osoby v krizi a pro osoby zasažené problematikou drog.
3. Poradenství pro příbuzné a blízké osoby uživatelů drog.
4. Zprostředkování léčby závislostí.
5. Krizová intervence - stabilizace, zklidnění a podpora v náročných životních situacích.
6. Informační servis - zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště a organizace, zabývající se drogovou problematikou,
poradenství v oblasti rizik spojených s užíváním drog.
Podporují nás: Úřad vlády ČR, MPSV, MZ, KÚ MSK, města Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín, Bílovec, Odry, Frenštát pod
Radhoštěm.

SENIOŘI ČTOU DĚTEM
Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů, z. s. , Příbor

Celé Česko čte dětem je osvětová a mediální kampaň zaměřená na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže,
na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb
v rodině prostřednictvím společného čtení.
Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují
počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou
společenskou důležitost.
Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou
výchovy člověka. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho
znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu a posilujeme silnou vazbu s rodičem nebo prarodičem.
Do této akce se rovněž zapojil náš Klub seniorů města Příbora a dne 15. října do našich prostor zavítalo 27 žáčků 1. třídy
Základní školy Npor. Loma s paní učitelkou Mgr. Šmídovou.
Děti byly krátce seznámeny s naší činností a poté jim členky klubu četly pohádku z knížky O pejskovi a kočičce. Prvňáčci byli
velmi ukázněni, pozorně poslouchali a bylo vidět, že je příběh zaujal. Podle reakce dětí se jim v našem klubu líbilo. Na zakončení
této milé návštěvy, jsme dětem předali malou sladkou pozornost,
kterou uvítaly s nadšením.
Na oplátku nás děti pozvaly k nim do školy, kde budou mít v listopadu na závěr Živé abecedy slavnostní předání Slabikářů, a tím
Pasování na čtenáře.
Doufáme, že návštěva a spolupráce s těmito prvňáčky bude i nadále pokračovat.

DODATEK: Klub seniorů se tak zařadil k těm organizacím našeho
města, kde pečují o staré lidi a kam zároveň docházejí děti. Děti přicházejí do Domů s pečovatelskou službou, aby svým programem potěšily
jejich obyvatele, také docházejí do Domova seniorů. Tam dokonce malé
děti se seniory soutěží ve stejných sportovních disciplínách. Zároveň
je to aktivita, o níž před rokem hovořila paní místostarostka, říkala:
„Organizace, které získávají podporu z města, by se měly prezentovat
i mimo svá zařízení. Mohly by třeba uspořádat nějakou malou akci pro
děti.“ No a je to tady. Mně může jen mrzet, že jsem u toho nebyla. O to
víc se těším na pasování prvňáčků na čtenáře s členkami klubu.
Irena Nedomová, LTV Příbor

DEN SENIORŮ
Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů, z. s. , Příbor

Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům,
prarodičům, babičkám a dědečkům a je to den, kdy bychom
si měli všichni uvědomit, s čím se musí senioři ve svém věku
potýkat, a to jak se zdravotními, tak i sociálními překážkami. V mládí si mnozí z nás neuvědomují, že jednou budeme
všichni staří.
Také my, členové našeho klubu seniorů jsme se sešli 1. října 2015 na malé oslavě. Rádi jsme přivítali představitele města,
starostu pana Ing. Bohuslava Majera a paní místostarostku

Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., kteří nám přišli popřát hodně zdraví
a pohody a zároveň nám donesli dárky ve formě kalendářů pro
naše babičky a dědečky na příští rok s aktuálními radami pro
každý den. Dále přinesli pro naši bezpečnost na silnicích reflexní
pásky. Při společném posezení s občerstvením se rovněž diskutovalo o našich problémech. Chtěli bychom vedení města tímto
poděkovat za jejich zájem a budeme rádi, když nám zachovají
přízeň. Zároveň děkujeme paní Janě Výmolové ze zdravotního
střediska – pedikúry za dárečky zdravotního charakteru.

SETKÁNÍ SEDMDESÁTNÍKŮ
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka

L etos se opět ,
jako každým rokem
ji ž od roku 1985,
konalo setkání sedmdesátiletých občanů
města Příbora a jeho
místních částí Hájova a Prchalova. Stejně
jako v loňském roce
se toto setkání uskut e č n i lo ve škol n í
jídelně při Základní
škole Jičínské, kde
se o příjemné zázemí pomáhají starat
zaměstnankyně školní jídelny. Na setkání
se přihlásil historicky
nejmenší počet jubilantů – 25. Na místo
se však především

ze zdravotních důvodů dostavilo jubilantů 19. Sedmdesátníky
přivítala paní Bolomová, pracovnice matriky Městského úřadu
v Příboře, která dále předala slovo předsedkyni komise pro občanské záležitosti PhDr. Marii Monsportové, která přítomným
poblahopřála. Pozvání přijali také představitelé města, starosta
Ing. Bohuslav Majer, místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D.
a členka Rady města Příbora paní Ivana Žárská. Pan starosta oslavencům také poblahopřál a zároveň poděkoval za práci, kterou
mnozí vykonávají pro město. Po slavnostním přípitku následovalo předání malých, již tradičních dárků – keramických hrníčků
s křestními jmény jubilantů, kytiček a blahopřání. Jubilantům
se přálo po malých skupinkách a vždy po přání bylo zhotoveno
společné foto, po němž se jubilanti podepsali do pamětní knihy
města Příbora. Fotografie pak jubilanti obdrží jako upomínku
na tuto slavnostní chvíli. Přípitek doprovodila na harmoniku
paní Ludmila Adamcová, která se postarala o příjemnou atmosféru také před zahájením kulturního vystoupení. Dokonce
hrála na přání jednotlivých jubilantů.
Následující kulturní vystoupení, opět tradičně, zajistila Agentura Zuzany Rausové z Opavy. Opereta, muzikál stále světem
letí dál!, to byl název hudebně tanečního vystoupení, ve kterém
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zazněly melodie ze světových muzikálů a operet. Zatajený dech,
smích, potlesk a spokojenost byly vidět a slyšet po dobu celého
vystoupení.
Ve spolupráci se zaměstnanci jídelny připravily členky komise
pro občanské záležitosti malé pohoštění.
Setkání sedmdesátníků je v našem městě již dlouholetá milá tradice, která byla zavedena v roce 1985. Znamená to, že v tomto
roce slaví již 30. výročí, jak připomněl pan Jiří Myška. U jejího
zrodu stály tenkrát paní Věra Caizlová a paní Alena Pracuchová. Poprvé se setkání uskutečnilo v restauraci Slavie a dostavilo
se na ni 21 jubilantů, o rok později se sešli tamtéž a už jich bylo
36. (Zdroj: Kronika města Příbora) Byla by škoda, kdyby setkání
měla zaniknout. Schází se zde každoročně, někdy po letech, kamarádi nebo spolužáci, kteří jinak nemají příležitost si posedět
u kávy či sklenky vína a popovídat si jen tak o radostech života
i jeho starostech.
Ale protože je také třeba dodržovat zákony této země a ty
se v průběhu času vyvíjejí, bylo nutné trochu upravit princip
zvaní jubilantů na tuto akci. Jak jsme již v Měsíčníku i v Local
TV (43. zprávy) zmiňovali, je nyní nutné aktivně se přihlásit

na městský úřad a potvrdit souhlas s využitím osobních dat
za tímto účelem. Teprve poté dotyční obdrží oficiální pozvánku na setkání. Snad právě to je ten důvod, že byl letošní ročník
ročníkem s nejnižším počtem zúčastněných. Proto se, milí jubilanti, neostýchejte a v příštím roce (pokud budete slavit 70.
narozeniny) zašlete pracovnici matriky na městský úřad přihlášku,
kterou naleznete na webových stránkách města, či si ji vystřihněte
z Měsíčníku, kde bude v pravou chvíli k dispozici. No a vy, kteří
jste se letos nebo v předešlých letech z jakéhokoliv důvodu tohoto
setkání nezúčastnili, máte příležitost za pět či méně let na setkání pětasedmdesátníků, které pro vás bude komise pro občanské
záležitosti, letos je poprvé, pravidelně připravovat.
Závěrem bych velice ráda poděkovala všem, kteří se aktivně
podíleli na přípravě této akce. Byly to především pracovnice školní jídelny při ZŠ Jičínské, členky komise pro občanské záležitosti
a její subkomisí, fotograf pan Lubomír Jurečka, také vystupující
umělci, představitelé města a hlavně samotní jubilanti. Ti všichni se postarali o bezproblémový a pohodový průběh říjnového
slavnostního podvečera.
Foto: Lubomír Jurečka

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU,
KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM
Rudolf Straka
Miroslav Skupník
Marie Havlíčková
Gerhard Šimeček
Miroslav Olšaník

Adolf Nechvátal
Bedřich Kališ
Josef Hanzelka
Andrej Habušta
Jaroslav Bílek

Evženie Dvořáková
Blažena Galiová
Anna Jeníková
Vladimír Lovecký
Zdeňka Ochranová

Marie Seibertová
Jaromír Busek
František Dobeš
Anna Jurečková
Drahomíra Ulmanová

ová
Ludmila Juřenová
Marta Friedlová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Božena Segeťová
Ludmila Zahradníková
Božena Petrová
Marie Rozehnalová
Josefa Machičková
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Anežka Wanková

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

Nový thriller Jamese Pattersona, současného amerického
spisovatele, má název Smečka. Při cestě do Botswany se přírodovědci Jacksonovi podaří přežít útok velké lví smečky. Zachrání
život i ekoložce Chloe a oba společně se snaží přesvědčit svět,
že existuje příčina, která savce nutí napadat lidi. Jenže nařízené
akce nepomáhají, brutální útoky zvířat se množí, jejich zuřivost
narůstá. Paralyzují už celá města a člověk marně hledá místo, kde
by se skryl…
Petra Zhřívalová napsala román Šťastné & veselé – román
o mužích, o kterých ve dvaceti sníte, a ve čtyřiceti se vedle nich probudíte. Je pondělí dopoledne a Helenin život se hroutí jako domeček
z karet a za dveřmi jsou Vánoce. Je tedy ideální čas napsat dopis
Ježíškovi a poprosit ho o lepší zážitky. Co všechno si kdy přála?
A co si přeje teď? Nemusíte mít rádi Vánoce, aby se děly zázraky.
Norský spisovatel Samuel Bjork napsal propracovaný detektivní román V lese visí anděl. Holger Munch miluje vážnou hudbu,
matematické hádanky a cigarety. Nemá už daleko do důchodu,
v němž si tohle všechno užije, jenže Norskem právě otřásají podivné vraždy šestiletých holčiček, které někdo obléká do bílých šatiček
a nechává v lese s cedulkou „Cestuji sama“ na krku…
Levandulové noci Sophie Bérardové je čtivý román zasazený
do francouzské Provence. Mladá Isabell Tegenová žije v luxusu,

avšak bez jakéhokoli pocitu naplnění. Teprve když se objeví konkrétní problémy v manželství, odhodlá se pro rázný krok, který
ji má změnit život. Ze dne na den si sbalí své věci a vyrazí do Provence, na statek rodiny Le Berových, k muži s uhrančivýma zelenýma očima, doprostřed kvetoucích broskvoní a levandulových polí.
Psychothriller Ulička Apple Tree Yard anglické autorky Louise
Doughtyové byl nominován na cenu Iana Fleminga za nejlepší
thriller roku. Jedná se o příběh nevěry s nedozírnými následky. Genetička Yvonne má všechno – skvělou kariéru i skvělé manželství.
Ale jednoho dne potká tajemného muže, do kterého se bezhlavě
zamiluje, a je pro něj ochotná udělat cokoli. Je pevně přesvědčená,
že oba své životy dokáže udržet striktně oddělené. Netuší, že právě
spustila lavinu, která její štěstí rozbije na padrť, převrátí jí celý život
a přivede na lavici obžalovaných a k obvinění z vraždy.
Slovenská autorka Karin Krausová vydala román Sukničkář
– román o muži, který odmítá zestárnout, i kdyby měl vyčerpáním
umřít. Advokát Filip má manželku ve svém věku, dospělé dcery,
standardní domácí zázemí, dobrou práci a slušný příjem, ale zdá
se mu to málo. Postrádá vzrušení. Chce zůstat mladý a tvrdí,
že nejlépe si rozumí s dívkami, které právě dokončily vysokou
školu. Jenže pak se mu jeden z mimomanželských vztahů vymkne
z kontroly a on přijde o všechno…

TÝDEN KNIHOVEN  19. ROČNÍK
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

V prvním říjnovém týdnu proběhl v městské knihovně
již tradiční Týden knihoven. Přibylo nám celkem 58 nových
čtenářů a knihovnu navštívilo celkem sedm tříd ze základních
škol a gymnázia. V úterý 6. 10. jsme na Odpoledni s krokodýlem tvořili originální dekorace z přírodnin, ve středu 7. 10.
předvedli herci z projektu LiStOVáNí žákům Základní školy
Jičínské scénické čtení knihy Kouzelná baterka od spisovatelky
Olgy Černé. Ve čtvrtek přijeli manželé Vackovi s cestopisem
o Peru.

Týdnem knihoven otevíráme program pro školy a veřejnost
na další měsíce. 5. listopadu se můžete těšit na zážitky Dariny
Klichové z Austrálie, 10. listopadu proběhne další výtvarné odpoledne pro maminky s dětmi, 24. listopadu navštíví Příbor Jan
Rejžek se svým klubovým pořadem o literatuře a hudbě, Vánoční
odpoledne s krokodýlem chystáme na 8. prosince. V listopadu
a prosinci navštíví knihovnu žáci prvního stupně ZŠ Jičínské.
Máme pro ně připraveny knihovnické lekce na různá témata.
Srdečně Vás zveme na návštěvu knihovny. Aktuální informace hledejte na www.pribor.knihovna.info

PROJEKT LISTOVÁNÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Projekt LiStOVáNí je atraktiv n í spojen í literat u r y a d ivadelního představení. Herci
formou tzv. scénického čtení
představují divákům neotřelým
z pů s ob em z ají m avou k n i hu .
LiStOVáNí se zaměřuje nejen
na dramatickou recitaci textu, ale
i na vizualizaci textu. Tím se liší
od ostatních projektů. Tuto akci

pořádá městská knihovna výhradně
pro školy v dopoledních hodinách.
Tentokrát členové souboru LiStOVáNí „zahráli“ dětem 1. tříd Základní
školy Jičínské knihu Olgy Černé
Kouzelná baterka. Akce proběhla
7. října a v rámci Týdne knihoven
ji žáci měli zdarma.

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

bude uzávěrka lednového čísla 2016 do 8. 12. 2015.
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍÍ
PODZIMNÍ SVOZY OBJEMOVÝCH VAN
Irena Zárubová, Technické služby města Příbora

Dvakrát ročně technické služby města přistavují vany určené
pro objemný odpad pro občany města Příbora, Hájova a Prchalova. Občané tak mohou do van uložit objemné nepotřebné věci
z domácností.
Zaměstnanci technických služeb nacházejí v těchto vanách odpady, na které se svozy evidentně nevztahují. Najdeme v nich
HARMOMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
NA BIOODPAD 2015 - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
DATUM PŘISTAVENÍ VOK
od 20. 10. do 27. 10.

od 27. 10. do 3. 11.

od 3. 11. do 15. 11.

LOKALITA PŘISTAVENÍ VOK
ZO Hájovka - prostřední osada
ZO Ostravská
ZO Fučíkova
ZO Orinoko
ZO Masarykova
ZO Hájovka - parkoviště u Haase
ZO Včelínek
ZO Hájovka - U Čecha

PŘISTAVOVÁNÍ VOK NA BIOLOGICKÝ ODPAD
V MĚSÍCI LISTOPADU 2015
Datum
přistavení VOK
od 30. 10. do 3. 11.

od 3. 11. do 10. 11.

od 6. 11. do 10. 11.
od 10. 11. do 18. 11.
od 13. 11. do 18. 11.

od 18. 11. do 24. 11.

od 20. 11. do 24. 11.

od 24. 11. do 1. 12.

od 27. 11. do 1. 12.

Lokalita přistavení VOK

Pozn.

před budovou TS
Štefánikova ulice zahádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou
a RD 1022
Hájov naproti pomníku
Prchalov u kaple
před budovou TS
křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Hájov naproti pomníku
před budovou TS
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou
a RD 1022
Hájov naproti pomníku
Prchalov u kaple
před budovou TS
křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
ulice 9. května u transformátoru
Hájov naproti pomníku
před budovou TS

víkend

víkend

víkend

víkend

víkend

PROVOZ KOMPOSTÁRNY:
mobil na kompostárnu: 602 590 186
pondělí
úterý
středa

od 8.00 do 18.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin

čtvrtek
pátek
sobota

od 7.00 do 18.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin
od 7.00 do 14.00 hodin

Do VOK je zakázáno ukládat větve, slouží pouze na trávu, zbytky ovoce
a zeleniny, listí. Bude-li v kontejneru jiný odpad, bude tato služba pro
občany zrušena. Bude-li během týdne VOK plný, oznamte prosím informaci na mobil 737 245 986, zajistíme výměnu kontejneru.
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naházeny pneumatiky, nepoužité elektrospotřebiče a dokonce
nebezpečný odpad (sudy a kovové obaly s barvou).
Nezodpovědný občan si tak vyřeší problém ve své garáži, avšak
svým jednáním způsobí nemalé škody nejen technickým službám, ale i skládce, kde se odpad předává. Navíc pracovníkům
technických služeb i skládky přidá práci. A nejen to. Například
letos - čas, který navíc pracovníci věnovali úklidu jedné z objemových van a vozidla MAN - jejich vyčištění od barvy, mohli
využít při plnění svých úkolů v provozu.
Znovu proto informujeme všechny občany, že pneumatiky, nepoužité elektrospotřebiče z domácností a nebezpečný odpad
i stavební odpad patří do areálu sběrného dvora. Provozní doba
sběrného dvora je uvedena na stránkách města i technických
služeb.
Budou-li pochybnosti ohledně druhu odpadu, volejte pro informace do technických služeb: tel: 737 245 986, Irena Zárubová.
Technické služby města Příbora nabízejí
k pronájmu reklamní plochu na otáčecích hodinách,
které se nacházejí u vjezdu do Příbora
(ul. U Brány).
Roční pronájem jedné strany (0,73 m x 1,12 m)
je za 980 Kč, včetně DPH.
Více informací na tel. 737 245 980.

LAVIČKY
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer, Technické služby Příbor

V průběhu letních měsíců technické služby nainstalovaly po městě celkem
24 nových laviček. Z celkového počtu 24 je 19 kusů laviček s opěradlem a 5 kusů
bez opěradla. O umístění
laviček jsme rozhodovali
ve spolupráci s městským
úřadem, městskou policií
a přihlédnuto bylo i na
podněty občanů.
Výběru typu a modelu
laviček předcházela mnohá
jednání. Vybraný typ byl
zvolen na základě poměru
ceny, užitné hodnoty a estetického cítění. Zástupci zmíněných organizací
prověřili kvalitu nových
laviček přímo ve výrobním
závodě a ujistili se tak, že vše bude probíhat dle představ. Lavičky
byly otestovány na stabilitu, pevnost a jejich údržba se jeví jako
méně ﬁnančně náročná než u dříve pořízených laviček.

Nové lavičky najdete v blízkosti zdravotního střediska v Tyršově ulici a v okolí Základní školy v Jičínské ulici. Několik kusů
laviček bylo osazeno v ul. Svatopluka Čecha a na starém sídlišti.
Lavičky bez opěradla poskytují možnost k odpočinku občanům,
kteří zamíří na výlet po břehu Lubiny směrem do Kopřivnice.
Absence opěradla nenutí uživatele k pohledu jen jedním směrem,
a tak si můžeme užívat delší posezení s výhledem na jez u Mexika
nebo si jen na chvilku odpočinout s pohledem na Frenštátskou
ulici a pokračovat ve výletu.
Technické služby děkují za spolupráci všem zúčastněným
a doufáme, že i v příštím roce budeme moci pokračovat v instalaci nových, pohodlných a kvalitních laviček dále ve městě.
Info také v Local TV
- http://www.televize-pribor.cz/?clanek=673, 36. zprávy

DOVĚTEK: Potkali jsme mnoho lidí, většinou seniorů,
a řada z nich nás žádala o napsání poděkování pracovníkům
příborských Technických služeb za to, že vyslyšeli jejich
prosby a lavičky na území města nainstalovali. Lavičky slouží
k odpočinku hlavně těch starších, pro které je cesta odkudkoli
do centra města příliš dlouhá. Za všechny, kteří mě o to žádali, pracovníkům Technických služeb města Příbora - DĚKUJI.
Mgr. Irena Nedomová, LTV Příbor

TECHNICKÉ SLUŽBY A DOTACE
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor

Technické služby města Příbora byly letos opět úspěšné v oblasti
dotací. Předmětem žádostí bylo zakoupení vleku a šesti kontejnerů
v celkové hodnotě 668 136 Kč.
Ze Státního fondu životního prostředí byla na nákup poskytnuta dotace ve výši cca 33 000 Kč a z Ministerstva životního prostředí dotace
ve výši cca 601 000 Kč. Celkem výše dotace pokryla 90 % nákladů.
Technické služby již kontejnery a vlek, který nám umožní snížit
náklady spojené s dopravou na skládku, využívají.
Za poslední dva roky jsme byli úspěšní ve všech žádostech o dotace, které se snažíme v maximální míře využívat. V současné době
připravujeme další žádost o dotace.

ZE ŠKOL
DEKAMERON V AULE MASARYKOVA GYMNÁZIA
Tereza Gottwaldová, sexta

Preciznost. Tak by se dala
jedním prostým výrazem charakterizovat divadelní hra Pavla
Helebranda, kterou jsme měli
příležitost zhlédnout 21. 9. 2015
v aule příborského gymnázia.
Helebrandův režijní počin
se skládá z pěti zdramatizovaných milostných povídek (Jak
zahnat ďábla do pekla, Němý zahradník, Slavík, Parohy za rohy,
Tři sta lir), které protkávají
krátká a svižná hudební čísla
s nádhernými operními hlasy
herců. Povídky mají jednodu-
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chou a přímočarou zápletku, to představení činí srozumitelným
a přehledným. Po celou dobu si hra udržuje stálou hladinu komična bez sebemenších výkyvů, poněkud specifický humor se tak
nepropadá do hlubin nevkusu, i když je možná v některých momentech špetku svérázný a divák si na něj musí nejprve zvyknout.
Celá hra je totiž stavěna na nadsázce a je, lidově řečeno, „o normálních lidech pro normální lidi“. I když je děj hry situován
do 14. století, neztrácí nic na své aktuálnosti a nadčasovosti.
Co se týče hereckých výkonů, ty byly brilantní. Ansámbl
by klidně mohl aspirovat na „nejkomičtější soubor roku“. Ačkoliv byli všichni herci výteční, musím přece jen vyzdvihnout
výkon Juraje Čiernika, který si všechny své role vysloveně užíval a energie z něj sálala až na příborské náměstí. Ostatní čtyři
umělci (Veronika Holbová, Simona Mrázová, Michal Sedláček
a Petr Němec) ale byli neméně herecky i pěvecky zdatní, a tak
se navzájem skvěle doplňovali. Zvláště ženské protagonistky
s vytříbenými hlasy se moc dobře poslouchaly.
Velmi mile mě překvapily i různorodé kostýmy a rekvizity. Přestože vše bylo v podstatě minimalistické, výsledný efekt
lze nazvat dokonalým. Bezchybný scénář hry tak dosvědčil,
že vynikající drama nepotřebuje deset kulis a bůhvíjak nákladné propriety. Bohatě stačí právě kvalitní scénář, výborní herci
a rozverný humor. Tohle všechno smíchejte, okořeňte to zajímavými hudebními vstupy a vznikne bravurní komedie, na kterou
budete ještě dlouho vzpomínat.

EXKURZE DO HODSLAVIC
A KUNÍNA
Mgr. Ludmila Fátorová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Ve čtvrté třídě se žáci učí ve vlastivědě o našem regionu,
o přírodě, o okolních městech i o slavných osobnostech, které
se zde narodily a náš kraj proslavily.
A tak v úterý 6. 10. 2015 jeli žáci IV. A a IV. B na vlastivědnou
exkurzi do Hodslavic a Kunína po stopách Františka Palackého.
Ráno je autobus odvážel směrem na Hodslavice. Tam nejprve
navštívili dřevěný kostelík sv. Ondřeje, který je, jak se dozvěděli, nejstarším kostelem na severní Moravě.
Pak se podívali do rodného domu Františka Palackého, kde jim
pan průvodce přiblížil zejména dětství a mládí tohoto významného historika a spisovatele.
Z Hodslavic jeli žáci do Kunína, kde si prohlédli barokní zámek.
Prošli různými pokoji a ložnicemi, kde viděli portréty majitelů
zámku a starobylý nábytek. Prohlídku zakončila návštěva půdy,
kde se nachází unikátní komínový systém.
Nakonec se děti prošly krásně udržovanou zámeckou zahradou a poté nastoupily do autobusu a vydaly se na zpáteční
cestu.

ŽÁCI MASARYKOVA GYMNÁZIA V TELEVIZNÍ SOUTĚŽI
Za kolektiv Masarykova gymnázia v Příboře Mgr. Lucie Bukovjanová

V pondělí 7. 9. 2015 se pět zástupců třídy tercie vydalo
do Ostravy do oblasti Dolních Vítkovic na natáčení soutěžního
pořadu „U6 – úžasný svět techniky“. V sestavě Hana Bortlová,
Jakub Holenda, Ludmila Hrušková, Tomáš Masopust a Michal
Stoček měřili síly s kvartou z gymnázia v Olomouci.
Soutěžili v několika disciplínách, úspěšně zvládali testy vědomostí, zkoušky dovedností, prokázali sportovního ducha
i fyzickou zdatnost. To vše za přítomnosti štábu České televize. Po dlouhém natáčecím dni ve finále, které spočívalo
v hledání klíčů od truhel s výhrami, soupeře nakonec porazili. V truhlách pak na ně čekaly telefony LG, termosky, knížky,
šátky a sladkosti.

Celé soutěžní klání můžete
zhlédnout v archivu vysílání
České televize nebo na stránk ác h s o ut ě ž n í ho p o ř adu
(http://decko.ceskatelevize.cz/
u6/41-dil).
Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

DRAKIÁDA
Mgr. Jitka Šmídová a Mgr. Irena Bukovjanová, Základní škola Npor. Loma Příbor

K podzimnímu období neodmyslitelně patří pouštění
draků.
Drakiáda našich prvňáčků
se uskutečnila ve čtvrtek
24. 9. 2015. Účast byla veliká a povzbuzovat přišli nejen

rodiče, ale i sourozenci. I když nám příliš nefoukal vítr, brzy
se obloha nad školním hřištěm zaplnila pestrobarevnými draky a záleželo jen na šikovnosti soutěžících, kdo draka v povětří
udrží nejdéle a nejvýše.
A kdo vyhrál? Přece všichni.
Děti si odnesly diplomy a sladkou odměnu, rodiče spokojený
úsměv na tváři.

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Anežka Matulová, 8. ročník, Mgr. Vladislava Strnadová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Oskar a růžová paní
aneb Zájezd do Divadla loutek osmých a devátých tříd
Natěšenost, ospalost, znuděnost a jiné pocity, které jsem vnímala při vstupu do autobusu, byly tak velké, že by se daly krájet.
Každopádně všichni byli připraveni na divadelní zážitek, který
nás čekal. Po cestě jsme zpívali, jedli bonbóny a fotili se. Každý
se nějak zabavil, a tak jsme v klidu dorazili. V divadle byla ještě
jedna škola. Chvilku jsme počkali ve vstupním prostoru, odevzdali bundy a kabáty a šli jsme. Vedli nás někam do podzemí,
jinam než obvykle. Později jsme se dozvěděli, že je to alternativní scéna. Došli jsme do menšího prostoru pro hraní – jeviště,
posedali jsme si na židle, či vyvýšené schody, či na lavice. Po
chvíli zhasla světla, na scéně se objevila jedna postava, potom
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druhá a… to byly jediné dvě postavy v průběhu celého představení. Oskar a babi Růženka. Celý děj se odehrával v nemocnici,
na oddělení, kde se léčil Oskar s leukémií, Oskar byl desetiletý
chlapec, kterému zbývá pouhých 12 dnů života. Babi mu navrhuje, že si těch pár posledních dnů spolu užijí a že to pro něj bude
jako 120 let. Oskar nabídku přijímá. Každý večer psal Bohu, každý den si doopravdy užil. Prožil poslední Vánoce s nejbližšími
a opravdu dvanáctý den zemřel. Na konci představení na něj
babi Růženka vzpomíná… Celé představení bylo procítěné, místy jsme se i zasmáli.
Já za sebe říkám, že nelituji, že jsem na představení šla. Děkuji
za krásný zážitek.

STONOŽKA SLAVILA 25 LET
Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma Příbor

V pondělí 21. září 2015 se ředitel naší školy, Mgr. Ján
Drtil, zúčastnil ve Zvíkovci, který leží na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje, slavnosti u příležitosti 25. výročí
založení hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“ a 15. výročí počátku spolupráce s Armádou ČR. Zavítalo sem více než
80 stonožkových pedagogů a mnoho dalších vzácných hostů –
např. pražský arcibiskup Dominik Duka, místopředseda Senátu

PČR Přemysl Sobotka, „stonožkový generál“ genpor. Josef Šíba,
či stonožkový patron armádní generál Pavel Štefka.
Slavnostní část se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Paní Běla Gran Jensen vyslovila upřímné poděkování, obdiv
a uznání dětem, které svou poctivou prací pomohly mnoha
dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze stonožkových škol, kteří
vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti.
Mjr. Josef Daňhel, který se nedávno vrátil z mise v Afghánistánu, zdůraznil, jak významná byla pro život místních dětí
stonožková pomoc. Dále pak předal oficiální poděkování ředitele školství pro distrikt Bagrám za poskytnutou pomoc. Poté
kardinál Dominik Duka ocenil 25letou práci Stonožky a předal
paní Běle bronzovou sošku anděla strážného a medaili Sv. Víta.
Místopředseda senátu Přemysl Sobotka ve svém krátkém poděkování uvedl: „Paní Jensen přišla s myšlenkou, ale potřebovala
odezvu. Tu našla v českých kantorech. Díky za to, že společně
ukazujete dětem, že klid, který je v České republice, není všude, a že je učíte pomáhat.“
Následovalo předání děkovných diplomů a gratulace pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála,
pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby.

ADAPTAČNÍ POBYT V KLETNÉ
Žáci 6. A a učitelé, Základní škola Npor. Loma Příbor

Začal nový školní rok, přišli noví prvňáčci, na druhý stupeň se posunuli paťáci…
No, a protože na naší škole se chceme dobře znát, tak
jsme jeli na adaptační pobyt, kam jinam než na Kletnou. To
je základna Domu dětí a mládeže
v Kopřivnici.
Děti říkají, že jezdí do vilky. Vilka je to hezká, ale my tam nejezdíme
kvůli ní, my tam jezdíme kvůli lidem, kteří nám dovolí si spolu hrát,
makat, běhat, plakat, vyhrávat, prohrávat, překonávat bolest, nechuť,
učit se žít fér, vidět svoji učitelku,
jak běhá, funí, strefit se do ní papírovou koulí, nechat si od ní pofoukat
bolístku, společně snídat, obědvat,
večeřet, prostě být spolu intenzivně a naplno.
Kromě toho, že je nám – učitelům, umožněno poznat ty naše
budoucí žáky v situacích nestanda rd n ích, je u možněno dětem
prožít opravdu dva báječné dny.
A co se týká přesahu této aktivity

do školy, napsali jsme si hned s dětmi slohovou práci. Téma –
Naše Kletné 2015.
A výsledek?
• Bylo mi tu dobře, rozumíš mi dobře? Chci si to zopáknout, potom
se opláchnout, ta radost- stála
za dost. :)
• Chci jet zase, díky, instruktoři,
jste super.:)
• Škoda, že to bylo jen na dva dny.:(
• Pobyt byl úžasný, chtěla bych jej
zopakovat a je to zážitek, na který
nezapomenu.
• Byl to nejlepší výlet s nejlepšími
kamarády a kamarádkami.
Za třídu 6. A – Marek Slovák, Tomáš
Grozman, Saša Piskořová, Terezka
Masopustová, Láďa Král
Za doprovod třídy 6. A – Mgr. Hana
Schwarzová, Mgr. Vlaďka Strnadová
– třídní učitelka.
„Bylo nám spolu moc fajn a těšíme se na 4 roky s vámi.“

ADAPTAČNÍ KURZ
Bc. Alexandr Dresler, psychologický poradce Základní škola Příbor, Jičínská 486

V posledním zářijovém týdnu se šesté třídy zúčastnily třídenního adaptačního kurzu. V rekreačním areálu U Kateřiny
na kraji Štramberku si připravili lektoři Mgr. Lenka Potschová
a Bc. Ondřej Pechník ve spolupráci s psychologickým poradcem
Bc. Alexandrem Dreslerem náročný program, který měl u každé třídy za úkol stmelit kolektiv a důkladně prověřit schopnost
vzájemné spolupráce.
Nezaujatý pozorovatel, který by měl možnost kurz sledovat, by
možná poznamenal, že šesťáci celou dobu jen hráli hry a nic
o spolupráci se vlastně neučili. Pravdu by však neměl. Hry byly
s postupem času stále složitější a složitější a jejich pokoření vyžadovalo stále více kreativity, kooperace a vzájemné důvěry.

I zdánlivě jednoduché úkoly, jako vměstnat se ve skupině skoro
dvaceti lidí na malou plachtu či přejít za pomoci židlí bez dotyku se zemí místnost, jsou totiž bez vzájemné pomoci a táhnutí
za jeden provaz nesplnitelné. Během různých obtížných situací
se také měli žáci možnost poznat lépe se svými učiteli i mezi
sebou navzájem tak, jak se jim to ve škole podaří jen stěží.
Adaptační kurz je velká příležitost, která však nemusí být vždy
využita. Obě třídy se však svých úkolů zhostily s vervou. Někdy jejich plnění provázely obtíže, někdy rovnou neúspěch
- většinou se však podařilo dojít do cíle a i když výsledky kurzu zhodnotí až čas, jedno je jisté: třídy, které na kurz ve středu
přijely, nejsou stejné jako ty, které v pátek odjížděly.
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CO VŠE LZE ZÍSKAT PRO JEDNU ŠKOLU Z EVROPSKÝCH DOTACÍ
Mgr. Jitka Piskořová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost obdržela naše škola částku 942 105,- Kč
na zvyšování kvality ve vzdělávání, čímž se rozumí nejenom
zkvalitnění počátečního vzdělávání, ale je zároveň i orientováno jak na motivaci k dalšímu vzdělávání, tak i na budoucí
uplatnitelnost našich žáků na trhu práce.
Díky této částce se během letních prázdnin zúčastnili tři
pedagogové jazykových kurzů anglického a německého jazyka
v Rakousku a na Maltě.
V říjnu čeká dva pedagogy cesta do Finska, kde budou
mít nejenom možnost účastnit se vyučovacích hodin přírodovědných a technických předmětů, ale i konfrontovat své
zkušenosti s vyučujícími z celé
Evropy.
Velkou radost
mají žáci II. A, IV. A,
V. A a VIII. A,
kteří v rámci tzv.
čtenářských dílen obdrželi řadu
nejnovějších
knih. Tyto knihy
je nejenom baví,

ale zároveň mohou podpořit
rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. Všechny knihy budou
později k dispozici i ostatním
žákům školy.
Asi největším počinem –
myšleno, jak organizačně, tak
finančně – byl týdenní jazykově-vzdělávací pobyt pro 40
žáků 2. stupně a jejich 6 vyučujících. Žáci se zde zúčastnili
výuky angličtiny, viděli i řadu
pamětihodností, jako jsou Buckingham Palace, Westminster
Abbey, St. Paul´s Cathedral.
Dále se svezli lodí po Temži
až k observatoři v Greenwichi,
kde se někteří postavili na nultý poledník. A jízda na London Eye? Ta přišla většině naprosto
úžasná. Ubytování zajišťovaly hostitelské rodiny, tím měli žáci
možnost seznámit se s anglickým prostředím v naprosto autentických podmínkách. Všichni byli pobytem naprosto nadšení
a odjížděli plni zážitků a dojmů. Cesta autobusem pak trvala
dlouhých 26 hodin, ale ani to nemohlo nikomu zkazit náladu.

CO NÁS ZAJÍMÁ Z PRAVOPISU
V ČEM OBČAS 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 druhé téma. V září 2003 pan Lubomír Loukotka
napsal:
Bydlíme na Prchalově nebo v Prchalově, v Hájově nebo na Hájově? Co je správně? Oboje — „na“ i „v“. Předložka „v“ je u místních
jmen častější (v Praze, v Brně, v Příboře). Předložka „na“ se začala
užívat u těch osad, které prý ležely výše než osada nebo osady
sousední (na Vinohradech, na Žižkově, na Prchalově) a zůstalo
to tak dodnes. U nás jsme zvyklí obě výše jmenované místní části
spojovat s předložkou „na“, a proto budeme říkat „na Prchalově
a na Hájově“.
A ještě poznámka k Benátkám. Je zajímavé, že u nás se říká „na
Benátkách“, ačkoli neleží výše než Příbor, Klokočov nebo Véska.
Ale když někdo přijede z Itálie, tak řekne, že byl v Benátkách.
Stejně tak, když byl v Čechách v Benátkách n. Jizerou. Tím nechci říct, že bychom o příborských Benátkách měli říkat „bydlím
v Benátkách“. Na Benátkách je správně.
Tolik jazykový koutek Mgr. Lubomíra Loukotky z roku 2003.
Ještě pro vás mám, stejně jako minule, dvě témata - jedno „příborské“ a jedno všeobecné. 
Píšeme piaristický klášter v Příboře nebo Piaristický klášter v Příboře, jak je to s velikostí písmene u slova piaristický
v našem případě? Piaristický klášter není jméno, ani název oné
budovy. Je to obecné označení budovy, v níž vyučovali piaristé.
Jen na okraj - vyučovali chudé žáky, právě jim poskytovali vzdělání. Takových klášterů je nejen v České republice více. Píšeme tedy
malé písmenko p. Nic na tom nezmění ani to, že za označením
uvedeme město, v němž klášter stojí. Stále jde o obecné označení,
nikoli jméno. Takže platí piaristický klášter v Příboře. S malým

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

písmenem se obvykle píší i cisterciácký klášter, františkánský
klášter, svatojiřský klášter. Ale! S velkým písmenem je obvyklé
psát Sázavský klášter, Strahovský klášter a Anežský klášter.
Ovšem, aby to nebylo tak snadné, u některých názvů je možné psát obojí. Jde zejména o názvy odvozené od názvu města,
např. břevnovský i Břevnovský klášter. Pravidla umožňují obojí.
V praxi však dle Ústavu pro jazyk český převažuje psaní s malým
písmenem. To jen pro úplnost.
V pozvánkách na koncerty, setkání, výstavy, přednášky
se často objevuje podstatné jméno sál s předložkou v - kom, čem
(6. pád). U jmen 6. pádu čísla jednotného vzoru hrad (což je právě
tento případ) - lze použít dvě koncovky -u /-ě (e). Záleží na tom,
jaký význam ono slovo ve větě má. Kdy napíšeme sálu a kdy sále?
Pokud mluvíme o místnosti ve smyslu příslovečného určení místa - užijeme koncovku -e. To znamená koncert se koná v sále.
Stejně jako setkání, výstavy, přednášky. Ale pokud má slovo sál
význam předmětu (neznačí místo, kam půjdeme), pak užijeme
koncovku -u. A příklad? Hovořil o sálu piaristického kláštera
v Příboře. Takže se může stát, že si někdy někde přečtete větu:
„Hovořil o sálu piaristického kláštera v Příboře. Právě v tomto
sále se koná dnešní přednáška.“ Je pravda, že se nejedná o striktní
pravidlo, ale pravidlo to je a do textu vnáší jakýsi pořádek. 
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: v Sedlnici nebo v Sedlnicích (L. Loukotka); TJ Sokol nebo T.
J. Sokol nebo dokonce t. j. Sokol a ještě k tomu s mezerami za tečkami nebo bez mezer; PF nebo P. F. nebo p. f. a pokud s tečkami,
tak co mezery za nimi?

PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA PŘÍBORA
O SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM V NAŠEM MĚSTĚ
Vážení obþané,
oslovujeme Vás jménem MČstského úĜadu v PĜíboĜe, kterému velmi záleží na názorech obþanĤ
týkajících se správy mČsta. V roce 2016 bude v orgánech mČsta pĜedložen k projednání nový Strategický
plán rozvoje mČsta PĜíbora. Do tohoto stČžejního rozvojového dokumentu chceme zahrnout co nejvíce
podnČtĤ, nápadĤ a projektĤ iniciovaných pĜímo obyvateli našeho mČsta.
Pokud máte zájem se vyjádĜit k tomu, co Vám v našem mČstČ schází a co byste chtČli zmČnit, pĜipravili jsme
pro Vás krátký dotazník ke stávajícím problémĤm mČsta a možnostem jeho dalšího smČĜování. Dotazník je
anonymní. Získaná data budou hromadnČ zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity.
Do prĤzkumu se mĤžete zapojit dvČma následující zpĤsoby:
1/ dotazník mĤžete vyplnit písemnČ; formuláĜ s otázkami je pĜiložen v MČsíþníku mČsta PĜíbora
(v listopadovém i prosincovém þísle), pĜípadnČ je k vyzvednutí v mČstském informaþním centru v budovČ
radnice, kde jej mĤžete rovnČž odevzdat;
nebo
2/ pro on-line vyplnČní najdete dotazník na stránkách mČsta PĜíbora www.pribor.eu
Na položené otázky laskavČ odpovČzte zakroužkováním (oznaþením) odpovČdi, kterou pokládáte z Vašeho
pohledu za nejsprávnČjší. DČkujeme Vám za Vaše pĜíspČvky odevzdané (odeslané) do 20. 12. 2015.
S Vašimi námČty a výsledky prĤzkumu Vás samozĜejmČ seznámíme v pĜíštích þíslech MČsíþníku,
na webových stránkách mČsta a v Local TV PĜíbor. Souþástí vyhodnocení bude i porovnání s výsledky
obdobného prĤzkumu vyhlášeného na konci roku 2013.
DČkujeme Vám za spolupráci.
Iveta Busková, kanceláĜ vedení mČsta, a Jaroslav Venzara, odbor rozvoje mČsta

Dotazník
1. Vaše pohlaví:
1 muž
2 žena

2. Váš vČk:
1 do 24 let
2 25 – 39 let
3 40 – 59 let
4 60 a více let

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdČlání:
1 základní
2 stĜední odborné, vyuþení (bez maturity)
3 úplné stĜední vzdČlání (s maturitou)
4 vyšší odborné
5 vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

4. Ve které mČstské þásti PĜíbora bydlíte?
1 PĜíbor
2 Hájov
3 Prchalov
5. Ekonomická aktivita:
1 soukromý podnikatel / soukromá podnikatelka
2 zamČstnanec v soukromé firmČ
3 zamČstnanec ve veĜejném / státním sektoru
4 nezamČstnaný
5 ekonomicky neaktivní (student, dĤchodce, mateĜská dovolená, vojenská služba apod.)
6. Domníváte se, že Vám hrozí v dohledné dobČ ztráta zamČstnání?
1 ano
2 ne
3 nevím
4 nejsem zamČstnán
7. Byl(a) byste ochoten(-na) v pĜípadČ ztráty zamČstnání:
Zakroužkujte v každém Ĝádku

1 - podrobit se rekvalifikaci
2 - pustit se do soukromého podnikání
3 - pĜejít na ménČ placené místo
4 - dojíždČt za prací v rámci okresu Nový Jiþín
5 - dojíždČt za prací mimo okres
6 - pĜestČhovat se

ano
1
1
1
1
1
1

ne
2
2
2
2
2
2

nevím
3
3
3
3
3
3
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8. Váš typ bydlení:
1 vlastní dĤm
2 vlastní nebo družstevní byt
3 nájemní byt
4 v podnájmu
5 ubytovna
6 jiné: _____________________________________________________________
9. Jak hodnotíte úroveĖ svého bydlení?
1 plnČ vyhovující (neuvažuji o zmČnČ)
2 spíše vyhovující
3 spíše nevyhovující
4 zcela nevyhovující (nutnČ potĜebuji vyĜešit své bydlení)
10. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které Ĝešení byste upĜednostnil(a)?
(Jen 1 upĜednostĖovaná odpovČć)
1 výstavba vlastního domu nebo bytu
2 koupČ obecního bytu
3 koupČ družstevního bytu
4 žádost o pĜidČlení obecního bytu
5 výmČna bytu
6 aktuálnČ o tom neuvažuji
7 jiná možnost: _____________________________________________________
11. Jak ze své zkušenosti hodnotíte následující aspekty kvality života v PĜíboĜe?
Zakroužkujte v každém Ĝádku

1 - životní prostĜedí celkovČ
2 - možnosti kulturního vyžití
3 - možnosti sportovního vyžití
4 - možnosti dalšího vzdČlávání
5 - zájem lidí o vČci veĜejné
6 - bezpeþnostní situace ve mČstČ
7 - sousedské vztahy
8 - rovné možnosti a pĜíležitosti pro všechny
9 - starostlivost o seniory (starší obþany)
10 - respektování zákonĤ úĜady mČsta
11 - respektování zákonĤ obþany mČsta
12 - boj s korupcí
13 - soužití s Romy, pĜíp. jinými menšinami
14 - ocenČní vzdČlání a kvalifikace
15 - šance dovolat se spravedlnosti
16 - perspektivy pro mladou generaci
17 - vstĜícnost úĜadĤ vĤþi obþanĤm
18 - vztah lidí ke svému mČstu (patriotismus)
19 - tolerance k rĤzným náboženským vyznáním

dobĜe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

spíše
dobĜe
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

spíše
špatnČ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

špatnČ

nevím

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12. OhodnoĢte jednotlivá hlediska prostĜedí ve mČstČ:
Zakroužkujte v každém Ĝádku

dobré

1 - estetický vzhled veĜejných prostranství
2 - vzhled mČstské zástavby (budov)
3 - udržovaná zeleĖ ve mČstČ
4 - veĜejné osvČtlení
5 - udržování þistoty ve mČstČ
6 - kvalita cest a chodníkĤ v ulicích
7 - zneþištČní ovzduší exhalacemi a prachem

1
1
1
1
1
1
1

spíše
dobré
2
2
2
2
2
2
2

spíše
špatné
3
3
3
3
3
3
3

spíše
ne

vĤbec ne

špatné
4
4
4
4
4
4
4

13. Z hlediska hmotného a finanþního zajištČní pokládáte svĤj životní standard za:
1 vyšší než prĤmČrný
2 prĤmČrný
3 nižší než prĤmČrný
14. Jak jste celkovČ spokojen(a) s fungováním následujících sítí ve mČstČ?
Zakroužkujte v každém Ĝádku
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velmi

spíše
ano

neumím
posoudit

1 - obchodní síĢ
2 - síĢ služeb
3 - mČstská / pĜímČstská hromadná doprava
4 - síĢ mateĜských škol
5 - síĢ základních škol
6 - síĢ stĜedních škol
7 - síĢ zdravotnických zaĜízení

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

spíše
dobrá
2
2
2
2
2
2
2
2

spíše
špatná
3
3
3
3
3
3
3
3

spíše
dobrá
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

spíše
špatná
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

spíše
dobĜe
2
2
2
2
2
2
2
2
2

spíše
špatnČ
3
3
3
3
3
3
3
3
3

spíše
dobĜe
2
2
2
2
2

spíše
špatnČ
3
3
3
3
3

spíše
dobĜe
2
2
2
2
2
2
2

spíše
špatnČ
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

15. Jak hodnotíte nabídku uvedených obchodĤ v okolí Vašeho bydlištČ?
Zakroužkujte v každém Ĝádku

dobrá

1 - obchod s potravinami
2 - speciální obchod s masem a masnými výrobky
3 - speciální obchod s ovocem a zeleninou
4 - obchod s drogistickým zbožím
5 - obchod s prĤmyslovým zbožím
6 - obchod s textilem
7 - obchod s nábytkem
8 - supermarket / hypermarket

1
1
1
1
1
1
1
1

špatná
4
4
4
4
4
4
4
4

zcela
chybí
5
5
5
5
5
5
5
5

16. Jak hodnotíte nabídku služeb ve Vašem mČstČ?
Zakroužkujte v každém Ĝádku

dobrá

1 - holiþ a kadeĜník
2 - prádelna, þistírna
3 - opravny obuvi
4 - opravny spotĜební elektroniky a elektrospotĜebiþĤ
5 - opravny automobilĤ
6 - þerpací stanice
7 - restaurace
8 - rychlé obþerstvení
9 - ubytovací zaĜízení (hotely, penziony)
10 - sportovní zaĜízení (hĜištČ, fit centra apod.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

špatná
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

zcela
chybí
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

17. Jak hodnotíte zabezpeþení zdravotní péþe ve Vašem mČstČ?
Zakroužkujte v každém Ĝádku

1 - praktický lékaĜ
2 - dČtský lékaĜ
3 - zubní lékaĜ
4 - ženský lékaĜ
5 - ostatní odborná ambulantní zaĜízení
6 - nemocniþní péþe
7 - služba první pomoci (záchranná služba)
8 - lékárny
9 - veterinární služba

dobĜe
1
1
1
1
1
1
1
1
1

špatnČ
4
4
4
4
4
4
4
4
4

zcela
chybí
5
5
5
5
5
5
5
5
5

18. Jak jsou v lokalitČ Vašeho bydlištČ zabezpeþeny následující oblasti?
Zakroužkujte v každém Ĝádku

1 - dodávka plynu
2 - dodávka elektĜiny
3 - dodávka vody
4 - odvoz odpadĤ
5 - telekomunikace

dobĜe
1
1
1
1
1

špatnČ
4
4
4
4
4

zcela
chybí
5
5
5
5
5

19. Jak hodnotíte úroveĖ dopravy z následujících hledisek?
Zakroužkujte v každém Ĝádku

1 - dostupnost mČsta po železnici
2 - dostupnost mČsta autobusovou dopravou
3 - dostupnost mČsta individuální dopravou (autem atd.)
4 - frekvence mČstské / pĜímČstské hromadné dopravy
5 - kultura cestování hromadnou dopravou
6 - parkování vozidel ve mČstČ
7 - bezpeþnost silniþního provozu ve mČstČ

dobĜe
1
1
1
1
1
1
1

špatnČ
4
4
4
4
4
4
4

neumím
posoudit
5
5
5
5
5
5
5
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20. Byl(a) byste ochoten(-na) zapojit se aktivnČ do práce pro rozvoj mČsta, kdyby Vás nČkdo požádal?
1
ano
2
možná
3
ne
4
aktivnČ se na rozvoji mČsta podílím
21. Jaký máte osobní názor na práci MČstského úĜadu v PĜíboĜe?
1 je velmi dobrá
2 je spíše dobrá než špatná
3 je spíše špatná než dobrá
4 je velmi špatná
5 nevím, nezajímá mČ to
22. VČĜíte, že Vaše mČsto má do budoucna dobré perspektivy rozvoje?
1 urþitČ ano
2 spíše ano
3 spíše ne
4 urþitČ ne
5 nevím, neumím posoudit
23. Na kterou oblast zlepšování života ve Vašem mČstČ by mČl být kladen nejvČtší dĤraz?
(Zakroužkujte maximálnČ 3 odpovČdi)
1
rozšiĜování a zkvalitĖování služeb pro obþany
2
podpora rozvoje malého a stĜedního podnikání ve mČstČ
3
zlepšení dopravní infrastruktury
4
Ĝešení bytové otázky
5
rozvoj cestovního ruchu
6
vytváĜení nových pracovních míst
7
zlepšení práce úĜadĤ ve vztahu k obþanĤm
8
podpora vzdČlávání
9
využívání alternativních zdrojĤ energie (napĜ. biomasy k vytápČní)
10
péþe o památky a pamČtihodnosti
11
péþe o bezpeþnost a poĜádek ve mČstČ
12
péþe o pČkný vzhled mČsta
13
jiné: __________________________________________________________________
24. Pokuste se napsat, které nejdĤležitČjší vČci týkající se života vašeho mČsta by mČl Ĝešit zpracovávaný
Strategický plán rozvoje mČsta PĜíbora, pĜíp. napište své námČty, pĜipomínky þi jakékoliv jiné vyjádĜení
Nproblematice Ĝešené tímto prĤzkumem:
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KLUBY, SPOLKY, SPORT
KDO JE VLASTNĚ NÁVŠTĚVNÍKEM PŘÍBORSKÉHO KOUPALIŠTĚ?
Rudolf Korčák, provozovatel městského koupaliště RICCO

Podzim zaklepal na dveře, ale pro mnohé z nás ještě ve vzpomínkách doznívají letní zážitky, hřejí nás sluneční paprsky
teplého léta.
V letošním roce koupaliště každodenně navštěvovalo větší množství návštěvníků v porovnání s rokem minulým. Nadprůměrně
teplé léto přilákalo na koupaliště jak obyvatele města Příbora,
tak i obyvatele okolních obcí, menších i větších měst .
Abychom byli zcela konkrétní: nejvíce návštěvníků přicházelo na koupaliště z Příbora (52 %), dále to byli obyvatelé
Frýdku-Místku (11 %), v těsném závěsu za nimi dojížděli zájemci
o koupání z Kopřivnice (10 %), téměř ve stejném počtu sem přijížděli za relaxací a odpočinkem zákazníci z Ostravy (9 %), poté
obyvatelé z Nového Jičína (9 %).
Zbývajících 9 % zákazníků dojíždělo z okolních měst a obcí
(Hukvaldy, Petřvald, Fryčovice, Brušperk, Kozlovice, Bílovec,

Studénka, Štramberk, Vratimov, Krmelín, Skotnice, Zelinkovice, Ženklava, Mořkov).
Tyto údaje pocházejí z vyhodnocení ankety, které se v průběhu
letních měsíců zúčastnilo 1000 osob.
Všechny podněty i připomínky dotazovaných hostů bereme jako
inspirující materiál pro plánování nové letní sezóny v roce 2016.
Děkujeme Vám za projevenou náklonnost, za Vaše kladné
ohlasy a milé úsměvy. Nechte se prozatím okouzlit podzimní
přírodou, relaxujte v pohodlí domova a s prvním letním sluníčkem už Vás budeme vítat v areálu městského koupaliště, které
v příštím roce zahájí svoji jubilejní 25. sezonu!
Pozn.: Koupaliště v Hrabiči bylo slavnostně otevřeno
12. června 1992. V r. 2016 to bude 24 let, co se začalo koupat,
a 12. 6. 2016 skutečně vstoupí do své 25. sezony.
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

BESKYDSKÁ LIGA NA HÁJOVĚ
Dalibor Matula, SDH Hájov

V sobotu 5. září jsme uspořádali VI. ročník pohárové soutěže v požárním útoku O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň
11. kolem XI. ročníku Beskydské ligy.
Celá soutěž probíhala v našem krásném areálu výletiště pod
obecním domem, jehož součástí je také požární zbrojnice.
Starosta našeho sboru pan Vojtěch Jalůvka, který po celou dobu
s přehledem režíroval tuto soutěž, předal na úvod slovo předsedovi osadního výboru panu Radku Jurečkovi, který přivítal
soutěžní družstva.
Letos přišlo změřit své síly nakonec rekordních 56 družstev
ve všech kategoriích (muži, ženy a muži nad 35 let). Byli zde zástupci širokého okolí od Českého Těšína až po okolí Valašského
Meziříčí. Několik přítomných ze vzdálených sborů přiznalo, že dosud nevědělo, kde se ten Hájov vlastně
nachází. Tak teď už to konečně vědí.
V čase 20:30 hodin vše vypuklo. Střídaly se jednotlivé útoky se startem
na asfaltové ploše, kde v polovině trati museli proudaři v plné rychlosti
zvládnout ostrou 180° zatáčku směrem
k terčům, které byly umístěny za tanečním parketem.
Zejména šest domácích družstev bylo
mohutně povzbuzováno velkým počtem diváků všech věkových kategorií.
Během celého večera až téměř do půl
třetí ráno se přišlo podívat více než
pět set diváků. Nechyběli mezi nimi
starosta města Příbora Ing. Bohuslav
Majer s místostarostkou Ing. Danou
Foriškovou, Ph.D., kteří přišli podpořit tuto zajímavou akci. Některá
družstva připravila během závodění
nejbližším divákům nečekanou sprchu, když se jejich proudnice pod
tlakem vody obrátily do různých stran,
než je závodníci dokázali nasměrovat
na připravené terče.

Celé soutěži předcházela velice náročná příprava, do které byli
zapojeni členové našeho sboru a také další dobrovolníci. I přes
vysoký počet návštěvníků bylo naprosto dostatečně zajištěno
občerstvení v bohatém stylu po celou dobu soutěže. Smažily
se langoše, bramboráky, opékaly se špízy, klobásy a pivo teklo proudem.
A jak to vlastně dopadlo?
Kategorie muži
- 1. místo Bystré, 2. místo Hájov A, 3. místo Lubno.
Kategorie žen
- 1. místo Hájov A, 2. místo Hájov B, 3. místo Lhotka.
Kategorie muži nad 35 let - 1. místo Stará Ves, 2. místo Hájov B, 3. místo Palkovice.
Protože se u nás na Hájově velice dobře
pracuje i s těmi nejmenšími, tak i děti
vydržely se svými rodiči a prarodiči sledovat jednotlivé útoky dlouho do noci
a nechtělo se jim opouštět tyto noční závody.
Kromě zajímavé hasičské techniky
se také hodně líbilo vystavené nákladní
vozidlo TATRA JAMAL, které je specializováno pro velice náročné závodní
soutěže.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na této zajímavé akci, dále pak sponzorům, kterým náš starosta několikrát
poděkoval během soutěže.
Spokojení diváci odcházeli v průběhu
noci do svých domovů. Po skončení akce s následným nočním úklidem
jsme se loučili s pocitem dobře vykonané práce.
Pokud máte zájem se podívat na nějaké fotografie ze soutěže, najdete je na
stránkách www.sdh.hajov.cz v sekci
fotogalerie.
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PŘÍBORSKÁ KLAPKA ANEB I SKAUTI TOČÍ FILMY
Helča Hrubá a Patrik Nedoma, členové příborského Junáka

Je 9. října 2015 a hodinky ukazují čas 18:30. Zaplněný velký
sál příborského střediska se pomalu ponořuje do tmy. Je to tady.
5. ročník skautského filmového festivalu Příborská Klapka začíná. Klapka je festival krátkých amatérských filmů vznikající
v režii roverských kmenů, či skautských vedoucích. V minulých
ročnících už na našem festivalu hrála více jak desítka obdivuhodných filmů, jež si získala srdce diváků.
Z reproduktorů se ozývá zvuk budíku, to začíná úvodní video, ve kterém se dva moderátoři – Zdena a Vojta připravují
na dnešní večer. Zatímco Zdena vstává s dostatečnou časovou
rezervou, Vojta spí. Video končí ve chvíli, kdy Zdena bere za kliku od dveří do sálu. To už se ale rozsvítí světlo a do velkého sálu
vejdou oba moderátoři. Přivítají plný sál diváků a bez většího
zdržování uvádějí první film.
Celý večer byl rozdělen do třech vysílacích bloků, během
kterých se představilo celkem 6 filmů. Prvním filmem byl film
„Skauting je fajn aneb my jsme skauti z Krmelína“ od skautů

z Krmelína. Po něm se představili skauti z Boskovic se svou skautskou sci-fi „Mexické fazole plněné uzeným a škvarky s kysaným
zelím a osmaženou cibulkou“ a v dalších blocích se představily
filmy „O bratru Kňourkovi aneb Skaut má holá kolena“ od skautů
z Břeclavi, „Skautská historie aneb Super, ale znova“ od skautek z Boskovic a „(S)Hitman 2 – PYTEL NA PŮDĚ“ od skautů
z Rožmitálu pod Třemšínem. Se svým filmem se představili také
domácí, kteří natočili reality show s názvem „Návrat do divočiny“.
Klapka ale nebyla jen o dívání se na filmy. Mezi jednotlivými
vysílacími bloky byly zařazeny zábavné filmové soutěže. Nejdříve
se jednotlivé týmy mezi sebou utkaly ve filmovém kvízu, ve kterém hádali, z jakého filmu jsou filmové ukázky, nebo o jakou
pohádku se jedná. Druhou hrou byla hra Kdo jsem? V ní se zástupci týmů proměnili ve filmové postavy a hádalo se, kdo jsou.
A kdo vyhrál? Cena za nejlepší ženskou roli putuje do Boskovic pro Terezu Valtrovou za roli Isabely ve filmu Mexické fazole plněné uzeným a škvarky s kysaným zelím a osmaženou
cibulkou. Jako nejlepšího mužského herce zvolili diváci Patrika
Nedomu, který bravurně ztvárnil roli Swagera Karla ve filmu
příborských roverů Návrat do divočiny. Nejlepším filmem letošního ročníku diváci zvolili film s názvem Mexické fazole
plněné uzeným a škvarky s kysaným zelím a osmaženou cibulkou od skautů z Boskovic.
Po skončení promítání filmů a soutěží měl každý možnost
nechat se vyfotit ve fotokoutku, ať už na klasický digitální fotoaparát, tak i na polaroid, díky kterému si mohli svou fotku hned
odnést. K dispozici bylo mnoho kostýmů a masek, takže vznikaly občas velmi vtipné snímky.
Letošní ročník Příborské Klapky byl velmi vydařený, navštívilo ho okolo 60 diváků a zúčastnilo se ho šest výborných
a kvalitních filmů a my už se těšíme na rok 2017, ve kterém nás
čeká již 6. ročník.
Reportáž v Local TV Příbor i na
www.televize-pribor.cz, 45. zpravodajství

CO BYLO A CO BUDE? ANEB SKAUTI INFORMUJÍ
Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Co bylo? Máme za sebou první dva měsíce nového skautského roku a byly to měsíce nabité skautskými akcemi. Začneme ale
od začátku. V pátek 4. září se konala první schůzka po prázdninách. Na ní se ukázalo, že i v letošním školním roce bude mít
naše členská základna další nárůst. První schůzka se nesla v duchu zahajovačky, mladí i starší mezi sebou soupeřili v různých
soutěžích a aktivitách.
Hned další týden se konala už čtvrtá Lávka. Akce byla určena pro
ty nejstarší skauty a skautky. Společně jsme se vydali do Ostravy
na LaserGame a ráno jsme vstávali ještě za tmy, abychom mohli
pozorovat východ slunce.
O prodlouženém víkendu 25.–28. září proběhlo
v Příboře a okolí velké finále Svojsíkova závodu, který je určen pro skauty a skautky ve věku
11–16 let. Šlo o vyvrcholení tradiční postupové
soutěže 4–8členných skautských družin, která každé dva roky probíhá na třech úrovních
– základní, krajské a celostátní. V pátek se na příborské koupaliště sjelo 28 chlapeckých a dívčích
družin, celkem 146 závodících dětí, ze všech krajů
České republiky. Během celého víkendu se u nás
v Příboře ukázalo bezmála 400 skautů a skautek. Vítězi se staly Špagetky ze střediska Dolní
Dobrouč, které reprezentovaly Pardubický kraj
v kategorii skautek, a Vlci ze střediska Křtiny,
kteří reprezentovali Jihomoravský kraj v kate-
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gorii skautů. (Také v Local TV 44. týden, www.televize-pribor.cz)
V pátek 9. října se pak u nás ve středisku konala další celorepubliková akce – Příborská Klapka, o té píšeme více v druhém článečku.
Svou akci měli v uplynulých dvou měsících i naši nejmenší. O víkendu 16. a 17. 10. si užívali krásy podzimu na akci Drakiáda.
Co bude? Do konce roku nás čeká pár větších i menších akcí.
Skauti a skautky se o podzimních prázdninách vydají do Beskyd.
V prosinci nás čekají Skautské Vánoce a Betlémské světlo a spousta
dalších akcí. Dále nás čeká registrace, ve které se uvidí, zda překonáme letošních 150 členů.

BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR INFORMUJE
Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

KLUCI U15 BK PŘÍBOR DRTÍ SOUPEŘE A JEŠTĚ NEPROHRÁLI
Počátkem října se basketbalové soutěže rozeběhly naplno a všech deset týmů BK Příbor už má v nohou několik zápasů. Některé týmy to zvládly
hůře, jiné lépe. Ovšem naprosto famózně vstoupili do kvalifikace o žákovskou ligu kluci kategorie U15.
Prvních šest utkání neprohráli, navíc všem svým soupeřům naložili přes sto
bodů. „Těžili jsme z vynikající prázdninového přípravy. Společné soustředění
vzali kluci opravdu vážně a v atletických i herních činnostech se zdokonalovali odhodlaně. Svým přístupem nás velmi překvapili,“ chválil svěřence trenér
týmu U15 Petr Slaný.
Kluci porazili Havířov, Karvinou, Bruntál, Krnov, Snakes Ostrava B i do té
doby neporažený Nový Jičín. „Kluci jsou sice ve věku, kdy mají spoustu jiných
zájmů, přesto na trénink vždy přijdou. A v zápasech je to pak vidět,“ popisoval
Petr Slaný, který by rád do týmu získal další hráče. „Je nás osm, což je hodně
málo. Kluky ročníků 2001 a 2002 v týmu rádi přivítáme,“ dodal kouč Slaný.
Z utkání Příbor - Snakes Ostrava B: www. televize-pribor.cz, 42. zprávy

NEJMLADŠÍ DĚVČATA OSLAVILA PRVNÍ VÝHRU
Na nedostatek hráček si zatím nemohou ztěžovat trenérky nejmladších minižaček. Nechybí jim ani chuť do hry, basketbalovým
dovednostem se ale teprve učí. Přesto hned ve druhém utkání sezóny dokázaly vyhrát v Krnově „Pro některé naše malé basketbalistky
to byly první zápasy v životě, a tak jsme trochu bojovali s trémou,“
líčila trenérka Pavla Zlevorová.
Vše ale dobře dopadlo. V prvním utkání se příborský basketbalový
potěr rozkoukával a prohrál 21:37, ve druhém ale předvedl skvělý
obrat a vynikajícím finišem dosáhl na výhru 41:37. „Naše unavené hráčky posbíraly všechny síly, zabojovaly a utkání neuvěřitelně
otočily. Obavy a tréma se změnily v obrovskou radost,“ dodala Pavla Zlevorová.
Slušně odstartovali také příborští muži, kteří se do basketbalových soutěží vrátili po roční přestávce. V prvním utkání porazili
doma Třinec 74:54, ve druhém ale opět doma podlehli těsně Českému Těšínu 76:78.
Jednu výhru 71:64 urvaly na palubovce Mladé Boleslavi příborské
juniorky.
Na výhru ale stále čekají druholigové příborské ženy.

Nejmladší basketbalistky U11 se v prvních zápasech v životě statečně
perou se zkušenějšími soupeřkami. Foto: Jiří Tomaškovič
Informace na www.bkpribor.cz
Přípravka chlapci: www. televize-pribor.cz, 43. zprávy

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
POUTNÍCI Z POLSKÉHO PRZEDBÓRZE V PŘÍBOŘE
MUDr. Mořic Jurečka

Druhý říjnový víkend nás sice nemile překvapil svým sychravým
a chladným počasím, nicméně na druhou stranu nás potěšil příjezdem
57členné skupiny polských poutníků z partnerského města Przedbórze
v čele s panem farářem, proboštem P. Henrykem Dziadzikem a panem
starostou Ing. Mgr. Miloszem Naczynskym. Do našeho města přijeli
na pozvání naší římskokatolické farnosti.
V červnu letošního roku byli pozváni zástupci našeho města do polského města Przedbórz v rámci tamních Dnů města. Při této příležitosti
vznikla myšlenka pozvání polských farníků k nám do Příbora. Slovo
dalo slovo a za několik měsíců se stalo skutkem.
Cestou z Polska polští poutníci navštívili baziliku Navštívení Panny
Marie ve Frýdku-Místku, prohlédli si náměstí, zámek i park a v odpoledních hodinách přijeli autobusem do Příbora. Společně s příborskými

farníky byli účastni sobotní odpolední mariánské pobožnosti v kostele
Narození Panny Marie i nedělní slavnostní mše svaté v kostele svatého
Valentina. Prohlédli si oba kostely, věž farního kostela, expozice příborského muzea i rodný dům Sigmunda Freuda. Občerstvení bylo zajištěno
ve skautském domově a ubytování v rodinách a v kopřivnické ubytovně.
Před odjezdem domů se ještě prošli malebným městečkem Štramberkem.
Vřelé poděkování patří panu faráři Jindřichu Švorčíkovi, všem farnicím
a farníkům, rodinám, všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na přípravě, organizaci i realizaci této mimořádné akce.
Slova bezmezných a upřímných díků, chvály i ocenění byla milou
a příjemnou odměnou všem za příjemně strávenými dvěma víkendovými dny v duchu naplňování křesťanské lásky a přátelství mezi
dvěma partnerskými městy.
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LISTOPAD 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

STŘEDA 4. 11. 2015
Zveme Vás na vernisáž výstavy Vladana Máchy, člena Fotoklubu Příbor. Jeho fotograﬁe zachycují pohyb při tanci, nebo hledání
abstraktnější krásy ženského těla v projektu „Luční víla“. Začátek
v 17:00 hodin v galerii radnice Příbor.
Výstava fotograﬁí s názvem „Postřehy“ bude k vidění do 5. 1. 2016.
ÚTERÝ 10. 11. 2015
TARA FUKI pod tímto zajímavým názvem se skrývá duo zpívajících violoncellistek, které tvoří Dorota Bárová a Andrea Konstankiewicz-Nazir. Většina textů písní je z pera Doroty Bárové
a většinou jsou v polštině. Hudba Tara Fuki je naprosto svébytná
(své kořeny má ve společných improvizacích, které jsou postupně
hlouběji propracovávány), křehce dynamická a výrazově nesmírně
bohatá. Obohacená o otisky různých hudebních stylů s příchutí
dálek vytváří originální krasohled ženského nitra. Ve své hudbě
i textech se nechaly inspirovat poetikou nocí a snů, které chápou
jako extrakt podvědomí. Protože „to, co se v nás odehrává v noci,
je úplně jiné a mnohdy i pravdivější než to, co vnímáme ve dne.“
Tara Fuki úspěšně koncertují po celé Evropě a střední Americe.
Za svou hudbu obdržely ocenění české Akademie hudby v kategoriích „Alternativní hudba-World music“ a „Objev roku“ za rok
2001 a v kategorii „World music“ za rok 2007.
Srdečně Vás na tento koncert zvu, přijďte se „zasnít“.
Koncert se uskuteční v refektáři piaristického kláštera v 19:00 hodin, vstupné 80,- Kč.
SŘEDA 11. 11. 2015
Zveme Vás na vzpomínkovou akci MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ. Setkání se uskuteční v 17:00 hodin
na náměstí S. Freuda, před radnicí budou položeny kytice u pamětní desky „Vlastencům a osvoboditelům“ a následně za hudebního doprovodu Sdružení hudebníků Příbor odejdeme v tradičním lampionovém průvodu k řece Lubině, kde pošleme po vodě
vodní lampionky s přáním. Lampionky se svíčkou budou zdarma
k dispozici na místě.
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NEDĚLE 29. 11. 2015
I. ADVENTNÍ KONCERT se uskuteční v refektáři piaristického
kláštera Příbor od 17:00 hodin. Návštěvníkům se představí Black
Uganda Choir (zkráceně BUCH), hudební těleso charakterizované zejména tím, že neumí uspokojivě deﬁnovat samo sebe.
BUCH je vokálně-instrumentální sdružení s větším důrazem
na vokální složku, přičemž složka instrumentální není zcela potlačena. BUCH je netradiční sdružení vícehlasého zpěvu, je jediný soubor na světě, který se zabývá vlivem ugandské lidové písně
na českou pop-music a naopak. Vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 16. 11. 2015 v MIC Příbor.
PŘIPRAVUJEME :
V pátek 4. 12. zveme hlavně rodiny s dětmi, ale nejen na MIKULÁŠSKOU JÍZDU od 17:00 hodin na náměstí S. Freuda. Jako
každý rok i letos přijedou andělé, čerti a Mikuláš, který rozsvítí
vánoční strom.
V doprovodném programu vystoupí zpěvačka YVETTA BLANAROVIČOVÁ.
II. ADVENTNÍ BAROKNÍ KONCERT, se uskuteční v neděli
6. 12., III. ADVENTNÍ KONCERT se bude konat v neděli 13. 12.
a stejně jako předcházející adventní koncerty v refektáři piaristického kláštera a vystoupí na něm Komorní orchestr Kopřivnice.
Poslední IV. ADVENTNÍ KONCERT, na kterém se představí se svým vánočním programem Dechový orchestr mladých
Příbor, bude připraven v kostele sv. Valentina. Všechny adventní
koncerty budou mít začátek v 17:00 hodin. Podrobnosti k uvedeným koncertům budou zveřejněny na samostatném plakátě a na
webových stránkách města Příbora.
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Loni poprvé se město Příbor zapojilo do celorepublikové akce
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. I letos budete mít možnost si společně s přáteli přijít zazpívat na náměstí, a to ve středu 9. 12. 2015
v 18:00 hodin.
Stejně jako v loňském roce i letos připravujeme VÁNOČNÍ JARMARK. Bude se konat v sobotu 12. 12. od 8:00 do 12:00 hodin.
V kulturním doprovodném vánočním programu vystoupí děti
a žáci místních školek a škol a program obohatí svým vystoupení
folklorní soubor Grunik. Prodejci a řemeslnicí budou nabízet své
tradiční řemeslné, dekorativní a dárkové předměty.
Změna programu je vyhrazena.
Na všechny kulturní akce pořádané městem Příborem jste srdečně zváni.

KULTURNÍ PROGRAM  LISTOPAD
Probíhající výstava do 3. listopadu
MYSLIVCI MĎSTU
Galerie v radnici otevĢena:
po, st: 8:00 – 17:00 h, út, Āt, pá: 8:00 – 14:00 h

Mďsto PĢíbor

StĢeda 4. listopadu od 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY VLADANA MÁCHY
Galerie v radnici otevĢena:
po, st: 8:00 – 17:00 h, út, Āt, pá: 8:00 – 14:00 h

Mďsto PĢíbor

ÿtvrtek 5. listopadu od 17:00 hod.
OBJEVTE KOUZELNOU CHUħ KÁVY
Objevte kouzelnou chuĨ kávy s Ivo PtáĀníkem,
nauĀíte se pĢipravit lahodné espresso
a ještď mnohem více. Vstupné 699,- KĀ,
v cenď vzorek kávy, skripta a neomezená
konzumace.
Coworking Centrum v PĢiboĢe

731 474 606

ÿtvrtek 5. listopadu od 17:00 hod.
AUSTRÁLIE
Cestopis Dariny Klichové.
Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

Pátek 6. listopadu od 17.00 hod.
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY V
Hodinový poĢad, ve kterém zazní
ukázky
z vybraných
historických
z piaristické knihovny v PĢíboĢe.

Ātené
knih

Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

Pondďlí 9. listopadu 17:00 hod.
Workshop na téma:
„JAK BÝT AKTIVNÍM OBÿANEM ANEB
AKTIVNÍM OBÿANSTVÍM PROTI OBÿANSTVÍ"
Zjistďte o sobď, jak jste kompetentní a jaké
jsou Vaše možnosti ovlivnit veĢejné dďní.
Coworking Centrum v PĢiboĢe

731 474 606

Úterý 10. listopadu 15:00 hod.
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE S KROKODÝLEM
Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

Úterý 10. listopadu 17:00 hod.
KURZ REFLEXNÍ TERAPIE - ZÁKLADNÍ ORGÁNY
S Hankou Chocholatou. Vstupné 320,- KĀ.
Coworking Centrum v PĢiboĢe

731 474 606

Úterý 10. listopadu 19:00 hod.
TARA FUKI, KONCERT
Dorota Barová – violoncello, voice
Andrea .RQVWDQNLHZLF] – violoncello, voice,
Mďsto PĢíbor
hang. Vstupné 80,- KĀ.
StĢeda 11. listopadu od 17:00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEÿNÝCH
VETERÁNĩ
Setkání se uskuteĀní na námďstí S. Freuda,
pĢed radnicí budou položeny kytice u pamďtní
desky „VlastencĪm a osvoboditelĪm“.
Mďsto PĢíbor

ÿtvrtek 12. listopadu od 16:00 hod.
LÁTKOVÉ PLENY A JAK NA NĎ
Povídání o látkových plenách a o všem, co
s nimi souvisí, s praktickými ukázkami.
Vstupné 50,- KĀ.
Coworking Centrum v PĢiboĢe

731 474 606

Pátek 13. listopadu od 17:15 hod.
DOKTOR FAUSTUS
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravď na
Āinohru. Tragikomedie o Faustovi, který se
upíše Ċáblu za to, že se mu dostane
neomezeného vďdďní. Naváže spojení se silami
stojícími mimo Ālovďka, vybírá si však špatnou
stranu a Ċábel ctihodného doktora neváhá
poslat do pekel. Odjezd od Sokolovny v PĢíboĢe.
PĢedprodej v BAV klubu. Cena: 310,- KĀ
Bav klub PĢíbor, SVÿ

556 723 778

Pondďlí 16. listopadu od 17:00 hod.
PODVEÿER V RYTMU BUBNĩ
Djembe, šamanské bubny a jiné perkusí
nástroje, prvky muzikoterapie. Nutno se
pĢedem pĢihlásit, BAV klub ul. Masarykova.
Vstupné dďti do 15 let 50,- KĀ, ostatní 100,- KĀ.
Bav klub PĢíbor, SVÿ

556 723 778

Úterý 17. listopadu 17:00 hod.
„SVÍCE PRO 17. LISTOPAD“
Setkání na námďstí S. Freuda pĢed radnicí.

Místní sdružení ODS v PĢíboĢe

ÿtvrtek 19. listopadu od 17:00 hod.
MALOVÁNÍ MANDAL A KġEST NOVÉHO
KALENDÁġE S DIDI BERTOVOU
Coworking Centrum v PĢiboĢe

731 474 606

Pátek 20. listopadu od 11:00 hod.
ZVĎġINOVÉ HODY

Hostinec U ÿechĪ

Úterý 24. listopadu od 9:00 a od 16:00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek,
kravata). PoĀet míst omezen, na akci je nutné
se pĢihlásit a požádat o zajištďní materiálu.
Cena 100,- KĀ (barvy a kontury) + materiál.
PoĀet míst omezen.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

Úterý 24. listopadu od 16:00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Výtvarná dílna. Kurz pletení z pedigu pro
zaĀáteĀníky i pokroĀilé pod vedením lektorky
paní Vďry Slívové. Výrobek bude upĢesnďn na
kurzu. Na akci je nutno se pĢihlásit, poĀet
míst omezen. Cena: 200,- KĀ (materiál, lektor).
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

Úterý 24. listopadu od 16:00 hod.
PANENKA Z KUKUġIÿNÉHO ŠUSTÍ
Cena: 100,- KĀ (materiál, lektor).
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

Úterý 24. listopadu od 16:30 hod.
MASÁŽ MOZKU A LOGICKÉ KLAMY
Mďsto PĢíbor, Mgr. Pavel Netušil

Úterý 24. listopadu od 17:00 hod.
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Hudební klubový poĢad.
Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

Úterý 24. listopadu od 17:00 hod.
KURZ REFLEXNÍ TERAPIE - POHYBOVÝ
SYSTÉM S HANKOU CHOCHOLATOU
Coworking Centrum v PĢiboĢe

731 474 606
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StĢeda 25. listopadu od 17:30 hod.
INFORMÁTOR JMÉNEM NOHA, pĢednáška

Mďsto PĢíbor, Mgr. Petra Milichová,fyzioterapeutka

Pátek 27. listopadu od 9:00 a od 14:00 hod.
ADVENT V LUNĎ
TradiĀní
výroba
adventních
vďncĪ.
Vstupné 30,- KĀ + materiál (polystyrenový
vďneĀek, stuhy, svíĀky a jiné jsou k dispozici
a dle vlastního výbďru si hradí každý sám).
Je možné si donést vlastní materiál.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

Pátek 28. listopadu od 18:00 hod.
SPOLEÿENSKÝ PLES S KOLONOU
FREKVENTANTĩ TANEÿNÍHO KURZU
SpoleĀenský sál Leoše JanáĀka, Hukvaldy.
PĢedprodej místenek v BAV klub PĢíbor.
Bav klub PĢíbor, SVÿ

556 723 778

NEDĎLE 29. listopadu od 17:00 hod.
I. ADVENTNÍ KONCERT
BLACK UGANDA CHOIR
RefektáĢ piaristického kláštera PĢíbor.

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV PĢíbor - DENNĎ
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. /30 minut!!
Soboty - poĢady z archivu PĢíbora a Local TV.
Nedďle - premiéry zpravodajských relací.

Na www.televize-pribor.cz vždy o den pozdďji.
776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĎTNÍ SÍĚ S. FREUDA V PġÍBOġE
Lidická 50 – piaristický klášter
Út, Āt:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Ne:
9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PġÍBOġE
Oddďlení pro dospďlé:

12:00
12:00
12:00
12:00

Oddďlení pro mládež:

Po:
Út:
ÿt:

13:00
14:00
14:00
14:00

–
–
–
–

15:00
18:00
18:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.

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

Mďstská knihovna PĢíbor

556 725 037

ODDÍL AEROBIKU TJ PġÍBOR

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

Bc. Tereza Sattková,
proficviĀitelka s mezinárodní licencí
724 963 164
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21:00
17:30
17:30
21:00

hod.
hod.
hod.
hod.

SAUNA PġÍBOR

Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská

Po, Āt:
Út, pá:
St, so:

15:00 - 21:00 hod.
15:00 - 21:00 hod.
15:00 - 21:00 hod.

muži
ženy
spoleĀná

607 714 277

CVIÿENÍ TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v PĢíboĢe

ÿtvrtek: 18:30 hod.

taichipribor@seznam.cz

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO
9:00 - 19:00 hod.

e-mail:vitalnistudio@seznam.cz

Muzeum a pamďtní síě S. Freuda v PĢíboĢe

–
–
–
–

9:00 –
16:30 16:30 9:00 –

556 722 092

Po – pá:

Probíhající výstava do 29. listopadu
DÁMY A PÁNOVÉ, DRŽTE SI KLOBOUKY!
Výstava pĢibližnď 180 podivuhodných kloboukĪ
a pokrývek hlavy od zaĀátku 19. století
do souĀasnosti.

8:00
8:00
8:00
8:00

Po:
Út:
ÿt:
Pá:

JiĀínská 15, Alpisport 1. patro

Mďsto PĢíbor

Po:
Út:
ÿt::
Pá:

FIT CENTRUM PġÍBOR
Sportovní hala TJ PĢíbor, ul. Štramberská

739 657 301

CVIÿENÍ PRO TĎHOTNÉ
PoĀet míst omezen, nutnost objednat pĢedem.

739 657 301

TĎHOTENSKÁ JÓGA
S PORODNÍ ASISTENTKOU
ÿtvrtek: 16:00 hod.

739 657 301

MATEġSKÉ CENTRUM „ZVONEÿEK“
STġEDA S JARKOU od 10:00 hod.
SpoleĀný program pro maminky s dďtmi.
4. 11. BÁSNIÿKY, PÍSNIÿKY, TANEÿKY
11. 11. POHÁDKA „O KOBLÍŽKOVI“
18. 11. BÁSNIÿKY, PÍSNIÿKY, TANEÿKY
25. 11. POVÍDÁNÍ O ZVÍġÁTKÁCH
PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod.
MÍÿKOVÁNÍ
Reflexní metoda, pĢi níž se molitanovým
míĀkem masíruje urĀitý kožní úsek. Tato
metoda umožěuje rodiĀĪm a rodinným
pĢíslušníkĪm podílet se na léĀbď a zlepšení
zdravotního stavu.
Radka RojíĀková

724 329 473

PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod.
ŠMUDLÍCI - výtvarná Āinnost
6. 11. VÝROBA LAMPIÓNU
13. 11. VÝROBA DRÁÿKA
20. 11. ADVENTNÍ KALENDÁġ
27. 11. ADVENTNÍ VĎNCE

PġIPRAVUJEME:
Sobota 5. prosince od 4:00 hod.
ZÁJEZD DO PġEDVÁNOÿNÍ VÍDNĎ
S LUCIÍ BUKOVJANOVOU
Návštďva kulturních, historických památek
a
pĢedvánoĀního
jarmarku.
Akce
pro
veĢejnost. Cena: dítď do 15 let 400,- KĀ,
ostatní 700,- KĀ.
PĢihlásit se mĪžete do 2. 12. Info: J. Lupíková.
Pátek 4. prosince od 10:00 hod.
MIKULÁŠ VE ZVONEÿKU
Informace: J. Lupíková.
Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

556 725 029

PRAVIDELNÉ AKCE

Luna PĢíbor, p. o., SVÿ

LUNAPaÍBOR

556 725 029

StĢeda 4., 11., 18., 25. listopadu od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
TďlocviĀna ul. Dukelská. Info: J. Lupíková.
Pondďlí - pátek od 15:00 hod.
STOLNÍ TENIS
Pondďlí od 18:00 hod.
QI GONG
Pondďlí a Ātvrtek od 18:00 hod.
AIKIDÓ PRO DOSPĎLÉ
Pondďlí od 18:30 hod.
ZUMBA®
Pondďlí a stĢeda od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III
Na trampolínky je nutné se objednat.
R. Fialová,

stâediskovolného«asu


otevírákroužek








prod³tiod7do15let.

Zahajovacíschõzka
vpond³lí9.11.2015od15:00hodin.

607 953 300

ÿtvrtek od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III
Na trampolínky je nutné se objednat.
L. Krausová,

,innostkroužkujezam³âena
napâípravurõznýchpokrmõteplé
istudenékuchyn³,salátõ,mou«níkõ,
pe«enícukroví.

728 018 733

Úterý od 17:00 hod.,
POWER JÓGA
Úterý od 18:00 hod., stĢeda od 18:30 hod.,
Ātvrtek od 9:00 hod.
JÓGA I., II., III.
StĢeda od 16:00 hod.
DESKOVKY
StĢeda od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BġIŠNÍ TANCE
StĢeda od 20:00 hod.
FLORBAL PRO DOSPĎLÉ
ÿtvrtek od 18:15 hod.
LATINO DANCE
PRAVIDELNÉ AKCE

Bav klub PĢíbor, SVÿ





Zápisné:200K«+40K«(vstup)

Informace:
LunaPâíbor,sv«,telefon:556725029,mobil:736673012,
eǦmail:luna@lunapribor.cz,www.lunapribor.cz

Mďsto PĢíbor – KanceláĢ vedení mďsta
poĢádá fotosoutďž na téma

556 723 778

Pondďlí 2., 9., 16., 23., 30. 11. od 15:30 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ
ZaĀáteĀníci a stĢednď pokroĀilí.
Úterý 3., 10., 24. listopadu
TANEÿNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĎTI
Mladší žáci od 13:45 hod. FIħÁÿEK od 4 let
Starší žáci od 15:15 hod. a od 16:45 hod.
Úterý 3., 10., 24. listopadu od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
V Zrcadlovém sále BAV klubu, ul. Dukelská
v PĢíboĢe.
StĢeda 4., 11., 25. listopadu od 17:00 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROÿILÍ
BAV klub v ul. Masarykovď.
Pátek 6., 13., 20. listopadu od 17:45 hod.
KURZ TANCE A SPOLEÿENSKÉHO
CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 15 LET
V Zrcadlovém sále BAV klubu, ul. Dukelská.
Kurzovné 1600,- KĀ, celkem 41 h.

„Jak jsem pouštďl (a) draka“
„Foukej,foukej,vĢtƎíēku,shoěmijednuhruštiēku“…
ZaēínáideálnípoēasínapouštĢnídrakaaproVáspƎíležitostseopĢtchopit
fotoaparátuavyrazitsnímnakopec.
PƎejemepevnouasilnourukuašƛastnýlov.

DosoutĢžebudezaƎazenapouze1fotografiekaždéhoúēastníka,
kteroumƽžetezaslat
naeͲmail:buskova@priborͲmesto.cz
NezapomeŸteuvést:
Jméno,pƎíjmení,bydlištĢatexttohotoznĢní:
„ZaslánímfotografiedosoutĢžesouhlasímstím,žefotografiebude
vystavenanawebovýchstránkáchasociálníchsítíchmĢstaPƎíbora.RovnĢž
souhlasímsezpracovánímzaslanýchosobníchúdajƽproúēelytétosoutĢže.“
UzávĢrkapƎíjmufotografiíje30.11.2015.
OkoneēnémvítĢzi,kterýzískádárkovýpoukazvhodnotĢ500Kē,rozhodnou
hlasovánímnávštĢvníciwebovýchstránek.
TĢšímesenaVašefotografickéúlovky!!!



Info o akcích: www.pribor.eu
ZMĎNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Místní sdružení ODS v Příboře pořádá
vzpomínkové setkání u příležitosti státního svátku
„ Dne boje za svobodu a demokracii‘‘

"Svíce pro 17. listopad"
Setkání a zapálení svíček
se uskuteční
v úterý 17. listopadu 2015,
v 17:00 hod.
na náměstí Sigmunda Freuda
v Příboře před radnicí.
Občerstvení: štrůdl, čaj a svařené víno.
Srdečně vás zveme.
Masáž mozku a logické klamy

MGR.PETRAMILICHOVÁZOBORUFYZIOTERAPIE
VESPOLUPRÁCISM STEMP\ÍBOREM
VÁSSRDEN ZVENAP\EDNÁŠKU





Informátor
jménemnoha








KDY:25.11.2015V17:30HODIN
KDE:ZASEDACÍMÍSTNOSTPIARISTICKÉHOKLÁŠTERA
VSTUPNÉ:DOBROVOLNÉ

Co je to "kritické myšlení"?
Během jedné přednášky se stěží lze naučit odhalovat všechna úskalí
argumentace, lze se však seznámit s tím, kolika rozmanitými způsoby
lze snadno šidit lidský úsudek!



ZamĢƎímesenaproblematikuchodidla,dozvímese,jaksprávnĢbymĢlyvypadat
nožníklenbyajaksouvisínohasostatnímioblastminašehoorganismu.
Atovšenejenteoreticky,aleispraktickýmiukázkami.

Kdy:

24. 11. 2015 v 16:30 hod. v zasedací místnosti piaristického kláštera

Vstupné: dobrovolné
Přednáší: Mgr. Pavel Netušil
Středoškolský učitel Masarykova gymnázia

Ve spolupráci
s městem Příborem

INZERCE


JÓGAPROT HOTNÉ
sporodníasistentkou

Kde?StudioMagical&Vital,nám.SigmundaFreuda,
v1.patƎenadAlpisportem

Kdy?Každýētvrtekv16:OO–17:OO
Cena?60,ͲKēzalekci
Kontakt?PorodníasistentkaBáraPutalová
(724755697),rezervacemístanatel.739657301
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Z dĤvodĤ ukonþení provozu,
nabízí Restaurace B.O.B v PĜíboĜe
(bývalý „BĜežný“) k odkoupení:
x výþepní zaĜízení,
x vnitĜní vybavení,

(stoly, židle, lavice, chladicí skĜíĖ, sklenice),

x venkovní lavice a jiné…
Vše za výhodné ceny.

721 402 744

AUTODOPRAVA
i AVIA–valníkovádoprava
i AVIA–kontejnerovádoprava
i dovozuhlí,štĢrku,písku
i odvozsutiaodpadunaskládku
i prodejpalivovéhodƎeví
(smrk–650j.buk950Prms)
i možnostpƎistaveníkontejneru


Objednávkynatelefonu

603818589
HELPPpJKA
PpJKAPROKAŽDÉHO
OSV,ZAM STNANCI,ID,SD,MD

5000–50000Kē
P\ÍKLAD:

10000KēZA295TÝDN 
Tel:778411168
Helpfinpujcka@seznam.cz
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Pro naší prodejnu v Příboru hledáme nové kolegy

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
POKLADNÍ, PRODAVAČ
Penny Market KFTPVŘÈTUÓÞTQŞÝOÏNF[JOÈSPEOÓ
TQPMFŘOPTUJ3&8&(3061
prodejen v ČR  přidejte se k nám do týmu!
tNPUJWVKÓDÓGJOBOŘOÓPIPEOPDFOÓ
tUâEFOEPWPMFOÏOBWÓD UâEOƉ
tNVMUJTQPSULBSUB
tTUSBWFOLZ
MÁTE ZÁJEM?
P
KONTAKTUJTE NÁS!
;ÈLB[OÓLBKFI
5FM
TQPLPKFOPTUKFOÈÝDÓM
OBCPS!QFOOZD[
1SBDVKUFTOÈNJ
XXXQFOOZD[
OBUŞDIUPIPEOPUÈDI
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Petr Škrobánek

PohĢební služba st. AGNES

se sídlem v PĢíboĢe, Freudova 118
pod námďstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí obĀanĪm tyto služby:

¾ komplexní zajištďní pohĢbu

zajistíme smuteĀního ĢeĀníka, knďze, smuteĀní obĢad v kostele, smuteĀní síni, domu smutku a krematoriu,
hudbu a zpďv, dechovou hudbu, varhaníka a zpďvaĀky v kostele, zhotovení smuteĀního oznámení na poĀkání,
vďnce a kytice k pohĢbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, prĪvod pohĢebním vozidlem, obléknutí zemĢelého,
nosiĀe rakve a kvďtin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, pĢevoz zemĢelého
do zahraniĀí, vyĢízení úmrtního listu, paragraf pro zamďstnavatele, sjednání pohĢbu ve vašem bytď

¾ zhotovení fotoporcelánu
Āernobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho pĢání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky

¾ zprostĢedkování kamenosochaĢských prací
¾
prodej náhrobních doplěkĪ

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

¾ prodej kĢestních svící a kĢestních roušek
¾ vsyp a rozptyl urny na rozsypové louĀce Mďstského hĢbitova v PĢíboĢe
¾
Provozní doba v kanceláĢi
Pondďlí – pátek 8 - 12 13 - 16
Tel. 556 722 608, 737 629 969
Hana Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin dennČ
Bezplatná linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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ZAHRADY PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V PŘÍBOŘE
 KLENOT MĚSTA  BYLY SLAVNOSTNĚ OTEVŘENY
Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Páska se slavnostně stříhala 15. října 2015 za účasti
vedení města Příbora a zástupců zhotovitelské firmy Nosta. Zdeněk Klos, jednatel společnosti zavzpomínal na dobu
příprav: „Smlouvu jsme podepsali 23. 10. 2014 ještě s panem starostou Strakošem, který se těšil, že si toto dílo bude
hlídat, bude chodit na kontroly zahrad. Bohužel se této možnosti nedožil..." Práce v zahradách probíhaly od 3. 11. 2014
do 30. 9. 2015. Ne vždy šlo vše rychle a snadno. „Pozoruhodná je plachtová konstrukce, polyesterová membrána, která
má tvar hyperbolického paraboloidu - jako když něco letí
a přistává. Plachta je roztažena mezi tři sloupy a ukotvená
do šesti betonových patek. A na takovou malinkou stavbičku se spotřebovalo 26 kubíků betonu,“ s úsměvem vysvětlil
pan Klos.
Pozvání přijali také zástupci projekční kanceláře i autorka
projektu Ing. arch. Pavla Kašubová: „Při zpracování projektu jsme vycházeli z toho mála, co se dochovalo. Hlavním
mottem tady byla zbožnost a vzdělání.“
Poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Dana Váhalová neskrývala radost: „V našem okrese je spoustu míst, která člověka
dobíjejí energií. Takovým místem je například kapucínský
klášter ve Fulneku a stejné místo je i tady v klášteře. V refektáři, když dnes spustila hudba, cítila jsem se moc příjemně,
a když jsme vyšli ven do zahrad, bylo to stejné. Jsem ráda,
že jsou zahrady dokončeny a otevřeny a že tu atmosféru budou nasávat i občané Příbora a nejen oni.“
Slavnostní podvečer měl opravdu své neopakovatelné kouzlo.
Byl to podvečer s několika neformálními proslovy, s vysvětlením filosofie zahrad, s hudebním vystoupením houslisty
a violoncellistky, s dvou a půlminutovým časosběrem o proměně zahrad v posledních osmi měsících, s přestřižením
pásky doprovázeným hudbou žáků umělecké školy cvičících na nástroje, s prohlídkou zahrad za večerního osvětlení,
s promítáním dokumentu o revitalizaci celého prostranství.
Občerstvení, které připravily paní kuchařky školní jídelny
Komenského a které hradila společnost Nosta, bylo už jen
- jak se říká - třešničkou na dortu.
Pozvání na slavnostní otevření zahrad přijal i pan ředitel
společnosti Alliance Laundry CE, s. r. o., (Primus) pan Jan
Vleugels. „Jsem velmi překvapen, co se podařilo z tohoto místa udělat. Je tady propojeno tolik různých prvků, které dávají
úžasný výsledek. Je zde zakomponováno mnoho myšlenek a ty
tvoří nádherný celek. Gratuluji všem, kteří se na tom podíleli,“ zhodnotil právě dokončené dílo.
Dorazily též pracovnice Národního památkového ústavu
v Ostravě. Byly a nejen ony - nadšené časosběrným dokumentem. Vznikl ve studiu Duyvis video. Časosběr se začal
natáčet 12. 3. letošního roku. Dlouho trvalo, než se vyřídily
potřebné formality. Nakonec se vše podařilo a poslední záběry snímku pocházejí z druhého říjnového týdne. Poděkování
za to, že mohl vzniknout videospot, který dokládá úžasnou
proměnu jedné části Příbora, patří vedení firmy Nosta. To

časosběr umožnilo a také podpořilo. Pak také panu bývalému starostovi Ing. Milanu Strakošovi, který má - tedy měl
- velkou zásluhu na tom, že se zahrady začaly opravovat.
Díky patří také Ing. Jaroslavu Šimíčkovi, vedoucímu odboru
investic a správy majetku Městského úřadu v Příboře za to,
že udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby se snímání prací
na zahradě zrealizovalo. Časosběr zpracoval Pavel Nedoma:
„Nainstaloval jsem kameru a zpočátku jsem ji chodil zapínat a vypínat 2x týdně. Jakmile začala tropická vedra, musel
jsem být u kláštera i 2x denně. Kamera se horkem vypínala.
Záznam ale musel běžet, na zahradách se pracovalo. Co tři
týdny jsem měnil karty. Pak jsem z 220 tisíc snímků, to je asi
500 GB dat, vystříhal noční hodiny a hodiny, kdy se nepracovalo. Zbylo 50 tisíc snímků. Teprve z toho jsem vytvořil
2 minuty. Ale výsledek stojí za to,“ řekl s úsměvem autor časosběrného snímku.
Ještě se vrátím k slavnostnímu otevření zahrad. Ke každé stavbě slavnostní otevření patří a na každé otevření
jsou zváni zastupitelé a ti, kteří měli se stavbou co do činění, popřípadě se o dokončené dílo budou starat. Jsou
zváni s partnery nebo bez. V tomto případě to bylo bez.
Ti, kterým chuť a hlavně čas dovolily účastnit se slavnostního otevření projektu, do něhož město ze svého rozpočtu
investovalo 13,8 milionů korun, získali přímo na místě
ucelené informace o veškerých pracích, o jejich průběhu,
o filosofii zahrad a zažili neopakovatelnou atmosféru něčeho výjimečného.
Nyní čeká pracovníky městského úřadu další náročná
práce - připravit materiály potřebné k uznání 8,2milionové
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dotace byla již přislíbena. Po
dodání dokladů bude proplacena.
A den po otevření? 16. října? Kolem poledne svítilo
sluníčko a na zahradách bylo plno... Potkali jsme studenty
Masarykova gymnázia s paní učitelkou Lucií Bukovjanovou,
řadu seniorů, ale také maminky s malými dětmi. Oslovili
jsem mnohé a všichni!!!! byli okouzleni. Jen jeden pán se pozastavoval nad cenou. Cena byla předběžně dána rozsahem
projektu. Co je potěšující, vysoutěžená cena, kterou společnost Nosta stanovila, nebyla překročena. Naopak byla
o 33 tisíc korun nižší. V sobotu 17. 10. areál využili k focení
první novomanželé - moc pěkný pocit...
Na závěr příjemná zpráva: pan starosta Ing. Bohuslav
Majer na dotaz, co bude s propojením zahrad s centrem
města - tedy s ulicí Karla Čapka odpověděl: „Když máme
tak krásné zahrady, tak by bylo vhodné, abychom do nich
mohli projít přímo z města. Budeme propojení dávat do rozpočtu a doufám, že na to peníze najdeme, že ho uděláme.“
Půjde o částku kolem 3,5 milionů Kč. Nezbývá, než počkat
do schválení rozpočtu na následující rok, rok, kdy naše
město oslaví 765 let od svého založení, od první písemné
zmínky o Příboře.
Pokračování na poslední straně

M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 31

ZAHRADY PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V PŘÍBOŘE
 KLENOT MĚSTA  BYLY SLAVNOSTNĚ OTEVŘENY

Květen 2013, foto: Pavel Nedoma, Local TV Příbor

4. 10. 2015, foto: Petra Vidomusová

Z otevření zahrad, foto: Lukáš Ukropec, město Příbor

Z otevření zahrad - noční procházka, foto: Petra Vidomusová, Muzeum Novojičínska, p. o.

Zahrady 4. 10. 2015 , foto: Petra Vidomusová, Muzeum Novojičínska, p. o.

Foto: Stanislava Slováková

Reportáž z otevření zahrad v Local TV Příbor (44. zprávy), www.televize-pribor.cz
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