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SOUSOŠÍ PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM 

JE 300 LET

„Ať v Pána Boha věříme, nebo ne, tak 
Marie - Ježíšova matka drží nad námi 
tady v Příboře ochrannou ruku už staletí,“ 
řekl příborský farář Jindřich Švorčík bě-
hem pobožnosti 14. září letošního roku.  
Pobožnost se konala přímo před souso-
ším. A  proč 14. 9.? Opět vysvětlil Jind-
řich Švorčík: „Minulou neděli uplynulo 
přesně 300 let, co byla dominanta našeho 
náměstí odhalena a v říjnu 1713 byla vy-
svěcena.“ 

Datum odhalení sochy lze vyčíst 
z nápisu na horním podstavci sochy. Ná-
pis obsahuje chronogram. Český překlad 
uvádí Lubomír Loukotka (1928–2011), 
dlouholetý kronikář města Příbora 
(1974–2011) ve své knize Svědkové pří-
borské minulosti.

Socha Panny Marie stojí na dvo-
jitém vysokém hranolovém podstavci. 
Levou nohou, na níž drží sedící dítě - Je-
žíška, se Panna Marie opírá o zeměkouli. 
Je oděna do bohatě řaseného šatu. Sou-
soší dělí od náměstí kamenné kuželovité 
zábradlí, balustráda. 

Po pravé ruce Panny Marie stojí so-
cha sv. Rocha. Stojí na soklu zdobeném 
bočními tzv. volutovými křídly. Roch je 
zobrazen jako prostovlasý muž v poutním 
rouše, má u pasu váček peněz a psa u no-
hou. Na fotografii z r. 1976 je vidět, že má 
v pravé ruce hůl. V posudku odborníků 
z r. 1985 se ale o holi už nemluví.

Po levici má P. Marie sochu sv. Floriá- 
na. Stojí na stejném soklu jako sv. Roch. 
Florián v šatu římského vojáka ve zbroji 
pravou rukou vylévá z putny vodu na ho-
řící dům, levou rukou přidržuje praporec. 

Pokračování na s. 9

Mgr. Irena Nedomová

Foto: R. 2013, Stanislava Slováková

K UCTĚNÍ
PANNY MARIE,

KTERÁ POČALA
BEZPOSKRVNY, VZTYČENA

JEST TATO SOCHA,
POD JEJÍŽ OCHRANOU

ŠŤASTNĚ BUDE ŽÍT
A STÁLÉ POŽEHNÁNÍ BUDE

MÍT OBEC PŘÍBORSKÁ.

VENERATIONI B.
VIRGINI MARIAE

SINE LABE CONCEPTAE
ERECTA EST ISTA STA-

TVA SVB CVIVS
PATROCINIO SOSPES
STABIT FORTVNATA

QVE PERENABIT
CIVITAS PRIBORIENSIS

• Sousoší Panny Marie s Ježíškem 
je 300 let

• Z jednání rady města
• Z jednání zastupitelstva města
• Město Příbor uzavřelo Rámcovou 

smlouvu o exekuční činnosti s Exe-
kutorským úřadem Nový Jičín

• Den bez aut 2013
• Lokalita Za školou Npor. Loma
• Třídění krabic od nápojového kar-

tonu
• Střípky Městské policie Příbor
• Kontrola pejskařů na katastru města 

Příbor
• Tak se přece rozhlédněme!
• Kouzelný vláček Podhoráček v „Mojí 

školce“
• Exkurze do archeoparku
• Drakiáda
• Iva Bittová velkým a malým dětem... 

(i nám dospělým)
• Návštěva žáků 9. tříd ve společnosti 

JOB AIR Technic, a.s., Mošnov
• Povídání s myslivcem
• Putování pravěkem
• Sousoší Panny Marie s Ježíškem je 

300 let, pokračování
• 370. výročí vypálení Příbora od Švé-

dů (1643)
• Anketa občanů o spokojenosti se 

životem v našem městě
• Knižní novinky na listopad
• Jubilanti - listopad 2013
• Stolní kalendář na rok 2014
• Provoz veřejných WC - ul. U Brány
• Oblíbený turnaj ve stolním tenise 

je opět tady
• Sigmund Freud zavítal do Imperialu
• Kulturní okénko měsíc listopad 2013
• Kulturní program – listopad
• Pozvání na kulturu
• Reklama
• Včelí medvídci opět v Příboře
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
77. schůze RM dne 24. září 2013 projednala jednací body, z nichž mj. vy-
bírám:
- Vzala na vědomí Zápis č. 27 z jednání komise MPR ze dne 17.09.2013, vza-

la na vědomí Zápis č. 32 z jednání Osadního výboru v Prchalově ze dne 
04.09.2013 a vzala na vědomí Zápis z jednání komise POZ ze dne 26.08.2013.

- Uložila jednat s vlastníky domů o odprodeji pozemků sloužících jako vjezdy 
do garáží za cenu dle metodických pokynů.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o prodej pozemku 
parc. č. 2178/13 v k. ú. a obci Příbor za cenu dle znaleckého posudku plus 
náklady související s prodejem, z majetku České republiky s právem hospo-
daření pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravsko-
slezský kraj Ostrava do vlastnictví města Příbora.

- Vzala na vědomí zprávu o prověření pozemků vhodných pro realizaci pro-
jektu „Prevence kriminality“ – umístění venkovních tělocvičných prvků.

- Vzala na vědomí informaci o realizovaných zakázkách SMMP, s.r.o. v hod-
notě 149.999 až 299.999 Kč bez DPH.

- Rozhodla o realizaci nákupu plynu pro město Příbor a jeho příspěvkové or-
ganizace na období 01.01.2014 - 31.12.2014 prostřednictvím Českomorav-
ské komoditní burzy Kladno.

- Vzala na vědomí zprávu o hodnocení pracovníků městského úřadu s ohle-
dem na projekt „Efektivní řízení úřadu“.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s ná-
zvem „Čištění střešní krytiny piaristického kláštera“.

- Schválila základní obsah zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem 
„Čištění střešní krytiny piaristického kláštera“ dle předloženého návrhu.

- Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy 
ulice V Kopci“, kterou podala firma SATES MORAVA, spol. s.r.o., Valašské 
Meziříčí, a schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a  touto společ-
ností na danou akci za cenu 953.238 Kč s DPH.

- Schválila po úpravách směrnici pro nakládání s pohledávkami města Příbo-
ra s účinností od 01.01.2014.

- Schválila uzavření smlouvy mezi městem Příborem, zastoupeným starostou 
města Ing. Milanem Strakošem a Exekutorským úřadem Nový Jičín, zastou-
peným JUDr. Jiřím Fišerem, soudním exekutorem, kdy předmětem smlouvy 
je opakující se poskytování právní služby, kterou podle zákona č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a ve sjednaném rozsahu bude poskytovat exe-
kutor městu Příboru.

- Schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
08.04.2003 a jejím dodatkům č. 1 – 4 mezi městem Příborem, zastoupeným 
SMMP s.r.o., a Diakonií ČCE středisko Ostrava.

- Schválila „Místní pořadník“ pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do ná-
jmu občanům na období od 01.10.2013 do 31.01.2014.

- Uložila opakovaně zveřejnit pronájem obecního bytu č. 7 o velikosti 3+1 
v  Místecké ul. č. 291 v Příboře za podmínky nejvyšší nabídky smluvního 
nájemného v souladu s Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města 
Příbora, v platném znění. Minimální výše měsíčního nájemného za m2 bytu 
bude stanovena ve výši 28,59 Kč.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Pořízení samo-
sběrného čistícího vozu“, kterou realizují Technické služby města Příbora 
dle předloženého návrhu.

- Zrušila Komisi pro realizace strategie do roku 2016 a odvolala předse-
du, místopředsedu, členy a tajemníka této komise (Ing. Milan Strakoš, 
Ing. Dana Forišková, Ph.D., RSDr. Mgr. Stanislav Janota, Ing. Jana Svobo-
dová, PhDr.  Milada Podolská, Mgr. Pavel Netušil, Bc. Lukáš Kresta DiS. 
a Ing. Jaroslav Venzara) s účinností ke dni 30.09.2013.

- Zrušila pracovní skupinu pro rozvojovou oblast „Příbor a jeho obyvatelé“ 
a  odvolala  vedoucího a členy této skupiny (RSDr. Mgr. Stanislav Janota, 
Bc. Lenka Filipcová, MUDr. Michal Grodza, Mgr. Simona Macková, Ing. Jan 
Monsport, Mgr. Martin Okáč) s účinností ke dni 30.09.2013.

- Zrušila pracovní skupinu pro rozvojovou oblast „Příbor a rozvoj podni-
kání a podnikatelského prostředí“ a odvolala vedoucí a členy této skupiny 
(Ing. Jana Svobodová, Jaromír Šitavanc, Lada Vyvialová, Vladimíra Skle-
novská, Ing. Milan Gabzdyl, Karel Myšák, Jiří Jandourek) s účinností ke dni 
30.09.2013.

- Zrušila pracovní skupinu pro rozvojovou oblast „Příbor a jeho návštěvníci 
a turisté“ a odvolala vedoucí a členy této skupiny (PhDr. Milada Podolská, 
Nikola Horňáková, Lenka Nenutilová, Rudolf Korčák, MUDr. Mořic Jureč-
ka, Bohdan Knězek, Mgr. Irena Nedomová) s účinností ke dni 30.09.2013.

- Zrušila pracovní skupinu pro rozvojovou oblast „Doprava a životní pro-
středí“ a odvolala vedoucího a členy této skupiny (Mgr. Pavel Netušil, 

Ing.  Bc.  Andrea Nováková, Ing. Jaroslav Šimíček, Mgr. Pavel Kerekeš, 
Ing. Josef Kisza, Jiří Myška, PhDr. Jan Malík) s účinností ke dni 30.09.2013.

- Zrušila pracovní skupinu pro rozvojovou oblast „Příbor a jeho správa a řízení“ 
a odvolala vedoucího a členy této skupiny (Bc. Lukáš Kresta, DiS., Ing. Iveta 
Busková, Martin Monsport Dipl.ek., Kateřina Neusserová, Pavla Matulová, 
Tomáš Kocourek, Ing. Jaromír Kavan) s účinností ke dni 30.09.2013.

- Schválila zřízení Strategické expertní skupiny pro tvorbu strategického plá-
nu města do roku 2025 s účinností od 01.10.2013.

- Schválila složení Strategické expertní skupiny pro tvorbu strategického plá-
nu města do roku 2025 s účinností od 01.10.2013 následovně:
Předseda skupiny: Ing. Milan Strakoš
Místopředseda:    Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Členové skupiny: Ing. Jana Svobodová, Bc. Lukáš Kresta, DiS., 
RSDr.  Mgr.  Stanislav Janota, Mgr. Pavel Netušil, PhDr. Milada Podolská, 
Ing. Jaroslav Šimíček
Tajemník skupiny:  Ing Jaroslav Venzara

- Schválila zřízení pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj ekonomiky a lidských 
zdrojů“ s účinností od 01.10.2013. Jmenovala vedoucí pracovní skupiny 
„Rozvoj ekonomiky a lidských zdrojů“  Ing.  Janu Svobodovou s účinností 
od 01.10.2013.

- Schválila zřízení pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj území“ s účinnos-
tí od  01.10.2013. Jmenovala vedoucím pracovní skupiny „Rozvoj území“  
Bc. Lukáše Krestu, DiS. s účinností od 01.10.2013.

- Schválila zřízení pracovní skupiny pro oblast „Doprava a životní prostředí“ 
s účinností od 01.10.2013. Jmenovala vedoucím pracovní skupiny „Doprava 
a životní prostředí“  Mgr. Pavla Netušila s účinností od 01.10.2013.

- Schválila zřízení pracovní skupiny pro oblast „Kvalita života obyvatel města 
a kvalita nabídky pro návštěvníky města“ s účinností od 01.10.2013. Jme-
novala vedoucí pracovní skupiny „Kvalita života obyvatel města a kvali-
ta nabídky pro návštěvníky města“  PhDr. Miladu Podolskou s účinností 
od 01.10.2013.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout 
nebytové prostory v bývalé ZŠ Dukelské o ploše 48 m2 za účelem zřízení 
klubovny a těchto podmínek:
- minimální výše nájemného činí 200 Kč/m2/rok včetně služeb,
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- smlouva bude uzavřena až po vydání kolaudačního souhlasu k novému 

účelu užívání.
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.

- Vzala na vědomí informaci o řešení dlužného nájemného na nebytové pro-
story v přízemí budovy na nám. S. Freuda č.p. 35 Příbor.

- Schválila smlouvu č. 11093021 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vy-
rozumívacího systému ve městě Příbor, zahrnujícího katastry Příbor, Kloko-
čov u Příbora, Hájov a Prchalov“.

- Schválila dodatek č. 1 mezi městem Příborem a společností COLAS CZ, a.s., 
Praha 9 na akci „Parkoviště v Příboře - 2013“ řešící 
- rozšíření předmětu díla o sanaci neúnosných podkladových vrstev,
- úpravu cenu díla za 916.615,21 Kč s DPH,
- termín dokončení parkovišť v ulici Pionýrů a ulici Npor. Loma 

k 30.09.2013,
- termín dokončení parkoviště na ulici Sv. Čecha k 25.10.2013.

78. schůze RM v mimořádném termínu dne 3. října 2013 projednala jed-
nací body, z nichž mj. vybírám:
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy komunikace na ulici Větřkov-
ská, Příbor“, kterou podala firma MULTIP STAV spol. s r.o., Nový Jičín.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností MULTIP 
STAV spol. s r.o., Nový Jičín na akci „Stavební úpravy komunikace na ulici 
Větřkovská, Příbor“ za cenu 720.418,21Kč s DPH.

- Rozhodla v souladu s § 82 odst. 4 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru druhého v pořadí u II. části 
veřejné zakázky „Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu na území města Příbora“, kterým byl uchazeč  AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., Praha 10.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o. o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování tříděného komunálního odpadu dle předloženého 
materiálu.
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Ing. Milan Strakoš, starosta

MĚSTO PŘÍBOR UZAVŘELO RÁMCOVOU SMLOUVU 
O EXEKUČNÍ ČINNOSTI S EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM 

NOVÝ JIČÍN

Vymáhání pohledávek není v současné době jednoduchou záleži-
tostí. Z tohoto důvodu hodně obcí přistoupilo k vymáhání pohledávek 
pomocí exekutorského úřadu na základě uzavřené rámcové smlouvy 
o exekuční činnosti dle obchodního zákoníku § 269.

Město Příbor v září 2013 po projednání a schválení Radou měs-
ta Příbora uzavřelo s Exekutorským úřadem v Novém Jičíně Rámco-
vou smlouvu o exekuční činnosti, která je již platná, ale účinnost této 
smlouvy byla stanovena na termín 1. 1. 2014.

Ve stejném termínu Rada města Příbora schválila usnesením 
č.  77/31/2 Směrnici pro nakládání s pohledávkami. Směrnice popisuje 

způsob nakládání s pohledávkami,tzv. správu pohledávek. Správou pohle-
dávek se rozumí povinnost města pečovat o to, aby veškeré závazky dluž-
níků vůči městu byly včas a řádně plněny, byla vedena řádná evidence, do-
kumentace a inventarizace pohledávek, včetně ochrany pohledávek před 
promlčením nebo jejich zánikem. Správou pohledávek se rozumí právo 
města nakládat s pohledávkami podle příslušných právních předpisů.

Město Příbor postoupí Exekutorskému úřadu Nový Jičín pohledáv-
ku vyšší 1.000,- Kč až po předchozím písemném oznámení dlužníkovi. 
Ve většině případů se tak bude především jednat o pohledávky z poplat-
ků za likvidaci komunálního odpadu, poplatky ze psů apod.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
26. jednání ZM v mimořádném termínu dne 3. října 2013 projednalo 
mj. následující jednací body:
- Vzalo na vědomí informace o projektu Revitalizace zahrady piaristického 

kláštera.
- Vzalo na vědomí informace o průběhu přípravy realizace stavby „Lávka 

pro pěší a cyklisty“ ve Štramberské ulici.
- Vzalo na vědomí návrh možného využití objektu Dukelská 1346 pro po-

třeby školství.
- Schválilo rozpočtové opatření č. 6 spočívající v přesunu finančních pro-

středků z položky rezerva na § 2212 – Silnice, na položku stavební úpravy 
ulice Větřkovská v následujícím rozsahu:

Zpracoval dne 18. října 2013 Ing. Arnošt VANĚK, tajemník MÚ Příbor.

79. schůze RM dne 15. října 2013 projednala jednací body, z nichž mj.  
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání osadních výborů a komisí.
- Uložila předložit rozbor nákladů od 01.01.2010 do 30.06.2013 souvisejících 

s opravou střechy Kulturního domu na Hájově.
- Uložila předložit protokol o předání a převzetí objektů Kulturního domu 

na Hájově mezi SMMP, s.r.o. a Městským úřadem Příbor ke dni 30.06.2013
- Jmenovala Ing. arch. Petru Martinákovou členkou komise pro regeneraci 

MPR s účinností od 16.10.2013.
- Vzala na vědomí informace o možnostech zhotovení kopie pamětní desky 

akademického sochaře Františka Juraně.
- Uložila zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2014 částku 50.000 Kč za úče-

lem zhotovení uměleckého díla, připomínajícího příborského rodáka, aka-
demického sochaře Františka Juraně.

- Doporučila ZM prodat bytovou jednotku č. 810/4 v objektu bydlení 
č. p. 810-811 ul. Lidická, Příbor, postaveném na pozemku parc. č. 1339 o vý-
měře 318 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 
5908/68001 na společných částech budovy č.p. 810-811 a podíl ve  výši 
5908/68001 na pozemku parc. č. 1339 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou na-
bídnutou cenu 384.960 Kč.

- Schválila vnitroorganizační směrnici č. 02/2013 k aplikaci reálné hodnoty 
u majetku určeného k prodeji.

- Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v ote-
vřeném řízení na akci „Stavební úpravy ulice Oldřicha Helmy“.

- Nevyhověla žádosti občanského sdružení Příležitost k podání ruky, Praha 7 
o finanční dar na podporu činnosti v sociální oblasti.

- Schválila pořadník pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 
v Příboře na období od 15. 10. 2013 do 31. 01. 2014.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti JSDH Příbor v celkové výši 
110.600 Kč.

- Doporučila zastupitelstvu města projednat návrh Akčního plánu pro léta 
2014–2015.

- Veřejná zakázka „Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Na Benátkách“: 
odložila projednání tohoto materiálu z důvodu potřeby upřesnění některých 
legislativních souvislostí ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit zásady organizace kultury po zpro-
voznění Kulturního domu.

- Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných 
stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke staveb-
ním záměrům za 3. čtvrtletí 2013.

- Uložila připravit podmínky výběrového řízení pro pronájem plochy za úče-
lem umístění zařízení lidové technické zábavy (kolotoče) po dobu konání 
příborské pouti v letech 2014 až 2016.

- Uložila doplnit informace o dosavadním postupu orgánů přenesené působ-

nosti a samosprávy v záležitosti fy SOMBRA ve spojitosti se stavebními ak-
tivitami bývalého hotelu Letka.

- Schválila termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2014 dle předloženého 
materiálu.

- Uložila zpracovat návrh Směrnice RM pro nakládání s pohledávkami za ná-
jmy z obecních bytů společností SMMP, s.r.o.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora k 30.09.2013.
- Uložila zveřejnit na Úřední desce městského úřadu záměr města Příbora 

pronajmout nebytový prostor (garáž) v ulici Fučíkově č. p. 1300 o celkové 
ploše 21 m2 za stanovených podmínek

- Schválila pronájem garáže v suterénu domu č. p. 1308 v ulici Fučíkově 
o užitkové ploše 21m2

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zkvalitnění 
svozu biologicky rozložitelných odpadů ve městě Příboře – nakladač“, kte-
rou realizují Technické služby města Příbora.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zkvalitnění 
svozu biologicky rozložitelných odpadů ve městě Příboře – kontejnery“, kte-
rou realizují Technické služby města Příbora.

- Vzala na vědomí informaci k problematice pohledávek vůči firmě Stavitel-
ství Ota, s.r.o.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodněj-
ší nabídky k veřejné zakázce „Čištění střešní krytiny piaristického klášte-
ra“, kterou podal uchazeč: STAV MORAVIA, spol. s r.o., Ostrava, ve výši 
397.969,10 Kč včetně DPH.

- Uložila Základní škole Npor. Loma Příbor, Školní 1510 okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizaci prověřit možnost vymáhání pohledávky v celkové 
výši 82.765,72 Kč formou exekuce.

- Rozhodla o použití neinvestičního příspěvku na provoz Technických služeb 
města Příbora na rok 2013 v celkové výši 17.220,00 tis. Kč následovně:

 - na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 888,00 tis. Kč,
 - na ostatní provozní výdaje 16.332,00 tis. Kč.
- Rozhodla schválit snížení účelově určené částky z neinvestičního příspěvku 

zřizovatele na provoz roku 2013 Technických služeb města Příbora, která 
bude podléhat finančnímu vypořádání, z 6.129,72 tis. Kč na 5.365,72 tis. Kč 
v následujícím členění:
1) č. ú. 5110320 - opravy a udržování 70 tis. Kč (oprava podlahy amfiteátru);
2) č. ú. 5180300 - ostatní služby 220 tis. Kč (pořádání kulturních a ostatních 

akcí města; oprava informačního systému-směrníky; oprava komunikací);
3) č. ú. 5210300 - mzdové náklady v hlavní činnosti 4.975,72 tis. Kč;
4) č. ú. 5580300 - náklady z DDHM 100 tis. Kč (nákup vánočního osvětlení)

- Rozhodla schválit použití účelové investiční dotace v celkové výši 
4.171 tis. Kč na nákup zametacího stroje, 10 ks VOK + nakladače.

- Schválila dodavatele veřejné zakázky s názvem „Pořízení samosběrného čis-
ticího vozu“, kterou realizují TS města Příbora, a to společnost KOBIT, spol. 
s r.o., Praha.

paragraf text částka 

rezerva -219,20 tis. Kč

§ 2212 – Silnice stavební úpravy ulice Větřkovská +219,20 tis. Kč

Celkem 0,00 Kč
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Podobně jako v předchozích letech se město Příbor připojilo 
k  mezinárodní světové kampani - k „Evropskému týdnu mobility“ 
(16. až 22. září) a k „Evropskému dni bez aut“ (22. září), která upozor-
ňuje na negativní působení velkého množství automobilů ve městech. 

Již tradičně město Příbor na tuto skutečnost upozorňuje způso-
bem pro lidi příjemným. Letos, v duchu již sedmileté tradice, uspo-
řádalo město ve spolupráci se střediskem volného času Luna Příbor 
a rančem u Michálků  pro děti s rodiči - nebo vlastně pro každého, 
kdo chtěl přijít pěšky, nebo jinak bez použití motorového dopravního 
prostředku, zábavné odpoledne. 

Brzy odpoledne se děti a jejich rodiče sešli na letišti k pouštění 
draků. Místo na kopci u sv. Jana je pro tento účel ideální, draci létali 
krásně, chvílemi se jich v mírném větru vznášely ve vzduchu až dvě 
desítky. 

Letos zde ale měli i dospělí účastníci možnost vidět opravdu zají-
mavé letové ukázky dravých ptáků, které předvedla skupina sokolníků 
„Zayferus“ z Kuřimi. K vidění byly například ukázky letu sokola stě-
hovavého, krahujce obecného, orla bělohlavého, supa  krahujového. 
Pozornost budil ostříž lesní, poštolka, puštík, sýček, sova pálená i výr 
velký a zvláštní předvedení karanča jižního. Někteří malí účastníci 
získali od sokolníků skladkou odměnu za své znalosti, které uplatnili.

Již tradičně byly děti s rodiči později dopraveny koňským povo-
zem k Michálkům, kde na ně čekalo malé pohoštění a různé hry, kte-
ré připravilo středisko volného času Luna Příbor. Děti se také mohly 
projet na koních a prohlédnout si další chovaná zvířata.

Letošní příjemné podzimní odpoledne vylákalo do okolních vr-
chů a polí na 160 účastníků, kteří vyjádřili radost z hezky prožitého 
dne. Organizátoři se v příštím roce těší na pokračování této tradice.

V lokalitě Za školou Npor. Loma město vlastní většinu pozemků, 
v  budoucnu zde počítá s výstavbou individuálních rodinných domů 
a z menší části s rezervou pro nízkopodlažní bytové domy nebo občan-
skou vybavenost.

Tato lokalita je v Územním plánu Příbora označena jako Z43 – za-
stavitelná plocha smíšená obytná, výstavba v této ploše je územním plá-
nem podmíněna zpracováním územní studie. Územní studie je v sou-
časnosti vypracována projektantem a je zaslána s žádostí o vyjádření 
dotčeným orgánům a správcům sítí. Dle jejich požadavků bude studie 
upravena a následně zapsána do Evidence územně plánovací činnosti, 
předpoklad zapsání je ještě v letošním roce. Poté je možné v lokalitě 
vést územní a stavební řízení. 

Vzhledem k tomu, že město předpokládá prodej již zasíťovaných 
pozemků, je nutné v další fázi připravit projekty pro územní a stavební 
řízení veřejné infrastruktury (komunikace, sítě) a tu následně zrealizo-
vat. Jednání o prodeji konkrétních pozemků budou zahájena po vydá-
ní územního rozhodnutí / stavebního povolení, to znamená přibližně 
na konci roku 2014. Samotný prodej pozemků bude uskutečněn nej-
dříve na přelomu roku 2015/2016. Oba termíny jsou podmíněny bez-
kolizním projednáváním a spoluprací se správci sítí, dotčenými orgány 
i samotnými orgány města. Důležitou podmínkou uskutečnění tohoto 
záměru je i nutnost uvolnění finančních prostředků na dopravní a tech-
nickou infrastrukturu lokality z rozpočtu města a stanovení pravidel 
pro budoucí odkup ze strany orgánů města.

DEN BEZ AUT 2013

LOKALITA ZA ŠKOLOU NPOR. LOMA

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora

Ing. arch. Renata Šablaturová
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Dne 27.09.2013 bylo v 14:40 hod. přijato telefonické oznámení 
od občana města, že v blízkosti bývalého kravína v místní části Příbor-
-Hájov utíká po komunikaci stádo koz, které směřuje na Kopřivnici-Lu-
binu. Dále uvedl, že mezi stádem se prodírají matky s kočárky a projíž-
dějí vozidla. Z místních znalostí strážníci ihned věděli, kdo je majitelem 
tohoto stáda, a proto ho také ihned informovali. Majitel uvedl, že kozy 
by se měly pást na louce, ale že hned zavolá své manželce, jelikož on 
není doma. Po příjezdu na místo již kozy zajišťovala manželka majitele 
koz. Jak bylo zjištěno, důvodem úniku koz byli kolemjdoucí lidé, kteří je 
často krmí a „namlsané“ kozy je pak přes ohradníky následují.

Dne 29.09.2013 bylo v noci přijato telefonické oznámení od občana 
bydlícího v ulici 28. října, že mu právě skupinka asi pěti mladíků vhodila 

do zahrady k jeho domu ulomenou svislou dopravní značku. Po pří-
jezdu na místo nebyla nikde žádná skupinka osob spatřena. V zahradě 
domu byla opravdu nalezena dopravní značka, která nebyla nijak po-
škozena, byla pouze odšroubována z patky, která zůstala na místě, a to 
mezi školami v ulici Komenského před autobusovou zastávkou. Van-
daly se bohužel nepodařilo zjistit, a tak byla dopravní značka umístěna 
zpět na místo.

Vzhledem k uvedenému prosíme občany našeho města, aby v pří-
padě, že budou svědky vandalství či jiných obdobných protiprávních 
jednání, vyrozuměli městskou případně státní policii a napomohli tak 
k odhalení osob porušujících zákon.

Dne 09.10.2013 proběhla na katastru města Příbora kontrola ma-
jitelů psů zaměřená především na dodržování obecně závazných vy-
hlášek města č. 5/2008 o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti 
s pohybem psů na veřejných prostranstvích a č. 2/2011 o místním po-
platku ze psů.

V neposlední řadě bylo kontrolováno i dodržování zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvis-
losti se znečištěním veřejného prostranství psími exkrementy. V prů-
běhu celého dne bylo zkontrolováno celkem 33 majitelů psů. Z tohoto 
počtu byly zjištěny pouze 3 přestupky, kdy se majitelé psů dopustili pře-
stupku podle § 27, odst. 1, písm.) q, zákona č. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, kdy nesplnili 
povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazných 
vyhláškách obce. Co se týká znečištění prostranství psími exkrementy 
lze konstatovat, že chovatelé psů byli velmi vzorní, neboť nebyl zjištěn 
žádný přestupek.

I přes zlepšující se výsledky posledních akcí bude městská policie 
v průběhu následujícího období i nadále pokračovat v podobných akcích.

Podle nově uzavřené smlouvy na nakládání s tříděným odpadem od 1. 10. 2013 v Příboře netřídíme zvlášť krabice ze čtyřvrstvého 
kartonu od ovocných nápojů a mléka. Příslušné oranžové kontejnery byly z míst přistavení odvezeny. Krabice z nápojového kartonu je 
možno odkládat do kontejnerů na papír nebo na plasty. Na třídicích linkách budou zpracovatelem dotříděny.

Město Příbor sváží od října tříděný odpad podle nové smlouvy.  Po-
dle této smlouvy však již v Příboře netřídíme zvlášť krabice ze čtyřvrst-
vého kartonu od ovocných nápojů a mléka, ale je možno je odkládat 
do kontejnerů na papír nebo na plasty.  Svážejí se s plasty nebo papírem 
najednou a posléze se dotřídí. Hlavním důvodem zrušení samostatné-
ho třídění „tetrapaků“ je, že pro tento účel využívané malé kontejnery 
(obj. 240 l) se z míst přistavení často ztrácely a bylo nutno jejich stav 

průběžně doplňovat, což bylo nemilé zejména pro vlastníka nádob – 
svozovou společnost. Z původně přistavených 10 kontejnerů zůstalo 
nakonec pouze 5 kusů, přestože byl stav průběžně doplňován. Nádoby 
si v říjnu vlastník odvezl.

Zpracovatelé tříděného odpadu nápojový karton na třídicích lin-
kách dotříďují jak z plastů, tak z papíru.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR

KONTROLA PEJSKAŘŮ NA KATASTRU MĚSTA PŘÍBORA

TŘÍDĚNÍ KRABIC Z NÁPOJOVÉHO KARTONU

NÁPOJOVÝ KARTON OD ŘÍJNA MŮŽEME ODKLÁDAT 
DO KONTEJNERŮ NA PLASTY NEBO PAPÍR

Libor Bolom, vedoucí strážník Městské policie Příbor

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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 Zamyšlení nad veřejnou prezentací výsledků soutěže Ideové architekto-
nicko–urbanistické.

 Řešení prostoru ulic v centru města Příbora – ulice U Brány, Bonifáce 
Buzka, Karla Čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v  návaznosti 
na oživení náměstí Sigmunda Freuda, konané 4. října 2013.

Každý z nás je postižen částečnou slepotou. Nezáleží na ostrosti zraku. 
Nevidíme reálnou podobu lidí, prostředí a to jen proto,  že jsou pro nás kaž-
dodenní kulisou našeho života. Někdy jsme tím chráněni (třeba my, stárnoucí 
ženy, při pohledu do zrcadla) a vidět skutečnost bez clony zvyku se bráníme.

Přesto je nezbytné, aby čas od času přišel někdo, kdo vidí jasně a je 
schopen bez okolkování označit to ošklivé. A má-li navíc nápad, jak by se 
dala daná věc zlepšit, je to ideální situace.

Najít vady na kráse v okolí náměstí našeho města bylo smyslem vyhlá-
šení soutěže, určené studentům architektury. Studentům nikoli pouze proto, 
aby město nemuselo do vyhodnocení vkládat vysoké částky, jak je někteří 
podezírali. Očekávali jsme mladickou schopnost neotřelého vidění a nápady 
těch, kteří ještě nepociťují omezení realitou a především negativní zkuše-
nost s nedostatkem peněz při realizaci projektů. Výsledkem měla být jakási 
zásoba nápadů, které budou využitelné v okamžiku, kdy se město rozhodne 
v daném místě do obnovy investovat.

Samozřejmě, že město realizovalo a realizuje projekty obnovy a rozvoje 
i bez těchto podnětů. Bohužel, s výjimkou historických objektů, které podlé-
hají režimu dohledu památkové péče, mám pocit, že při projekční přípravě 
těchto investic je plně upřednostněno technické řešení a mnohem méně se 
dbá na jakýsi „lidský rozměr“ městských prostor. Jednoduše řečeno, domní-
vám se, že vždy by měla být úvaha, jak využít příležitost pro „zkrásnění“ měs-
ta součástí sebelepšího technického řešení lokality. Jsem si vědoma námitky, 
že by docházelo k navýšení rozpočtu realizace. Jenže tyto velké investiční 
akce se budují na desetiletí, ne-li na dobu delší. A my ztrácíme příležitosti, 
jak za cenu zlomku celkových nákladů povýšit kvalitu veřejného prostoru. 

Ale zpět k setkání oceněných týmů, porotců a veřejnosti, na kterém byly 
vítězné práce svými tvůrci prezentovány.

Slavnostní atmosféra události byla posílena datem – probíhajícími Dny 
architektury – i prostředím refektáře piaristické koleje. Předání se zúčastnily 

tři ze čtyř oceněných týmů a většina členů poroty,  z nichž Ing. arch. Tupý 
a Ak. arch. Šosťák doplnili prezentace  prací svými vystoupeními.

Kdyby (navzdory mnoha způsobům propagace akce) v publiku sedělo 
víc než několik občanů města, kdyby se této prezentace zúčastnilo víc za-
stupitelů než pouze pět členů městské rady, kdyby se mimo těch, kteří byli 
přítomni v rámci svých pracovních povinností, o neotřelý pohled na město 
zajímal víc než jediný pracovník radnice, nebylo by nutno smysl soutěže vy-
světlovat.

I ostatní by mohli vidět své město očima poučeného návštěvníka. Za-
žili by uchvácené nadšení nad některými městskými partiemi a pochopili, 
co překáží tomu, aby se veřejný prostor kolem náměstí stal chloubou města.

Všechny projekty se shodly na tom, že ulice okolo náměstí jsou před-
nostně uzpůsobeny pro automobilovou dopravu a určitá bezohlednost 
k chodcům je významným blokem jejich oživení. Navrhovaly různá řešení 
omezující asfaltové plochy v centru - zúžení silnic, dostavba objektů na par-
kovišti pod náměstím, doplnění zástavby, řešení křižovatky na příjezdu po 
ulici Ostravské -  to je jen část z přehršle nápadů, které se v prezentovaných 
projektech objevovaly. Velmi inspirativní byl pro zpracovatele prostor před 
kostelem sv. Kříže, který přetvořili tak, aby kostelík oproti momentální situa- 
ci neporovnatelně vynikl.

V prezentacích se střídaly vizualizace nápadů, jak ozřejmit stávající 
půvab zadané části města i jak ji postupně dotvářet v mimořádně kvalitní 
veřejný prostor a člověk byl zasažen proměnou míst, která běžně míjí bez 
povšimnutí.

Slavnostní atmosféra setkání skončila, město má k dispozici 14 prací 
a nejen v oceněných, ale ve všech jsou myšlenky, jejichž realizace by prospěla 
kvalitě života obyvatel města i okouzlení návštěvníků Příbora. Bylo by smut-
né, kdyby zůstaly pouze v barevných skicách projektů. 

Každá generace vzhled Příbora ovlivnila. Některá pozitivně, po jiné zů-
staly nesmyslné proluky a ošklivá zákoutí. 

Kdysi působily ve městech a obcích okrašlovací spolky, které shromáž-
dily ty, jimž záleželo na vzhledu místa, kde žili. Dnes tito zapálení občané 
chybí, ale nabízí se alespoň možnost něco ze snah o zlepšení vzhledu města 
promítnout do strategie rozvoje města pro období po roku 2016, která se 
začíná připravovat.

Nepromarněme tuto příležitost.

TAK SE PŘECE ROZHLÉDNĚME!
PhDr. Milada Podolská, členka rady města za TOP 09

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov, s.r.o.

ZE ŠKOL

KOUZELNÝ VLÁČEK PODHORÁČEK V „MOJÍ ŠKOLCE“

Krásný, i když chladný den byl ten první říjen, a přesto další z mnoha 
hezkých, prožitých v naší školce.

Jak vypadá podzim? Takový ufoukaný, barevný, sluníčkový je. Nej-
lepší podmínky pro pěší turistiku. Ale kam? Hukvaldy. To je ono! Pro 
malé i velké děti. 

A protože autobusem by to nebylo ono, rozhodli jsme se pro vlak. 
„Ale tudy přece nevedou koleje!“, bránily se děti. Jenže kouzelný vláček – 
vláček Podhoráček – koleje nepotřebuje! A právě ten si pro nás přijel až 
do Hájova. Překvapení! Nasedli jsme, zabalili se do teplých dek a vyrazili 
k oboře, i když…zmrzlé úsměvy dětí signalizovaly radost a pohodu.

V tom hukvaldském parku „velcí“ vyrazili směr hrad i dovnitř, kde 
se ukrýval za mřížovím trojhlavý drak. Ale prý hodný . Odvahu ne-
zapřeli ani při výstupu do nejvyšších míst zříceniny. To vám byl výhled! 
Právě i na ten „malovaný podzim“. 

Ti naši malincí zase proháněli daňky v oboře (alespoň pohledem), 
vyšlapali si to až k lišce Bystroušce a ještě dále … .

Hladoví, unavení, ošlehaní větrem jsme před polednem nasedli zpět 
do „kouzelného vláčku“ 
a moc se těšili na zpá-
teční cestu do tepla naší 
školičky.

A co nás čekalo 
tam? Vynikající, voňavý 
oběd, poprvé uvařený 
šéfkuchařkou Roma-
nou v naší nově zřízené 
školní kuchyni. Mňam! 
Bříška si jen pobruko-
vala. Tak ahoj! 
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Začátkem září absolvovali žáci 7. ročníku historickou exkurzi, která je 
součástí výuky dějepisu na naší škole. Cílem exkurze byl archeopark v Chotě-
buzi asi 5 km od Českého Těšína. Archeopark je budován jako replika původní-
ho slovanského opevněného hradiště z 8. století a skládá se ze 3 částí – 1. před-
hradí, 2. předhradí a akropole.

Každá skupina měla svého průvodce, se kterým prošla všechny části hra-
diště, vyslechla zajímavý výklad a poté žáci odpovídali na otázky průvodkyně 
a za správné odpovědi byli 
odměněni hliněnými krouž-
ky. V  nejzajímavější části 
hradiště – akropoli si všichni 
prohlédli různé typy obydlí 
a výrobních dílen, vyzkoušeli 
si mletí obilí v žernovu a do-
konce stříleli lukem.

I díky slunečnému po-
časí se exkurze mimořádně 
vydařila.

Ve středu 3. 10. 2013 se uskutečnila na školním hřišti ZŠ Npor. Loma drakiáda tříd 1. A a 1. B. Za nádherného, slunečného, i když chladného počasí se 
na obloze vznášela spousta krásných draků. Děti i rodiče si akci pěkně užili. Všechny děti byly odměněny diplomy a drobnou sladkostí.

Dne 16. 9. 2013 jsme jeli s dětmi od 5. – 9. třídy  do Ostravy, do di-
vadla A. Dvořáka. Zde jsme měli báječnou příležitost poslechnout si 
Ivu Bittovou, která účinkovala spolu s dětmi z Operního studia NDM 
(Národní divadlo moravskoslezské).  Na programu byly autorské sklad-
by Ivy Bittové pro děti proložené jejími sólovými výstupy.

Když vešla paní Bittová na podium, tak se zjevila osobnost, jak 
trefně poznamenal jeden chlapec.  Začala hned zpívat, výskat, pískat, 
foukat, prostě mazlit se a kouzlit s hlasem. Poté přidala svou naprosto 
specifickou hru na housle, no a když se přidaly děti z operního studia, 
začalo být v sále  napjaté ticho.

Mnohé děti zpočátku asi nevěděly, co mají čekat, kdo je ta paní, 
co to vlastně předvádí, proč její písně nemají slova, nebo proč ty písně 
zpívá tak zvláštní řečí… Myslím, že jak běžel koncert, nalézaly děti od-
povědi na své otázky a potlesk na závěr byl opravdu velký a věřím, že 
upřímný.

Zde jsou některé postřehy našich žáků – Bylo to zajímavé, některé 
písně byly moc smutné, děti nádherně zpívaly, zvláštní žena, bylo to 
drsné, housle kouzlily, krásná paní…

EXKURZE DO ARCHEOPARKU

DRAKIÁDA

IVA BITTOVÁ VELKÝM A MALÝM DĚTEM… 
(I NÁM DOSPĚLÝM)

PhDr. Jana Konvičná, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Irena Bukovjanová, Mgr. Jitka Šmídová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor
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Dne 11. 10. 2013 se vybraní žáci a žákyně 9. tříd ze Základní školy 
Npor. Loma Příbor Školní 1510, okres Nový Jičín, p. o. a ZŠ Příbor, 
Jičínská 486, okres Nový Jičín zúčastnili projektového dne ve společ-
nosti JOB AIR Technic, a. s., která se nachází v areálu mezinárodního 
letiště Leoše Janáčka Ostrava a zabývá se revizemi, opravami a údržbou 
civilních letadel.

Akce proběhla v  rámci projektu „Technické vzdělání – Brána 
k úspěchu“ (projekt OP VK, reg. č. CZ. 1.07/1.1.24/01.0072, je spolufi-
nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR). 

V úvodu projektového dne pan Karel Szydlowski (vedoucí výcviku 
a náš odborný průvodce) stručně seznámil žáky se zaměřením firmy, 
programem akce a pravidly pohybu v areálu firmy. 

Pak následovala komentovaná prohlídka hangárů, kde se právě 
prováděla údržba pěti letadel a zkouška motoru jednoho z nich.  Náš 
průvodce mistrně vysvětlil žákům způsob manipulace s letadly v han-
gáru, postup při údržbě a opravách letadel. Seznámil je s konstrukčními 
rozdíly letadel typu Boeing 737 a AIRBAS 320, poukázal na některá 
jejich specifika.

Z hangáru jsme se přesunuli do odborné učebny, ve které probíhá 
příprava leteckých mechaniků. Žáci získali základní informace o pra-
covní náplni u vybraných technických profesí ve firmě, o výcviku učňů, 
o náročné a nákladné přípravě mladých techniků. Začali si uvědomo-
vat důležitost znalostí nejen z technických předmětů, ale i z anglické-

ho jazyka. Dozvěděli se, že tento obor mohou vystudovat i v Ostravě 
na VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A GYMNÁZIU. 

V průběhu projektového dne měli žáci několik dotazů, které se 
týkaly problematiky poruch systému za letu, životnosti letadel, délky 
servisních prohlídek letadel nebo upřesnění pracovní náplně letecké-
ho mechanika, jeho platových možností a nákladů firmy souvisejících 
s jeho profesním růstem.

Realizace této klíčové aktivity naplnila nejen základní cíle projek-
tu, ale i naše očekávání. Žáci se vhodnou formou seznámili s reálným 
firemním prostředím, a to ve společnosti s velice zajímavou činnosti. 
Získali přímé poznatky o náplni práce u vybraných pozic a aktuální 
informace o možnostech uplatnění technických profesí na trhu práce. 

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ 9. TŘÍD VE SPOLEČNOSTI 
JOB AIR TECHNIC, A. S., MOŠNOV 11. 10. 2013

Mgr. Dana Cágová, ZŠ Jičínská, Příbor a Mgr. Ján Drtil, ZŠ Npor. Loma Příbor

Máme podzim a v prvouce si povídáme o přírodě, zvířátkách a ptáčcích. Aby naše 
učení bylo pestřejší a zajímavější, pozvala paní učitelka strýce našeho spolužáka, kte-
rý je myslivec. Pan Martin Mucha přišel v mysliveckém oblečení s plným batohem 
překvapení v pátek 4. 10. 2013. Vyprávěl nám o lese, vysvětlil nám, jak se máme starat 
o zvířátka a proč je potřebné chránit přírodu. Prohlédli jsme si parůžky, srnčí běhy, pta-
čí pírka a soutěžili jsme v rozlišování listů ze stromů. Byli jsme moc šikovní a vyučování 
nám rychle uběhlo.

Panu Martinu Muchovi děkují žáci 1. A a paní učitelka Mgr. Jitka Šmídová, 
ze ZŠ Npor. Loma Příbor.

Ve středu 9. října žáci celé školy zhlédli vzdělávací program o pravěku. V tělocvičně si mohli prohlédnout repliky pravěkých sošek, keramiky, nástrojů 
a zbraní, model mamuta a šavlozubého tygra a nástěnné obrazy s vývojem předchůdců dnešního člověka. Někteří si také vyzkoušeli, jak moc namáhavé bylo 
v pravěku třeba drcení obilí. Celá výstava byla komentovaná, a tak měli všichni možnost načerpat nové informace o tomto zajímavém období.

POVÍDÁNÍ S MYSLIVCEM

PUTOVÁNÍ PRAVĚKEM

Mgr. Jitka Šmídová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ján Drtil, ZŠ Npor. Loma Příbor
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SLAVNÁ VÝROČÍ

POVĚST
 „O soše Panny Marie na náměstí

V  letech 1713 a 1714 řádil v  Příboře mor. Denně na tuto ne-
moc umíralo 30 až 40 lidí. Lidé prosili sv. Valentina, patrona měs-
ta, který již jednou zachránil Příbor před Švédy, aby se přimluvil 
u Panny Marie. Slíbili, že když jim Panna Marie pomůže a zastaví 
řádění „černé smrti“, postaví na náměstí matce Ježíšově sochu. Měs-
tem pak procházelo slavnostní procesí občanů. V jejich čele šli kněží. 
Procházeli všemi ulicemi, modlili se a kněží svěcenou vodou kropili 
prahy domů. Panna Marie jejich prosbu vyslyšela a morovou náka-
zu odvrátila. Občané s velkou radostí postavili uprostřed náměstí 
na vysokém podstavci velkou sochu své patronky zlatem vyzdobenou 
a spolu s ní sochy sv. Rocha a sv. Floriána.“
Zdroj: Lubomír Loukotka, Příborské pověsti

Tolik praví pověst. Ale jak sám pan Lubomír Loukotka říkával, 
něco na ní nesedí. Nesedí roky. Socha Panny Marie s Ježíškem byla 
dle chronogramu na podstavci dokončena 8. 9. 1713, vysvěcena 
12. 10. 1713. Mor ale Příbor postihl v létech 1714–1715. 

JAK TO TEDY BYLO?
V knize Františka Linharta: Čtení o Místku z roku 1929 autor 

zveřejnil znění testamentu Rudolfa Zuppy z 16. 2. 1708 a v něm se 
doslova píše: „.. krám svůj odporučám, jak také ostatek nad ty lega-
ty, bratru svému Francovi Kmínovi do města Příbora, a to pod tou 
podmínkou, že ve městě Příboře uprostřed rynku nechá z  kamene 
vytesati a postaviti stauu nejsvětější panně Marii...“  Testament byl 
čten o pár dní později - 28. 2. 1708 v přítomnosti přátel nebožtíka. 
Připadá mi logické, že Franc Kmín splnil přání svého bratra a nechal 
z kamene vytesat Pannu Marii i s jezulátkem a postavit ji doprostřed 
- tehdy rynku.  Jak mohl mít takovou pravomoc? Pan Loukotka vyřkl 
myšlenku, že možná šlo o významnou osobu Příbora - o Františka 
Knúra (nikoli Kmína), který se stal v r. 1714 na čtyři roky starostou. 

Dnes ale uprostřed náměstí nestojí jedna socha. Společnost Pan-
ně Marii s Ježíškem dělají po pravici sv. Roch a po levici sv. Florián. 
V mnoha materiálech o městě se hovoří o těchto třech sochách jako 
o celku. Byly skutečně všechny tři sochy vytesány ve stejnou dobu? 
Pravděpodobně ne. K těmto domněnkám mě vede hned několik 
skutečností. 
*  První je zmíněný testament. Píše se v něm jen o Panně Marii. 
*  Druhou a možná i přesvědčivější skutečností je pohledový plá-

nek města Příbora městského syndika a dovedného kreslíře 
Karla Ludvíka Chrámka z  r. 1728. Na něm  je zakresleno ná-
městí pouze s  jednou sochou - sochou Panny Marie. Proč by 
syndik vynechal další dvě sochy? Když naopak nevynechal kaš-
nu a pranýř. 

*  A za třetí - jsou tady stavební rozdíly. Na první pohled se liší 
podstavce soch. Svatí - Roch a Florián je mají jiné než P. Marie. 
A nejen podstavce. Igor Jalůvka v Měsíčníku č. 2 v r. 2006 zve-
řejnil: „Když si fotografii trojsoší prohlédl jeden můj přítel, jehož 
koníčkem je kunsthistorie, namítl, že socha Panny Marie včetně 
podstavce je práce odpovídající vrcholně barokovému provedení 
přelomu 17. a 18. století, a to velice kvalitní, ve stylu olomouc-
ké školy, zatímco sochy sv. Rocha a sv. Floriána jsou ztvárněny 
v pozdně barokním stylu druhé poloviny 18. století.“

A ještě jedna stavební záležitost se dá zmínit: Socha P. Marie 
z  r. 1713 odolávala zubu času velmi dobře. V  popisu stavu soch 
z r. 1985 se píše, že ústřední socha je ve výborném stavu. U dalších 
dvou soch je nutný „konzervátorský zásah, doplnění některých po-
škozených částí (střevíc, nos apod.).“ 
To by mohlo znamenat, že sochy byly tesány jiným kameníkem z ji-
ného - méně odolného kamene. 
Zdá se tedy, že se sv. Roch a sv. Florián na náměstí dostali v jiném 
roce. Kdy a proč, si netroufám odhadnout. Jisté je, že příležitos-
tí měli občané Příbora více než dost (více Igor Jalůvka, Měsíčník 
č. 2/2006). 

KDO BYLI SV. ROCH A SV. FLORIÁN? 
Sv. Roch žil na přelomu 13.  - 14. st. a proslul odvahou a láskou. 

Své bohatství rozdal chudým a sám putoval světem, aby pomáhal 
nakaženým morem. Když byl sám nemocen, opatrovali ho andělé 
a pes mu nosil chléb. Proto bývá sv. Roch vyobrazován s holí, o niž 

Pokračování ze s. 1

SOUSOŠÍ PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM JE 300 LET
Mgr. Irena Nedomová

Foto 2013, Stanislava Slováková

Kresba K. L. Chrámka z r. 1728, výřez, originál je uložen v Archivu města Brna
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se opírá, a se psem, který má v tlamě chléb. Roch je uctíván jako 
patron proti moru.

Sv. Florián žil ve druhé polovině 3. století. Jako římský voják byl 
během bojů zajat a utopen s mlýnským kamenem na krku. A pro-
tože se mu jako mládenci podařilo motlitbou zachránit hořící dům, 
nezapomnělo se na něj. Stal se ochráncem proti ohni. Bývá zobra-
zován v římském oblečení s nádobou na hašení a praporcem, často 
požár přímo hasí. 

SOUSOŠÍ A PÉČE O NĚJ   
V létech 1966–1967 náměstí procházelo velkými úpravami. Dlaž-

ba z říčního kamene byla v tak špatném stavu, že se po dešti náměstí 
proměňovalo v množství „rybníčků“.¹ Generální oprava byla zaháje-
na 23. 4. 1966 (v té době byla na východní straně náměstí postavena 
kamenná zeď). 17. 4. 1967 se začal dláždit střed náměstí a 4. 6. bylo 
náměstí slavnostně otevřeno. Oprava tehdy stála 1.720.000 Kč.

O pár let později Lubomír Loukotka v jednom ze svých proslo-
vů (v r. 1992) řekl, že v té době (1967) bylo sousoší renovováno tím, 
že došlo k jeho očištění a zakonzervování. Až do r. 1967 byla Panna 
Marie pozlacena, pak ne.

Postupně se ale na sochách přece jen podepisoval zub času. 
A tak bylo v r. 1991 rozhodnuto, že vzhledem ke stavu soch sv. Ro-
cha a sv. Floriána se obě nahradí kopiemi a originály se uschovají. 
Sejmuty z podstavců byly v  červenci 1991. Kopie, včetně nových 
podstavců se na náměstí dostaly 7. 4. 1992. Stalo se tak po vyjádře-
ní tzv. umělecké komise městského úřadu. „Komise nemá námitek 
proti uměleckému zpracování kopií sochy sv. Rocha od autora ak. so-
chaře Miroslava Rybičky (z Ostravy) a sv. Floriána od akad. sochaře 
Miroslava Machaly (ze Vsetína).“ V r. 1992 probíhala také oprava so-

chy Panny Marie. Umělecká komise ji zhlédla přímo na místě: „Re-
staurátorské práce byly provedeny odborně (byly zatmeleny defekty 
na povrchu, očištěna socha a pozlacena svatozář). Zrestaurování 
soše velmi prospělo. Vyplacený honorář 15 tis. Kč odpovídá prove-
dené práci.“  Restaurování provedl akad. sochař Miroslav Machala.
Současně došlo i k výměně některých sloupků v kamenném hraze-
ní. Město za celou opravu zaplatilo 265 tis. korun. Peníze získalo 
jako dotaci z Ministerstva kultury ČR.

Slavnost znovuinstalace a svěcení sousoší P. Marie proběh-
la 8.  září 1992, v  den Narození P. Marie, v  den příborské pou-
ti. Pan kronikář k  této velké slavnosti napsal: „Nové sochy sv. 
Rocha a sv.  Floriana svítí novotou...... Očištěna a konzervována 
byla i  socha Panny Marie. Slavnost začala v  16.30 hodin koncer-
tem dechového orchestru B. Pukovce. V 17.15 přivítal pan staros-
ta olomouckého biskupa Msgre. Jana Graubnera, zdejšího p. fará-
ře, p. faráře z  Kopřivnice a  shromážděné občany, kterých se sešlo 
opravdu hodně. Skauti položili věnec k  sousoší, pí uč. Z. Bordov-
ská přednesla báseň I. Veličkové - Příbor, kronikář L. Loukotka 
měl krátký projev o historii mariánského sousoší. Místostarosta 
p. J. Monsport promluvil o péči měst. úřadu o  kulturní památky 
našeho města. Vlastní akt svěcení provedl Msgre. Jan Graubner.“ 
Starosta města Milan Strakoš tehdy řekl: „Není to jen svátek věřících, 
ale všech občanů města, kteří se těší z  toho, že se ve městě zase něco 
pěkného udělalo.“ ² 

Tím ale péče o sochy neskončila. Originály sv. Rocha i sv. Floriá-
na původně uložené v kostele sv. Valentina prošly do r. 1996 restau-

rací. Doplnily se sokly 
a u sv. Rocha byly uraže-
né ucho psa a špičky bot 
přilepeny a zatmeleny. 
Všechny správky restau-
rátoři svou strukturou 
a barevností přizpůsobili 
originálům. Dnes jsou 
originály uloženy v kos-
tele sv. Kříže a  vy si je 
můžete prohlédnout ka-
ždý rok během Dnů ote-
vřených dveří kulturních 
památek. 

Sousoší je zapsáno v  ústředním seznamu nemovitých kultur-
ních památek Ministerstva kultury České republiky po rejstří-
kovým číslem30982/8-1665. Je majetkem města Příbora.

------------------------
¹  Kronika města Příbora, r. 1966, s. 390
² Existuje videozáznam z této slavnosti. Vypovídá o tehdejší atmo-
sféře. Sestřih připravujeme do vysílání Local TV Příbor.
³ Fotografie je zajímavá nejen sousoším, ale i jinými detaily, např. 
před domem č. 35 (tzv. palác) stojí vedle sebe T 603 a T 57, kousek 
dál parkují vozy Trabant a na domě č. 32 je nápis Loukotka. Kašna 
je bez sochy Hygie. 

Tématu jsem se věnovala vzhledem k významnému výročí této 
dominanty centra Příbora. Nejde o odborné pojednání (nejsem 
historik). Jde o popis toho, jak se co stalo, nebo mohlo stát, vy-
plývající z pramenů, které se mi podařilo vyhledat a které jsem 
měla k dispozici.                       I. Nedomová , kronikářka Příbora 

Zdroj: L. Loukotka: Svědkové příborské minulosti, Kroniky města Příbora, 
videozáznam z r. 1992 - svěcení sousoší, Měsíčník č. 2/2006, Sborník 1998, 
Státní okresní archiv Přerov. 
Děkuji za spolupráci pracovníkům SOkA Nový Jičín, odboru investic 
MÚ Příbor, Muzea Beskyd ve Frýdku Místku a St. Slovákové. 

Sv. Roch - zřejmě 70. léta 20. st.
Foto - archiv města Příbora.

Sv. Florian, r. 1991.

Sousoší Panny Marie - 
patronky města Příbora  
- s Ježíškem. Foto r. 2013, 
Stanislava Slováková

Foto náměstí r. 1976, soukromý archiv.³
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Z HISTORIE

Švédský příval na moravská města pokračuje (léto 1643)
Starý Jičín byl přirozeným strážním stanovištěm Švédů pro daleké 

okolí. Zdá se, že švédský velitel starojického hradu problém se zásobo-
váním pitnou vodou na hradě vyřešil, protože za jeho zdmi byla, podle 
všeho, ukryta poměrně silná posádka. Ta ale nelenila a vyrážela do oko-
lí na všelijaký lup a všemožně terorizovala krajinu. Novému Jičínu 
tak bylo uloženo vysoké výpalné a na město dolehly opět těžké časy. 
Švédské městské a hradní posádky však byly pověřovány i úkolem tý-
lově zabezpečit hlavní švédské ležení u Horní Moštěnice. Jen z Nového 
Jičína a okolí tak Švédové zabavili na 700 kusů dobytka a hnali ho do tá-
bora v Beňově. 

Příbor na tom byl vcelku obdobně. Švédský velitel na starojickém 
hradě uložil v červenci městu zaplatit „ranti“ (výpalné) o výši 3 000 rýn-
ských tolarů. Příborským nezbývalo než peníze sehnat a odvést na hrad. 
O hrad Hukvaldy, vzdálený na jednu moravskou míli od  Příbora, 
Švédové až tak velký zájem, zdá se, neměli. Jeho poloha, předurčená 
pro kontrolu hlavní obchodní stezky do Těšínska, útočníky nijak zvlášť 
nelákala, protože slezská knížectví nebyla toho roku, jak jsem posledně 
uvedl, švédským cílem. V létě 1643 se sice nepočetné jednotky Švédů 
objevily před hukvaldskými hradbami, do většího obléhání se však ne-
pustily. 

Fulnek vlastnil na začátku povstání Jan II. Skrbenský z  Hříště, 
Komenského mecenáš a člen moravského direktoria, avšak po Bílé hoře 
město koupil jako císařský konfiskát plukovník habsburské armády 
Václav Bruntálský z Vrbna. Poničený renesanční zámek na kopci začal 
opravovat a patrně i opevňovat. Zámek tehdy vypadal úplně jinak – měl 
několik věží. V době švédského nebezpečí měl Bruntálský vojenské po-
vinnosti; na zámku zůstalo jen služebnictvo. Již roku 1642 se zde na čas 
ubytoval velitel švédského vojska operujícího v této oblasti, plukovník 
Erich Schlang. 6. července 1643 byl Fulnek Švédy opět obsazen. V prv-
ní třetině července 1643 vstoupili Švédové kromě Oder a Potštátu 
i do Bílovce a něco ho zpustošili. 

V těchto dnech švédské tlupy vydrancovaly a zapálily i Brušperk. 
Pravděpodobně při vojenských průtazích kolem Brušperka a Příbora 
se Švédové zmocnili i staroveského zámku. Kryštof Karel Podstatský 
z Prusínova měl na zámku jen správce s rodinou a stěží nějakého stráž-
ného. Pro větší počet vojáků nebylo nemožné dobýt malý zámek i ztečí. 
Zdejší vesničané údajně buď před, anebo nedlouho po příchodu nepřá-
tel utekli do okolních lesů, kde našli svůj dočasný domov. Ve Staré Vsi 
se dokonce vypráví pověst, podle které se obyvatelé vesnice zachovali 
velice hrdinně. Nechtěli se již déle skrývat v lesích a toužili po návratu 
do opuštěných domovů. Využili oslabení nenáviděné posádky, ozbrojili 
se cepy, vidlemi a vším možným a nečekaně vtrhli do zámku. Tam za-
skočili překvapenou posádku, jež neměla ani příležitost k vlastní obra-
ně. Zajatce nahnali a uvěznili v zámeckém sklepení a posléze je všechny 
bez milosti povraždili. Mrtvoly vojáků pak vesničané naložili na vozy 
a odvezli k Trnávce na pole, kde byly zahrabány na místě dodnes zva-
ném „Hroby“. Do dnešních dnů se sklepení, kde došlo k vraždám, na-
zývá „Švejďák“ či „Švédský sklep“. Téměř každý zámek nebo hrad má 
ale nějakou legendami opředenou místnost. I když je obsah pověsti 
v něčem velice podobný té příborské, zda její obsah má, anebo nemá 
reálný základ, by potvrdil pouze důkladný archeologický průzkum zmí-
něné lokality. Osobně jsem ale toho názoru, že vesničané před Švédy 
do žádných lesů neutekli. A když ano, tak rozhodně ne na dlouho. 
Koneckonců název lokality Hroby může mít původ související s úplně 
jinou než s uvedenou událostí.

Snad největší nejasnosti panují ohledně přítomnosti švédských 
žoldnéřů v Moravské a Polské Ostravě - slezskoostravském zámku.                        
(Zde název „Polská“ nemá nic společného s původem Ostravy; vznikl 
tak, že Moravané říkali Slezanům „Poláci“). Z nově zjištěných informa-
cí kupodivu vyplývá, že jakýsi oddíl Švédů pravděpodobně přežil zimu 
1642-43 na slezskoostravském hradě. Uničov a Olomouc tedy neby-

ly jediné moravské posádky, které švédské vojsko neopustilo, když se 
Torstensson koncem července 1642 stahoval do Saska. Po celou dobu 
patrně ovládali i město Moravskou Ostravu. Během léta 1643 uložili 
měšťanům odvést nehoráznou výši výpalného – 7 000 zlatých rýnských. 
Aby ho město bylo schopno vyplatit, muselo se zadlužit a peníze si vy-
půjčit. (Dluh město splácelo celých 98 let, až do roku 1741.) Švédové 
navíc stačili provádět teroristické nájezdy na okolní vesnické obyva-
telstvo. Avšak pověst o tom, jak obyvatelé sousedních vesnic Švédy 
ze zámku vyhnali, patří dozajista do sfér fantazie, protože ti se ze zámku 
stáhli teprve v létě 1649.

Vypálení Příbora
Uvádějí se dvě data vypálení města: pátek 17. července a pondě-

lí 17. srpna. Rozeberme si nejprve samotný zápis z  archivních análů: 
„…Tehdy miesto velikú zkázu vzalo, v rynku, v uli-
cích i na przedmiestí jako i stodol se sklyzenym obi-
lym drahnie vypáleno a skazeno jest, v domích, kte-
rý nevyhorely, všechno vyrabováno a pobráno jako 
i drahnie lidu obecního i Walaského v miestie a po-
lích pobito a pomordováno jest Ackoliv Ranti 3000 
tol. Reynských pred tím jejich vpádem na Stary Jicin 
tomu Šwydskymu, který tam pozústával, odvedli 
a místo oplacení takové záplaty dosáhli…“

Alternativní datum - pátek 17. července - je sice docela logické v rám-
ci chronologického sledu událostí, ale vzhledem k tomu, že díky časným 
jarním mrazům byla celá sklizeň opožděna, zápis … se sklyzenym 
obilym … odpovídá spíše pondělku 17. srpna než o měsíc dříve. I tak, 
na Příborsku bývá sklizeň povětšinou ve druhé polovině července, takže 
měsíc, kdy je obilí již vymláceno a ve stodolách, bude zcela jistě srpen. 
Navíc ze zápisu plyne, že Švédové opravdu nemuseli Příbor vypálit již 
v červenci jako mnohá jiná města, protože na měšťanech požadovali vý-
palné. Nicméně, přestože Příborští odvedli na starojický hrad švédskému 
veliteli 3 000 rýnských tolarů, nakonec bylo město stejně (v srpnu) vypá-
leno. Výše zapsané události, včetně sehnání, odvedení výpalného a poz-
dějšího vypálení města, se rozhodně nemohly odehrát do 17. července. 

Věta, že hodně lidu bylo pobito i „na polích“, nemusí vyjadřovat, 
že se jedná pouze o sedláky při polních pracích. Může jít i o městské 
vojáky. Hukvaldská posádka byla pravděpodobně doplněna i příbor-
skými muži, takže ti se nemohli zúčastnit bezprostřední obrany města. 
Rozhodně však nemohlo jít o větší počet takto povolaných mužů, pro-
tože každé síly bylo třeba pro práci na polích. (V souvislosti se švéd-
skou hrozbou měl již od roku 1632 hradní hejtman povoleno k obraně 
hukvaldského hradu povolat každého desátého muže z panství, avšak 
vybraní muži měli bydlet doma a teprve na znamení výstřelu z děla se 
museli dostavit na hrad.)

Jak vyplývá z výše uvedeného zápisu, hukvaldští Valaši pravděpo-
dobně bránili Příbor, ale bylo jich hodně pobito. Luboš Loukotka asi 
měsíc před svou smrtí zjišťoval informace o tzv. portášské bráně, která 
stávala pod kopcem farního kostela, kousek nad dnešním železničním 
přejezdem u lávky. Střežili ji portáši – „věrní“ katoličtí Valaši (latinské 
slovo porta znamená brána; „portáš“ tedy značí to co strážný brány). 
Tento protizbojnický ochranný sbor horských četníků byl ale založen 
za přispění hraběte Rottala teprve v dubnu 1638. Pak nutně vyvstane 
otázka, zda stála v Příboře portášská brána již v roce 1643. A stejně tak 
úvaha, zda informace o „Walaském lidu“ v Příboře míní portáše, 
nebo jen „vybrance“ z Hukvald. Bohužel, Luboš Loukotka již bližší his-
torické skutečnosti o příborské portášské bráně nestihl vyřešit…

Co se týče samotného vypálení města, slova „v rynku, v uli-
cích i na przedmiestí“ jasně ukazují na rozsah zhouby města. 
Pokud ale budeme slohově a archeologicky zkoumat jednotlivé měšťan-
ské domy, nemusíme dojít vždy k jednoznačné odpovědi ohledně míry 
jejich vypálení. Tak v případě měšťanského domu č. 32 na severní stra-

370. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PŘÍBORA OD ŠVÉDŮ (1643)
   Igor Jalůvka Pokračování
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Marek Gavenda a Ing. Jaroslav Venzara

ANKETA OBČANŮ O SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM V NAŠEM MĚSTĚ

Co Vám v našem městě schází? A co byste chtěli změnit? Pět minut 
Vašeho času pomůže!

Jak jsme Vás již informovali v březnovém a srpnovém čísle našeho 
Měsíčníku, město Příbor připravuje nový Strategický plán rozvoje měs-
ta. Do této Strategie bychom chtěli zahrnout co nejvíce podnětů, nápadů 
a projektů iniciovaných přímo obyvateli našeho města. Pokud máte zájem se 
vyjádřit k tomu, co může přispět k dalšímu rozvoji Příbora, připravili jsme 
pro Vás krátkou anketu ke stávajícím problémům města a možnostem jeho 
dalšího směřování. Pro rozhodnutí o dalších prioritách nemusíte věnovat 
127 hodin jako hrdina ze stejnojmenného filmu, ale postačí 5 minut Vašeho 
času při vyplnění anonymní ankety. 

Do ankety se můžete zapojit dvěma následující způsoby:

1/ pro on-line vyplnění najdete otázky na odkazu http://www.esur-
veyspro.com/s/259028/strategie-pribor nebo na stránkách města Příbora 
www.pribor.eu  

nebo
2/ anketní dotazník můžete vyplnit i písemně; formulář s otázkami je 

přiložen v tomto čísle Měsíčníku města Příbora, případně je k vyzvednutí 
na městském informačním centru v budově radnice, kde jej můžete rovněž 
odevzdat. 

Děkujeme Vám za Vaše příspěvky vyplněné do 18. 11. 2013. O výsled-
cích ankety a Vašich námětech Vás budeme informovat v dalších číslech 
Měsíčníku.

Realizováno v rámci projektu „Optimalizace a efektivizace klíčových procesů 
na Městském úřadu Příbor ve vazbě na eliminaci dopadů finanční krize“, 

reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00049.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

DOTAZNÍK

ně náměstí (dárková síň) již přímé důkazy o zkáze požárem není možno 
samozřejmě nalézt; nezbývá tedy než dedukce. Pracovnice Slezského 
muzea v Opavě dr. Jana Koudelová, odbornice na historické domy, je 
spíše přesvědčena – na základě renesanční dispozice domu a čistoty 
renesančních stavebních prvků, že dům patrně zcela nevyhořel.

Naopak Mgr. Lubomír Loukotka se domníval (na základě pečlivé-
ho studia historických zápisů a textů městských privilegií), že většina 
domů na náměstí byla do roku 1643 ještě dřevěných. V takovém pří-
padě byly domy po vypálení strženy a znovu vystavěny. Všechny nové 
domy se již stavěly zděné, kamenno-cihlové, s  obytným poschodím, 
přízemím a neobytnou půdou.

Historická rekognoskace příborských měšťanských domů, prová-
děná v roce 1991 dr. Eliášem z Národního památkového ústavu v Brně, 

potvrdila, že mnoho domů má kamenno-cihlové pozdně gotické až vel-
mi pozdně gotické sklepy, tzn. z první třetiny 16. století. Avšak sklepy 
samotné nemusely být požárem nikterak zasaženy. (V 16. století slouži-
ly běžně sklepy jako dílny soukenických řemeslníků. Žilo se v přízemí, 
především v tzv. zadní světnici směrem do dvora, na poschodí bývávaly 
jen sýpky.)

Roku 2002 se během výstavby půdního bytu měšťanského domu 
č. 32 bylo možno dostat ke klenebnímu násypu pro první patro. Ten 
kromě vápenné strusky a dřevěného trnu (snad z původní roubenky) 
obsahoval velké množství keramických úlomků renesančních kachlo-
vých kamen s tmavě zeleným smaltem (glazurou), podle všeho z 16. sto-
letí. Na větších kusech byl dobře viditelný reliéf hlavy šlechtice s rene-
sanční přilbou a mohutným chocholem; jedná se tedy o tzv. maxmilián- 

skou zbroj (polovina 16. století). Vysvětluji 
si to tak, že po vyrabování a vypálení domů 
zůstalo mnohde na místě jen (dnes bychom 
úředně řekli) „zařízení pevně spojené s budo-
vou“. Tím byla v případě měšťanského domu 
číslo 32 masivní kachlová kamna, po požá-
ru samozřejmě znehodnocená. Velký objem 
zničené keramiky byl pak využit pro zátěž 
klenební dispozice nového zděného domu.  

Během letošní rekonstrukce čelní fasády 
měšťanského domu č. 32 se narazilo na původ-
ní architektonické dekorační prvky – na ostění 
oken navazovaly fragmenty barokových šam-
brán z kazničovského pískovce s uchy a slza-
mi – nepochybně pocházející z doby po roce 
1643. (Tyto historické šambrány byly pečlivě 
zdokumentovány a zakonzervovány pracovní-
ky památkové péče a dům byl poté přefasádo-
ván do podoby z 2. poloviny 19. století.) Již ale 
patrně nelze s jistotou říci, zda ony fragmenty 
šambrán ze  17.  století jsou součástí prvotní 
zděné fasády domu a dům byl dříve dřevěný, 
anebo se již jedná o  přefasádování a  dřívější 
fasáda byla též zděná, ale renesanční. V obou 
případech mohla být původní fasáda (ať už 
dřevěná, nebo zděná - renesanční) zničena při 
požáru. Baroková fasáda ze 17. století by tomu 
napovídala.

Příště dokončení.Komenského mapa Moravy, kterou švédské vojsko používalo.
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Průzkum názorů obyvatel města Příbora 
 

Vážení respondenti,  
oslovujeme Vás jménem Městského úřadu v Příboře, kterému velmi záleží na názorech občanů týka-

jících se správy města. V současné době je zpracováván Strategický plán rozvoje města. Pro tento doku-
ment je samozřejmě důležité vědět, jaké by obyvatelé chtěli své město mít, které Vaše názory  a požadavky 
je zapotřebí respektovat. Proto Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. 
Dotazník obsahuje 24 otázek, které se týkají 5 důležitých oblastí ovlivňujících život v našem městě. Na polo-
žené otázky laskavě odpovězte zakroužkováním odpovědi, kterou pokládáte za nejsprávnější. Dotazník               
je anonymní - získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity. 
S výsledky průzkumu Vás seznámí orgány města. 

 
1. Vaše pohlaví: 2. Váš věk: 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

1 muž 1     do 24 let 1     základní 
2 žena 2     25 – 39 let 2     střední odborné, vyučení (bez maturity) 
  3     40 – 59 let 3     úplné střední vzdělání (s maturitou) 
  4     60 a více let 4     vyšší odborné  

    5     vysokoškolské (magisterské, inženýrské) 
4. Ve které městské části Příbora bydlíte? 

1 Příbor 
2 Hájov 
3 Prchalov 

 
5. Ekonomická aktivita: 

1 soukromý podnikatel / soukromá podnikatelka 
2 zaměstnanec v soukromé firmě 
3 zaměstnanec ve veřejném / státním sektoru 
4 nezaměstnaný 
5 ekonomicky neaktivní (student, důchodce, mateřská dovolená, vojenská služba apod.) 

 
6. Domníváte se, že Vám hrozí v dohledné době ztráta zaměstnání? 

1 ano 
2 ne 
3 nevím 
4 nejsem zaměstnán 

 
7. Byl(a) byste ochoten(-na) v případě ztráty zaměstnání: 

Zakroužkujte v každém řádku ano ne nevím
1 - podrobit se rekvalifikaci 1 2 3 
2 - pustit se do soukromého podnikání 1 2 3 
3 - přejít na méně placené místo 1 2 3 
4 - dojíždět za prací v rámci okresu Nový Jičín 1 2 3 
5 - dojíždět za prací mimo okres 1 2 3 
6 - přestěhovat se 1 2 3 

 
8. Váš typ bydlení: 

1 vlastní dům 
2 vlastní nebo družstevní byt 
3 nájemní byt 
4 v podnájmu 
5 ubytovna 
6 jiné:  _____________________________________________________________ 

 
9. Jak hodnotíte úroveň svého bydlení? 

1 plně vyhovující (neuvažuji o změně) 
2 spíše vyhovující 
3 spíše nevyhovující 
4 zcela nevyhovující (nutně potřebuji vyřešit své bydlení) 
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10. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil(a)? 
    (Jen 1 upřednostňovaná odpověď) 

1 výstavba vlastního domu nebo bytu 
2 koupě obecního bytu 
3 koupě družstevního bytu 
4 žádost o přidělení obecního bytu 
5 výměna bytu 
6 aktuálně o tom neuvažuji 
7 jiná možnost:   _____________________________________________________ 

 
11. Jak ze své zkušenosti hodnotíte následující aspekty kvality života v Příboře? 

Zakroužkujte v každém řádku dobře spíše 
dobře 

spíše 
špatně špatně nevím 

  1 - životní prostředí celkově 1 2 3 4 5 
  2 - možnosti kulturního vyžití 1 2 3 4 5 
  3 - možnosti sportovního vyžití 1 2 3 4 5 
  4 - možnosti dalšího vzdělávání 1 2 3 4 5 
  5 - zájem lidí o věci veřejné 1 2 3 4 5 
  6 - bezpečnostní situace ve městě 1 2 3 4 5 
  7 - sousedské vztahy 1 2 3 4 5 
  8 - rovné možnosti a příležitosti pro všechny 1 2 3 4 5 
  9 - starostlivost o seniory (starší občany) 1 2 3 4 5 
10 - respektování zákonů úřady města 1 2 3 4 5 
11 - respektování zákonů občany města 1 2 3 4 5 
12 - boj s korupcí 1 2 3 4 5 
13 - soužití s Romy, příp. jinými menšinami 1 2 3 4 5 
14 - ocenění vzdělání a kvalifikace 1 2 3 4 5 
15 - šance dovolat se spravedlnosti 1 2 3 4 5 
16 - perspektivy pro mladou generaci 1 2 3 4 5 
17 - vstřícnost úřadů vůči občanům 1 2 3 4 5 
18 - vztah lidí ke svému městu (patriotismus) 1 2 3 4 5 
19 - tolerance k různým náboženským vyznáním 1 2 3 4 5 

 
12. Ohodnoťte jednotlivá hlediska prostředí ve městě: 

 dobré spíše 
dobré 

spíše 
špatné špatné 

  1 - estetický vzhled veřejných prostranství 1 2 3 4 
  2 - vzhled městské zástavby (budov) 1 2 3 4 
  3 - udržovaná zeleň ve městě 1 2 3 4 
  4 - veřejné osvětlení 1 2 3 4 
  5 - udržování čistoty ve městě 1 2 3 4 
  6 - kvalita cest a chodníků v ulicích 1 2 3 4 
  7 - znečištění ovzduší exhalacemi a prachem 1 2 3 4 

 
13. Z hlediska hmotného a finančního zajištění pokládáte svůj životní standard za: 

1 vyšší než průměrný 
2 průměrný 
3 nižší než průměrný 

 
14. Jak jste celkově spokojen(a) s fungováním následujících sítí ve městě? 

 velmi spíše 
ano 

spíše 
ne vůbec ne neumím 

posoudit
  1 - obchodní síť 1 2 3 4 5 
  2 - síť služeb 1 2 3 4 5 
  3 - městská / příměstská hromadná doprava 1 2 3 4 5 
  4 - síť mateřských škol 1 2 3 4 5 
  5 - síť základních škol 1 2 3 4 5 
  6 - síť středních škol 1 2 3 4 5 
  7 - síť zdravotnických zařízení 1 2 3 4 5 
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15. Jak hodnotíte nabídku uvedených obchodů v okolí Vašeho bydliště? 

 dobrá spíše 
dobrá 

spíše 
špatná špatná zcela 

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

 
16. Jak hodnotíte nabídku služeb ve Vašem městě? 

 dobrá spíše 
dobrá 

spíše 
špatná špatná zcela

chybí 
  1 - holič a kadeřník 1 2 3 4 5 
  2 - prádelna, čistírna 1 2 3 4 5 
  3 - opravny obuvi 1 2 3 4 5 
  4 - opravny spotřební elektroniky a elektrospotřebičů 1 2 3 4 5 
  5 - opravny automobilů 1 2 3 4 5 
  6 - čerpací stanice 1 2 3 4 5 
  7 - restaurace 1 2 3 4 5 
  8 - rychlé občerstvení 1 2 3 4 5 
  9 - ubytovací zařízení (hotely, penziony) 1 2 3 4 5 
10 - sportovní zařízení (hřiště, fit centra apod.) 1 2 3 4 5 

 
17. Jak hodnotíte zabezpečení zdravotní péče ve Vašem městě? 

 dobře spíše 
dobře 

spíše 
špatně špatně zcela 

chybí 
  1 - praktický lékař 1 2 3 4 5 
  2 - dětský lékař 1 2 3 4 5 
  3 - zubní lékař 1 2 3 4 5 
  4 - ženský lékař 1 2 3 4 5 
  5 - ostatní odborná ambulantní zařízení 1 2 3 4 5 
  6 - nemocniční péče 1 2 3 4 5 
  7 - služba první pomoci (záchranná služba) 1 2 3 4 5 
  8 - lékárny 1 2 3 4 5 
  9 - veterinární služba 1 2 3 4 5 

 
18. Jak jsou v lokalitě Vašeho bydliště zabezpečeny následující oblasti? 

 dobře spíše 
dobře 

spíše 
špatně špatně zcela 

chybí 
  1 - dodávka plynu 1 2 3 4 5 
  2 - dodávka elektřiny 1 2 3 4 5 
  3 - dodávka vody 1 2 3 4 5 
  4 - odvoz odpadů 1 2 3 4 5 
  5 - telekomunikace 1 2 3 4 5 

 
19. Jak hodnotíte úroveň dopravy z následujících hledisek? 

 dobře spíše 
dobře 

spíše 
špatně špatně neumím 

posoudit
  1 - dostupnost města po železnici 1 2 3 4 5 
  2 - dostupnost města autobusovou dopravou 1 2 3 4 5 
  3 - dostupnost města individuální dopravou (autem atd.) 1 2 3 4 5 
  4 - frekvence městské / příměstské hromadné dopravy 1 2 3 4 5 
  5 - kultura cestování hromadnou dopravou 1 2 3 4 5 
  6 - parkování vozidel ve městě 1 2 3 4 5 
  7 - bezpečnost silničního provozu ve městě 1 2 3 4 5 



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

 
Realizováno v rámci projektu „Optimalizace a efektivizace klíčových procesů na Městském úřadu Příbor ve vazbě na eliminaci dopadů finanční 

krize“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00049. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
20. Byl(a) byste ochoten(-na) zapojit se aktivně do práce pro rozvoj města, kdyby Vás někdo požádal? 

1 ano 
2 možná 
3 ne 
4 aktivně se na rozvoji města podílím 

 
21. Jaký máte osobní názor na práci Městského úřadu v Příboře? 

1 je velmi dobrá 
2 je spíše dobrá než špatná 
3 je spíše špatná než dobrá 
4 je velmi špatná 
5 nevím, nezajímá mě to 

 
22. Věříte, že Vaše město má do budoucna dobré perspektivy rozvoje? 

1 určitě ano 
2 spíše ano 
3 spíše ne 
4 určitě ne 
5 nevím, neumím posoudit 

 
23. Na kterou oblast zlepšování života ve Vašem městě by měl být kladen největší důraz? 
      (Zakroužkujte maximálně 3 odpovědi) 

1 rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany 
2 podpora rozvoje malého a středního podnikání ve městě 
3 zlepšení dopravní infrastruktury 
4 řešení bytové otázky 
5 rozvoj cestovního ruchu 
6 vytváření nových pracovních míst 
7 zlepšení práce úřadů ve vztahu k občanům 
8 podpora vzdělávání 
9 využívání alternativních zdrojů energie (např. biomasy k vytápění)  

10 péče o památky a pamětihodnosti 
11 péče o bezpečnost a pořádek ve městě 
12 péče o pěkný vzhled města 
13 jiné: __________________________________________________________________ 

 
24.  Pokuste se napsat, které nejdůležitější věci týkající se života vašeho města by měl řešit zpracovávaný Stra-

tegický plán rozvoje města Příbora, příp. napište své náměty, připomínky či jakékoliv jiné vyjádření k pro-
blematice řešené tímto průzkumem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI. 
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Silvie Bahnerová a Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA LISTOPAD

Dan Brown, autor jedné z nejčtenějších knih všech dob – Šifra mis-
tra Leonarda, napsal nový strhující thriller Inferno. Harvardský profesor 
Robert Langdon se probudí uprostřed noci na nemocničním lůžku a nemá 
tušení, kde je a proč, nepamatuje si totiž posledních šestatřicet hodin svého 
života. Zjistí, že je ve Florencii, a zmocní se ho naprostá panika. Přímo v ne-
mocnici se ho pokusí zavraždit tajemná žena v černém. Život mu zachrání 
duchapřítomná lékařka Sienna Brooksová, s níž se  vzápětí ocitá na útěku 
florentskými ulicemi. Při svém tajuplném poslání se musí proplést nejen la-
byrintem uliček, tajemnými chodbami, ale také labyrintem narážek a kódů. 
V sázce přitom není jenom jejich bezpečnost, ale bez nadsázky osud celého 
světa.

Román Mikro, tak jako všechny technothrillery bestselleristy Michaela 
Crichtona a vědeckého vizionáře Richarda Prestona, mistrně spojuje pří-
rodovědecká fakta s napínavou fikcí. Skupina sedmi mimořádně nadaných 
studentů z Cambridge se nechá zlákat vidinou průkopnické práce pro vel-
kou mikrobiologickou společnost, podnikající revoluční výzkumy v oblasti 
mikroorganismů. Vyrážejí do tajné laboratoře ukryté v deštných pralesích 
na Havaji. Tam se však stanou oběťmi technologie radikální a nespoutané 
síly. Octnou se ve smrtelném nebezpečí nepřátelské divočiny, odkázáni pou-
ze na své vědecké zkušenosti a pud sebezáchovy.

Slovenská autorka milostných historických románů Jana Pronská 
napsala knihu Slané prokletí. Krásná Seleina, paní Solnohradu a dědička 
vzácných solných pramenů, právem pokládá své dědictví za prokleté. Při-
šla kvůli němu o milovaného muže Jakuba Šóšu a ocitla se ve vynuceném 
sňatku s tyranem Arvanem Révaiem. Když hrad dobude Jakubův bratr Cti-

bor, Révai zbaběle uteče a Seleinu nechá napospas osudu. Rytíř Ctibor, hnán 
touhou po pomstě za bratrovu smrt, je přesvědčený, že právě Seleina může 
za všechno zlo, které postihlo jeho rodinu, a tak zpočátku nemá s mladou 
ženou slitování…

Historický román Vlastimila Vondrušky Přemyslovská epopej 
IV.  Král básník Václav II. je závěrečnou částí čtyřdílné románové fres-
ky o životě posledních přemyslovských králů. Poslední díl ságy začíná na 
sklonku života Přemysla II. Otakara a narozením malého Václava II. Vypráví 
o jeho dětství, panování, manželství i smrti. Král Václav II. byl zajímavou 
osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou.

Angličanka M. C. Beatonová napsala detektivku Agatha Raisinová 
a vražedná setba. Jedná se o třetí případ z detektivní série s Agathou Rai-
sinovou v hlavní roli. Agatha, úspěšná svérázná londýnská podnikatelka, se 
zabydluje na anglickém venkově a získává si respekt vesničanů coby soukro-
mý detektiv. Ve třetím příběhu se vrací z dovolené a zjistí, že zájem jejího 
šarmantního souseda Jamese Laceyho, na kterého má sama zálusk, upoutá 
nová žena. Krásná sousedka se přistěhovala teprve nedávno a vypadá to, že 
Agathu trumfne naprosto ve všem – zejména co se zahradničení týče. A za-
hrádkářská výstava se blíží. Kéž by se tak objevila nějaká pěkná vraždička, 
která by Jamesovi připomněla její geniální detektivní schopnosti!

Norská spisovatelka Anne Holtová svou prvotinou Slepá bohyně za- 
ujme všechny čtenáře severské krimi. Jedná se o první díl z velmi úspěšné 
kriminální řady s detektivem Hanne Wilhelmsenovou. Jednoho dne je v Oslu 
nalezen zavražděný narkoman Sandersen, brzy dojde k vraždě jeho advokáta 
a policisté pomalu začínají odhalovat obraz důmyslně fungující mafie.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

JUBILANTI - LISTOPAD 2013

Petr Buzek  
Alena Mytníková  
Dagmar Kvapilová  
OMLUVA…
Omlouváme se paní Jarmile Rosmarinové, že nebylo její jméno zveřejněno v říjnovém čísle Měsíčníku,       
kdy oslavila významné životní jubileum. Dodatečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
      Za  komisi pro občanské záležitosti M. Bergrová.

Blahopřejeme jubilantům narozeným v listopadu.

Marie Machová  
Růžena Veldamonová  
Božena Španihelová  

Drahomíra Riemerová  
Jaroslav Hrbek  
Vlastimila Friedlová  

Helena Horklová  
Marie Monsportová  
Jiřina Ondřejcová  

Ludmila Zahradníková

Vážení občané města, 
v minulém čísle Měsíčníku jsme Vás informovali o tom, že se město Příbor rozhodlo v letošním roce vydat stolní kalendář na rok 2014. 

Kalendář obdrží každá příborská domácnost zdarma a jeho distribuce bude probíhat následujícím způsobem: kalendář si budete moci vy-
zvednout od 2. prosince do 20. prosince 2013 v nově zrekonstruovaných prostorách piaristického kláštera, a to v době úředních hodin 
Městského úřadu. Pro ostatní zájemce bude kalendář v prodeji za 30,- Kč v Městském informačním centru v Příboře. V případě jakýchkoli 
změn Vás budeme informovat prostřednictvím Local TV, internetových stránek města www.pribor.eu, facebooku města Příbora a SMS in-
fokanálu. 

Úřední hodiny MÚ v Příboře:
Pondělí, středa:   8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.           Úterý, čtvrtek:   8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.                     Pátek:   NEÚŘEDNÍ DEN

Pondělí  - pátek: 7,00 – 17,00 hod.                                               Sobota  a neděle: 8,00 – 16,30 hod. 
Hlášení závad na www.tspribor.cz        Platnost od 1. 11. 2013.        

Nikola Horňáková, odbor rozvoje města Příbora

Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor

STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2014

PROVOZ VEŘEJNÝCH WC - UL. U BRÁNY, PŘÍBOR
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OBLÍBENÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE JE OPĚT TADY

Po únorovém úspěšném obnovení turnaje stolních tenistů v pří-
borské Sokolovně jsme se rozhodli pokračovat v této tradici, a to na-
víc rozšířením o kategorii neregistrovaných žen, dále také s několika 
změnami v organizaci a v systému soutěží. O jaké změny se jedná? 

Rozšíření v kategorii neregistrovaných mužů o registrované hráče 
umístěné od 101. místa okresního žebříčku všech věkových kategorií. 
Myslíme si, že i neregistrovaní hráči chtějí změřit síly s hráči, kteří hra-
jí nejnižší soutěž ve stolním tenise. Také často docházelo na turnajích 
neregistrovaných k tomu, že se chtěli zapojit i hráči registrovaní, což 
vzbuzovalo nevoli, navíc je to těžko kontrolovatelné. Aby nebyli nere-
gistrovaní hráči, na které je turnaj zaměřen, poškozeni, tak jej rozšiřu-
jeme o soutěž útěchy, do které se přesunou nepostupující hráči ze sku-
pin. Pak budou hrát svou vlastní soutěž, takže i oni si mohou odnést 
jednu z cen.

Další změnou je rozšíření turnaje o kategorii neregistrovaných 
žen, kde dáváme příležitost i našim ženám a dívkám, aby změřily své 

síly při zápolení v naší pěkné a mezi sportovní veřejností velmi rozší-
řené hře. 

Pro obveselení přibude soutěž ve čtyřhře bez rozdílu pohlaví.
Vzhledem k tomu, že nám jde především o masovost, tak oproti 

předešlému ročníku  snižujeme startovné,  v jehož ceně je i domácí 
klobáska, která při dlouhém zápolení přijde určitě vhod. 

Závěrem něco o oddílu stolního tenisu.
Příbor reprezentujeme ve třech soutěžích mužů:

„A“ družstvo – Krajský přebor II. třídy. 
„B“ družstvo – Okresní přebor I. třídy

„C“ družstvo – Okresní přebor II. třídy.
„Žáci“ trénují pod vedením trenéra skupiny C 

každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod.
Těší se na Vás organizátoři.

Za oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Příbor Karel Erle.

VELKÁ CENA PŘÍBORA ve stolním tenise - 21. ročník
Oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Příbor ve spolupráci s městem Příborem.
 

Datum: 14. prosince 2013                 Místo konání: Sokolovna Příbor
Prezentace: Jednotlivci:  8:00 hod.  -  8:20 hod.     Čtyřhra: vyzve hl. rozhodčí.

Podmínky účasti: Neregistrovaní hráči + hráči umístění v Žebříčku N. J. od 101. místa. 

Systém: Skupiny – dále vyřazovací na 2 porážky  +  poražení pokračují v soutěži útěchy.

Startovné+soutěže: Dvouhra: Muži 80,- Kč / Neregistr. ženy 60,- Kč.  V ceně  klobáska+kafe.

Čtyřhra: 40,- Kč na dvojici.       Občerstvení: Zajištěno po celou dobu turnaje.

Hraje se na šesti stolech. První 3 ve všech soutěžích obdrží věcné ceny. 

Srdečně zvou pořadatelé                          Karel Erle v.r.                               Milan Sklenovský v.r.
z oddílu stolního tenisu :                           ředitel turnaje                                                       předseda odd. stolního tenisu

POZVÁNÍ – SPORT
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Účastníci mezinárodní konference o problematice výchovy a vzdělání 
handicapovaných dětí, která se konala 8. října 2013 v ostravském hotelu 
Imperial, si prostřednictvím propagačního panelu fotosoutěže „Sigmund 
Freud – včera, dnes, zítra“ mohli aktivně připomenout, že tato akce pro-
bíhá v rodném kraji Sigmunda Freuda. Výprava speciálních pedagogů 
z Floridy zavítala při této příležitosti do Příbora a jejím cílem bylo navští-
vení rodného domu Sigmunda Freuda i míst, která jsou s touto význačnou 
osobností v našem městě spojována. Hosté byli příjemně překvapení tím, 
že zde byli přivítání nejen předsedkyní Společnosti Sigmunda Freuda, 
ale za návštěvu a aktivní propagaci Příbora jim poděkovala osobně i paní 
místostarostka ing. Dana Forišková, což ocenili spontánním potleskem. 
Ten byl rovněž uznáním skutečnosti, že si paní místostarostka našla chvíli 
pro vzdálené hosty i v této časově vypjaté, předvolební době. 

Fotografie rodného domu, pohovky, náměstí Sigmunda Freuda i pa-
mátníku budou autentickou obrazovou výpovědí o Freudově rodišti jak 
pro žáky, tak pro ostatní kolegy a pro přátele hostů z Floridy „za velikou 
louží“.  

Poděkování patří rovněž paní ředitelce speciální školy z Frýdku Míst-
ku paní PhDr. Ilje Malouškové, která zařadila návštěvu Příbora a Sigmun-
da Freuda do doprovodného programu pro zahraniční účastníky konfe-
rence. Tato akce byla součástí XXI. ročníku Evropských dnů handicapu. 
Konferenci slavnostně zahajovala PhDr. Jaroslava Wenigerová a proběhla 
pod záštitou primátora města Ostravy ing. Petra Kajnara.

Návštěvu hostů z Floridy pro Vás ochotně zdokumentoval pan 
Lubomír Jurečka.

SIGMUND FREUD  ZAVÍTAL DO IMPERIALU
Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře

STŘEDA 13. 11.
Ve středu 13. 11. v 19 hodin jste srdečně zváni do Kulturního domu 

v  Příboře na jedinečný koncert zpěvačky RADŮZY. Tato česká multiin-
strumentalistka skládá vlastní písně a věnuje se také komponování vážné 
a scénické hudby a studiu lidové hudby různých evropských národů. Písně 
zpívá např. polsky, rusky, francouzsky. Je držitelkou několika Andělů, oce-
nění, které uděluje Akademie populární hudby, a ocenění v anketě Český 
slavík. V Příboře zpěvačka Radůza vystoupí se svou doprovodnou kapelou.

Cena vstupenky v předprodeji Kč 150,- na místě Kč 180,-, předprodej 
byl zahájen 14. 10. v MIC Příbor.

PONDĚLÍ 11. 11.
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ se uskuteční od 17 hodin srazem 

účastníků na náměstí S. Freuda. Podrobné informace budou uvedeny 
na plakátech.

SOBOTA 30. 11.
Letos Dechový orchestr mladých Příbor oslaví 40. výročí od svého 

založení. U příležitosti tohoto významného jubilea jste zváni na Slavnostní 
koncert, který se uskuteční v sobotu 30. 11. od 15 hod. v Kulturním domě 
v Příboře, vstupné Kč 50,-.

PŘIPRAVUJEME:
Stejně jako v loňském roce i letos jsme pro Vás připravili 4 adventní 

koncerty. Již nyní Vás zveme na první z nich, ten se uskuteční v neděli 1. 12. 
od 17 hodin v kostele sv. Valentina.

Vystoupí zde soubor SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS pod ve-
dením uměleckého vedoucího Davida Ebena.

Na všechny akce a koncerty jste srdečně zváni.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LISTOPAD 2013
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Příbora
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KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD
Pátek 1. listopadu od 16:00 hod. 
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ 
S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU  
Pohádkové putování s plněním různých 
úkolů. Startovné 20,- Kč. Školní zahrada             
MŠ Švermova.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
MŠ Kamarád na ulici Švermova 

Pátek 1. listopadu od 18:00 hod. 
PŮLKOLONA FREKVENTANTŮ 
TANEČNÍHO KURZU 
Zveme rodiče i veřejnost. Vstupné: 50,- Kč, 
občerstvení zajištěno.  

  BAV klub Příbor  739 080 862 
Neděle 3. listopadu od 18:00 hod.  
SWINGOVÝ KONCERT SDRUŽENÍ 
HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR  
Vstupné: 100,- Kč. Předprodej v MIC Příbor. 
Kulturní dům Příbor. 

 Sdružení hudebníků Příbor 
Úterý 5. listopadu od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
V programu bude i tanec se závojem                    
a svíčkami. Při využívání jednotlivých lekcí: 
80,- Kč (2 vyučovací hodiny). Zrcadlový sál 
BAV klubu na ulici Dukelské. 

BAV klub Příbor  739 080 862 
Středa 6. listopadu od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Tělocvična na ulici Dukelské.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029  
Středa 6. listopadu od 18:00 hod. 
RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ PRO 
DOSPĚLÉ 
Lektorka: Naděžda Smazová. 
Cyklus setkávání s hrou na africké bubny 
djembé. Cena za 5 lekcí je 500,- Kč, vstupné 
na jednotlivé lekce činí 120,- Kč. Nutnost 
přihlášení předem. Nástroje Vám zapůjčíme.  

Centrum Životní cesta,  777 596 029. 
e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 

Čtvrtek 7. listopadu od 17:00 hod.  
NÁBOŽENSKÁ BRATRSTVA 
V OLOMOUCKÉ DIECÉZI MEZI 
TRIDENTINEM A OSVÍCENSTVÍM 
Beseda s PhDr. Zdenkem Orlitou, Ph.D., 
kurátorem Muzea Oderska o laické zbožnosti 
a jejich proměnách na Moravě v raném 
novověku. Vstupné 15,- Kč, studenti Muzejní 
školy vstup zdarma. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191  

Čtvrtek 7. listopadu od 17:15 hod.  
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA 
NA OPERETU „KRÁSNÁ HELENA“ 
Jacques Offenbach. Opereta, jak má být. 
Odjezd od Sokolovny v Příboře.Cena 270,- Kč. 
Předprodej v Bav klubu.    

BAV klub Příbor  739 080 862 

Sobota 9. listopadu od 9:00 hod. 
DEN SE STARÝMI TECHNOLOGIEMI  
Využívání přírodních surovin v lidové kultuře 
Beskyd. Vstupné: 15,- Kč, studenti Muzejní 
školy a děti do 15 let zdarma. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191     
Sobota 9. listopadu od 18:00 hod. 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
VEČER TŘIKRÁLOVÝ 
Wiliam Shakespeare. Kulturní dům Hájov. 
Hraje Divadlo Pod věží Štramberk. 

Kulturní komise Hájov 
Pondělí 11. listopadu od 19:00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ 
Akce se uskuteční na náměstí S. Freuda        
a program bude upřesněn na plakátech.  

Město Příbor  556 455 427/428 
Úterý 12. listopadu od 16:00 hod.  
HODINKA S KNIHOU  
čtení pro malé děti. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 12. listopadu od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské. 

BAV klub Příbor  739 080 862 
Středa 13. listopadu od 13:00 hod. 
ALTERNATIVNÍ PORADENSTVÍ 
Poskytujeme poradenství při potížích v oblasti 
fyzického a psychického zdraví, vztahů i financí.  

Centrum Životní cesta,  777 596 029 
e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 

Středa 13. listopadu od 19:00 hod.  
KONCERT ZPĚVAČKY RADŮZY SE 
SKUPINOU 
Kulturní dům Příbor. Vstupné: v předprodeji 
150,- Kč, na místě 180,- Kč.  
Předprodej vstupenek probíhá v MIC Příbor. 

Město Příbor  556 455 427/428 
Čtvrtek 14. listopadu od 18:00 hod. 
NUMEROLOGIE – TAJEMSTVÍ ČÍSEL 
Přednáší Jaroslava Žaludová.  

Centrum Životní cesta  777 596 029 
e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 

Pátek 15. listopadu od 17:00 hod.  
„PROMĚNY MYSLI“ 
Literárně hudební večer.  
Akce spojená se křtem nové knihy autorek 
Ireny Kopecké a Anny Pustowkové 
„Proměny mysli“. Vstupné zdarma. 
Refektář piaristického kláštera v Příboře. 
Mgr. Irena Kopecká, Anna Pustowková, město Příbor 

Sobota 16. listopadu od 14:00 hod.  
KORÁLKOVÁNÍ – VÝROBA PŘÍVĚSKU 
SWAROVSKI OBŠÍVANÉ RIVOLI 
Počet míst omezen, na akci je nutné se 
přihlásit. Do 10.11. je možnost si vybrat 
barvu přívěsku.. Vstupné: 250,- Kč  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
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Neděle 17. listopadu od 17:00 hod.  
VZPOMÍNKOVÝ AKT  
K 17. LISTOPADU 1989 
 - ZAPÁLENÍ SVÍČKY 
Náměstí Sigmunda Freuda v Příboře. 

MS ODS Příbor 
Úterý 19. listopadu 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Výtvarná dílna. 
Od 9:00 do 12:00,od 16:00 do 20:00 hod. 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, 
kravata). Cena: 100,- Kč (barvy, kontury). 
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
Od 16:00 do 18:00 hod.  
Cena: 100,- Kč (materiál, lektor, občerstvení). 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Od 16:00 do 20:00 hod. 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky 
paní Věry Slívové. Kurz pro začátečníky                  
i pokročilé. Cena: 200,- Kč. Na jednotlivé akce 
je nutno se přihlásit, počet míst omezen.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Úterý 19. listopadu od 17:00 hod. 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI S LEKTORKOU 
MGR. MARTINOU BURIÁNOVOU 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 19. listopadu od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub Příbor  739 080 862   
Středa 20. listopadu od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Tělocvična na ulici Dukelské.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029  
Čtvrtek 21. listopadu od 17:00 hod. 
HOMEOPATIE A JEJÍ MOŽNOSTI – 
TERAPIE NEMOCÍ I PSYCHICKÝCH 
PROBLÉMŮ 
Přednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová, 
RHom. Volná diskuse nad principy 
homeopatie. Vstupné dobrovolné. 
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  777 596 029. 

e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 
Čtvrtek 21. listopadu od 17:00 hod.   
PREZENTACE VÝSTAVY PENÍZE  
A PLATIDLA NAPŘÍČ STALETÍMI 
Seznámení se s numismatickou sbírkou Muzea 
Novojičínska a představení vystavených                   
a zapůjčených exponátů. Vstupné: 15,- Kč, 
studenti Muzejní školy a děti do 15 let zdarma. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191   
Pátek 22. listopadu od 14:45 hod.   
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
Pro děti, mládež, rodiče, veřejnost, pro 
všechny věkové kategorie. Startovné: děti     
do  15 let 20,- Kč, ostatní 30,- Kč.  
Hrajeme na 3 stolech, pálky zapůjčíme.  
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské 

BAV klub Příbor  739 080 862 

Pondělí 25. listopadu od 17:00 hod.  
„HITLEROVY TAJNÉ ZBRANĚ“ 
Přednáška z cyklu „Otazníky vojenské 
historie“. Přednáší Mgr. Martin Jašek. 
Zasedací místnost piaristického kláštera.  

Mgr. Martin Jašek, Město Příbor  
Úterý 26. listopadu od 17:30 hod.  
ASERTIVNĚ SLOVEM I TĚLEM  
Přednáší PhDr. Stanislava Podžorná. 
Vstupné: 50,- Kč. Piaristický klášter Příbor.  

PhDr. Stanislava Podžorná, město Příbor 
Úterý 26. listopadu od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské. 

BAV klub Příbor  739 080 862 
Středa 27. listopadu od 18:00 hod. 
PŘÁNÍ JE KAPITOLA SAMA O SOBĚ 
Přednáška. Přednáší Erika Holubová Petrů. 
Nutnost přihlášení předem. Vstupné 100,- Kč.  

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  777 596 029 
e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz   

Středa 27. listopadu od 18:30 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 
Hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. 
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit        
a  zopakovat si základní rytmy při společném 
bubnování. Pro ty, kteří nemají vlastní buben, 
možnost zapůjčení. Cena: děti do 15 let 50,- 
Kč, ostatní 100,-Kč.  

 BAV klub Příbor  739 080 862 
Čtvrtek 28. listopadu od 18:00 hod. 
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE 
Provází muzikoterapeutka Naděžda Smazová. 
S sebou si vezměte karimatku, polštářek a deku. 
Nutnost přihlášení předem. Vstupné 70,- Kč. 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  777 596 029 
e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 

Pátek 29. listopadu od 17:00 hod.  
PŘEDNÁŠKA SEVERNÍ KOREA 
...jak ji viděl Leoš Cásek, ředitel nadačního 
fondu Nehemia. Vstup volný. 

Apoštolská církev, misijní stanice Příbor 
Pátek 29. listopadu od 9:00 do 
12:00 hod a od 14:00 do 18:00 hod.  
ADVENT V LUNĚ 
Tradiční výroba adventních věnců.  
Vstupné 30 Kč + materiál (Je možné si donést 
vlastní materiál.) Akce pro děti, veřejnost. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029   
Neděle 1. prosince od 17:00 hod.  
„SCHOLA GREGORIANA“ 
Adventní koncert.Kostel sv. Valentina. 
 

Město Příbor  556 455 427/428 
Středa 4. prosince od 17:00 hod.  
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA  
Děti i dospélé čeká program s  Heidy Janků, 
tradiční mikulášská a pekelná jízda        
a samozřejmě rozsvěcení vánočního stromu.  
 

Město Příbor 556 455 427/428   
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Sobota 7. prosince od 14:30 hod.  
DEN RODINY  
MIKULÁŠSKÁ AFTER PÁRTY 
Program pro děti a dospělé. Sportovní hala 
TJ v Příboře na ulici Štramberské. 

Academia Via Familia o.s. Příbor 
za podpory města Příbora 

Probíhající výstava do 8. prosince  
„PENÍZE A PLATIDLA NAPŘÍČ 
STALETÍMI“ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

Probíhající výstava do 31. prosince    
„90 LET MYSLIVOSTI NA PŘÍBORSKU“ 
Galerie v radnici Z důvodu rekonstrukce 
kanceláří v I. patře městského úřadu probíhá 
výstava pouze v II. patře.  

Město Příbor  556 455 427/428, Fotoklub Příbor 
Probíhající výstava do 19. ledna 2014 
„V NAŠÍ KOMOŘE MALOVANÉ LOŽE“  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  
 556 725 191 

KURZ TANCE pro dospělé páry 
Zahájení po přihlášení 10 párů. 

BAV klub Příbor  739 080 862 
RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 

Zámečnická, č. 117 
Říjen až březen: 
Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod. 
www.freudmuseum.cz 

Rodný dům S. Freuda  556 722 200  

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ  
S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
 Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  
 556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek: 8.00 – 12:00  14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
 

Oddělení pro mládež: 
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý: 13:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

 „Kůzlátka a Dračí zuby“ 
Hrajeme každé úterý od 17:00 hod. 

Vchod je vedle klubu „Sinclub“ z ulice Lidické. 
Loutkové divadlo Beránek 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV PŘÍBOR 
Denně 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: středa a neděle. 
Pořady z archivu - sobota. 

 776 725 909, 608 738 793 
 

Informace o akcích:  
www.pribor.eu 

 

POZVÁNÍ NA KULTURU

U příležitosti Světového dne dětí 
zveme všechny malé i velké na

DEN RODINY V PŘÍBOŘE
MIKULÁŠSKÁ AFTER PÁRTY

v sobotu 7. prosince 2013 od 14.30 

MÍSTO: 
Sportovní hala TJ Příbor, Fitcentrum, Štramberská 1361

PROGRAM:
Jak se slaví Mikuláš ve světě

Nafukovací atrakce
Fitcentrum pro děti

Hry a soutěže pro rodiče, prarodiče s dětmi
Program pro děti s odměnami

Kolo štěstí
Reprodukovaná hudba

OBČERSTVENÍ

PORADENSKÁ SLUŽBA
 v oblasti rodiny a sociálních služeb

BLEŠÍ TRH 
možnost cokoliv prodat a koupit (vyjma oblečení)

Pořadatel: Academia Via Familia o.s. za podpory města Příbora

Den rodiny 2013.indd   1 21.10.13   17:01
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IRENA KOPECKÁ 
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM PŘÍBOREM 

VÁS SRDEČNĚ ZVE  
NA LITERÁRNĚ – HUDEBNÍ VEČER 

 SPOJENÝ SE KŘTEM NOVÉ KNIHY POVÍDEK 

   PROMĚNY MYSLI, 
KTERÝ SE KONÁ V REFEKTÁŘI  

PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA   
V  PŘÍBOŘE  

  15. LISTOPADU 2013  
  V 17 HODIN.  

SPOLUAUTORKOU KNIHY 
 JE ANNA PUSTOWKOVÁ. 

 
ÚČINKUJÍ: 

 VLADIMÍR ARZT         LUDMILA HANÁKOVÁ  
TEREZA HASSEROVÁ      IRENA KOPECKÁ 
MARIE MACHKOVÁ      IRENA NEDOMOVÁ 

    JIŘÍ PROKEŠ               JANA RUBÍNOVÁ 
ADÉLA RULÍŠKOVÁ     DENNIS SCHNEIDERKA 

TEREZA ŠIMEČKOVÁ      VĚRA ŠŤASTNÁ 
 

                     KŘEST:  IRENA  KOPECKÁ 
     ANNA PUSTOWKOVÁ    SYLVA ČESLAROVÁ 

       
 

VSTUPNÉ ZDARMA

Místní sdružení ODS v Příboře pořádá 
vzpomínkové setkání u příležitosti výročí 

„SaMetOvé revOluce“ 
ze dne 17. listopadu 1989

Setkání se uskuteční v neděli 
 17. listopadu 2013

ve 17.00 hod. 
Náměstí Sigmunda Freuda v Příboře

Srdečně vás zveme.

IRENA KOPECKÁ 
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM PŘÍBOREM 

VÁS SRDEČNĚ ZVE  
NA LITERÁRNĚ – HUDEBNÍ VEČER 

 SPOJENÝ SE KŘTEM NOVÉ KNIHY POVÍDEK 

   PROMĚNY MYSLI, 
KTERÝ SE KONÁ V REFEKTÁŘI  

PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA   
V  PŘÍBOŘE  

  15. LISTOPADU 2013  
  V 17 HODIN.  

SPOLUAUTORKOU KNIHY 
 JE ANNA PUSTOWKOVÁ. 

 
ÚČINKUJÍ: 

 VLADIMÍR ARZT         LUDMILA HANÁKOVÁ  
TEREZA HASSEROVÁ      IRENA KOPECKÁ 
MARIE MACHKOVÁ      IRENA NEDOMOVÁ 

    JIŘÍ PROKEŠ               JANA RUBÍNOVÁ 
ADÉLA RULÍŠKOVÁ     DENNIS SCHNEIDERKA 

TEREZA ŠIMEČKOVÁ      VĚRA ŠŤASTNÁ 
 

                     KŘEST:  IRENA  KOPECKÁ 
     ANNA PUSTOWKOVÁ    SYLVA ČESLAROVÁ 

       
 

VSTUPNÉ ZDARMA

O T A Z N Í K Y  V O J E N S K É  H I S T O R I E  

Hitlerovy tajné zbraně 

Druhá světová válka spěla pomalu k jistému konci, 

avšak Hitler si stále nepřipouštěl svou porážku a trval 

na výrobě supertajných zázračných zbraní. Přednáška 

se pokusí zmapovat vznik, vývoj a nasazení tajných 

zbraní Třetí říše. 

Ve spolupráci 
s městem Příborem

Kdy? Kdy? Kdy? Kdy?     
25. 11. 201325. 11. 201325. 11. 201325. 11. 2013    
17:00 hod17:00 hod17:00 hod17:00 hod   . 
    
Kde? Kde? Kde? Kde?     
Zasedací Zasedací Zasedací Zasedací 
místnost místnost místnost místnost 
piaristický klášter piaristický klášter piaristický klášter piaristický klášter     
PříborPříborPříborPříbor    
 
 
 
 
Vstupné dobrovolné 

P ř e d n á š í   
M g r .  M a r t i n  

J a š e k  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
v úterý 26. listopadu 2013 

 
 

piaristický klášter, Příbor  
 

 

v 17:30 hodin 
 

 

50 Kč 
 

 

 
 

Povídání o tom, jak se v jednání s lidmi zdravě prosadit 
a přitom respektovat druhé. Jak mít z mezilidské 
komunikace radost i užitek. 
 
 

V podání erudované psycholožky a trenérky s 25 lety poradenské 
a lektorské praxe v oblasti psychohygieny, mezilidské 

komunikace a organizace volnočasových aktivit, 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zájemcům doporučujeme rezervaci míst prostřednictvím emailu: klaster@pribor-mesto.cz 
nebo na telefonním čísle: 605 227 756. Ve spolupráci s městem Příborem. 
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SEVERNÍ

    … jak ji viděl Leoš Cásek ...
   ředitel Nadačního fondu Nehemia (www.nehemia.cz),
   který měl možnost tuto zemi v loňském roce navštívit
   v rámci projektu humanitární pomoci.

Pořádá: Apoštolská církev, misijní stanice Příbor,  www.ac-pribor.cz

KOREA

pátek 29. 11. 2013 
od 17:00 hodin

VSTUP VOLNÝ
na místě bude možné 
finančně podpořit tento 
humanitární projekt

Ve spolupráci s městem 

Příbor

VE SPOLEČENSKÉM KŘÍDLE 
PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA 
V PŘÍBOŘE

REKLAMA

NÁBYTEK – INTERIÉRY 
 776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyně, koupelnový nábytek, 
vestavěné skříně, kancelářský  

a dětský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dvířka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, přijedeme k vám. 
Při předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% 
. 

 
PRODÁM GARÁŽ u TS v Příboře.  605 819 154 
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Nezvládáte své dluhy? 
Navštěvují Vás exekutoři a věřitelé? 

Tato situace má také své řešení, obraťte se na nás. 
Řešíme 


(osobní bankrot) dle insolvenčního zákona. 

Jediná možnost, jak se 
 ZÁKONNĚ zbavit dluhů. 

♦ snížení dluhů až o 70% 
♦ konsolidace všech úvěrů a půjček 

♦ zastavení exekucí, vymáhání dlužných splátek 
Kontakt: 

ROMANA KUBÍČKOVÁ – certifikovaný specialista 
Místecká 283, 742 58  Příbor Tel.: 733 291 149

E-mail: info@kareta.net 

HOTEL U FREUDA  
V Á S  S R DE Č N Ě  Z V E  

 
v e  d n e c h  1 1 .  -  2 4 .  l i s t o p a d u  2 0 1 3  

 

NA SVATOMARTINSKÉ  
HUSÍ  H ODY  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dále Vám nabízíme BIO maso  

a mléčné výrobky od regionálních farmářů. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

Tel.: 556 722 210  
www.hotelufreuda.cz 
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 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k49-189x134_CB.indd   1 28.8.2013   15:35:40
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ
Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

ul. Nádražní, Kopřivnice. Tel.: 734 620 653

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

www.metalfaktor.czPo–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR
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VČELÍ MEDVÍDCI OPĚT V PŘÍBOŘE
Nikola Horňáková, referent odboru rozvoje města Příbora

V sobotu 19. října jsme v Příboře opět zažili „Příhody včelích 
medvídků“, tentokráte ty zimní. Čmelda s Brumdou se na nás po půl 
roce znovu přiletěli podívat i se svými kamarády Beruškou, Kvapíkem, 
Mnohonožkou Božkou…ale také krutou Zimou Zimnicí. Dozvěděli 
jsme se, jak jsou sladké spadlé hrušky, jaký je bezinkový likér, či jak se 
na paloučku u čmeláčí chaloupky slaví poslední sluníčkový den. 

V okamžiku, kdy se Kulturním domem rozezněly známé a oblí-
bené písně Petra Skoumala a Zdeňka Svěráka, ožil celý sál, který poté 

zahalily první sněhové vločky, a my si připomněli, jak má vypadat 
správný sněhulák. 

Dobrodružství včelích brášků si nenechalo ujít přes 200 dětí a do-
spělých. Pro ty, kterým se představení herců pražského divadla Krapet 
líbilo, máme dobrou zprávu. Znovu se na ně můžete těšit v dubnu 
následujícího roku, kdy se vám představí v rodinné výpravné pohádce 
„O velrybě Lízince“. 

Budeme se na vás těšit.  


