
Veselení o pouti sv. Valentina v neděli 16. úno-
ra na prostranství kolem kostela sv. Valentina 
a  v  areálu Sokolovny v  Příboře bylo od  ranních 
hodin prozářeno slunečními paprsky. 

Počasí spíše jarní přilákalo na první letošní 
pouť v  ČR s  jarmarkem venku velké množství 
poutníků a návštěvníků. Ti si mohli vybírat z pes-
tré nabídky prodejců, řemeslníků, cukrářů a řez-
níků. V prodeji byly řemeslné a rukodělné výrob-
ky, různé pochutiny, jídla, nápoje a  laskominy. 
Nabízely se např. trdelníky, koláčky, medové pe-

čivo, tyčinky, cukrová vata, nechyběly příborské 
šifl e, příborské oříšky, sýry, zabijačka, klobásky, 
horká čokoláda, zázvorový čaj, punč a  mnoho 
dalšího. V  dobovém programu vystoupili muzi-
kanti, tanečnice, fakíři, hrála hudba Calata, děti, 
ale i dospělí měli možnost se svézt na dřevěném 
kolotoči s ručním pohonem. Mnoho dětí kouzli-
lo v doupěti alchymistek, nebo si s kovářem vy-
zkoušelo práci na kovadlině. 

Po ukončení slavnostní mše byl kostel sv. Va-
lentina otevřen k prohlídce veřejnosti. Muzeum 
Novojičínska vítalo návštěvníky v sousedním pia-
ristickém klášteře k prohlídce výstav Piaristická 
knihovna a Dobové příborské plakáty.

Ceny do Valentinského štěstí věnovali členo-
vé místního Neformálního cechu podnikatelů, 
mnozí podnikatelé města, trhovci a prodejci, kte-
ří přijeli na pouť, město Příbor a další. A jelikož 
cen se sešlo opravdu velké množství, probíhalo 
losování déle než 2 hodiny. 

Děkujeme všem sponzorům, partnerům, or-
ganizátorům a také Technickým službám Příbora 
za skvěle připravenou akci. 

Veselení o pouti sv. Valentina pořádalo město 
Příbor a Neformální cech podnikatelů.

Foto: Kamila Návratová.

Reportáž v Local TV Příbor a na www.televize-pribor.cz
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VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA

Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

• Veselení o pouti sv. Valentina
• Z jednání rady města
• Z jednání zastupitelstva města
• Město Příbor obhájilo vítězství v kraj-

ském kole soutěže o titul Historické 
město roku 2013

• Pravidla pro přidělování příspěvku vlast-
níkům domů /fyzickým osobám/ v MPR 
schválená zastupitelstvem města Příbora

• Výzva vlastníkům domů nacházejících se 
na území městské památkové rezervace 
Příbor a vlastníkům historicky cenných 
staveb nacházejících se mimo MPR Příbor

• Příručka vlastníka kulturní památky
• Město Příbor vyzývá zájemce k podání 

přihlášky na nájem obecního bytu za pod-
mínky přistoupení k dluhu

• Znaková řeč na městském úřadě
• Městský úřad Příbor navštívili druháčci
• Životní podmínky 2014 – výběrové šetření 

v domácnostech
• Tříkrálová sbírka, poděkování
• Služby Diakonie ČCE zůstaly zachovány
• Město Příbor přispívá na péči sovy pálené
• Kompostéry a odvětrávané koše na odpad 

ze zeleně
• Nové pojmy, které se vyskytují v novém 

občanském zákoníku
• Jarní svoz objemného odpadu
• Plán strojového čištění komunikací

s uzavřením parkovacích míst
• Nová technika pro technické služby
• Soutěž „Mladí fotografují památky“
• Blahopřání a poděkování
• Oznámení
• Střípky Městské policie Příbor
• Knižní novinky na měsíc březen
• Jubilanti - březen 2014
• Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Jičínské
• Pohádkový zápis
• Lyžařský výcvik
• Kultury světa pod jednou střechou: 

Projekt Edison v Základní škole Příbor, 
Jičínská

• Hrajeme kin-ball
• Netradiční karneval v Luně Příbor
• „Moje školka“ na lyžáku
• Mateřská škola Příbor, Pionýrů (Na Be-

nátkách) přijme správce školní zahrady
• Jak jsme zaznamenali loňský rok v Local 

TV ... 2. díl
• Soutěž  PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
• Soutěžní list - otázky na měsíc březen 
• Hájovští důchodci
• Kulturní okénko na měsíc březen 2014
• Freudův folklorní festival očima Aleny 

Pončové
• Kulturní program – březen
• Inzerce
• XI. Valentýnský ples je minulostí…
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

88. schůze RM v mimořádném termínu dne 30. ledna 2014 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Jmenovala členkou Komise pro občanské záležitosti Mgr. Martinu Filipcovou 

s platností od 01.02.2014.
- Souhlasila s konáním akce „Valašská rallye 2014“ na území Příbora, místní části 

Hájov.

89. schůze RM dne 4. února 2014 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a osadních výborů. 
- Uložila připravit podklady pro ustavení komise rady města pro výstavbu, dopravu 

a životní prostředí.
- Uložila připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na správu a údržbu 

veřejného osvětlení ve městě.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy ulice Oldřicha Helmy“, kterou po-
dal uchazeč NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ 
47671416, a podmínila podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem přidělením 
fi nančních prostředků na realizaci díla z rozpočtu města Příbora na rok 2014.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Stavební úpravy ulic Josefa Hory a Remešova v Příbo-
ře“.

- Schválila spoluúčast města Příbora ve výši min. 10 % z celkových předpokláda-
ných nákladů na projekt „Příbor – Větší bezpečí pro seniory“.

- Schválila spoluúčast města Příbora ve výši min. 10 % z celkových předpokláda-
ných nákladů na projekt „Příbor – Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím 
syntetické DNA“.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 31.12.2013.
- Vzala na vědomí ceník Technických služeb města Příbora ve vedlejší činnosti na 

rok 2014. 
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout část ne-

movitosti v bývalé ZŠ Dukelské, a to místnost o ploše 18 m2 za účelem zřízení 
výtvarného ateliéru za stanovených podmínek.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2013 za  příspěvkovou orga-
nizaci Technické služby města Příbora.

- Vzala na vědomí analýzu majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků a beto-
nových vjezdů před bytovými domy č. p. 1503-1507 na ul. Choráze, 1496-1498 
na ul. U Tatry a 1499-1502 na ul. Zd. Nejedlého.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora uskutečnit prodej pozemků včetně stav-
by betonových vjezdů před bytovými domy č. p. 1503-1507 na ul. Choráze, 1496-
1498 na ul. U Tatry a 1499-1502 na ul. Zd. Nejedlého za cenu obvyklou u obdob-
ných převodů nemovitostí minimálně 100 Kč/m2.

- Vzala na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města z nájmu obecních bytů spra-
vovaných SMMP, s.r.o. k 31.12.2013.

- Uložila přizvat na schůzi RM dne 25. 2. 2014 ředitele SMMP, s.r.o.
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce akce „Výměna PVC na schodišti bytového domu č. p. 1483, 1484 a 1486 ul. 
U Tatry v Příboře“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Výměna PVC na schodišti bytového domu č. p. 1483, 
1484 a 1486 ul. U Tatry v Příboře“.

- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Pří-
boře na období od 04.02.2014 do 30.06.2014. 

- Schválila Seniorcentru OASA, s. r. o, Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 
u Nového Jičína, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, na poskytování soci-
álních služeb fi nanční dar ve výši 20.000 Kč.

- Schválila Slezské diakonii, EDEN Nový Jičín, denní stacionář, Beskydská 274, 
741 01 Nový Jičín, zřizovatel Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Tě-
šín, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, na poskytování sociálních služeb 
fi nanční dar ve výši 5.000 Kč.

- Vzala na vědomí informace k připravované rekonstrukci objektu Kulturního 
domu.

- Vzala na vědomí informace stavebního úřadu o povolených stavebních a terén-
ních úpravách před vstupy do suterénních bytů na ul. Dukelská č. p. 1336 a 1337 
a o postupu stavebního úřadu v dané věci.

- Uložila příslušným kompetentním pracovníkům vyřešit situaci terénních úprav 
před vstupy do suterénních bytů na ul. Dukelská č. p. 1336 a 1337 v souladu 
s obecně závaznými předpisy.

- Schválila snížení nájmu v prostorách Kulturního domu (ve vstupní části) pro 
konání bazaru dětského ošacení a hraček, konaného ve dnech 18. - 19.03.2014 
na 500 Kč, včetně platného DPH na dva dny.

- Vzala na vědomí „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2013 o po-
skytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím“.

- Schválila zadání pro zpracování auditu tepelného hospodářství ve městě Příboře.
- Schválila „Místní pořadník“ pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu 

občanům na období od 04.02.2014 do 31.08.2014.
- Nesouhlasila se změnou školských obvodů spádových škol na základě předlo-

žené analýzy školských obvodů spádových škol v souladu s „Obecně závaznou 
vyhláškou č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
městem Příborem a část společného školského obvodu základní školy“.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro realizaci 
akce „Těžba dříví v roce 2014 v městských lesích Příbor”.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro realizaci 
akce „Pěstební práce v roce 2014 v městských lesích Příbor”.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy komunikace na ulici Větřkovská, Pří-
bor“, kterou podala fi rma Vojkůvka, s.r.o., Dolní Bečva 336.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností Vojkůvka, s.r.o., 
Dolní Bečva 336 na akci „Stavební úpravy komunikace na ulici Větřkovská, Pří-
bor“ za cenu 706 523,96 Kč s DPH.

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

29. zasedání Zastupitelstva města Příbora konané dne 30. ledna 2014 projed-
nalo mj. následující jednací body:

- Vzalo na vědomí zápisy osadních výborů a výborů ZM.
- Rozhodlo prodat z majetku města Příbora nemovitost  – pozemek parc. č. 1008/1 

ostatní plocha – zeleň, k. ú. a obec Příbor, o výměře 433 m2, na kterém je umístěna 
nefunkční a nevyužívaná požární nádrž, za stanovených podmínek.

- Stanovilo pro rok 2014 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 
člena ZM ve výši 220 Kč/hod. v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.

- Vzalo na vědomí zprávu o plnění „II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017“.

- Vzalo na vědomí zprávu o plnění „Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora 
na období 2013 – 2017“.

- Uložilo projednat problematiku námitek občanů vyjádřených v peticích ze dne 
20.11.2013 a 25.11.2013 se zainteresovanými stranami a návrh řešení předložit 
na příštím zasedání ZM.

- Schválilo odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Stavební úpravy Kulturního 
domu v Příboře“ pro potřeby předběžného oznámení veřejného zadavatele dle § 86 
odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

- Uložilo zajistit zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce: „Stavební 
úpravy Kulturního domu v Příboře“ ve Věstníku veřejných zakázek.

- Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2014 Dia-
konii ČCE – středisko v Ostravě ve výši 700,00 tis. Kč k fi nancování neinvestičních 
výdajů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby a uzavření smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace mezi městem Příborem a Diakonii ČCE – středisko 

v Ostravě se sídlem Syllabova 1278/19, Ostrava, Vítkovice, PSČ 703 00.
- Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2014 Cen-

tru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. ve výši 70,00 tis. Kč 
k fi nancování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních slu-
žeb a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Příborem 
a Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Bieb-
lova 3/2922, 702 00 Ostrava.

- Schválilo výši odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZM:
  - za výkon funkce člena zastupitelstva 400 Kč/měsíc
  - příplatek podle počtu obyvatel  260 Kč/měsíc
  Celkem     660 Kč/měsíc

Termín výplaty první odměny ve výši 660 Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem 
01.02.2014.

- Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce člena rady města:
  - za výkon funkce člena rady města  1.650 Kč/měsíc
  - za výkon funkce člena zastupitelstva    400 Kč/měsíc
  - příplatek dle počtu obyvatel      260 Kč/měsíc
  Celkem    2.310 Kč/měsíc

Termín výplaty první odměny ve výši 2.310 Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem 
01.02.2014.

- Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy fi nanč-
ního výboru, kontrolního výboru a osadního výboru:

 - za výkon funkce předsedy   1.300 Kč/měsíc
 - za výkon funkce člena zastupitelstva     400 Kč/měsíc
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 - příplatek dle počtu obyvatel      260 Kč/měsíc
 Celkem      1.960 Kč/měsíc

Termín výplaty první odměny ve výši 1.960 Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem 
01.02.2014.

- Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce člena RM 
a předsedy osadního výboru:

 - za výkon funkce člena RM   1.650 Kč/měsíc
 - za výkon funkce předsedy   1.300 Kč/měsíc
 - za výkon funkce člena zastupitelstva     400 Kč/měsíc
 - příplatek podle počtu obyvatel      260 Kč/měsíc
 Celkem    3.610 Kč/měsíc

Termín výplaty první odměny ve výši 3.610 Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem 
01.02.2014.

- Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy komi-
se rady města:

- za výkon funkce předsedy   1.300 Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel      260 Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva     400 Kč/měsíc
Celkem    1.960 Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1.960 Kč/měsíc se stanovuje dnem 
01.02.2014.

- Schválilo výši odměny za výkon funkce předsedy komise rady města, v případě, že 
se nejedná o člena ZM ve výši 1.300 Kč/měsíc.
Termín výplaty první odměny ve výši 1.300 Kč/měsíc se stanovuje dnem 
01.02.2014.

- Schválilo odměny členům fi nančního a kontrolního výboru a členům Osadních vý-
borů v Hájově a v Prchalově ve výši 350 Kč/měsíc.

- Schválilo odměny členům komisí RM ve výši 350 Kč/měsíc.
- Vytvořilo fond odměn ZM ve výši 100 Kč/měsíc/člen výboru nebo komise.

V závěru loňského roku se město Příbor přihlásilo do celostátní 
soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regene-
race městských památkových rezervací  a městských památkových 
zón za rok 2013. 

Soutěž je organizována Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj ve 
spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezi-
denta republiky a v České republice má již vybudovanou tradici. Poprvé 
byla tato cena udělena v roce 1995.

V Moravskoslezském kraji se do soutěže přihlásila dvě města, Pří-
bor s městskou památkovou rezervací a Bílovec s městskou památko-
vou zónou. Hodnocení krajských kol odbornou porotou složenou ze 
zástupce Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní 
rozvoj (v krajském kole je zastupováno Centrem pro regionální rozvoj) 
a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska probíhalo v lednu 
letošního roku.

Město Příbor vítězstvím navázalo na předchozí úspěchy v této sou-
těži. Krajským vítězem se stalo v letech 2002, 2004, 2006, 2010 a 2012. 
V letech 2002 a 2012 bylo vybráno mezi tři nejúspěšnější města v České 
republice a nominováno na titul Historické město.

V přihlášce do soutěže město prezentovalo nejen dlouholetou 
systematickou péči o  území městské památkové rezervace zahrnující 
kulturní památky, ale i ostatní objekty a veřejná prostranství. Součástí 
byla také prezentace společenského života probíhajícího v historickém 
centru města i jednotlivých památkách.

Po vítězství v krajském kole čeká Příbor celostátní hodnocení. Ko-
mise bude vybírat mezi výherci jednotlivých krajů a vítěz – nositel ti-
tulu Historické město roku 2013 – bude vyhlášen na Pražském hradě 
u příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel v dubnu 2014.

1. Příspěvky lze poskytnout vlastníkům domů, které se nacházejí na 
území MPR Příbor, výjimečně vlastníkům objektů historicky cen-
ných i mimo MPR. O zařazení těchto objektů rozhoduje zastupitel-
stvo města.

2. Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisí:
a) s vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně 

výměna kopií oken, dveří, výkladců, vrat, výměna klempířských 
prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem; 

b) se statickým zabezpečením objektu;
c) s opravou krovu, komínových těles.

3. Příspěvek může být poskytnut maximálně jednou do 3 let.
4. Žádost o  příspěvek musí být adresována na Městský úřad Příbor 

do 30. dubna příslušného roku. Žádosti podané po tomto termínu 
budou projednávány pouze v případě havarijního stavu části objek-
tu a  na práce související s  odstraněním těchto závad bude vydáno 
rozhodnutí stavebního úřadu podle § 139 nařízení nezbytné údržby 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

5. Žádost musí obsahovat:
1. přesný popis uvažovaných prací, 
2. rozpočtové náklady, 
3. doklad o vlastnictví, 
4. závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče, 
5. ohlášení stavebních prací, případně stavební povolení.

6. Příspěvek bude vyplacen až po dokončení prací na základě fi nanč-
ních dokladů a  kolaudačního rozhodnutí nebo potvrzení posky-
tovatele příspěvku o  provedení plánovaných prací v  případě, kdy 
se kolaudační rozhodnutí nevydává. Uvedené doklady musí být 
předloženy s žádostí o proplacení příspěvku do 15. 12. příslušného 
kalendářního roku.

7. Výše příspěvku nesmí překročit 50% prokázaných nákladů nezbyt-
ně nutných na zachování památkové podstaty objektu. 

8. O poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušný orgán města v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném zně-
ní.

9. Stanovisko k žádostem bude žadatelům oznámeno do 14 dnů ode 
dne rozhodnutí příslušného orgánu města.

10. Na příspěvek nemají nárok občané, kteří mají vůči městu nebo 
městem zřízeným či založeným právnickým osobám dluhy po ter-
mínu splatnosti, a občané, kteří v daném roce obdrží příspěvek ze 
státního Programu regenerace MPR.

11. Na příspěvek není právní nárok.
12. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pří-

bora č. 20/8/1/1  ze dne 7. 3. 2013.
13. Schválením těchto pravidel se ruší „Pravidla pro přidělování pří-

spěvku vlastníkům domů (fyzickým osobám) v  MPR schválená 
usnesením Zastupitelstva města Příbora ze dne 26. 6. 2008.

14. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

MĚSTO PŘÍBOR OBHÁJILO VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM 

KOLE SOUTĚŽE O TITUL HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU VLASTNÍKŮM 

DOMŮ /FYZICKÝM OSOBÁM/ V MPR SCHVÁLENÁ 

ZASTUPITELSTVEM MĚSTA PŘÍBORA 7. 3. 2013

Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, informuje o možnosti 
přidělení příspěvku vlastníkům domů, které se nacházejí na území 
Městské památkové rezervace Příbor, výjimečně vlastníkům objektů 
historicky cenných i  mimo MPR dle „Pravidel pro přidělování 
příspěvku vlastníkům domů (fyzickým osobám) v MPR schválených 
Zastupitelstvem města Příbora 7. 3. 2013“ (dále jen „Pravidla“).

Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisí: 
- s vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně 

výměna kopií oken, dveří, výkladců, vrat, výměna klempířských 
prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem,

- se statickým zabezpečením objektu,
- s opravou krovu, komínových těles.

MÚ Příbor tímto vyzývá vlastníky domů nacházejících se na území 
Městské památkové rezervace Příbor a  vlastníky historicky cenných 
objektů mimo MPR k  podání Žádosti o  fi nanční příspěvek dle 
„Pravidel pro přidělování příspěvku vlastníkům domů (fyzickým 

osobám) v MPR schválených Zastupitelstvem města Příbora 7. 3. 
2013“ (dále jen „Pravidla“) včetně potřebných příloh

nejpozději k termínu 30. dubna 2014.

Žádost musí obsahovat: 
- přesný popis uvažovaných prací,
- rozpočtové náklady,
- doklad o vlastnictví,
- závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče,
- ohlášení stavebních prací, případně stavební povolení.

Formuláře žádosti jsou k  vyzvednutí na Městském úřadě Příbor 
- Odboru rozvoje města (kancelář č.13a, 2. patro), kontaktní osoba 
Ing. arch. Petra Martináková.

„Pravidla“ a formulář žádosti jsou také zveřejněny na internetových 
stránkách města www.pribor.eu v  části Městský úřad / Formuláře 
a tiskopisy / Odbor rozvoje města.

VÝZVA VLASTNÍKŮM DOMŮ NACHÁZEJÍCÍCH SE 

NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE MPR 

PŘÍBOR A VLASTNÍKŮM HISTORICKY CENNÝCH STAVEB 

NACHÁZEJÍCÍCH SE MIMO MPR PŘÍBOR
Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ministerstvo kultury zpracovalo praktickou příručku pro vlastní-
ky kulturních památek. Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech 
vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí.  Pomáhá při orien-
taci v příslušných právních předpisech, struktuře a pravomocech jednot-
livých správních orgánů a organizací státní památkové péče. Cílem pří-
ručky je také pomoci při konkrétních situacích, které mohou nastat při 
správě kulturní památky a péče o ni.

Příručka je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. ledna 2014 a je řazena 
do těchto kapitol:

• Právní rámec ochrany kulturních památek.
• Prohlašování kulturních památek.
• Kulturní památky podle předchozí právní úpravy, národní kulturní 

památky.
• Právo vlastníka kulturní památky na bezplatnou odbornou pomoc.
• Obnova kulturních památek.
• Přemisťování kulturních památek.

• Právo státu na přednostní koupi kulturních památek.
• Vývoz kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty do zahrani-

čí.
• Příspěvky vlastníkům kulturních památek.
• Daňové úlevy vlastníka kulturní památky.
• Zrušení prohlášení za kulturní památku.
• Obecné povinnosti těch, kdož nejsou vlastníky kulturních památek.
• Kontaktní údaje územních odborných pracovišť Národního památ-

kového ústavu, archeologických ústavů AV ČR, Ministerstva kultury, 
krajských úřadů a přehled obcí s rozšířenou působností.

• Základní přehled právních předpisů a jiných normativních aktů na 
úseku státní památkové péče.

Příručka je ke zhlédnutí na internetových stránkách Ministerstva kultury
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/obcan-a-nakla-
dani/default.htm a na stránkách města Příbora v sekci Městská památko-
vá rezervace / Informace, dokumenty

• Označení bytu:  Příbor, U Tatry č.p. 1486, byt č. 14, V. podlaží,
   velikost bytu 2+1 o celkové podlahové ploše  

  58,30 m2 (započitatelná 55,45 m2)

• Minimální výše přistoupení k dluhu: 50.000,- Kč

Organizační pokyny:
• žadatel musí být starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který není 

vlastníkem ani nájemcem bytu nebo domu a nemá dluhy vůči městu 
nebo městem zřízeným či založeným právnickým osobám po termí-
nu splatnosti – bude doloženo čestným prohlášením;

 

• formulář přihlášky obdržíte na MÚ v Příboře, nám. Sigmunda Freu-
da 19, Odboru rozvoje města, II. patro, dveře č. 13a); 

• vyplněnou přihlášku včetně čestného prohlášení odevzdejte v zalepe-
né obálce na podatelně MÚ Příbor (informační centrum v přízemí), 
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor v termínu do 6. března 
2014 do 16.00 hod.. Obálku označte textem: Příbor, U Tatry 1486, 
byt č. 14;

Bližší informace k podání nabídky získáte na úřední desce, informačních 
tabulích nebo na adrese: www.pribor.eu

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY

MĚSTO PŘÍBOR vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem 

obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu

Odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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Městský úřad Příbor se zařadí mezi pár měst v  našem kraji, kde 
budou zaměstnanci úřadu komunikovat s osobami se sluchovým po-
stižením. Od února se osm zaměstnanců úřadu účastní kurzu znakové 
řeči. Kurzu se účastní zaměstnanci zařazeni do odboru veřejné správy, 
městské policie, odboru sociálních věcí, odboru investic a správy ma-
jetku a odboru rozvoje města. Lektora zajistila Česká unie neslyšících 
z Ostravy a kurzy se pořádají každý pátek na městském úřadu. Tímto 
krokem se radnice snaží o odstraňování bariér pro občany s různými 
handicapy. Po ukončení kurzu vás budeme informovat, kteří zaměst-
nanci v kurzu obstáli. 

Znaková řeč
Nyní mi dovolte, abych vám sdělil trochu obecných informací 

ke znakové řeči.
Možná vás překvapí, že znaková řeč není mezinárodním dorozumí-

vacím jazykem. Každý jazyk má totiž svou vlastní znakovou řeč. 

Zákon o  znakové řeči z  roku 1998 říká, že znaková řeč zahrnuje 
český znakový jazyk a znakovou češtinu.

Český znakový jazyk
Český znakový jazyk je základní dorozumívací jazyk neslyšících 

v České republice.
Tento jazyk využívá nejen znaky (tvary rukou), ale také mimiku, 

pohyby těla a další. Má vlastní gramatiku a strukturu a je odlišný od češ-
tiny. Pro představu: například „jsem“ - „nejsem“ se vyjadřuje různými 
znaky (nikoliv tedy jen vyjádřením „ne“ před slovem), struktura věty je 
také jiná – „Jak se jmenuješ?“ zní zhruba „Jméno tvoje co?“

Český znakový jazyk je podobný slovenskému a částečně i rakous-
kému. Využívají ho zejména lidé, kteří se jako neslyšící již narodili,                 
či ti, kteří sluch ztratili v raném dětství (neznají tedy češtinu).

Znaková čeština
Znaková čeština je vytvořena slyšícími a využívá českou gramatiku. 

Hlasitě nebo bezhlasně artikulované slovo je doprovázeno znaky.
Tento jazyk využívají převážně ti, co špatně slyší či o  sluch přišli 

v době, kdy už mluvili, takže čeština pro ně není cizím jazykem, a pak 
samozřejmě osoby, které se chtějí s neslyšícími domluvit.

Prstová abeceda
S pomocí jedné či obou rukou, respektive prstů a dlaní se vytvářejí 

písmenka, která patří do české abecedy. Uvádí se, že abeceda na obě 
ruce je snazší a čitelnější. Nejčastěji se používá v případech, kdy je třeba 
říci cizí slovo, název státu, města, řeky a ostatní geografi cké názvy, také 
u jmen a příjmení a v dalších případech.

Žáci druhé třídy Základní školy Příbor, Jičínská 486 navštívili 
ve středu 29. ledna 2014 Městský úřad Příbor. Celou budovou je pro-
vedla Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města.

Jejich první zastávkou bylo informační centrum, kde si mohli orazit 
pohlednice Příbora a dozvěděli se, jakých služeb zde mohou využít. Na 
pokladně městského úřadu tipovali, co všechno zde mohou občané za-
platit, a musíme uznat, že některé odpovědi byly velmi povedené.

Poté se žáci přesunuli do druhého patra, kde je přivítal tajemník 
Městského úřadu Příbor Ing. Arnošt Vaněk a  vedoucí odboru rozvo-
je města Ing. Jaroslav Venzara. Oba povyprávěli dětem o  své činnosti 
a o tom, co všechno mají na starosti. Paní Lenka Habdasová z odboru in-
vestic a správy majetku také stručně informovala o pracovní náplni odbo-
ru, i když děti asi nejvíc zaujala skartovačka, kterou v kanceláři objevily.

Mgr. Irena Nedomová seznámila děti s  kronikami města Příbo-
ra a paní místostarostka Ing. Dana Forišková s panem starostou Ing. 
Milanem Strakošem zjišťovali pohled dětí na město. Poté si děti měly 
možnost nahrát s paní Ivou Bolomovou zprávu do rozhlasu, která byla 
tentýž a následující den vysílána. 

Celá prohlídka byla ukončena na služebně městské policie, kde si 
děti pod dohledem strážnice Evy Durčekové vyzkoušely vysílačky a ně-
které dokonce „skončily v  poutech“. Druháčci odcházeli plni dojmů 
a také pro pracovníky městského úřadu jejich návštěva představovala 
milé zpestření.

Český statistický úřad organizuje v  roce 2014 v  souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výbě-
rové šetření o životních podmínkách domácností v ČR – EU-SILC 2014 (Ži-
votní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. 

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území České republiky v 9 962 domác-
nostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou 

zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé by-
dliště.

Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a  příslušným pověřením, které je ve spojení s  občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které 
jim vydá krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčast-
nění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech 
šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní sta-
tistické službě.

ZNAKOVÁ ŘEČ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR NAVŠTÍVILI DRUHÁČCI

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2014

 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy, Městský úřad Příbor

Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města, Městský úřad Příbor

 Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz
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Vážení,
jak se již stalo tradicí, zasíláme Vám touto cestou 

výsledky dalšího ročníku Tříkrálové sbírky, tento-
kráte již čtrnáctého. Jako většinu let, i letos výsledek 
předčil naše očekávání. Svědčí to jistě o tom, že ne-
ustále roste důvěra v tuto sbírku, i ochota veřejnosti 
podílet se na sociální práci charity.

V době neustálých vládních škrtů a  omezení, 
snižování příspěvků a dotací bychom bez pomoci veřejnosti nemohli 
vykonávat naši práci ve stávajícím rozsahu a kvalitě, nemohli bychom 
pomáhat ani těm nejpotřebnějším, či se podílet na humanitární pomoci 
do zahraničí.

V tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotlivých obcí v oblasti 
našeho působení. Jako každý rok i letos zdůrazňujeme, že výsledky jsou 
pouze informační a rozhodně nemají sloužit k vzájemnému srovnávání. 
Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomá-
hat, či něco obětovat.

Získané fi nanční prostředky lze použít na přímou sociální výpo-
moc osobám v  hmotné nouzi, na humanitární pomoc do zahraničí 
a provoz charitativních projektů.

Výsledky všech předešlých ročníků jsou zveřejněny na našich inter-
netových stránkách: www.charitakoprivnice.cz 

Rádi bychom ještě 
jednou poděkovali všem, 
kteří do sbírky přispěli, 
nebo se na ní jakkoliv po-
díleli.

Věřte, že naše slova 
díků jsou upřímná, i když 
je již možná čtete po ně-
kolikáté.

Miloslav Leško, ředitel

Příborským dárcům 
za jejich štědrost a koled-
níkům za jejich vytrva-
lost děkují organizátoři 
sbírky v  Příboře. Děku-
jeme!

Vladimír Šproch,
koordinátor sbírky v Příboře

obec


skupiny K

Hájov 3 13 246,00

Hodslavice 7 46 835,00

Hostašovice 3 20 346,00

Kopřivnice 18 141 179,00

Libhošť 6 53 493,00

Lubina 15 65 258,00

Mořkov 9 53 396,00

Příbor 10 102 909,00

Rybí 11 50 495,00

Sedlnice 7 34 200,00

Skotnice 2 11 025,00

Štramberk 11 73 387,00

Veřovice 5 37 935,00

Závišice 6 35 151,00

Ženklava 5 22 379,00

Životice 3 19 789,00

Celkem 121 781 023,00

průměr na skupinu 6 454,74

Město Příbor již řadu let poskytuje 
fi nanční příspěvek ZO Českému svazu 
ochránců přírody Nový Jičín na provoz 
Záchranné stanice a centra ekologické 
výchovy v  Bartošovicích na Moravě. 
Pro rok 2014 se město rozhodlo po-
skytnout fi nanční dar ve výši 6.000,- 
Kč, a to za účelem konkrétní podpory 
péče o  zástupce silně ohroženého 
druhu - sovu pálenou. Tato je umístě-
na v záchranné stanici pro volně žijící 
živočichy v Bartošovicích na Moravě. 

Stanice je v provozu již od roku 
1983 a od roku 1992 ji provozuje ZO 
Český svaz ochránců přírody. Za 
tuto dobu stanice zachránila 17 tisíc 
zraněných živočichů a více než 218 

živočišných druhů. Průměrné náklady na komplexní péči jednoho živo-
čicha se pohybují v průměru 2.600,- Kč/rok. 

V bartošovické záchranné stanici využívá možnosti umístit nalezené 
zraněné živočichy i město Příbor. Pro žáky zdejších škol jsou v areálu Zá-
chranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě 
pořádány jejími pracovníky odborné exkurze. 

Sovy jsou již odpradávna spjaty s životem člověka. Její jedince může-
me spatřit i na půdách hospodářských nebo obytných stavení, na kostel-
ních věžích apod. Mozek sov je oproti jiným druhům ptáků výrazně větší 
a  sovy se tak řadí k  ptákům s  nejdokonalejší mozkovou činností. Snad 
právě proto se staly pro člověka symbolem moudrosti. Velikost mozku 
ovlivňuje schopnost smyslů, u sov především zrak a sluch. Oči sov jsou 
svým způsobem u ptáků nejdokonalejším zrakovým orgánem a jsou při-
způsobené k vidění i za velmi slabého světla. Důležitým smyslem pro sovy 
je také hmat. Hmatové „vousy“ soustředěné kolem kořene zobáku sovám 
umožňují dobrou orientaci např. při porcování potravy či krmení mláďat.

Zpráva se záběry ze stanice v Local TV Příbor, www.televize-pribor.cz

Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Diakonie ČCE došlo od 1. ledna 
2014 k zániku Diakonie ČCE – střediska v Příboře sloučením s Diakonií 
ČCE – střediskem v Ostravě do jednoho právního subjektu. Ostravské 
středisko je nástupnickou organizací, která převzala veškerá práva, po-
vinnosti a majetek včetně závazků a nároků ze smluv střediska v Příboře.

Tato reorganizace se žádným způsoben nedotkla poskytování pe-
čovatelské služby a domácí zdravotní péče pro občany Příbora. Služby 
poskytujeme i v roce 2014 v obdobném rozsahu a kvalitě jako v před-
chozím období.

V měsíci lednu měli příborští občané možnost přihlásit se k převze-
tí kompostérů a odvětrávaných košů na biologicky rozložitelný odpad. 

Odbor rozvoje města převzal od občanů 483 přihlášek. 452 občanů 
se přihlásilo k odběru kompostéru a 181 k odběru odvětrávaného koše.

Seznam občanů, kteří se přihlásili, bude zveřejněn v  dubnovém 
Měsíčníku, aby si mohli občané ověřit, zdali jejich přihláška byla při-
jata.

Jak již bylo zveřejněno v  předchozím čísle Měsíčníku, jedná se 
prozatím o průzkum zájmu občanů o  tuto službu. Protože průzkum 
potvrdil dostatečně vysoký zájem ze strany občanů, město bude při-
praveno podat žádost o  fi nanční podporu, bude-li vyhlášen dotační 
titul na zakoupení těchto separačních nádob. 

V případě, že město dotaci získá, zakoupí kontejnery a bezplatně 
je zapůjčí občanům. Podmínky zápůjčky budou aktuálně upřesněny.

CHARITA KOPŘIVNICE

MĚSTO PŘÍBOR PŘISPÍVÁ NA PÉČI SOVY PÁLENÉ

VŠECHNY SLUŽBY DIAKONIE ČCE 

ZŮSTALY V PŘÍBOŘE ZACHOVÁNY

KOMPOSTÉRY A ODVĚTRÁVANÉ KOŠE NA ODPAD ZE ZELENĚ

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. Tel: 556 813 637

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Šárka Tótová, DiS, vedoucí – sociální pracovnice, Pečovatelská služba Příbor, Diakonie ČCE středisko v Ostravě

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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Nový občanský zákoník (NOZ) přináší poměrně podstatnou změ-
nu v dosud užívané terminologii. Nový občanský zákoník se také 
snaží vyhýbat cizím slovům. Pokud je možné nahradit cizí slovo 
bez obtíží českým, preferuje se takové řešení (např. „zapsaný“ mís-
to „registrovaný“, „nakládat“ místo „disponovat“, „umístění“ místo 
„instalace“, „sdělení“ nebo „údaj“ místo „informace“ apod.).

 Avšak v těch případech, kde cizí termín v českém právu zdomácněl 
(např. „orgán“, „forma“, „elektronický“), anebo kde jej lze pro jeho 
přesný význam využít lépe než výraz původem český (např. „pre-
kluze“, „detence“), ponechává nový občanský zákoník tyto poj-
my. 

Terminologické změny :

 Právní úkon je nahrazen pojmem právní jednání.

 Závazek je používán pro označení závazkového vztahu. Záva-
zek již nelze zaměňovat se slovem dluh.

 Půjčka je nahrazena pojmem zápůjčka.

 Pojem občanská sdružení se nově mění na spolky.

 Do právního řádu se vrací pojem závdavek. Kdo jej dá, podá-
vá důkaz o smlouvě a současně poskytuje jistotu, že svůj dluh 
splní. Pokud se dluh nesplní z příčiny na straně toho, kdo dal 
závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat.

 Do právního řádu se dále vrací pojem  rozhrady  – to budou 
ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé 
rozhrady mezi pozemky.

 Mění se terminologie v oblasti předkupního práva. Zákon ho-
voří o dlužníku (jde o označení pro povinného z předkupního 
práva),  předkupníku  (oprávněný) a  koupěchtivém (osoba, 
která má zájem věc od dlužníka koupit) – viz § 2140 NOZ.

 Zavádí se zákonný pojem svévole a škodolibost (§ 2969 NOZ). 
V případě svévole jde o radost škůdce z toho, že škodí, lhostejno 
komu. V případě škodolibosti má škůdce také radost z toho, že 
škodí, ale je to namířeno proti konkrétní osobě.

 Způsobilost k  právním úkonům se bude nadále označovat 
jako svéprávnost.

 Nájem bude mít stejně jako výpůjčka dvě podoby: 
a) nájem 

b) pacht.

 Oba typy smluv jsou úplatným přenecháním věci. Pacht má 
podobné znaky jako nájem, neboť jeho účelem je též právo do-
časného užívání cizí věci.

 To, co především odlišuje pacht od nájmu, je takzvané poží-
vací právo nájemce k propachtované věci. Na rozdíl od ná-
jmu je totiž s právem užívat propachtovanou cizí věc spojeno 
také právo brát z propachtované věci plody a užitky, přičemž 
pachtýř k těmto plodům a užitkům může nabýt vlastnické prá-
vo. Pachtýř je ale současně povinen o propachtovanou věc pe-
čovat jako řádný hospodář, tedy věc udržovat.

 Do právního řádu se vrací pojem výprosa. Výprosa je velmi po-
dobná výpůjčce; od výpůjčky se však liší tím, že při výprose není 
dohodnuta doba, po kterou může výprosník půjčitelem poskyt-
nutou věc užívat, ani účel, ke kterému může výprosník věc uží-
vat. Výprosník užívá věc způsobem přiměřeným její povaze.

 Stejně jako výpůjčka je výprosa poskytována bezúplatně. 
Typickým příkladem výprosy je stav, kdy vlastník pozemku 

nechá vlastníka sousední nemovitosti chodit po svém pozem-
ku – vlastník pozemku je s chováním souseda srozuměn. Tyto 
vztahy většinou vznikají mezi výprosníkem a půjčitelem mlčky. 
Půjčitel vědomě toleruje chování výprosníka, který užívá věc 
půjčitele.

 Půjčitel však musí být s užíváním věci výprosníkem srozuměn. 
Pokud by půjčitel s užíváním věci výprosníkem srozuměn ne-
byl, tak by vztah z výprosy nevznikl – osoba by tak užívala věc 
protiprávně.

 Nový občanský zákoník rozděluje právnické osoby na dvě 
základní skupiny: 

a) korporace

b) fundace

 Korporace se vyznačují členskou základnou (je to sdružení 
osob), kdežto fundace majetkovým základem. Občanský zá-
koník fundace rozděluje na nadace, nadační fondy a  ústav 
(dnešní obecně prospěšné společnosti), pro které se přiměře-
ně použije ustanovení o nadačních fondech.

 Je také třeba upozornit na to, že občanský zákoník poměrně dů-
sledně rozlišuje lhůty a doby. Dosavadní právní úprava užívala 
pojmy „lhůta“ a „doba“ poměrně libovolně. Od nabytí účinnosti 
NOZ dojde ke striktnímu rozlišení užívání těchto pojmů, při-
čemž lhůta bude charakterizovaná jako časový úsek stanove-
ný k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, anebo 
u soudu nebo jiného příslušného orgánu (např. nově již je strikt-
ně používán pojem promlčecí lhůta).

 Naproti tomu dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím 
zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba pro 
vyvolání tohoto právního následku zvláště projevit vůli.

 Praktický důsledek má toto rozlišení v případě počítání času. 
Pokud totiž připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže ná-
sledující. Pro dobu to samé neplatí, tj. připadne-li poslední den 
doby na sobotu, neděli nebo svátek, zůstává tento den posled-
ním dnem sjednané doby (to platí např. u výpovědi apod.). Zá-
kon ale ani v tomto případě nezůstal bezchybný a např. v § 1979 
míchá pojem lhůta i doba.

 Mluví-li se v NOZ o „zákonech“, rozumí se tím jen zákony, ni-
koli všechny právní předpisy (pro ně se volí označení „právní 
předpisy“). Výrazem „zákon“ se rozumí jakýkoli zákon, „tímto 
zákonem“ se rozumí nový občanský zákoník a  „jiným právním 
předpisem“ každý zákon nebo jiný právní předpis odlišný od ob-
čanského zákoníku.

Právní domněnky a fi kce

Nový občanský zákoník rozlišuje právní domněnky (vyvratitelné 
i nevyvratitelné) a fi kce, a v tom směru volí jednotnou dikci.

Výrazem „má se za to, že“ se označuje vyvratitelná právní do-
mněnka, připouštějící důkaz opaku.

Výrazem „platí, že“ se označuje nevyvratitelná právní domněnka.

Výrazem „považuje se za“ nebo „hledí se na“ se označuje právní 
fi kce.

Příště koupě a prodej v novém občanském zákoníku.

NOVÉ POJMY, KTERÉ SE VYSKYTUJÍ

V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
JUDr. Radomír Velička, právník Městského úřadu Příbor

PRÁVNÍ RUBRIKA II.
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JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Technické služby města Příbora uskuteční ve dnech  od 7. dubna 2014 

do 17. dubna 2014 jarní svoz objemného odpadu dle přiloženého har-

monogramu svozu velkoobjemných kontejnerů /VOK/.

Vany jsou určeny pro:

 velkoobjemový odpad, jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, 

matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady.

Do van je zakázáno odkládat:

 nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové 

fi ltry a jiné),

 běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic,

 zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve) ,

 pneumatiky,

 stavební odpad - cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad 

obsahující nebezpečné látky (eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest),

 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.

Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice  483

Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora v ulici Štramberské mohou ob-

čané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově 

a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:

 nebezpečné odpady,

 objemný odpad (200307), 

 vytříděné složky komunálního odpadu – sklo (200102), papír (200101), 

kovy (200140),

 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světel-

né zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní

i samostatné PC, malé a velké spotřebiče), 

bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektro-

zařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. 

Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elek-

trozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto 

elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2014.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2014:

 170904 – jiný stavební a demoliční odpad,

 170107 – směsi nebo oddělené frakce betonu (suť),

 170903 – jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky 

(eternit, lepenka,  asfaltové směsi, azbest),

 170506 – vytěžená hlušina.

I nadále platí, že občan za uložení pneumatik v areálu zaplatí. Přijímáme 

pneumatiky s  diskem i  bez disku, a  to dle platného ceníku pro rok 2014. 

Občané jinak mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservi-

sech.

SBĚRNÝ DVŮR V  AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA JE OTEVŘEN 

V ROCE 2014 NÁSLEDNĚ:

PONDĚLÍ      od 8.00 do 11.00       od 12.00 do 16.30       

STŘEDA        od 8.00 do 11.00       od 12.00 do 16.30

SOBOTA       od 8.00 do 12.00

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno. V přípa-

dě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte na telefonní číslo: 556 725 046 

– kancelář TS města Příbora nebo mobil 737 245 986 – Irena Zárubová. 

HARMONOGRAM JARNÍHO SVOZU VOK - duben 2014

datum hodina stanoviště

7. dubna 2014 15.oo-18.oo Jiráskova x Šafaříkova
pondělí 15.oo-18.oo Švermova x Dukelská

15.oo-18.oo Šmeralova x Gagarinova
8. dubna 2014 15.oo-18.oo Okružní u separ. nádob
úterý 15.oo-18.oo Kpt. Jaroše x Fučíkova
  15.oo-18.oo Jičínská x sídliště
9. dubna 2014 15.oo-18.oo Lidická u Kulturního domu
středa 15.oo-18.oo Masarykova x Hřbitovní
  15.oo-18.oo B. Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím)
10. dubna 2014 15.oo-18.oo Stojanova x Smetanova
čtvrtek 15.oo-18.oo Smetanova x K. H. Máchy
  15.oo-18.oo O. Helmy
11. dubna 2014 15.oo-18.oo Na Valše u kurtů
pátek 15.oo-18.oo Na Hrázi
  15.oo-18.oo Štramberská x Bezručova
12. dubna 2014 8.oo-11.oo Kopřivnické Paseky - u paní Kolářové
sobota 8.oo-11.oo Hájov U Pomníku

8.oo-11.oo Prchalov u obchodu
  8.oo-11.oo Paseky u Jurečků
14. dubna 2014 15.oo-18.oo Pod Haškovcem
pondělí 15.oo-18.oo Větřkovská x Sušilova
  15.oo-18.oo Vrchlického x Za Vodou
15. dubna 2014 15.oo-18.oo Wolkerova x U Trati
úterý 15.oo-18.oo Komenského - pod letadlem
  15.oo-18.oo J. V. Choráze za obchodem
16. dubna 2014 15.oo-18.oo Vrchlického u hřiště
středa 15.oo-18.oo Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici
  15.oo-18.oo Myslbekova x U Čecha 
17. dubna 2014 15.oo-18.oo 9. května x brána bývalé TATRY
čtvrtek 15.oo-18.oo 9. května x Osvobození
  15.oo-18.oo B. Němcové x Hluboká

28.03.2014 Lidická + parkoviště u Sokolovny
31.03.2014 Dukelská
01.04.2014 Plocha u TS

Místecká – pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány

02.04.2014 Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS

03.04.2014 Tyršova
Fučíkova včetně spojky Jaroše

04.04.2014 Masarykova
07.04.2014 Komenského spodní část + parkoviště

Npor. Loma – po křižovatku s ul. Šafaříkovou
15.04.2014 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice

Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
16.04.2014 Npor. Loma – horní část k hřišti

Každoročně po skončení zimní údržby provádějí technické služby na území města Příbora a místních částí strojové čištění komunikací od štěrku po zim-
ních osypech, včetně čištění kanalizačních šachtic. V této souvislosti bude na určených komunikacích a parkovištích (viz tabulka) přechodně omezeno stání 
motorových vozidel. Děkujeme všem občanům, kteří respektují dopravní značení a pomáhají tak rychlému a bezpečnému zajištění těchto prací. 

PLÁN STROJOVÉHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

S UZAVŘENÍM PARKOVACÍCH MÍST

17.04.2014 Šafaříkova od křižovatky Npor. Loma k ul. Štramberské
Gagarinova

18.04.2014 Bezručova
ČSA od Jičínské po křižovatku s ul. Frenštátskou
Ul. 28. října

22.04.2014 U Tatry – parkoviště
Pionýrů + parkoviště

23.04.2014 Myslbekova
24.04.2014 Dr. Čejky + cyklotrasa
25.04.2014 Nová

Choráze
28.04.2014 U Tatry – mimo parkoviště

Zd. Nejedlého
29.04.2014 Lomená – spodní část
30.04.2014 Okružní

Nerudova
Šmeralova



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  9

Technické služby města Příbora mají ve svém vozovém parku nové 
pomocníky. Jedná se o samosběrný zametací vůz pro čištění komuni-
kací Ladog G 129 a nakladač LOCUST L 752. Kromě toho jsme pořídili 
deset velkoobjemových kontejnerů o objemu 10 m2. 

Všechno uvedené je pořízeno v rámci dotačních pro-
gramů ze Státního fondu životního prostředí a Evropské 
unie. Celková výše investice je cca 5 mil. Kč, z toho 90 % 
pokrývají dotace. 

Občané města mají možnost nový zametací vůz vidět už při jarních 
úklidových pracích. Nakladač a velkoobjemové kontejnery budou slou-
žit především ke zkvalitnění služeb spojených s nakládáním s odpady.

„Příborské zvony zvoní na všechny strany, svolávají Moravany“. 
Toto jsou slova vyřčená biskupem Hlouchem, když po druhé světové 
válce znovu světil příborské zvony – zvlášť největší zvon, pojmeno-
ván MATKA BOŽÍ, který Němci sundali z věže kostela k roztavení na 
zbraně. Díky Bohu se tak nestalo a zvon se vrátil řízením Božím zpět. 
Dodnes se tahá ručně za lana, aby zvonil o svátcích, před nedělní mší 
svatou, při pohřbech. A to vše je zásluha velmi obětavého našeho před-
sedy KDU – ČSL, bývalého místostarosty, pana Jana Monsporta, který 
se koncem března dožívá zasloužených 70 let svého života. 

Chceme mu moc tímto poděkovat za vše, co pro naše město udě-
lal a stále dělá. Starost o zvony, chod věžních hodin, práce kostelníka 
a vlastně starost o všechny čtyři kostely ve městě. Přejeme mu a vypro-

šujeme do dalších let pevné zdraví a  moc Božího požehnání, zvláště 
pomoc Panny Marie.

Za všechny členy KDU – ČSL a farníky sourozenci V. a. K. Greinerovi

Česká pošta, s.p. – pobočka Příbor změní od 1. března 2014 provozní dobu:

Pondělí – pátek: 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
Sobota:  8:00 – 10:00

V  roce 2007 bylo Sdružení historických sídel  Čech, Moravy a Slez-

ska osloveno hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby soutěž u nás 

zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi rádo ujalo 

této výzvy a výsledkem jsou úspěšné první čtyři ročníky. Celá soutěž 

vrcholí předáváním cen a  diplomů u  příležitosti Mezinárodního dne 

památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě, v roce 2014 to 

bude 17. dubna.

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z  největších světo-

vých akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.

Soutěž je určena pro žáky a  studenty základních a  středních 

škol, kteří přihlásí fotografi e, které budou vyjadřovat hlavní myš-

lenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, 

podpořit znalosti historických budov a  zahrad, venkovských a  měst-

ských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž 

není pouhou „fotografi ckou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s umě-

leckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, 

které přes svou možnou fotografi ckou zajímavost, neodpovídají tako-

vému záměru.

Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma Zoner 

každoročně věnuje hodnotné ceny pro účastníky. Vzhledem k velké me-

zinárodní prestiži soutěže se také Sdružení rozhodlo vysílat do Stras-

bourgu první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost poznat evropské 

instituce a získat mnoho neocenitelných zkušeností.

Technické specifi kace soutěže pro rok 2014:

Pro poslání fotografi í je uzávěrka 31. 3. 2014. 

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příle-

žitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Špa-

nělském sále dne 17. dubna 2014 a postupují do mezinárodní soutěže. 

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria: 

Téma:   Architektonické dědictví 

Účastníci :  Mládež navštěvující školní zařízení 

Věkový limit:  21 let

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografi í v  České republice: 

31. 3. 2014    

V letošním roce poprvé musí účastníci vkládat fotografi e přes in-

ternet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz .

Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografi e. 

Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografi í musí pro-

běhnout najednou.

Není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografi i, odeslat, a následně 

za několik dnů vložit další fotografi i.

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS 
na tel: 224 213 166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz .

NOVÁ TECHNIKA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY

BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

OZNÁMENÍ

SOUTĚŽ „MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY“

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor

Příbor 17. 2. 2014

v ČR organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
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Dne 14.01.2014 bylo v 13:50 hod. přijato telefonické oznámení od občanky 
města, že před chvíli se k ní do domu pokoušely pod záminkou kontroly stavu 
elektroměru dostat 3 ženy. Oznamovatelka dále uvedla, že jedné bylo okolo 30 let 
a druhé okolo 35 let. Třetí ženy si oznamovatelka moc nevšimla a bližší popis žen 
také neuvedla. Ihned bylo provedeno vyhledávání žen v blízkosti bydliště ozna-
movatelky, ale bez výsledku. Údajně měly z místa odjet nezjištěným vozidlem.  
V souvislosti s tímto případem Městská policie Příbor nabádá občany k větší 
opatrnosti. Základem je do bytu nebo domu nevpouštět cizí osoby, a pokud 
možno s nimi ani nekomunikovat. Pracovníci různých společností, kteří do 
bytů docházejí z důvodu odečtu elektroměrů, vodoměrů, měřičů plynu a po-
dobně, mají u sebe příslušný průkaz, který po vyžádání musí předložit. Vět-
šinou jsou obyvatelé předem informováni písemně, vyvěšením na nástěnce 
domu nebo i rozhlasem, že v určitém datu budou pracovníci té a té společnosti 
jednotlivé byty, domy navštěvovat. Pokud ovšem pojmete nějaké podezření, je 
dobré ověřit si takového pracovníka telefonicky u příslušné společnosti nebo 
přivolat hlídku městské policie nebo Policii ČR. 

Dne 23.01.2014 byla požádána hlídka městské policie v 11:49 hod. Policií 
ČR Příbor o asistenci, kdy  v prodejně Penny Market na ulici Lidické mělo dojít 
ke krádeži zboží. Na místě bylo zjištěno, že pokusu o krádež se dopustil 24letý 
muž z Mořkova, který se pokusil přenést přes pokladnu dvě kávy v celkové 
hodnotě 170 Kč. Jelikož bylo zjištěno, že muž se podobného skutku dopustil 

opakovaně, celou událost si převzala Policie ČR Příbor k dalšímu šetření pro 
podezření ze spáchání trestného činu krádeže. 

Dne 27.01.2014 byla přijata MMS zpráva z fotopasti umístěné v městském 
lese z důvodu častých krádeží dřeva, kdy na fotografi i byl zachycen muž a tak-
též přistavené osobní vozidlo. Z tohoto důvodu hlídka městské policie okamži-
tě vyjela na místo, kde spatřila zaparkovaný osobní automobil tovární značky 
Škoda-Favorit modré barvy. V lesním prostoru v blízkosti vozidla se pohyboval 
muž, který na dotaz hlídky, co zde dělá, nic bližšího nesdělil, pouze uvedl, že 
přijel na místo vozidlem. Jelikož muž u sebe neměl žádné doklady, ani řidičský 
průkaz, byl převezen na OO PČR Příbor. Následně bylo zjištěno, že se jedná 
o  28letého muže z  České Lípy, který má zadržený řidičský průkaz. Událost 
nadále řeší Obvodní oddělení PČR Příbor. 

Dne 03.02.2014 bylo přijato telefonické oznámení od pracovnic městské-
ho úřadu, že před malou chvíli viděli z okna kanceláře, jak osobní vozidlo na-
bouralo do parkovacího automatu. Na místě bylo zjištěno, že řidičku osobního 
vozidla tovární značky Ford oslnilo slunce a ona z tohoto důvodu nabourala do 
betonového květináče a následně do parkovacího automatu. Řidička nebyla ni-
jak zraněna, pouze byla z celé události otřesena. Do příjezdu dopravní policie 
vyčkala na služebně městské policie, kde se také podrobila orientační dechové 
zkoušce s negativním výsledkem. Následně si celou událost k dalšímu šetření 
převzala hlídka Dopravního inspektorátu Policie ČR Nový Jičín. 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR
Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Zdenka Pechová  
Vlasta Simprová  
Eva Kubáňová  
Ladislav Pavlačík  

Blahopřejeme jubilantům narozeným v březnu.

Zdeňka Opluštilová  
Drahomíra Volná  
Josef Grela  
Marie Kovalčíková  

Danuše Wankeová  
Milada Judová  
Miluše Kopalová  
Jiří Vajda  

Libuše Vodičková
Jan Monsport  
Karel Rozsivka  
Rudolf Jarnot  

Marie Štěpánová  
Antonín Filipec  
Vlasta Horečková  

 Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:

Jiřina Miklová  
Marie Hřeblová  

Alena Janotková 
Stanislav Wank  

Marie Sukupová  
Milan Pečinka  

Jiřina Vlkovičová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN

Latinskoamerická spisovatelka Marcela Serranová přiná-

ší v románu Deset žen odvážný a objevný pohled na mezilidské 

vztahy. Deset žen chodí na sezení k terapeutce Nataše, která se 

rozhodla sezvat je dohromady, protože věří, že rány se mohou 

začít hojit jen tehdy, když se prolomí ledy mlčení. Hrdinky tohoto románu při-

jímají Natašinu výzvu, aby se pokusily pohlédnout na svůj život novýma očima.

Historický román Colina Falconera Stigmata nás zavede do Svaté země 

roku 1205. Rytíř Philip de Vercy bojoval dlouhé měsíce s nevěřícími a teď se vrací 

domů do Francie. Tam ho ale nic příjemného nečeká. Milovaná žena zemřela při 

porodu a  jeho novorozený syn je vážně nemocný. Jakmile se Philip doslechne 

o léčitelce z Languedoku, mladé ženě požehnané darem uzdravovat, neváhá ani 

na okamžik. Křížová výprava proti katarům, s nimiž se Philip zaplétá stále víc, je 

krutá a nemilosrdná.

Humoristický román Poslední aristokratka spisovatele a  kastelána Evžena 
Bočka je plná komických postav a situací. František Antonín hrabě Kostka z Kostky 

je potomek šlechtického rodu žijící v New Yorku. Po pádu komunistického režimu 

se s americkou manželkou Vivien a dcerou Marií vrací do Čech, aby převzal rodové 

sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál: zpátečnického kastelána, hy-

pochondrického zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene…

Spisovatelka Julie Kiblerová se ve své prvotině Odveď mě domů  nechala 

inspirovat rodinnou historií. Napsala dojemný a tragický příběh o zakázané lásce, 

předsudcích, falešné morálce, pokrytectví a ztrátě iluzí. Mladá Isabel ze zámožné 

rodiny a Robert, bratr jedné z černošských služek se sblíží a jejich vztah pokračuje 

i přesto, že matka zakáže Isabel, aby se s Robertem stýkala. Mladí milenci vymyslí 

plán, jak utéct aby mohli žít spolu. Jejich štěstí však netrvá dlouho. Rodina Isabel 

velmi brzy rozpoutá hotové peklo.

Lazebníkova dcera je tajuplný román z rudolfi nské doby. Americká autor-

ka Linda Laff ertyová napsala příběh, který vychází ze skutečné události, jež ve 

své době otřásla habsburskou monarchií. Píše se rok 1606 a hlavní město Praha 

ukrývá tajemství, o němž si nikdo netroufá mluvit. Román je vzrušující četbou 

pro čtenáře, kteří se zajímají o rudolfi nskou dobu, starou Prahu, okultní vědy, 

magii a alchymii.

Španělská spisovatelka Dolores Redondo napsala detektivku Neviditelný 

strážce – první díl trilogie Baztán. Hlavní hrdinka Amaia Salazarová, inspektor-

ka z oddělení vražd, pronásleduje rituálního vraha inspirovaného silnou sexuální 

symbolikou tradiční baskické mytologie. Mezitím bojuje proti profesní žárlivos-

ti některých kolegů, proti dávných nevyřešeným konfl iktům se svými sestrami 

a proti ponurému tajemství, které poznamenalo jejich dětství a které se vrací…

JUBILANTI  BŘEZEN 2014
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Opět po roce je tady doba, kdy se děti připravují na vstup do základ-
ního vzdělávání. V naší základní škole jsme se snažili, aby to byl pěkný za-
čátek jejich nové životní etapy. Ve škole děti i rodiče přivítaly paní učitel-
ky. Děti s nimi počítaly, recitovaly, kreslily a poznávaly obrázky. Některé 
děti si vyzkoušely pohádkový zápis.  Po úvodu v tělocvičně a seznámení 
se s pejskem a kočičkou děti plnily úkoly na čtyřech stanovištích. Musely 
prokázat dovednosti v oblasti matematických představ, zručnosti v hrubé 

i  jemné motorice. Všichni předškoláci se snažili. K příjemné atmosféře 
zápisu přispěli žáci naší školy vyhotovenými dárky pro naše malé kama-
rády.

K zápisu do 1. tříd se dostavilo 7. 2. 2014 53 dětí. 5 zákonných zástup-
ců požádalo o odklad školní docházky. Do 1. tříd v září nastoupí pravdě-
podobně 48 žáků. 
Všem budoucím prvňáčkům přejeme hezký vstup do první třídy.

Ve druhém únorovém týdnu hostila Základní škola Jičínská šestici za-
hraničních studentů, kteří žákům představili své země a jejich kultury. Naše 
škola se do projektu zapojila již potřetí, letos jsme přivítali studenty z Bosny, 
Brazílie, Číny, Kostariky, Malajsie a Turecka. 

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti 
s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení 
předsudků a stereotypů. Cílů projektu se dosahuje prostřednictvím výuky 
stážistů v hodinách, neformálních setkání i pobytu zahraničních studentů 
v rodinách, které jim poskytují ubytování.

Významným přínosem je pochopitelně povzbuzení žáků k učení cizích 
jazyků, zvláště angličtiny. Hlavní organizátorka projektu na naší škole, Mgr. 
Markéta Simperová, k tomu říká: „Přítomnost stážistů vede k přirozenému 
používání angličtiny jako nástroje komunikace, oživuje výuku a vyvolává zá-
jem o poznání jiných kultur. Děti vidí cíl výuky a to je motivuje k další práci.“

Zajímavostí letošního EDISONa byla i ukázka práce stážistů pro veřej-
nost. Rodiče našich žáků i příborští občané si tak mohli „ochutnat“ vzdělá-
vání formou přímé interakce v cizím jazyce. Škola tak navázala na úspěšnou 
akci „Škola jazykům otevřená“ z ledna letošního roku, kdy jsme prezentovali 
formy jazykové výuky, které používáme v angličtině, španělštině a němčině. 

Foto: Erik Kerekeš, Jakub Monsport, 9. B
Reportáž v Local TV Příbor a na www.televize-pribor.cz

Letošním pohádkovým zápisem provázeli předškoláky pejsek s kočičkou, kteří našli 
pohozenou panenku. Panenka byla smutná, neměla si s čím hrát. Budoucí školáci neváhali 
a rozhodli se pejskovi a kočičce pomoci s hledáním hraček pro opuštěnou panenku. 

Děti prošly čtyři stanoviště, na každém plnily různé úkoly: hospodařily s  pejskem 
a kočičkou, vyšívaly noční košilku, nesly dopis, pekly s pejskem a kočičkou dort. Při tom 
si ani nevšimly, že si učitelé naší školy ověřovali, jak umí kreslit, počítat, vyslovovat, jakou 
mají paměť, jak jsou obratní, či jestli umí zavázat tkaničku a spoustu dalších věcí, zkrátka, 
zda jsou připraveni na roli prvňáků. 

Po splnění všech úkolů přinesly děti panence spoustu hraček. Nejen pohádka měla 
šťastný konec. Z předškoláků se stali zapsaní budoucí školáci, dostali na krk klíč od naší 
školy a drobné dárečky jako upomínku na tento důležitý den.

Fotografi e Erik Kerekeš, 9. B

Jednou z nejočekávanějších akcí naší školy je každoroční lednový lyžařský výcvik. 
Již tradičně jsme vyjeli do zimního království ve Velkých Karlovicích, do horského 
hotelu Kyčerka.

V letošním roce nám počasí nepřálo a  sněžení jsme se nedočkali. I přesto nám 
SKI AREÁL Kyčerka umožnil celý týden lyžovat na technickém sněhu. Sluníčko na 
nás občas vykouklo, a tak jsme si to užili. Jen skákat do závějí nám nebylo umožněno.

Páteční loučení s Kyčerkou přerušil příjezd autobusu. Hurá, jedeme domů! Zase příště!
Děkuji instruktorům školního lyžování a snowboardingu Michaele Eliášové, Zdeň-

ku Liškovi a Radku Eliášovi.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Mgr. René Brinda, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Michaela  Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Miriam Reichertová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

ZE ŠKOL

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘÍBOR, 

JIČÍNSKÁ 486, OKRES NOVÝ JIČÍN

KULTURY SVĚTA POD JEDNOU STŘECHOU:                                           

PROJEKT EDISON V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ

POHÁDKOVÝ ZÁPIS

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
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Je všeobecně známo, že se děti hýbou čím dál méně. A tak jsme s kolegyní přemýšlely, co bychom mohly v hodinách TV nabídnout, aby se 
tato situace změnila. Našla jsem hru, která mě zaujala tím, že se do ní musí zapojit všichni na hřišti, nikdo se nemůže tzv. „vézt“. 

Jmenuje se kin-ball a našla odezvu i mezi našimi žáky. Je to nová míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby naší doby. 
I když je dost fyzicky náročná (každý se hýbe téměř 72 % času), je dynamická, a proto zábavná. 

Cílem hry je nepustit míč na zem. Vzhledem k tomu, že hrají tři týmy, musí se sledo-
vat skóre a taktizovat, a to děti velice baví. 

Jde především o spolupráci všech hráčů, tedy vylučuje se individualismus. Žáci ne-
musí být sportovní talenti, a přesto si užijí stejně jako ti, kteří jsou sportovně nadaní. Rov-
něž nelze ze hry nikoho strategicky vyloučit. Jelikož musí být hráči neustále rozmístěni 
okolo míče, musí běhat!!! 

A to je cílem – být v pohybu.
Protože mohou hrát děvčata i chlapci společně, uspořádali jsme v den vysvědčení tur-

naj smíšených družstev mezi žáky 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku. Všichni velice urputně 
bojovali o postup do fi nále a poté o první místo. 

Myslím, že se všem čas spojený s pohybem líbil. Někteří se ptali, jestli bude turnaj i na 
konci roku. Uvidíme. A chcete-li o tomto sportu vědět víc, podívejte se na naše webové 
stránky nebo se přijďte třeba podívat. Naši žáci vás s ním určitě rádi seznámí.

Bylo - nebylo, ale asi bylo, protože kdyby nebylo, stěží bychom se všichni dostali do pohádky, do Ledové perníkové chaloupky upro-
střed kouzelného lesa - tam vysoko v horách s ještě ledovější babou Jagou.

A jak už to v pohádkách bývá, dobro vždy vítězí nad zlem, ale nic není zadarmo. A tak 
abychom babiznu v dobrou bytost napravili, dělali jsme vše, co si přála: kreslili, malovali 
na šátky, relaxovali s  kouzelnými světýlky, zpívali s  kytarou, v  lese si hráli, narozeniny 
Martínka oslavili, navzájem si pomáhali, vzkaz rodičům poslali, také hodně baštili a bez 
slziček usínali. Každý den jsme za babou Jagou docházeli a sledovali, jak jí srdce jihne...

Celý pohádkový příběh nás provázel pětidenním pobytem na Kyčerce, dokonce i na 
lyžích, na kterých třetina dětí stála poprvé (no bodejť by ne, když nejmladším byly čtyři 
roky a kousek!). A opět i letos lyžařský sport zvládly všechny děti. VŠECHNY!

Ani pro nás dospěláky (dřina a zodpovědnost 24 hodin denně), ani pro děti (4 noci 
bez mámy) to není úplně ten nejjednodušší týden, to si jistě dokážete představit. Ale 
přesto je to jedna z nejkrásnějších akcí, protože se navzájem poznáme úplně jinak a tolik 
pozitivního, co z dětí vyzařuje přímo do nás a ladí nás „do úsměvu“, to se nikde na světě 
koupit nedá. Tak krásnou zimu i vám.

Očekávané pracovní předpoklady:
• zručnost při práci se zahradním nářadím a zahradní technikou,
• samostatnost, zodpovědnost a důslednost,
• možnost pracovat v pracovní dny (odpolední hodiny) a střídavě o víkendech.

Práce bude probíhat na základě uzavřené dohody o provedení práce v termínu 
od 1. 4. – 31. 10. 2014. 

Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz

Letošní minikarneval pořádaný Lunou ve středu 5. února 2014 se 
organizátorky rozhodly pojmout tak trochu netradičně. Aby se bavily 
nejen děti, ale také maminky, babičky, tatínci i dědečkové. Proto i do-
spěláci přišli v maskách.

Na dětech bylo vidět nadšení, maminky a babičky tu najednou ne-
byly jako doprovod, ale jako součást jejich karnevalu. Celkem přišlo 
jedenačtyřicet dětí v maskách, jedenatřicet dospělých a šestnáct holek 

ze Zumby, 2 děti ještě nenarozené a nechyběla ani mezinárodní účast. 
O zábavu se postaraly mimo jiné i  děvčata z  tanečního kroužku 

„Zumbička“ pod vedením Renáty Fialové. 
Užili jsme si to skvěle a dětem se vůbec nechtělo domů. Jsme skvělá 

parta, která si s dětmi užila zábavu, hry a na závěr i malé sladké pohoš-
tění. 

Tak zase za rok….!
Více na www.televize-pribor.cz , 8. zprávy 2014

Mgr. Libuše Zahálková, Základní škola Npor. Loma Příbor

Iveta Šrubařová, ředitelka Mateřské školy Hájov, s.r.o.

Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ

Maminky a babičky ze Zvonečku

HRAJEME KINBALL

„MOJE ŠKOLKA“ NA LYŽÁKU

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBOR, PIONÝRŮ 

NA BENÁTKÁCH PŘIJME SPRÁVCE ŠKOLNÍ ZAHRADY

OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST

NETRADIČNÍ KARNEVAL V LUNĚ PŘÍBOR
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ROK 2013 V PŘÍBOŘE

JAK JSME ZAZNAMENALI LOŇSKÝ ROK V LOCAL TV ... 2. DÍL

DUBEN

* Duben začal pro seniory se zájmem o vzdělávání počítačovým kurzem. 

10 lekcí za 400 Kč proběhlo v Základní škole Npor. Loma. Absolvovalo ho 

20 seniorů.

* Příbor se účastnil 15. roč. soutěže Zlatý erb, soutěže webových stránek. 

V krajském kole v kategorii Nejlepší webová stránka města skončil rozdílem 

pouhé desetiny bodu za třetím Bohumínem. V kategorii Nejlepší elektro-

nická služba Příbor přihlásil dvě služby - zasílání sms zpráv s informacemi 

z města a vysílání zasedání zastupitelstva. „V rámci kraje jsme skončili na 

vynikajícím 2. místě právě se záznamy zastupitelstva,“ řekla tehdy Ing. Iveta 

Busková, vedoucí kanceláře vedení města. 

* Na 50 lidí si přišlo 11. dubna poslechnout do hostince u Simprů vyprávění 

o vzniku Prchalova - 215 let staré obce. Přednášel Václav Michalička, ve-

doucího Muzea Příbor. Exponáty - zdravotní průkazky koní, místní matriční 

zápisy a další - přinesli Prchalovjané. 

* 13. dubna zamířilo do sálu Kulturního domu 114 diváků, většinou dětí. 

Divadlo Krapet přijelo s představením Včelí medvídci.

* 14. dubna došlo v  zahrádkářské kolonii Hájovka k  neobvyklé nehodě. 

Osobní auto vylétlo z cesty a svisle se zaklínilo u jedné z chatek. Auto vy-

prostila až Tatra 815 z novojičínské stanice Hasičské záchranné služby.

* 19. ročníku Veselého zpívání se 17. 4. v Kulturním domě účastnilo 96 dětí, 

z toho 25 sólistů všech mateřských škol v Příboře a Hájově! Zpívání organi-

zovala Mateřská škola Pionýrů. Nejmladším vystupujícím byly 3 roky, nej-

starším 7. 

* Jazzová alej aneb Průřez dějinami jazzu - s tímto programem se představil  

30členný komorní sbor Masarykova gymnázia 17. dubna v refektáři klášte-

ra. Sbor vedly Renáta Navrátilová a Blanka Hrubá.

* Už 7. března si město prohlédla komise Sdružení historických sídel Čech 

a  Moravy. Rozhodovala o  vítězi soutěže památkových rezervací a  zón 

ČR. Příbor postoupil do celostátního kola. Výsledek byl vyhlášen 18. 4. na 

Pražském hradě. Titul Historické město roku 2012 získala podkrkonošská 

Jilemnice. Ve vítězství proměnila svou už třetí nominaci. Zklamáni, ovšem 

se sto tisíci korunami za umístění, odcházeli další dva fi nalisté - Cheb a Pří-

bor. Postup mezi tři top města ze 47 přihlášených zón a  rezervací z  celé 

republiky byl velkým úspěchem, vítězství by ale Příboru slušelo. Ing. Milan 

Strakoš, starosta Příbora tehdy řekl: „Je to tak, jak to je. Myslím si, že je třeba 

pokračovat dál a je třeba přihlášku podat znovu a znovu se snažit získat titul 

Historické město roku 2013.“ 

* 20. 4. město pořádalo Den památek. Zahájila ho Společnost S. Freuda 

s předsedkyní Marií Šupovou vyhlášením výsledků soutěže O nejzajíma-

vější fotografi i Lišky Bystroušky. 

* Den památek pokračoval. Ve farním kostele vystoupilo Pěvecké sdružení 

Kopřivnice. Na náměstí se představili kyrysník a sokolníci s dravci. Vystou-

pili loutkoherci divadélka Tilia, hrnčíř, řezbář, razič mincí, kat. Ale nejen 

na náměstí bylo živo. Rodný dům S. Freuda se proměnil v tiskařskou dílnu, 

v klášteře se vyráběly svíčky a papír a na zahradě se střílelo. Den památek 

končil procházkou na starý hřbitov a ukázkou dovedností kyrysníka. 

* Po patnácté pořádala Diakonie v  Příboře díky dobrovolnicím Šatník.  

15. - 26. 4. přinášeli lidé do sborového domu Českobratrské církve evange-

lické nepotřebné šaty a boty. Vše putovalo do skladu v Úpici a odtud tam, 

kde bylo třeba.

* 23. dubna bylo po  Příboře rozmístěno 21 nových kontejnerů na zeleň 

ze zahrad. Vyvážely se 2x týdně a zájem o ně byl veliký. Technické služby 

nadále přistavovaly i tři velkoobjemové vany na zeleň. 

* Den Země pořádali v Muzeu Příbor - pozvali děti na výstavu Fauna Poodří 

a Pobeskydí, pořádaly ho i pracovnice odboru rozvoje městského úřadu - šly 

s dětmi např. do stáje u Michálků a k boroveckým rybníkům. Dni Země se 

věnovali i v Základní škole Jičínské. Žáci vyráběli předměty z odpadového 

materiálu. Předměty vystavili před školou.

* 24. dubna byla zahájena v Galerii na radnici výstava fotografi í Stanislavy 

Slovákové.  Autorka ji nazvala Jen tak, a znamenalo to, jen tak si chodím 

městem, přírodou, jen tak si fotím….a dělám radost nejen sobě, ale i dru-

hým. 

* 25. dubna v podvečer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u požáru v Hájově. 

Hořela stodola v areálu bývalého státního statku, kdysi Hájovského dvora. 

Stodola byla plná balíků slámy. Majiteli vznikla škoda téměř 100 tisíc Kč.

* Poslední pátek v měsíci 26. dubna se v Příboře poprvé konal farmářský 

trh. Do Příbora přijelo 24 prodejců s pestrou nabídkou. Co scházelo, byly 

voňavé masné a též domácí mléčné výrobky. Další trhy byly naplánované na 

31. 5. a 28. 6. Zájem o ně ale nebyl takový, jak se předpokládalo.  

* 11. ročník prodejní výstavy květin a sazeniček 27. a 28. 4. symbolicky od-

startoval novou sezonu na městském koupališti. Počasí milovníkům květin 

nepřálo. Přesto se květiny i sazeničky zeleniny prodávaly.

* Na mimořádném zasedání 29. 4. se projednával jediný bod, zda ponechat 

v rozpočtu 700 tis. Kč na prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Na Be-

nátkách pro potřeby převážně budoucích stavitelů domů i některé stávající. 

13 zastupitelů odsouhlasilo přesunutí částky do rezervy, a tak se prodlouže-

ní vodovodu a kanalizace v ulici zastavilo. 

* 30. dubna létaly v Příboře u Čechů, a poprvé také u  Jaalu v Klokočově, 

čarodějnice. A týž den se v Klokočově ve Skarabu  stavěla májka. 

KVĚTEN

* Květen v Příboře začal prvomájovým koncertem Dechového orchestru 

mladých Příbor v parku. Koncert odehrálo 53 hudebníků pod vedením Ivo 

Lacného. Během hodinového koncertu se představily mažoretky v nových 

sestavách a také v nových kostýmech.

* 3. 5. se konala slavnost k 68. výročí osvobození Příbora u památníku Ru-

doarmějcům na stejnojmenném nábřeží. Během slavnosti zástupce Českého 

svazu bojovníků za svobodu Václav Langer předal Boženě Foltové stříbrnou 

pamětní medaili za dlouholetou práci v organizaci. 

* Týž den se slavnost osvobození konala i na Hájově u pomníku zemřelých 

v 1. a 2. světové válce. Za nevlídného počasí všechny přivítal Radek Jurečka, 

předseda osadního výboru. Přítomní si zazpívali hymnu, pak zapálili vatru. 

* 3. května se v klášteře vzpomínalo na Kamila Jaroše, katolického kněze, 

rodáka z Klokočova. Narodil se v roce 1913 a zemřel vyčerpáním po zatčení 

gestapem 3. 5. 1945. Přednášel teolog Jan Larisch. 

* Pracovnice kultury odboru rozvoje příborské radnice naplánovaly na so-

botu 4. 5. hudební vystoupení před rodný dům Sigmunda Freuda. Vzhle-

dem k počasí bylo přemístěno do podloubí radnice. Ladislav Kokeš a Milan 

Cyrus hráli lidovky, folk, ale taky jazz k pohodě kolemjdoucím. 

* Soubor Masarykova gymnázia Žluté S.A.K.O. připravil s  vyučujícími 

Zdeňkou Bizoňovou a Magdalenou Divišovou na 7. 5. divadelní hru „Jaro-

mír Berák, první český dadaista z příborského gymplu“. V představení se 

pravda o bývalém studentovi školy dokonale prolnula s fi kcí. V titulní roli se 

v refektáři představil Tadeáš Koblížka. 

* Místní organizace KDU-ČSL si 8. května koncertem duchovní hudby 

v kostele Narození Panny Marie připomněla Svátek matek. Během koncertu 

se zpívalo, zazněly fl étna, klarinet, varhany, žestě. 

* 11. května zemřel generál Zdeněk Škarvada, pilot britského Královského 

letectva. Rok předtím slavil 95. narozeniny v Příboře mezi členy Svazu letců, 

odbočky plk. Vladimíra Vaňka č. 18. 

* Na 11. ročníku regionální taneční přehlídky „O zlatý pohár BAV klubu“ 

se 11. května představilo v 21 vystoupeních 350 tanečníků z Moravy. Přijeli 

i přes nevlídné počasí. V  kategoriích diskodance, showdance, streetdance 

pořadatelé rozdali 11 zlatých pohárů. 

* 11. a 12. května se sál hostince u Simprů na Prchalově proměnil ve svateb-

ní salon. Skupina žen s Alenou Sochovou a Dagmar Tobolovou připravila 

ke Dni matek výstavu s tématem „Svatba a vše, co s ní souvisí“. Nejstarším 

písemným dokladem na výstavě byla svatební smlouva z r. 1905. 

* V  květnu policisté zveřejnili zprávu o  bezpečnostní situaci v  Příboře. 

Rok hodnotili z pohledu páchání trestné činnosti jako srovnatelný s rokem 

předchozím. Objasněnost neklesla. 

* V květnu jste se ptali, co bude s budovou bývalé školy Dukelské. V ob-

jektu tehdy sídlila pouze Luna, s. v. č. Město vyčlenilo 50 tisíc Kč na studii 

využití budovy. „V rámci této studie bylo zajištěno energetické posouzení ob-

jektu. Z něho vzešla potřeba realizovat stavební úpravy směřující ke snížení 

provozních nákladů. Zbývající část prostředků bude letos využita na funkční 

a dispoziční řešení,“ upřesnil v r. 2014 Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí odboru 

rozvoje MÚ Příbor. Do konce roku bylo ještě dohodnuto přestěhování vo-

jenského klubu seniorů z domu v ulici ČSA do této budovy.

* Dům č. 28 pravnučky příborského rodáka S. Freuda Jane McAdam Freud 

na náměstí procházel rekonstrukcí. V  květnu v  přízemí domu probíhal

archeologický průzkum. Pavel Stabrava z Muzea Novojičínska, p.o. našel 

keramické zlomky, hřeby, plíšky a mince. Mezi nimi i peníz z doby kolem 

r. 1600. Na podzim byl vystaven v příborském muzeu.
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* 13. května přijelo do Příbora s pořadem pro seniory divadlo VeTři. O pro-

gram objednaný v rámci prevence kriminality městskou policií senioři ne-

měli zájem. Ti, co přišli, se ale do diskuse aktivně zapojili.

* 16. května byla v Muzeu a pamětní síni S. Freuda otevřena výstava Tra-

diční řemesla Romů. Zapůjčilo ji Muzeum romské kultury v Brně. Výstava 

ukázala Romy jako zručné řemeslníky.

 * 17. května Jaroslav Málek vyprávěl v městské knihovně o Číně jako zemi 

květů. Navštívil ji coby zpěvák Armádního uměleckého souboru V. Nejed-

lého v r. 1951. 

* Během Koncertu tónů a barev se představili v refektáři piaristického kláš-

tera 17. května klavírista Jiří Pazour a malířka Olga Volfová. Propojili svět 

hudby a výtvarného umění. 

* Byly dokončeny infrasauny v mateřských školkách.  Ve školce Kamarád 

stála 335 tisíc Kč, ve školce Pionýrů 430 tisíc Kč, vč. stavebních prací. Na 

infrasaunu ve školce Pionýrů město získalo příspěvek 200 000,- Kč z Nadač-

ního fondu KIMEX. 

* 20. května začala 85 studentům Masarykova gymnázia ústní část maturit. 

31. 5. si převzalo maturitní vysvědčení v aule školy 83 absolventů. 

* 21. května Rada města odvolala z  funkce ředitele Technických služeb 

města Příbora Ing. Josefa Kiszu. Dočasným vedením společnosti pověřila 

Irenu Zárubovou. Místostarostka Ing. Dana Forišková tehdy v LTV vysvětli-

la, že je nutné ve společnosti vyřešit především mezilidské vztahy.  

* K personální změně došlo i na městském úřadě. Zdenka Pustějovská po 

dohodě se zaměstnavatelem ukončila pracovní poměr. Bc. Iva Bolomová, 

v té době pracovnice kanceláře vedení města, nastoupila na místo matri-

kářky v červenci.

* 23. 5. se sešli členové organizace Svazu zdravotně postižených Příbor 

v jídelně Komenského na oslavách Svátku matek. Vystoupili žáci školy Npor. 

Loma, ženy dostaly kytičku, nové členky převzaly členské průkazky a zhod-

notila se činnost. 

* 23. května pracovnice sociálního odboru Městského úřadu v Příboře spo-

lečně se Slezskou diakonií představili seniorům a  osobám se zdravotním 

postižením tísňové tlačítko určené lidem, kteří se cítí ohroženi, nebo jsou 

nemocní.

* 25. 5. odehrálo družstvo žáků oddílu kopané TJ Primus Příbor zápas 

12. kola okresního přeboru. Kateřinicím podlehli 0:3. Sezonu s vedoucím 

mužstva Radimem Nedomou a trenéry Markem Mojdlem a Jakubem Krp-

cem ukončili na 5. místě.

* Týž den nastoupili k  zápasu s  Bartošovicemi muži. Fotbalisté oddílu 

TJ Primus pod vedením trenéra Vladimíra Jalůvky a asistenta Alexandra 

Brenkuše bojovali o udržení se v okresním přeboru. S Bartošovicemi vyhráli 

7:2, přesto sestoupili.

 * 25. května slavili na ranči U Michálků 25. výročí založení chovu koní 

křtem sedmitýdenní klisničky Preety Women. Byla sedmdesátým hříbětem, 

které se u chovatelů narodilo. Jezdecký oddíl ranče je 6 let součástí TJ Pří-

bor. 

* 30. 5. se malý výstavní sál Muzea v Příboře rozezněl mysliveckými fan-

fárami trubačů. Otevřením výstavy s tématikou myslivosti myslivci slavili 

90 let vzniku spolku na Příborsku.

* Na poslední květnový den připravili učitelé Základní školy Npor. Loma 

s třiceti rodiči Den dětí. Žáci soutěžili o žetony, za které si nakupovali dob-

roty a drobnosti. Akce se konala už pošesté.

* Všichni žáci 9. tříd Základní školy Jičínské se v rámci vyučování zapojili 

do 3. ročníku projektu Svět kolem nás. Prokazovali schopnost samostatně 

zpracovat a prezentovat vybrané téma. 31. 5. své práce prezentovali před 

komisí.

* Květen v Příboře uzavřel smíšený Pěvecký sbor VŠB-Technické univer-

sity v Ostravě. Zpíval v refektáři piaristického kláštera. 

ČERVEN 

* Na Den dětí 1. června připravilo město Příbor s Lunou, BAV klubem a Zá-

kladní školou Jičínskou Den sociálních služeb pro celou rodinu. Program 

v parku s řadou vystoupení probíhal téměř celý den. 

* Odpoledne Marie Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda vyhodnotila 

mezinárodní výtvarnou soutěž Můj sen. Do 17. ročníku dorazilo 300 pra-

cí. Postupně vyhlásila 19 výherců pěti kategorií. Na závěr vystoupil soubor 

Ostravička. 

* 4. 6. rada města rozhodla nezveřejňovat záznamy zasedání zastupitel-

stva na webových stránkách. Natáčení zrušeno nebylo. K tomuto rozhod-

nutí rada došla po 16 letech vysílání. Důvodem byly problémy některých 

obcí s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Starosta Příbora připustil, že 

vzhledem k informovanosti občanů jde o výrazný krok zpět. 

* Zastupitelé Příbora vyčlenili 1 440 000 Kč na vybudování parkoviště ve 

Štramberské ulici vedle sportovní haly. Stavební práce začaly 3. 6. Trvaly 

120 dní.

* 7. června proběhla elektronická aukce na nákup elektřiny a plynu pro 

domácnosti. Do soutěže se přihlásilo 129 odběrných míst. Teprve po auk-

ci se přihlášení rozhodli, zda je pro ně uzavření nových smluv výhodné, či 

nikoli.

* 7. června během Muzejní noci vyprávěl o Beskydech a Valaších evropský 

etnograf Jiří Langer. Hrála kapela historických hudebních nástrojů Ruky-

NaDudy.

* 40 závodníků a 3 závodnice z 12 oddílů sbírali body na Mistrovství ČR 

ve vzpírání starších žáků v Příboře 8. 6. Přijel se podívat i olympijský vítěz 

Ota Zaremba. Nejlepšího výsledku z domácích dosáhl Jan Seibert. Ve své 

kategorii skončil druhý. 

* Základní školu Jičínskou navštívili v rámci projektu Edison v 2. červnovém 

týdnu zahraniční studenti. Prezentovali školákům svou zemi v angličtině. 

* Do městského parku přišli 9. června nejen ti, kteří si tady chtěli posedět 

a  relaxovat, přišly i  ženy a děti, které mají rády taneční pohyb. Cvičila se 

zumba.

* 10. 6. se Příbor poprvé zapojil do hudebního festivalu Janáčkův máj kon-

certem Krása českého baroka. Refektář byl vyprodaný.

* Dne bez pranic, dne plného her se 10. 6. na městském koupališti za krás-

ného počasí účastnilo 8 týmů z Příbora, Turzovky a Moskvy. Bronzové me-

daile si na krk pověsilo družstvo z Turzovky! Stříbro a zlato získali Mosk-

vané. 

* Na I. ročníku rockového festivalu Sinfest vystoupily v městském parku 

kapely APERION, THE PANT, CARPATIE CASTLE, místní GREEDY IN-

VALID aj.

* Den dětí na Hájově 15. 6. připravily hájovské organizace poprvé společně. 

S nápadem přišli hokejisté. Liga žen souhlasila. Připojili se myslivci, zahrád-

káři, osadní výbor. Odpoledne se protáhlo do večera a to už se bavili hlavně 

dospělí!

* 16. června se v areálu hasičárny v Příboře účastnilo 5. ročníku soutěže 

v požárním útoku o pohár starosty Sboru hasičů Příbor 25 družstev. Mezi 

mladšími hasiči zvítězily děti z Jistebníku. Kategorii starších vyhrál Mořkov 

* 20. 6. se v refektáři kláštera setkali nejúspěšnější žáci všech škol v Příbo-

ře. Předsedkyně komise pro občanské záležitosti Libuše Klaudová a starosta 

města Milan Strakoš všem devíti pogratulovali a rozdali drobné dárky.

* 21. 6. pořádalo s. v. č. Luna 9. ročník Svatojánka. Cesta na břehu Lubiny 

se proměnila ve stezku plnou záhad a pohádkových bytostí. Všechny děti 

úspěšně doputovaly na Orinoko za zlatovlasým Svatojánkem. 

* 21. a 22. 6. pořádal horolezecký oddíl v areálu koupaliště pro 35 dětí soutěž 

v  lezení na rychlost Příborský zvon. Z domácích si v nejmladší kategorii 

pro stříbro vylezl Jiří Babača, pro bronz ve starší kategorii Ondřej Kowal-

czyk. 

* Tradice metání metel o  letním slunovratu byla v  Příboře obnovena 

v r. 2008. V r. 2013 se metalo v parku na nábřeží Rudoarmějců 22. června. 

Tentokrát ve spolupráci s hájovskými myslivci. 

* 22. června oslavili manželé Zdeňka a Ladislav Lankočí z Příbora  kamen-

nou svatbu - 65 let společného života! Své ANO si manželé zopakovali 

ve farním kostele. Blahopřát oslavencům přišli i  starosta, místostarostka 

a předsedkyně komise pro občanské záležitosti. 

* 24. června ukončila sezonu amatérská soutěž fl orbalistů Small fl oorball 

league. Odehrálo ji 12 družstev. Titul mistra získala Poupátka.  Nejlepším 

střelcem sezony byl Jan Jehlár z FBC Sokol. Nastřílel 53 branek. 

* Rada města vyhlásila v roce 2013 výběrové řízení na ředitele Luny a Ma-

teřské školy Kamarád. Do výběrového řízení na místo ředitele školky se při-

hlásili dva kandidáti. 4. 6. rada jmenovala ředitelkou Mgr. Ivu Drholeckou. 

O řediteli s. v. č. Luna, také se přihlásili dva kandidáti, se v daném termínu 

nerozhodlo. Na základě dopisu došlého na úřad školská inspekce prováděla 

v Luně šetření, zda dosavadní ředitelka vykonává školskou činnost tak, jak 

má.  Inspekce pochybení nezjistila. Rada tedy 25. 6. jmenovala do funkce 

opět Lenku Nenutilovou. 

* V noci na 27. května došlo v Příboře k dopravní nehodě. Hrál při ní roli 

alkohol. Hodinu po půlnoci 32letý řidič při průjezdu zatáčkou ve směru od 

Lidické ulice k ulici Místecké dostal smyk a projel oplocením domu na za-

hradu. Nikdo nebyl zraněn. 

* 29. června se města Lašské brány - Příbor, Kopřivnice, Štramberk a Huk-

valdy sešla na příborském náměstí na Lašských hrách. Dopoledne se před-

stavily děti z místních škol, školek, oddílů, odpoledne hosté. Po celý den byly 

k dispozici atrakce pro děti a hrál se lidský fotbálek. Účast během dne ale 

nabyla taková, jak si vedení města představovalo. Změna přišla s vystoupe-

ním skupiny No Name. Koncert měl úspěch! Závěr her patřil kapelám Var 

Petra Žárského a RF Pavla Veselky.

* V noci z 29. na 30. 6. řádil v Klokočově zloděj skotu. Na poli usmrtil volně 

pasoucí se krávu, rozčtvrtil ji a upotřebitelné maso, přibližně 300 kg, si od-

nesl. Chovateli vznikla škoda 10 tisíc Kč. 

* 29. 6. si Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře přivezlo ze Strážnice 

v rámci Ankety o nejvýznamnější počin za r. 2012 v kategorii Výstava cenu 

za realizaci expozice Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy.

Druhý čtvrt rok v LTV Příbor je za námi, informace o akcích jsme hod-

ně zestručňovali. Kronika též na www.televize-pribor.cz. Příště pokra-

čujeme. 

Na základě podkladů z vysílání zpracovala Mgr. Irena Nedomová.
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- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.

- Od března do září 2014 budou každý měsíc v Měsíčníku města Příbora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách rod-

ného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bonusovou otázkou.

- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor.  Otevřeno 
je úterý až neděle v době 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.  

- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdání v rodném 
domě S. Freuda. 

- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude uveden na soutěžním listu.

- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařazeny do losování 
o 3 ceny.  

- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.

- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.

- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů uvedených v soutěžním listu. 

- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách města Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.

- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losování o ceny 
v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, na webových stránkách a v Local TV. 

- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bonusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování 
o hlavní výhru – místo a termín závěrečného losování Vám včas oznámíme.

Vážení přátelé, soutěžící, 
i letos jsme pro vás připravili vědomostní soutěž Příborská hlavička, tedy přesněji její druhý ročník. Letos proběhne v rozšířeném formátu, 

a to během hlavní turistické sezóny od března do září. Většinu formátu soutěže jsme ponechali jako v roce minulém. Malou změnou zazna-
menáte pouze u zaměření bonusových otázek, které letos budou mapovat Lašskou bránu Beskyd.

Přejeme vám spoustu zábavy a hlavně správných odpovědí na naše otázky.

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují 

2. ročník vědomostní soutěže

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKAPŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

SOUTĚŽ

1

mediální partner

1. cena měsíce března

2 vstupenky na divadelní představení Zahrada divadla Krapet, Kulturní dům Příbor 12. 4. 2014 od 15 hod.

2. cena měsíce března

1 vstupenka na divadelní představení Zahrada divadla Krapet, Kulturní dům Příbor 12. 4. 2014 od 15 hod.

3. cena měsíce března

1 vstupenka na divadelní představení Zahrada divadla Krapet, Kulturní dům Příbor 12. 4. 2014 od 15 hod.

Připomenutí: 

Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!

PRAVIDLA SOUTĚŽE
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Uplynul rok a  opět se sešli důchodci na výroční schůzi v  neděli 

9. února 2014 v Obecním domě, aby si řekli, co se událo v klubu v mi-

nulém roce a také naplánovali kulturní vyžití na letošní rok.

Schůzi zahájila a řídila p. Lidka Matulová, přivítala přítomné i hosty 

a předala slovo předsedkyni p. Barboře Zárubové. Předsedkyně podě-

kovala všem členům, kteří se jakkoli v průběhu roku přičiňují o zdárný 

chod klubu a celkovou spokojenost. Poděkovala také p. místostarost-

ce Daně Foriškové a předsedovi Osadního výboru p. Radku Jurečkovi, 

že přijali pozvání na dnešní jednání a rovněž za spolupráci a podporu, 

které se ze strany města a Osadního výboru klubu dostává. Také jsme 

minutou ticha uctili památku zemřelých členů.

Přehled kulturního dění nám přednesla p. Alena Kubečková. Připo-

mněla, že důchodci zorganizovali nejen pro své členy, ale i pro ostatní 

občany návštěvy ostravských divadel na Čardášovou princeznu a Ro-

meo a Julii. Na zájezd jsme se vydali do Hrabyně, na Památník osvobo-

zení a do Dolních Vítkovic na vysoké pece. Pro nás nejen zajímavé, ale 

i poučné. Druhý zájezd byl na Velehrad, do Buchlovic a vinného sklíp-

ku. Také zajímavé, poučné, ale i zábavné, všichni byli spokojeni.

Rok 2013 byl pro klub rokem jubilejním, protože před 15 lety něko-

lik nadšenců založilo Klub důchodců na Hájově. Ze začátku se členové 

scházeli ještě v budově bývalé školy. Dnes využívají důchodci příjem-

ného prostředí Obecního domu. V objektu školy je školka pro 55 dětí. 

Výročí jsme vzpomněli a oslavili v sále Kulturního domu za přítomnosti 

starosty a místostarostky města a předsedy Osadního výboru. Nechy-

bělo ani výborné občerstvení a tanec.

Každoročně jsme zváni do mateřské školky na vánoční vystoupení 

dětí a na Den matek. Na oplátku jsme dětem připravili a předvedli na 

Velikonoce pletení tatarů ve školce. Setkali jsme se s  obrovským záj-

mem dětí i učitelek, a protože chtěla i děvčata, upletli jsme 55 tatarů, 

aby se dostalo na každého, a spokojenost byla úplná. V květnu jsme pak 

dětem otloukali píšťalky, a to se dětem též líbilo. My si spolupráce se 

školkou moc vážíme a jsme rádi za to, co můžeme pro nejmenší udělat.

Nezapomínáme ani na jubilanty, poblahopřejeme s kytičkou i dár-

kem a oslavíme při dobré náladě.

Nakonec jsme byli seznámení s  hospodařením Klubu důchodců 

Hájov a s revizní zprávou. 

V diskuzi vystoupili mimo jiné i hosté. Potěšilo nás, že představi-

telé města oceňují naši činnost i  podíl na společenském dění v  obci, 

udržování společenské místnosti, výzdobu venkovních truhlíků, čímž 

přispíváme ke zkrášlení obecního domu. My zase oceňujeme informace 

o obci a městě, co se děje, dělá a co připravuje.

Pro úplnost je třeba uvést, že v Klubu důchodců Hájov je celkem 

43 členů. S přáním úspěšného letošního roku jsme schůzi ukončili a vě-

novali se zábavě.

Jan Matula, Klub důchodců Hájov

HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI

1. První označení města Příbora jménem Vriburch je datováno rokem 1251 v listině moravského markraběte a pozdějšího krále Přemy-
sla Otakara II. V dalších letech jsou zmiňována i jiná jména města. Vyjmenujte alespoň tři další. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kolik oken celkem (včetně sklepních) je na rodném domě Sigmunda Freuda v Zámečnické ulici v Příboře?

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

3. Příchod piaristů patří v kulturních dějinách Příbora k jednomu z nejvýznamnějších mezníků. Ve kterém roce byl řád založen a co bylo 
jeho hlavní poslání? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jedním z nejvýznamnějších a také nejzámožnějších cechů v celé příborské historii byl cech soukenický obchodující od 16. stol. se 
suknem ve východní a jižní Evropě. Co bylo vstupní surovinou při výrobě sukna? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

 Lašská brána Beskyd je malá turistická oblast ležící na severovýchodě Moravy, v krajině Podbeskydí, která vytváří pomyslnou vstupní 
bránu do Beskyd. Vyjmenujte města (obce), která tvoří Lašskou bránu.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termín uzávěrky březnového kola: 30. 3. 2014

 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem 
soutěže za účelem losování o ceny.

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soutěžní list - otázky na měsíc BŘEZEN 2014

ZE ŽIVOTA
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POZVÁNÍ NA KULTURU

ÚTERÝ 4. 3.

Přátelé a příznivci tradičního příborského masopustu zvou všechny ob-

čany města na Masopustní průvod maškar 2014. Sraz na příborském 

náměstí v 16 hodin. Průvod půjde z náměstí kolem DPS, pak přes lávku 

do Vésky a přes Benátky. Masopustní rej bude ukončen v restauraci Me-

xiko s tradičním pochováním basy.

STŘEDA 5. 3.

Zveme Vás na vernisáž autorské výstavy členů Fotoklubu Příbor. 

Začátek v 17 hodin v Galerii na radnici Příbor, výstava bude k vidění 

do 6. května.

PÁTEK 14. 3.

William Shakespeare v roce 1601 napsal sváteční komedii VEČER TŘÍ-

KRÁLOVÝ. Máte možnost vidět toto představení v  podání Divadel-

ního spolku Divadla Pod věží Štramberk v Kulturním domě v Příboře 

od 19,00 hodin. Vstupné Kč 80,-, předprodej bude zahájen v pondělí 

3. března v městském informačním centru Příbor.

SOBOTA 29. 3.

Zajímavý hudební zážitek jsme připravili pro příznivce vážné hudby, 

a to koncert Komorního orchestru Kopřivnice s hostem harfi stkou 

Katkou Sabovou. Katka pochází z  našeho města a  je absolventkou 

Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Začátek koncertu je v 17,00 hodin 

v refektáři piaristického kláštera. Vstupné Kč 70,-, předprodej bude za-

hájen 19. 3. v městském informačním centru Příbor.

Připravujeme

V sobotu 5. 4. se na náměstí Sigmunda Freuda uskuteční Velikonoční 

jarmark s doprovodným programem. Vystoupí v něm děti a žáci mateř-

ských a základních škol z Příbora a folklórní soubor Valášek z Kozlovic.

Pro děti, ale i dospělé máme připravenou výpravnou pohádku Jiřího 

Trnky Zahrada v podání vynikajících herců pražského Divadla Kra-

pet. Všem, kteří viděli Příběhy včelích medvídků, je nemusíme před-

stavovat. Představení se uskuteční v  sobotu 12. dubna od 15 hodin 

v Kulturním domě v Příboře.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC BŘEZEN 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

Jen mít oči k vidění,

vidět to, co nikdo jiný nevidí.

Vidět, že si slunce zrána češe zlatý vlas,

vidět, že má sedmikráska vskutku sedm krás,

A že voda, ať už plyne, ať si hoví v kalužině,

Tak se leskne ve své kráse, 

Že až ohni podobá se….

Tyto verše mi bezděčně vytanuly na my-

sli, když jsem se dívala na mozaiku fotogra-

fi í z Freudova folklorního festivalu autorky 

paní Aleny Pončové. Je tu plno akce, hra-

vosti, vzrušení, gracióznosti… Z fotografi í je 

zřejmé, že autorka sama v dětství ve folklorním souboru tančila, že si umí počkat na ten správný okamžik, 

plný napětí, kouzla okamžiku… Ale nejen její fotografi e budou prezentovány k připomenutí významné udá-

losti. Freudův folklorní festival totiž letos vstupuje do své další desítky…..

Každoročně si v květnu připomínáme s dětmi z folklorních souborů a se širokou veřejností nejen líbezné 

melodie našich písní a datum narození Sigmunda Freuda. Hlavním cílem tohoto tradičního jarního setkávání 

je důstojně přivítat v našem městě vítěze mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM. A jako 

poděkování všem tanečníkům, pedagogům, mladým výtvarníkům, rodičům i porotě a obětavým dobrovolní-

kům i městu Příboru organizuje Společnost Sigmunda Freuda v galerii Krajského úřadu v Ostravě výstavu 

plakátů a dokumentů k připomenutí této zajímavé historie.  Tyto dokumenty budou připomínat Freudovo 

rodiště všem návštěvníkům v průběhu měsíce dubna 2014. 

Jste srdečně zváni Vy i Vaši přátelé.

Za zdokumentování banneru s fotografi emi paní Pončové srdečně děkuji panu Rudolfu Jarnotovi.

Kontakt: supova.marie@centrum.cz

FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL 

OČIMA ALENY PONČOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD, FRENŠTÁTSKÁ 1370, 
PŘÍBOR (u letadla) 

 

 

 
 

ŠKOLKA 
DOKOŘÁN 

 
 
 
 
 
 
 

25. března 2014 
14:30- 16:00 

 
Přijďte si prohlédnout naši školku. 

Těšíme se na vás ! 
 

www.skolka-pribor.cz 

M STSKÝ VÝBOR A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KS M V P ÍBO E 
si Vás dovolují pozvat 

na spole enskou akci – oslavu 

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN 
7. b ezna 2014 od 16:30 hod. 

v sále bývalé jídelny ZŠ Dukelské. 
 hudba k tanci i poslechu, kulturní program, pohošt ní, ob erstvení 
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Muzeum Novojičínska, p.o. – Muzeum a pamětní síň 
 S. Freuda v Příboře 

 

srdečně zve 
 

Piaristická knihovna 
Perla ve sbírkách Muzea Novojičínska  
Výstava k výročí 320 let od příchodu Řádu chudobných 
řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol do Příbora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Nový sál 

5. února – 25. května 2014 
 

Výstava bude zahájena ve středu 5.2. v 17.00 hodinovým 
pořadem, ve kterém zazní čtené ukázky z vystavených knih 

 
otevřeno: 

úterý, čtvrtek 9.00 – 16.00 
neděle 9.00 – 12.00 

                                                                                                                        mediální partner 
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Sobota 1. b ezna od 6:00 hod. 
VRCH BASKE, M STO TREN IANSKE TEPLICE 
Cena zájezdu: lenové: 300,- K , d ti 270,- K . 
Ne lenové d ti 290,- K . Odjezd: P íbor „Sokolovna“ 
6:00 hod., Kop ivnice KB 6:10 hod., Nový Ji ín Lidl 
6:25 hod. Návrat: P íbor „Sokolovna“ cca 19 hod. 
Trasy: Omšenie – vrchol Baske (asi 3 hod. ch ze), 
p ejezd do T. Teplic. Odjezd okolo 18. hod.  

K T P íbor, Gajdoš Milan  605 078 929 
Sobota 1. b ezna 
ROCKOTÉKA S JIRKOU PLIŠEM 

Robert Zinek, SinClub P íbor 
Sobota 1. b ezna od 19:00 hod.  
HASI SKÝ PLES „POCHOVÁNÍ BASY I“ 

SDH Hájov 
Sobota 1. b ezna od 19:00 hod.  
PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA P ÍBOR 
Kulturní d m P íbor. 
Pond lí 3. b ezna až tvrtek 6. b ezna 
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORNÍ BE V   
Pro d ti, mládež, rodiny i s výukou lyžování.  
Ubytování: 2 - 5 l žkové pokoje (sprcha, WC na pat e). 
Cena: 1.800,- K . P ihlášky v BAV klubu P íbor nebo na  
www.bavklubpribor.cz 

BAV klub P íbor  739 080 862 
Pond lí 3. b ezna až pátek 7. b ezna 
P ÍM STSKÝ JARNÍ TÁBOR 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 4. b ezna od 16:00 hod.  
MASOPUSTNÍ PR VOD MAŠKAR 
Sraz na p íborském nám stí. Pr vod p jde z nám stí 
kolem DPS, pak p es lávku do Vésky a p es Benátky. 
Masopustní rej bude ukon en v restauraci Mexiko             
s tradi ním pochováním basy. 
St eda 5. b ezna od 17:00 hod.  
Vernisáž výstavy len  Fotoklubu P íbor. Výstava 
bude ke zhlédnutí do 6. kv tna 2014.  

Fotoklub P íbor a m sto P íbor 
Pátek 7. b ezna od 17:00 hod.  
I. posezení ve školní jídeln  u p íležitosti oslavy 
Mezinárodního dne žen. M žete se t šit na spoustu 
laskomin, p íjemnou zábavu a hudební uskupení 
Jana a Martina Galiových. Vstup zdarma.  

Školní jídelna Komenského P íbor 
Pátek 7. b ezna od 16:30 hod. 
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN  

MV a ZO KS M P íbor 
Pátek 7. b ezna 
OLDIES PARTY (DJ GEW) 

Robert Zinek, SinClub P íbor 
Sobota 8. b ezna  
SEZNAM SE (DJ AŠA)  

Robert Zinek, SinClub P íbor 
Sobota 8. b ezna od 19:00hod. 
HASI SKÝ PLES „POCHOVÁNÍ BASY II“ 

SDH Hájov 
Úterý 11. b ezna od 17:00 hod.  
CESTOPIS O PUTOVÁNÍ PO BALI A JÁV  
P ednáší Jaroslav Stohl.  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 11. b ezna od 18:00 hod.   
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 12. b ezna od 13:30 hod. 
RECITA NÍ SOUT Ž 
Akce pro žáky 1.–9. ro ník  základních škol                      
a Masarykova gymnázia P íbor.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
St eda 12. b ezna od 17:00 hod.  
P EDNÁŠKA -  OBDIVUHODNÁ FAUNA 
NOVOJI ÍNSKA 

Mgr. Pavel Netušil a m sto P íbor 

tvrtek 13. b ezna od 17:00 hod.  
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAM TI /4 LEKCE/ 
Nau íte se zvýšit množství zapamatovaných informací 
pomocí mnemotechnik, budovat rezervní mozkovou 
kapacitu a procvi ovat všechny druhy pam ti. 1. lekce 
nau íme se mnemotechniky: akrostika, loci. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
tvrtek 13. b ezna od 17:00 hod.  

BENEFI NÍ KONCERT PRO DANIELA 
M žete se t šit na našlápnutý sou asný pop        
s akustickými nástroji i beatboxingem. Vstupné 
dobrovolné - výt žek bude v nován na konto „Adopce 
na dálku”. Refektá  piaristického kláštera. 

Školní kapela ZŠ Ji ínské s m stem P íborem 
tvrtek 13. b ezna od 17:00 hod.  

KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY II 
Hodinový po ad, ve kterém zazní tené ukázky 
z vybraných historických knih z piaristické knihovny.  
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Pátek 14. b ezna až ned le 16. b ezna od 19:00 hod.  
P ÍBORSKÉ DESKOHRANÍ 
4. ro ník „P íborských deskovek“ - turnaj ve h e Bang, 
kvalifika ní turnaj na mistrovství R v Osadnících 
z Katanu, kvalifika ní turnaj v Carcassonne. Startovné: 
neregistrovaní 50,- K , registrovaní 40,- K , d ti 30,- K , 
lenové kroužku zdarma. Do 12. 3. je nutné nahlásit 

datum ú asti, název turnaje, v kterém chcete hrát, stravu 
a ubytování. Info: Josef.Bohuminsky@seznam.cz, mobil: 
607 985 585 nebo nenutilova@lunapribor.cz, mobil: 
732 902 256.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pátek 14. b ezna od 19:00 hod.  
VE ER T ÍKRÁLOVÝ 
Sváte ní komedie Williama Shakespeara.Hraje Divadelní 
spolek Divadlo Pod v ží Štramberk. Vstupné 80,- K . 
P edprodej od 3. b ezna v MIC P íbor. KD P íbor. 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Pátek 14. b ezna  
DANCE PARTY (DJ GEW)                 

SinClub P íbor 
Sobota 15. b ezna 
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA S KAPELOU VAR  

Robert Zinek, SinClub P íbor 
Pond lí 17. b ezna od 17:00 hod. 
PODVE ER V RYTMU BUBN  
Djembe, šamanské bubny a jiné perkusí nástroje, prvky 
muzikoterapie. Pro ty, kte í nemají buben, možnost 
zap j ení. Cena: d ti do 15 let 50,- K , ostatní 100,- K .  

BAV klub P íbor  739 080 862 
Úterý 18. b ezna od 15:00 hod.  
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
Výtvarná dílna. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 18. b ezna od 17:00 hod. 
LÉ BA ZVÍ AT TROCHU JINAK 
Seznámení s metodou Bowenovy masáže u zví at        
a homeopatií. P ednáší MVDr. Markéta Londinová 
Žaludová, RHom. Vstupné 50,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
(naproti Penny marketu) 

Úterý 18. b ezna od 18:00 hod.   
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 19. b ezna od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na na ulici Dukelské. Informace: J. Lupíková. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
tvrtek 20. b ezna od 17:00 hod.  

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAM TI      2. lekce 
KATEGORIZACE, KALENDÁ  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
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Pátek 21. b ezna od 19:00 hod. 
SPORTOVNÍ VE ÍREK 
Sportovní hala na ulici Štramberské. Hudba L&P. 
Místenky 150,- K  v prodeji ve fitcentru.  

Oddíl vzpírání a aerobiku TJ P íbor 
Pátek 21. b ezna 
CZ&SK PARTY (DJ POSPA)             SinClub P íbor 
Sobota 22. b ezna 
GREEDY INVALID + HOST  

Robert Zinek, SinClub P íbor 
Sobota 22. b ezna od 6:20 hod.   
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD - DEN VODY – LUHA OVICE 
Cena zájezdu: lenové: 180,- K , d ti 160,- K . Ne lenové: 
200,- K , 180,- K  d ti. Odjezd: P íbor u Tatry 6:20 hod., 
P íbor Sokolovna 6:30 hod., Kop ivnice KB 6:40 hod., 
Štramberk, NJ –Lidl 7:00 hod. Návrat: P íbor „Sokolovna“ 
v 18:00 hod. P ihlášky nejpozd ji do 15. 3. 2014. 

K T P íbor  737 375 203 
Sobota 22. b ezna od 14:00 hod.  
SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA - KORÁLKOVÁNÍ 
Po et míst omezen, na akci je nutné se p ihlásit. 
VELIKONO NÍ DRÁTKOVANÉ VAJÍ KO. Vstupné 120,- K .  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 22. b ezna od 16:00 hod. 
KELTSKÝ TELEGRAF S BUBNOVÁNÍM 
Setkání bubeník , výuka rytm , spole né bubnování 
u ohn , workshopy. Akce se koná za každého po así.  

BAV klub P íbor  739 080 862 
Ned le 23. b ezna od 15:00 hod.  
VÍTÁNÍ JARA 
Sraz všech ú astník  na nám stí S. Freuda. 
P ipomenutí p vodního pohanského zvyku – vynášení 
smrti (zimy) a vítání jara. Ma eny s sebou.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Do 23. b ezna 2014 - probíhající výstava 
DOBOVÉ P ÍBORSKÉ PLAKÁTY ZE SBÍREK 
MUZEA NOVOJI ÍNSKA  
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Úterý 25. b ezna od 16:00 hod.  
KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU – VELIKONO NÍ V NEC 
Kurz pletení z  papíru pod vedením lektorky paní 
V ry Slívové. Kurzovné: 100,- K   
VÝTVARNÁ DÍLNA - MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Od 9:00 do 12.00 hod., od 16.00 do 19:00 hod.  
Cena: 100,- K . Po et míst omezen, na akce je nutné    
se p ihlásit a požádat o zajišt ní materiálu. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 25. b ezna od 17:00 hod.  
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAM TI      3. lekce 
PAM  NA ÍSLA, ZAPAMATOVÁNÍ TVÁ Í A JMEN 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 25. b ezna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 26. b ezna od 9:00 hod.  
INTERNET PRO SENIORY - školení pro za áte níky 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
St eda 26. b ezna od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
tvrtek 27. b ezna od 18:00hod.  

NUMEROLOGIE – TAJEMSTVÍ ÍSEL 
P ednáší Jaroslava Žaludová. Posezení u aje nad 
tajemstvím ísel a uv dom ním si, jak nám mohou 
pomoc v každodenním život . Vstupné 50,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
Pátek 28. b ezna 
DANCE PARTY (DJ GEW)                SinClub P íbor 
Sobota 29. b ezna 
IBIZA PARTY (DJ AŠA)  

Robert Zinek, SinClub P íbor 

Sobota 29. b ezna od 14:00 hod. 
IŠT NÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ 

Metody a postupy išt ní negativních energií; 
nežádoucí programy, vzorce, sliby a p ísahy, jejich 
nalezení a energetická o ista. P ednáší RNDr. Lenka 
Fiurášková, Mgr. Iveta Š astná Vstupné 350,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
Sobota 29. b ezna od 17:00 hod.  
KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU 
KOP IVNICE S HARFISTKOU KATKOU SABOVOU. 
Refektá  piaristického kláštera. Vstupné: 70,- K .  
P edprodej od 19. b ezna v MIC P íbor. 

MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 
Úterý, tvrtek od 15:00 do 16:00 hod. 
STROLLERING 
Dynamická sportovní ch ze, cvi ení s kardio cviky, 
protahováním a posilováním hlavních svalových skupin 
pro maminky (nejen) s ko árky. Je nutné se p ihlásit. 
Vstupné: 50,- K . 

Helena Šime ková  732 834 584 
Od 10:00 do 11:00 hod. Cena: 30,- K . 
St eda s Jarkou 
12. 3. POHÁDKA „O PEJSKOVI A KO I CE“  
19. 3. TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA 
26. 3. POHÁDKA „O BUDCE“ 
Pátek - Šmudlíci 
14. 3. TU ÁK z „PET“ lahví 
21. 3. FILCOVÁ BROŽ 
28. 3. ZVÍ ÁTKO z „CD“ 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Probíhající výstava do 25. kv tna 2014 
PIARISTICKÁ KNIHOVNA   
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Sobota 5. dubna 
VELIKONO NÍ JARMARK 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Loutkové divadlo Beránek 

Pohádka - KAŠPÁREK V ZAKLETÉM KRÁLOVSTVÍ  
Hrajeme každé úterý od 17:00 hod. 

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

RODNÝ D M SIGMUNDA FREUDA 
Záme nická, . 117 
Duben až zá í:  Úterý – ned le:  9:00 – 17:00 hod.  

íjen až b ezen: Úterý – ned le: 9:00 – 16:00 hod. 
Rodný d m S. Freuda  556 722 200 

MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA V P ÍBO E  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a t: 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod.  
Ne: 9:00 – 12:00 hod. 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY            
Odd lení pro dosp lé: 
Po:            8:00 – 12:00   13:00 – 15:00 hod. 
Út, t, pá: 8:00 – 12:00   14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež: 
Po: 13:00 – 15:00 hod. Út, t: 13:00 – 17:00 hod.  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor 

Denn  4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: st eda a ned le.  
Po ady z archivu - sobota.  

 776 725 909, 608 738 793 
SAUNA P ÍBOR 

Sportovní hala TJ P íbor na ulici Štramberské.  
Po, t:    15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá: 15:00 – 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 – 21:00 hod. spole ná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM P ÍBOR 

Sportovní hala TJ P íbor na ulici Štramberské.  
Po - pá: 9:00 – 21:00 hod.  

 556 725 528 
INFORMACE O AKCÍCH: www.pribor.eu 
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- VACU LINE         - VACUSTEPPER         
- VIBROBOOST         - BODYSHAPING  
- CRAZY FIT         - D TSKÝ KOUTEK   
- T LESNÁ ANALÝZA 
- PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDAVÍ                

Ú ETNICTVÍ – ZPRACUJI 

Ú ETNICTVÍ PRÁVNICKÝM  

A FYZICKÝM OSOBÁM, 

NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM 

 A SDRUŽENÍM (SPOLK M). 

NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY. 

777 891 346, ina.blazek@post.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

INZERCE
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Pletivo, plotové panely a příslušenství

PLOTY      OPLOCENÍ      REALIZACE

Podrabové desky, gabiony
Realizace plotu na míru
Hutní materiál
Elektroizolanty (pertinax, textit, kartit), silony

BÍLOVEC

556 410 661     733 314 318

CENY PLETIV

www.hupl.cz

                                     

                                                                                                                       

Tel. 556709032 ,  www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz
     

- na zhotovení pomníku, rám  a krycích 
desek se nyní poskytne 

JARNÍ  SLEVA   20%

K O P Ø I V N I C E

SLEVA 15%
na veškeré kamenické práce

Petr Škrobánek 

Pohotovostní služba 24 hodin denn
Bezplatná linka 800 111 202 

DLOUHODOB  PRONAJMU GARÁŽ U LETKY. TEL.: 731 566 689 
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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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XI. VALENTÝNSKÝ PLES JE MINULOSTÍ…
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté ceny do slosování 

na „XI. Valentýnský ples města Příbora“ dne 15. 2. 2014

Všichni, kteří si z  plesové nabídky vybrali XI. Valentýnský 

ples v Příboře a přišli se v sobotu večer 15. 2. pobavit do Kul-

turního domu, určitě nelitovali. Již při příchodu je veselými pís-

němi vítalo uskupení mladých muzikantů HTK BAND. Přesně 

ve 20 hodin fanfárou a následně přivítáním paní místostarostky 

Ing. Dany Foriškové byl ples zahájen. V úvodním doprovodném 

programu vystoupil mistrovský taneční pár TK GRADACE 

KROMĚŘÍŽ Viktorie Kuncová a  Petr Kotek s  ukázkami stan-

dardních a latinskoamerických tanců. Zajímavá akrobatická vy-

stoupení pole dance – tanec na tyči předvedly Eva Glogarová 

a Eva Pernická z Cirkusu Dance Studia z Nového Jičína. Velmi 

roztomilá a veselá byla se svým tanečním vystoupením „Lážo 

plážo“ děvčata z  Tanečního oboru ZUŠ Příbor pod vedením 

Světlany Ivasivy. 

Pak už se zábava rozběhla v plném proudu pod pomyslnou 

taktovkou hudební skupiny Rivieras Show Band a  opravdu to 

byla hudební a  taneční show. V  malém sále si hosté zazpívali 

a zatančili s kapelou HTK BAND. 

O půlnoci se návštěvníci obdivovali výkonům několikaná-

sobných mistrů ČR v Elektric Boogie a fi nalistům soutěže Ta-

lentmanie HYBRIDS CREW. 

Kolektiv pracovníků Školní jídelny Komenského pod vede-

ním paní Olgy Skřivánkové připravil velmi chutné večeře, něko-

lik druhů netradičních sladkých a slaných dobrot, různé občer-

stvení a míchané nápoje. Vše se neslo ve valentýnském duchu, 

který také dotvářela veselá červenobílá výzdoba a květiny, které 

sponzorsky věnovala Ovocná a okrasná školka Příbor.

Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali 

ceny nebo fi nanční příspěvky do slosovatelné sbírky a podpořili 

tak tento obecní ples.  

Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdár-

ném průběhu celého plesu, a věříme, že se XII. Valentýnský ples 

uskuteční příští rok v podobném duchu. 

Amenit, s.r.o. Nový Jičín

AEF Acimex Electronix Fulnek, s. r.o.

ASA EXPERT, a.s., Ostrava

ASH Systém, s.r.o. Příbor

AVE CZ Odpadové hospodářství, s.r.o. Ostrava

AZ Geo, s.r.o. Ostrava

Bednář Ostrava, s.r.o.

Beskyd Agro Palkovice, a.s.

Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. Kopřivnice

Corsat, s.r.o. Nový Jičín

Cukrářské potřeby Petra Hanzelková, Sedlnice

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

FAKO, spol. s r.o. Kroměříž

Fotoateliér Patrik Pavlačík Příbor

GEOOffi  ce, s.r.o. Ostrava

Green Gas DPB, a.s. Paskov

Homola, a.s. Ostrava – Kunčičky

Japstav Morava, s.r.o. Kopřivnice – Lubina

Jaromír Kubalák, Fryčovice

Jaroslav Surý, Nový Jičín

JD Rozhlasy, s.r.o.Vigantice

Krámek plný zdraví Příbor, Alena Plešková

Magical & Vital Studio, Markéta Puhrová, Příbor

Myslivecké sdružení Příbor I

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov

Nosta, s.r.o. Nový Jičín

Obuv kolekcion, Alena Poláčková, Příbor

Otakar Krejčí, Nivnice

Ovocná a okrasná školka Příbor

Penzion a hospůdka JAAL Příbor

Picado CZ, s.r.o. Nový Jičín

Projekční a inženýrská činnost Jaroslav Groman Studénka

Regionální muzeum Kopřivnice, o.p.s.

Respect Ostrava, s.r.o.

Salon Allis, Eva Stablewská, Prchalov

Sdružení Bendig – Kotalová, Suchdol nad Odrou

Skarab, s.r.o. Příbor

Správa majetku města Příbora, s.r.o.

Slumeko, s.r.o. Kopřivnice

Stav Moravia Ostrava

Stavební práce FA Radek Klimša, Skotnice

Technické služby Valašské Meziříčí

Terra stavební, s.r.o. Ostrava

Tělovýchovná jednota Příbor

VERA, spol. s r.o. Ostrava

Zámečnictví Urban, Kopřivnice


