
Tak začal své vzpomínky na Vánoce v Pří-
boře Josef Kresta. Žil v našem městě jako dítě 
v létech 1895–1905. 
Neodolala jsem a společně s vámi si dovolím na-
hlédnout do vzpomínek, které Josef Kresta shrnul 
v r. 1958 do knihy Tvář starého Příbora s podti-
tulem Obrázky z mého dětství. Knihu věnoval 
„městu Příboru pro tamní muzeum“. Jeden výtisk 
je v muzeu, další mezi lidmi... Vy mladší možná 
všemu neporozumíte, ale máte doma babičky 
a dědečky, možná i prapra.... A ti vám určitě rádi 
vysvětlí, co  které slůvko znamená. Budete mít 
důvod se o adventu, nebo o Vánocích zastavit, 
popovídat si s nejbližšími, možná se i zamyslet. 
Začínáme:

Štědrý den přivolal k nám velký úklid. Matka 
odstavuje lůžka a drhne pod nimi. Já s bratrem 
Lojzkem jsme uklidili kosn*. Na něj jsme položi-
li čistý lajntuch*. Z kosna na nás radostně hledí 
čisté hrníčky, sklínky a figurky.
„Je dobře, že  je dnes post,“ libuje si  matka.  
„K obědu budeme měť edem zasmaženku.“ 
To  víme. Zato večer se  najíme, ež nam budu 
pukať břuchy!
Matka hledí na hodiny. Je půl dvanácté. „Lojzku, 
zatop ve šporhertě, aby chlapi měli zasmažanku 
hotovu, ež přidu z fabrik. Dneska maju fajront 
už v poledně. Tam do toho hrnca postav vodu, 
može byť pilny. A do kastrolka daj lyžku masla. 
Ze sadlem se dneska variť nesmi, je velky post. 
Do  kastrolka nasypaj dvě pilne lyžky muky 
a mišaj zasmažku, ež bude červena. Nespal ju!“
Bratr je pyšný na to, že kuchaří. Činí se. Do rů-
žové zásmažky vsypal trošku kmínu a pak ji zalil 
vodou. Studenou. Chvilku míchal a pak zásmaž-

ku vlil do  hrnce horké vody. Ještě trošku soli 
a zásmažanka je hotova...
....V poledne řvou tovární sirény jaksi slavnostně. 
Dělníci neutíkají k obědu jako jindy. Odpoledne 
nepracují. ---
Obědváme zasmažanku s  chlebem. Matka 
se směje chlapům: „Věcej k obědu nedostane-
te. Je post. Zato vam bude ščedra večeřa lepši 
šmakovať.“
K obědu se u Krestů sešli nejen otec Kresta, ale 
také podnájemníci Hanuš a Grizielka. Přesko-
číme kousek dne  a  nahlédneme ke  Krestům 
už přímo ke svátečnímu stolu.
Matka září štěstím.. Vaří štědrou večeři. 
My s bratrem čicháme vůni všelijakých dobrot, 
ale jíst nesmíme. Půst je až do večera. „Za to, 
že se postite, uvidite večer zlate prasatko,“ sli-
buje nám matka. Tož se postíme...
Konečně je večer. Na stole stojí petrolejová lam-
pa. Knot je vytažen, aby dával co nejvíce světla. 
U  stolu sedí náš otec, podnájemníci Hanuš 
a Grizielka, bratři Alois a Janek a já.
Stůl je pokryt bílým tyštuchem*. Matka nalévá 
do talířů rybí polévku. Ta chutná! Celý rok jsem 
se na ni těšil!
A již je zde druhý chod: krupice omaštěna más-
lem a  posypaná perníkem. I  tu ještě hladově 
hltáme.
Třetí chod: povidlová rybí omáčka s  hrozin-
kami a mandlemi. K ní houskové knedlíky. Je 
velmi dobrá, ale už  „neleze“. Nejsme zvyklí 
na tolik jídla.

Přicházejí na řadu bílé oplatky s medem. Vel-
mi dobré. Ještě se našlo pro ně v žaludku trochu 
místa.                                Pokračování na straně 2 
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„VÁNOCE! SVÁTKY ZE VŠECH NEJKRÁSNĚJŠÍ  SVÁTKY RODINNÉ.“

• „Vánoce! Svátky ze všech 
nejkrásnější – svátky rodinné.“

• Z jednání rady a zastupitelstva 

• Zastupitelstvo města zvolilo své 
vedení

• Zamyšlení a přání

• Vyznání „přeběhlíka“ M. Jurečky

• Poděkování radních

• Poděkování MO ČSSD

• Změna podmínek pro kácení 
dřevin rostoucích mimo les

• Památka roku 2014

• Soutěž „Mladí fotografují 
památky“

• Organizace slavnostního vítání 
nových občánků

• Město Příbor je členem MAS Lašsko

• Knižní novinky na měsíc prosinec

• Blahopřání

• Technické služby informují

• Velká cena Příbora ve stolním 
tenise neregistrovaných hráčů

• Podzim v MŠ Pionýrů

• Připomenutí 100 let od vypuknutí 
první světové války

• Chromebooky na Masarykově 
gymnáziu

• Exkurze žáků ZŠ Npor. Loma

• Stonožkové týdny

• Halloweenské dopoledne

• Spolek rodičů a přátel školy 
při ZŠ Příbor Jičínská

• Předškoláci se přišli bát

• Co v sobě skrývá jméno 
Hückeswagenů „zakladatelů 
našeho města“?

• Skautský podzim

• Kulturní okénko prosinec 2014

• Kulturní program – prosinec

• Inzerce

Vážení spoluobčané,

hodně štěstí, neboť je krásné,

hodně zdraví, neboť je vzácné,

hodně lásky, neboť je jí málo,

a všechno další, co by za to stálo.

Všem Vám přejeme 

klidné prožití vánočních svátků 

v kruhu svých nejbližších a přátel

a do nadcházejícího roku 2015 jen to nejlepší.

Ing. Bohuslav Majer      Ing. Dana Forišková, Ph.D.

starosta                            místostarostka
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105. schůze RM dne 21. října 2014 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí průběžnou zprávu ve věci návrhů změn „Organizačního řádu MÚ“ 

v návaznosti na usnesení č. 100/59/1, a změn vnitřních směrnic Městského úřadu 

Příbor, které zohlední ukončení smluvního vztahu vycházejícího z komisionář-

ské smlouvy č. 195/06/KM/MŠBMH z 09/2006 uzavřené mezi městem Příborem 

a SMMP, s.r.o. k termínu 30. 6. 2015.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 30. 9. 2014.

- Vzala na vědomí informaci o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2014.

- Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2015.

- Schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností JVAgro 

Morava, s.r.o., Rožnov p. R. na akci „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95“ 

rozšiřující předmět díla o částečnou revitalizaci soklu za cenu 139 455,70 Kč s DPH.

- Vzala na vědomí Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015–2016.

- Projednala bez připomínek výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele k veřejné 

zakázce s názvem Nákup nákladního vozidla pro Technické služby města Příbora.

- Vzala na vědomí průběžnou zprávu ve věci vyhodnocení všech smluv mezi městem 

Příborem a SMMP, s.r.o., které mají vazbu na komisionářskou smlouvu v souvis-

losti s připravovanou změnou organizace správy nemovitostí k 30. 6. 2015.

- Rozhodla jmenovat v souladu se všemi zákony a předpisy:

  * tři členy Školské rady při ZŠ Npor. Loma Příbor, Školní 1510, p. o. ve složení: 

Mgr. Olga Galiová, Ing. Jan Monsport, Mgr. Miroslava Myšková. 

    * tři členy Školské rady při ZŠ Příbor, Jičínská 486, ve složení: Mgr. Stanislav 

Janota, Mgr. Petr Debef, Roman Borovička. Členové obou školských rad jsou 

jmenováni na funkční období 3 let s účinností od 1. 11. 2014.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Sní-

žení energetické náročnosti budovy č. p. 1346 v ulici Dukelské v Příboře zadávané 

v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění.

- Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění, hodnoticí komisi veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy 

č. p. 1346 v Dukelské ulici v Příboře ve složení Ing. Jaroslav Šimíček, Bc. Marti-

na Limberková, Ing. Jiří Hajda, Lenka Nenutilová, Ing. Jana Svobodová. Zároveň 

jmenovala  náhradníky členů hodnoticí komise této veřejné zakázky, a to Ing. Ivo 

Kunčara, Emila Šilara, Ing. Jaroslava Venzaru, Kateřinu Bukovjanovou, Ing. Mi-

lana Střelku.

- Stanovila dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, 

že hodnoticí komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek a pro-

vede posouzení kvalifikace uchazeče o veřejnou zakázku.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Sní-

žení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře zadávané v otevřeném 

řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

- Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění, hodnoticí komisi veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu 

ZŠ Npor. Loma v Příboře ve složení Bc. Martina Limberková, Ing. Jiří Hajda, Lu-

bomír Baláš, Mgr. Ján Drtil, Ing. Jana Svobodová. Zároveň jmenovala náhradníky 

členů hodnoticí komise této zakázky Ing. Ivo Kunčara, Ing. Jaroslava Šimíčka, 

Ing. Radoslava Römera, Františka Hanzlíka, Ing. Milana Střelku.

- Stanovila dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, 

že hodnoticí komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek a pro-

vede posouzení kvalifikace uchazeče o veřejnou zakázku.

- Vzala na vědomí informace k ošetření památného stromu „Liliovník u muzea“.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro reali-

zaci akce „Pěstební práce v roce 2015 v městských lesích Příbor".

- Stanovila v souladu s vyhodnocením nabídek vítězem veřejné zakázky „Zastavitelná 

plocha Z43 k.ú. Příbor – projektová dokumentace“ s předmětem zakázky vypraco-

vání dokumentace pro územní rozhodnutí firmu PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se 

sídlem Ostrava a schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a vítěznou firmou.

- Zrušila Komisi pro regeneraci městské památkové rezervace a odvolala předsedu 

a členy komise (MUDr. Mořic Jurečka, Mgr. Markéta Jurašková, Ing. Alena Rašková, 

Ing. arch. Zdeněk Tupý, Ing. Alice Hambálková, Mgr. I. Nedomová, Ing. Milan Stra-

koš, Jindřich Švorčík, Ing. arch. Petra Martináková) s účinností ke dni 21. 10. 2014.

- Stanovila dle ustanovení čl. 5 odst. 4 směrnice RM č. 1/2014 k zadávání veřej-

ných zakázek zpracovatelem projektové dokumentace „Interiéry Kulturního 

domu v Příboře“ společnost ASA expert, a.s., Ostrava. 

- Schválila znění vzoru „Smlouvy o výpůjčce zahradního kompostéru“, která souvi-

sí s pořízením 540 kompostérů v rámci projektu „Příbor – biologicky rozložitelný 

odpad“. 

- Pověřila Ing. Libuši Volnou, pracovnici Městského úřadu - odboru rozvoje měs-

ta, k podpisu „Smlouvy o výpůjčce zahradního kompostéru“. 

- Schválila rozpočtové opatření č. 5 spočívající v přesunu finančních prostředků 

takto:

Paragraf 3113 text částka

ZŠ Jičínská Žádost o  dotaci na  zateplení a  výmě-

nu oken

- 37,00 tis. Kč

ZŠ Npor. Loma Snížení energetické náročnosti objektu + 37,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč

- Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných sta-

noviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke  stavebním 

záměrům za 3. čtvrtletí 2014.

- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy ulice Palackého, 

Příbor“ mezi městem Příborem a společností V+V SAVEKO, s.r.o., Kopřivnice 

obsahující změnu termínu dokončení stavby k 31. 10. 2014.

- Schválila program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Příbora vyjma 

voleb členů výborů ZM.

106. schůze RM dne 4. listopadu 2014 projednala jednací body, z nichž mj. 

vybírám:

- Uložila sjednotit veškerá pravidla pro veřejnou finanční podporu a grantová říze-

ní do jednoho celku s úpravou termínu podávání žádostí, termínů kontrol apod. 

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravskoslezského 

kraje pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti JSDH Příbor v celkové výši 

16.500 Kč.

- Vzala na vědomí informace o poskytování sociální služby Občanskou poradnou 

Nový Jičín, kontaktní místo Příbor. 

- Uložila zveřejnit na Úřední desce záměr města pronajmout část - budovy č.p. 19, 

nám. S. Freuda, Příbor, a to místnost v přízemí o celkové výměře 25 m2  za účelem 

odborného sociálního poradenství za stanovených podmínek.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 30. 9. 2014 a také zprávu o výsledku 

hospodaření za příspěvkovou organizaci Technické služby města Příbora k datu 

30. 9. 2014.

- Schválila Rozpočet příjmů a výdajů za Správu nemovitostí města dle komisionář-

ské smlouvy na rok 2015.   

-  Schválila  v souladu se zákonem odměny za r. 2014:

-  Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli Základní školy Npor. Loma Příbor, p. o.;

-  Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce Základní školy Příbor, Jičínská 486;

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře

Pokračování ze str. 1

Ořechy, jablka a cukroví si schováváme na zítra. Opravdu štěd-
rý den. Jednou v roce.

Po večeři rozsvěcuje otec svíčičky na  vánočním stromku. Je 
na  něm mnoho cukroví, pozlacené ořechy a  malá jablíčka. Růz-
nobarevné řetězy jsme si zrobili sami. Jásáme. Štěstí hoří v našich 
očích. „Narodil se Kristus Pan, veselme se,“ zpíváme. Proč bychom 
se neveselili po tak bohaté večeři?

Za chvíli povídá otec: „Včil budeme leť olovo.“ Podnájemník 
Hanuš přináší kus olova. Klade je do mosazné sběračky. Vidíme: 
na žhavém uhlí se olovo ve sběračce rozpouští jako máslo. Hanuš 
rychle vytahuje sběračku z ohniště šporhertu a obsah vylévá do pu-
týnky s vodou. Voda syčí, pobrukuje, pára stoupá k povalu. Za chvíli 
Hanuš vytahuje z vody olověný odlitek. Ve styku s vodou se olovo 
všelijak pokroutilo....

Co přihlížející v olovu viděli? Koně. Postupně si každý odlil svůj 
kousek. Pak všichni házeli papučí, louskali vlašské ořechy. To  už 

svíčky na stromku dohořívaly, kluci je sfoukli. Štědrý večer končil. 
Chlapi si nachystali plný ....židlik gořalky. Budou besedovat a po-
píjet. Harmonika hraje. Tatík nám zpívá známou koledu: „Chytil 
tata sojku, koleda, chytila ju mama, koleda, chytily ju všecky děti, 
už ta sojka neuleti, koleda.“

„A gdy uvidime zlate prasatko, maminko?“ vyzvídáme. „Dite 
rači spať, abyste zlate prasatka neviděli,“ směje se matka. Odchází 
do síně, přináší štruzok a my jdeme na kutě. Bratr Janek spí ještě 
v kolébce. Má velmi malý vzrůst. 

Kluci šli spát, protože druhý den ráno vstávali ve 4 hodiny. Šli 
do  kostela na  „jitřní“. Začínala v  pět. Kostel je  nabit lidmi... ale 
to je už další příběh. Tak někdy příště. 
Přeji vám krásné a klidné Vánoce 2014.

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Přece jen pro jistotu uvádím: kosn - prádelník, lajntuch -pro-
stěradlo, tyštuch - ubrus
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Zastupitelstvo města Příbora zvolilo na  svém 1. ustavujícím za-
sedání dne 6. listopadu 2014 starostu města Ing.  Bohuslava Majera 
a místostarostku města Ing. Danu Foriškovou Ph.D. 

Členy rady města byli zvoleni: Valentin Putala, Ing.  Igor Vaněk, 
JUDr. František Berger, Ivana Žárská, MUDr. Mořic Jurečka. 

Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jiří Polášek a předse-
dou kontrolního výboru Ing. Milan Strakoš.

Dále byly zřízeny Osadní výbory Hájova a Prchalova. Předsedou Osad-
ního výboru Hájov byl zvolen Radek Jurečka a předsedou Osadního výboru 
Prchalov byl zvolen Ivo Lacný.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZVOLILO SVÉ VEDENÍ
Ing. Iveta Busková, kancelář vedení města, Městský úřad Příbor

-  Olze Skřivánkové, ředitelce Školní jídelny Komenského, Příbor;

-  Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce Mateřské školy Kamarád, Příbor;

-  Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce Mateřské školy Příbor, Pionýrů, p. o.;

     Odměny mohou být vyplaceny v rámci schváleného mzdového limitu uvedených 

příspěvkových organizací nebo z fondu odměn.

- Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2015 upravený v souladu s usnese-

ním č. 105/19/2 a doporučila ZM schválit tento rozpočet v následujících objemech:

Příjmy 2015 161 530,00 tis. Kč
Výdaje 2015 205 512,00 tis. Kč
Financování 2015 +43 982,00 tis. Kč

- Zrušila usnesení č. 105/34/2, kterým ustanovila členy hodnoticí komise veřejné za-

kázky Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 1346 v ulici Dukelské v Příboře. 

- Zároveň ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

v platném znění, hodnoticí komisi této  veřejné zakázky  ve složení Ing. Jaroslav 

Šimíček, Bc. Martina Limberková, Ing. Jiří Hajda, Lenka Nenutilová, Ing. Jana 

Svobodová. Pověřila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-

kách, v platném znění, funkcí člena hodnoticí komise této veřejné zakázky za 

veřejného zadavatele Ing. Janu Svobodovou.

- Zrušila usnesení č. 105/35/2, kterým ustanovila členy hodnoticí komise veřejné 

zakázky Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře a usta-

novila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění, hodnoticí komisi této veřejné zakázky ve složení Bc. Martina Limberko-

vá, Ing. Jiří Hajda, Lubomír Baláš, Mgr. Ján Drtil a Ing. Milan Strakoš.

- Stanovila pořadí nabídek podle výše nabízených cen na pronájem ploch za sportov-

ní halou ve Štramberské ul. v Příboře o výměře cca 5000 m2 pro uspořádání pouti 

v roce 2015: Pflegerová Eva 

   Pfleger Zdeněk 

   Pflegerová Jana

 a schválila nájemní smlouvu na tuto plochu,, v předloženém znění, za účelem 

umístění a provozování zařízení lidové technické zábavy, na dobu 10 dnů v měsíci 

září 2015 v období konání příborské pouti v pořadí žadatelů uvedených v usne-

sení rady města.

- Souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v 1. patře  

objektu č.p. 560 v Lidické ul., za stávajících podmínek, a  to na dobu určitou, 

do 31. 1. 2016

1. ustavující zasedání ZM dne 6. 6. 11. 2014 projednala body, z nichž mj. vybírám:

- Určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty města bude 

člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

- Schválilo zvolení jednoho místostarosty města, který bude pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněn.

- Zvolilo do funkce starosty Ing. Bohuslava Majera a do funkce místostarostky 

Ing. Danu Foriškovou, Ph.D.

- Stanovilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů, že Rada města Příbora bude mít 7 členů.

- Schválilo klíč počtu členů rady města z jednotlivých volebních stran následovně:

 3 členové ČSSD, 1 člen KSČM, 2 členové KDU-ČSL, 1 člen TOP 09.

- Zvolilo do funkcí členů rady města JUDr. Františka Bergra, paní Ivanu Žárskou, 

Valentina Putalu, MUDr. Mořice Jurečku, Ing. Igora Vaňka.

- Zřídilo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-

ších předpisů finanční výbor zastupitelstva města a rozhodlo, že bude mít 9 členů.

- Schválilo postup hlasování na volbu předsedy finančního výboru dle abecední-

ho pořadí kandidátů.

- Zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Jiřího Poláška a předsedou kontrol-

ního výboru Ing. Milana Strakoše.

- Zřídilo Osadní výbor Prchalov a Osadní výbor Hájov.

- Rozhodlo, že každý osadní výbor bude mít po sedmi členech.

- Zvolilo za členy Osadního výboru Hájov tyto občany: Radek Jurečka, Pavel Ko-

courek, Ivana Kmeťková, Ondřej Sýkora, Břetislav Matula, Jaroslav Šrámek, 

Martin Vlček. Předsedou zvolilo pana Radka Jurečku.

- Zvolilo za členy Osadního výboru Prchalov tyto občany: Ivo Lacný, Alena Socho-

vá, PhDr. Marie Monsportová, Jana Kopková, Mgr. Dan Kuliha, Jaromír Neussar, 

Věra Volná. Předsedou zvolilo p. Ivo Lacného.

- Rozhodlo připravit a předložit materiál na zřízení OV Klokočov na příští jednání. 

- Stanovilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, před-

sedům výborů ZM, členům OV v dosavadní výši. Odměny budou vypláceny ode 

dne 6. 11. 2014.

- Schválilo termín konání 2. zasedání ZM na 18. 12. 2014 od 16.00 hodin.

Kompletní znění usnesení na www.pribor.eu nebo v kanceláři vedení města. 

pomalu se blíží konec roku 2014 a my se zamýšlíme nad tím, jaký to byl 

rok. Zda se nám podařilo splnit naše předsevzetí, které jsme si dali na po-

čátku roku, nebo zda nás opustil nám blízký člověk, zda jsme měli pevné 

zdraví a samozřejmě hledáme odpovědi na spoustu dalších otázek.

Z hlediska města můžeme konstatovat, že to byl rok úspěšný. Podaři-

lo se nám zrekonstruovat řadu chodníků ve městě, např. v Palackého ulici 

a v ulici Oldřicha Helmy. Proběhly stavební opravy ulic Remešovy a Jose-

fa Hory pod kostelem a Větřkovské ulice. Opravily se povrchy ulic Npor. 

Loma, Šafaříkovy, Dukelské, 28. října, 9. května a několika komunikací v Há-

jově. Došlo k propojení parkoviště za prodejnou COOP (Zetkou) s centrem 

města. Začala výstavba lávky přes obchvat na Štramberské ulici, započaly 

práce na rekonstrukci objektu Kulturního domu a na revitalizaci zahrad 

piaristického kláštera. 

Město bylo úspěšné i v čerpání dotací. Např. jsme obdrželi dotaci na vý-

stavbu lávky přes obchvat v celkové výši 8.238.810,- Kč. Na revitalizaci zahrad 

piaristického kláštera město získalo 8.269.473,- Kč. Další stavební akcí, která 

se připravuje a město na tuto investici získalo dotaci, je výměna oken a za-

teplení objektu Základní školy Npor. Loma a také výměna oken a zateplení 

objektu bývalé školy v Dukelské ulici. V  letošním roce se město zapojilo 

do různých soutěží, např. Parádní web, Obec přátelská rodině, Historické 

město roku, a bylo v nich úspěšné. Za umístění v soutěži Obec přátelská ro-

dině jsme obdrželi šek v hodnotě 500.000,- Kč, z vítězství v krajském kole 

Historické město r. 2013 jsme získali 100.000,- Kč. Nemalou zásluhu na pří-

pravě těchto akcí a získání dotací měl i bývalý starosta, p. Ing. Milan Strakoš.

Letošní rok byl i rokem volebním. V měsíci květnu proběhly volby do Evrop-

ského parlamentu a v měsíci říjnu se uskutečnily volby do zastupitelstev 

měst a obcí. V našem městě bylo zvoleno nové vedení města, došlo k ob-

měně členů zastupitelstva města. Začali v něm pracovat mladí lidé, kteří 

určitě svými názory, myšlenkami a moderními přístupy k řešení daných 

problémů zcela jistě přispějí k dalšímu rozvoji města.

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali 

našemu bývalému starostovi města, panu Ing. Milanu Strakošovi za jeho 

25letou práci ve prospěch města. Za tuto dobu se uskutečnilo mnoho in-

vestičních akcí, zrekonstruovaly se školy, školky, došlo k revitalizaci zahrad 

u mateřských školek, k celkové rekonstrukci piaristického kláštera, opravily 

se objekty v městské památkové rezervaci, vystavěly se Domy s pečova-

telskou službou, opravilo se mnoho chodníků a cest, vybudovaly se nové 

parkovací plochy. Město Příbor a jeho místní části Hájov a Prchalov prošly 

velkými změnami.

Za to vše mu děkujeme a do dalších let mu přejeme dostatek pevného zdra-

ví, elánu do další práce, mnoho času na jeho koníčky a také životní pohodu. 

Věříme, že i nadále bude pracovat ve prospěch města a své cenné rady a zku-

šenosti bude předávat nejenom mladým zastupitelům, ale také těm novým, 

kteří byli zvoleni do orgánů města.

Rovněž bychom chtěli poděkovat za práci ve prospěch města všem bý-

valým členům městské rady a členům zastupitelstva a popřát jim do dalších 

let rovněž zdraví, spokojenost a hlavně mnoho sil do další práce. 

Dále bychom chtěli poděkovat všem úředníkům městského úřadu, kteří 

připravují podkladové materiály nejenom pro členy rady, ale také pro čle-

ny zastupitelstva, podávají informace všem občanům města a svou práci 

vykonávají velmi zodpovědně a profesionálně. Přejeme jim do dalších let 

klid na práci, pevné nervy, zdraví a spokojenost jak v osobním, tak i v pro-

fesním životě.

Co říci závěrem. Popřát vám všem spoluobčanům města a  nově 

zvoleným zastupitelům do nového volebního období a zároveň i do nadchá-

zejícího roku 2015 dostatek sil a energie k plnění náročných úkolů, které 

nás čekají, rovněž pevné zdraví, mnoho optimismu a vzájemné tolerance. 

Vždyť všichni chceme společným úsilím pracovat ve prospěch občanů města.

K blížícím se vánočním svátkům si Vám, vážení spoluobčané, dovo-

lujeme popřát příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel 

a vše nejlepší, hodně štěstí, především pevné zdraví a dostatek sil k reali-

zaci vašich cílů a přání.

 starosta města  místostarostka města

              Ing. Bohuslav Majer                Ing. Dana Forišková, Ph.D.

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, MILÍ SPOLUOBČANÉ,
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Díky příborským občanům a voličům pracuji v místní ko-
munální politice již více než 20 let. Jako věřící člověk a křesťan 
jsem vždy kandidoval jako bezpartijní za KDU-ČSL. S jejich ko-
munální politikou jsem vždy souhlasil a stále souhlasím. Před 
čtyřmi roky jsme společně s Ing. D. Foriškovou, Ph.D. veřejně 
nesouhlasili s určitými názorovými postupy Městské organiza-
ce KDU-ČSL. Ideologicky se však nic nezměnilo.

Na základě předchozích zkušeností jsem v letošním roce již 
nechtěl vůbec kandidovat. Příborští občané mě natolik ovliv-
nili, že jsem svůj postoj změnil a rozhodl jsem se opět vstoupit 
do  předvolebního dění. Oslovil jsem příborskou organizaci 
TOP 09 (konkrétně pana Mgr. Pavla Netušila), protože komunál-
ní program této strany je velmi blízký jak KDU-ČSL, tak i mně. 
Od samého počátku jsem výrazně jako člověk a křesťan nesou-
hlasil s antikomunistickou tezí v jejich programu. Upozorňoval 
jsem opakovaně na  možný humánní důsledek tohoto tvrzení 
v dnešní moderní době vyzrálé demokracie, v době 25 let po sa-
metové revoluci (emailová korespondence ze 4. 9. 2014). 
Díky mé intervenci se tento bod přesunul z čelního místa v pro-
gramu TOP 09 do  pozadí a  jeho emotivní obsah se  poněkud 
zmírnil. Nicméně jsem se od tohoto bodu distancoval a nechtěl 
jsem se k němu veřejně vyjadřovat. To byl také důvod, proč jsem 
veřejně nevystupoval v televizních předvolebních vystoupeních 
za TOP 09. Děkuji panu Mgr. Pavlu Netušilovi, že mě jako jediné-
ho „jmenovaného“ kandidáta zmínil v televizním předvolebním 
klání, ale myslím si, že  to nebylo potřeba. TOP 09 mě přijala 
jako bezpartijního a nezávislého kandidáta a určila mi 4. místo 
na své kandidátní listině. 

Komunální volby dopadly tak, jak dopadly. TOP 09 a Strana 
zelených se  umístily na  šestém a  sedmém místě z osmi poli-
tických subjektů, které usilovaly o hlasy voličů. Několik minut 
po oficiálním vyhlášení výsledků voleb se obě strany dohodly, 
že vytvoří určité programové souznění, chcete-li “Čtyřlístek“. 
Souhlasil jsem, protože jsem jako občan volil osobnosti, stranu 
TOP 09 a Stranu zelených, ve kterých jsem viděl novou politic-
kou a komunální krev.

Vstoupili jsme jednotně jako čtveřice do povolebních vyjed-
návání s návrhem čtyř míst v radě města a s možností jednoho 
uvolněného místa. Zdůrazňuji, že jsem od samého počátku neměl 
žádné ambice pracovat v radě města, natož na postu starosty nebo 
místostarosty, samozřejmě kvůli mému lékařskému povolání. Při-
znám se otevřeně, že na základě volebních výsledků jsem s tím 
vnitřně nesouhlasil, ale podporoval jsem mládí, které vždy mívá 
nepřiměřené nároky. A to je dobře, protože je to život, změna, 
vývoj. Nejdříve jsme  společně jednali s ODS, SNK a KDU-ČSL 
na příborské radnici. Od samého počátku bylo víc než zřejmé, 
že naše nároky jsou nepřiměřené a že postoj ODS a SNK vůči 
nám jako k „politickým nováčkům a mladíčkům“ byl tak trochu 
ignorantní  a netolerantní. Nedošlo k žádné dohodě. Následovala 
povolební schůzka s ČSSD a KDU-ČSL na příborském gymná-
ziu. Mimochodem bylo jich několik. Z toho je patrno, že  jsme 
postupně citlivě nacházeli porozumění v mnoha bodech. Samo-
zřejmě za cenu ústupku jednoho místa v radě a odstoupení od 
zájmu o uvolněné místo, což někteří z nás čtyř nesli velice těžce. 
Nejdříve odstupuje Strana zelených. Objektivně stále nevím proč, 
protože jsme jako TOP 09 nikdy nebyli přizváni ke společnému 
jednání (aspoň o tom já nevím), ale jako člověk jsem to pochopil. 
Zelení komunikovali pak pouze s panem Mgr. Pavlem Netušilem 
a panem Ing. Bohuslavem Majerem. Za zmínku také stojí, že zá-
stupci Strany zelených byli osobně přítomni jednání TOP 09. 
Na světě však zůstal výsledek našeho dlouhodobého konsenzuál-
ního jednání = ČSSD 3 + KDU-ČSL 2 + TOP 09 2, místo původní 
varianty = ČSSD 3 + KDU-ČSL 1 + TOP 09 2 + Zelení 1. Zdůraz-
ňuji,  většina z nás akceptovala variantu starosta - Ing. B. Majer 
a místostarostka Ing. D. Forišková.  Městská organizace KDU-ČSL 
požadovala pozici jednoho uvolněného zastupitele a udělala ústu-
pek tím, že již nepreferovala pozici dalšího radního. Objektivně 
jsme také uvažovali o kooptování jednoho člena ODS a jednoho 

člena za SNK mimo pana Ing. Milana Střelky, s jehož nominací 
měli všichni problém. Na předchozím již zmiňovaném setkání 
s ODS a SNK jsem se záměrně dotazoval ODS i SNK, zdali by ne-
šli do vedení města s jediným postem, který by mohl objektivně 
charakterizovat výsledky voleb. Z obou stran byla tato myšlenka 
jednoznačně zamítnuta. Trvali na svém a veřejně proklamova-
li pouze svůj klíč (ODS = 1 uvolněné místo + 1 radní, SNK = 1 
uvolněné místo + 1 radní).

Několik hodin před ustavujícím zasedáním Zastupitelstva 
města Příbora pan Mgr. P. Netušil odmítl místo radního. Do-
stává ještě čas, aby objektivně promyslel všechny důsledky svého 
nečekaného jednání. Svůj postoj potvrzuje a zdůvodňuje věrnos-
tí ideologickému programu TOP 09. Já jsem svému od počátku 
rozhodnému jednání dostál. Místo radního za Stranu zelených 
je nabídnuto KDU-ČSL (I. Žárská) a místo radního za Mgr. P. Ne-
tušila je rovněž nabídnuto KDU-ČSL (M. Monsport). KDU-ČSL 
může přijmout pouze jeden post (profesní důvody pana M. 
Monsporta), ČSSD o další post zájem nemá, ODS ani SNK o něj 
nestojí, logicky je poté ČSSD nabídnuto KSČM. Bylo to jediné 
možné konstruktivní jednání vůči městu a jeho občanům, jinak 
by nebyla sestavena rada města a zastupitelstvo města by bylo 
chaotické s nejistým jednáním i vývojem.

Kdo pozorně sledoval průběh ustavujícího zasedání zastupi-
telstva města, si již mnohé doplní. Kdo chce pochopit, pochopí, 
kdo nechce pochopit, nepochopí a nebude chtít nikdy pochopit.

Je mi velice líto slov, která v závěru jednání zastupitelstva 
města pronesl bývalý starosta pan Ing. M. Strakoš. Je to člověk, 
kterého jsem si vždy vážil, vážím si jej a budu si jej vážit bez ohle-
du na to, co na mou adresu pronesl. Jsem si objektivně vědom 
všeho, co pan Ing. M. Strakoš jako člověk i jako zastupitel měs-
ta za oněch 25 let pro město udělal. Objektivně to ukáže jenom 
čas. Jsem člověk, lékař a vím, že ne každému člověku je dáno 
v určitých životních situacích ustát životní prohru nebo neče-
kané nesnáze každodenního života. Sám jsem si to, jako mnozí 
lidé, v životě několikrát prošel, procházím a díky Bohu se učím 
tomu neustále čelit.

Je mi také velice líto proklamace pana Mgr. P. Netušila rov-
něž na mou osobu na ustavujícím zastupitelstvu. Jako člověk 
jej chápu, rozumím mu a je mi upřímně ze srdce líto, do jaké 
pozice se bohužel sám svým postojem a jednáním dostal. Pro 
město Příbor mnohé dobré udělal a věřím, že ještě udělá. Je stá-
le pro mě čestný, poctivý a pořádný člověk, pan učitel, kamarád, 
i když já bych na jeho místě vůči svému kolegovi nikdy nepoužil 
některá citlivá slova a výrazy a veřejně bych vystupoval s poně-
kud etičtější diplomacií. Nicméně nastávající čtyři roky budu 
pracovat i za voliče a příznivce příborské TOP 09 a Strany ze-
lených, byť se od mého postoje obě strany veřejně distancovaly.

Jsem zastupitel města, Mořic Jurečka. Člověk, který před ro-
kem 1989 na vlastní kůži osobně zažil rány totalitního režimu. 
Člověk, který jako jeden z mála přinesl jiskry sametové revoluce 
z revoluční Prahy do tehdy ještě věci neznalého Příbora a nasta-
vil tak svůj život studenta posledního ročníku Lékařské fakulty 
UK Praha vůli osudu. Člověk, který je celý život bez politické 
příslušnosti a snaží se více jak 25 let demokraticky naslouchat 
všem občanům našeho malebného městečka bez ohledu na je-
jich náboženskou a politickou příslušnost, bez ohledu na jejich 
zájem o komunální dění. Člověk, který neustále bojuje proti hu-
mánní intoleranci, diskriminaci a rasismu. Člověk, který se učí 
neustále tolerovat názory všech lidí, zastupitelů a učí se odpou-
štět. Odpouštím tedy všem, kteří se nyní tak horentně angažují 
v povolební komunální politice, ubližují slovem, i když zcela ne-
vidí do pozadí všech vyjednávání a individuálních reakcí všech 
zúčastněných, jsou pasivně ovlivňováni svým politickým oko-
lím a nedokážou tak uplatnit svůj vlastní zdravý selský rozum 
a nadhled. Vlastně jim ani nemusím odpouštět, protože se vlast-
ně vůbec nic nestalo. Je to prostě lidské a všichni se neustále 
dopouštíme stále stejných životních chyb.

V Příboře 17. 11. 2014

VYZNÁNÍ „PŘEBĚHLÍKA“ MOŘICE JUREČKY
MUDr. Mořic Jurečka
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PODĚKOVÁNÍ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Čas adventní a čas vánoční, konec kalendářního roku i no-
voroční doba jsou nejpříhodnějšími obdobími, kdy každý člověk 
hodnotí svůj předchozí život, bilancuje.

Chtěli bychom poděkovat bývalému starostovi panu Ing. Mi-
lanu Strakošovi za  jeho záslužnou práci ve prospěch každého 
občana našeho města i za jeho poslání zastupitele od 1. 1. 1990 
dodnes.

Nesmíme však zapomínat, že činnost každého jednotlivce 
pro dobrou věc a pro společnost není jenom záležitostí jednoho 
člověka. Od roku 1990 se na postech místostarostů, tajemníků 
a zastupitelů města vystřídalo velké množství prostých a oby-
čejných lidí, občanů města. Ve  funkcích městských úředníků 
a  zaměstnanců městského úřadu pracovala rovněž velmi po-

četná skupina lidí. Někteří z nich již bohužel nejsou mezi námi. 
Proto veliké a upřímné poděkování a uznání bezesporu patří 

všem známým, méně známým nebo i časem zapomenutým lidem 
a osobnostem města, kteří během posledních 25 let společně vy-
tvořili kus hodnotné a poctivé práce pro každého občana. Jejich 
mnohdy neviditelná práce, aktivity a starosti byly, jsou a budou 
každému obyčejnému člověku, občanu našeho města, skryty. 
Nejsou však skryty v obraze dějin města Příbora. Jejich význam 
a přínos pro naše malebné městečko a pro celou naši společnost 
ocení až budoucí generace. 

DĚKUJEME VÁM VŠEM!
17. 11. 2014

Za Radu města Příbora MUDr. Mořic Jurečka

místní organizace České strany sociálně demokratické 
a kandidáti pro volby do Zastupitelstva města Příbora pro roky 
2014–2018 vám všem upřímně děkují za přízeň a podporu při sa-
motných volbách a také za podporu a trpělivost při povolebních 
vyjednáváních napříč politickým spektrem.

Díky vašim hlasům a  vaší podpoře se  nám podařil tento 
volební výsledek a následně celé povolební vyjednávání. Jsme 
odhodláni udělat vše dostupné pro naplnění našeho volebního 
programu i volebních programů spolupracujících stran, neboť 

v převážné většině těchto programů je společný cíl – rozvoj na-
šeho města a spokojenost jeho občanů.

Dovolte nám rovněž, abychom i  touto cestou poděkovali 
všem těm, kteří za ČSSD kandidovali v těchto volbách a výraz-
ně pomohli k současnému výsledku. Počítáme s vámi i nadále 
pro práci ve výborech Zastupitelstva města Příbora a v komisích 
Rady města Příbora.

Ještě jednou vám všem děkujeme.

Za MO ČSSD předseda MO ČSSD Ing. Bohuslav Majer

ZMĚNA PODMÍNEK PRO KÁCENÍ DŘEVIN

ROSTOUCÍCH MIMO LES

K datu 1. 11. 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky 
č.  189/2013  Sb., o  ochraně dřevin a  povolování jejich kácení, 
která je prováděcím předpisem vybraných ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon). 

Nově vyhláška upravuje možnost kácet ovocné dřeviny bez 
omezení parametru obvodu kmene na pozemcích v zastavěném 
území obce evidovaných v katastru nemovitostí jako druh po-
zemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. 
Vyhláška tak upravuje původní spornou definici zahrady. 

Povolení ke kácení dřevin se dále nevyžaduje pro dřeviny 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí; 
pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2; dále pak pro dře-
viny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí 
ve způsobu využití jako plantáž dřevin. 

Příslušným orgánem ochrany přírody, který přijímá žádos-
ti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 
odst. 1 zákona), je pro město Příbor - Městský úřad Příbor, odbor 
rozvoje města, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 
Příbor. Kontaktní osoba: Ing. Andrea Nováková, tel.: 556 455 425. 

Formulář žádosti ke kácení dřevin obdržíte v kanceláři odbo-
ru rozvoje města – ŽP. Je také přístupný na webových stránkách 
města Příbora, v sekci „Formuláře a tiskopisy – Odbor roz-
voje města“.

Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných ná-
ležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny 

nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelské-

ho vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit 
v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popří-
padě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvede-
ním druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění žádosti.
K přijímání oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 a odst. 4 
zákona o ochraně přírody a krajiny je pak Městský úřad Kop-
řivnice, odbor životního prostředí, ul. Štefánikova 1163, 742 21 
Kopřivnice. 
Jedná se o tyto případy:
- kácení dřevin z  důvodů pěstebních, to  je  za účelem obno-

vy porostů nebo při  provádění výchovné probírky porostů, 
při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních 
toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elek-
trizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování 
těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně 
stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno 
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, kte-
rý je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 
požadavkům na ochranu dřevin.

- kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohro-
žen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, 
kdo za  těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu 
ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Náležitosti oznámení upravuje opět vyhláška č. 189/2014 Sb.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního 

klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného 
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. v platném znění je dostup-
né např. na portálu veřejné správy: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&-
nr=189~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Zpracovala Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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V Příboře je  milou tradicí pořádání tzv. vítání občánků 
do svazku města, které připravuje komise pro občanské záležitos-
ti ve spolupráci s matrikářkou zpravidla čtyřikrát ročně. Většinou 
se jedná o měsíce: březen, červen, září a prosinec. Vítání se koná vždy 
v neděli v dopoledních hodinách, nyní již v piaristickém klášteře – 
obřadní síni města Příbora. Rodiče se svými dětmi jsou přivítáni 
nejprve krátkým kulturním programem, poté všechny uvítá mat-
rikářka Městského úřadu v Příboře a následuje proslov člena rady 
města. Rodiče dětí obdrží malý dárek, fotografii dítěte z kolébky 
a kytičku. Podpisem rodičů do Pamětní knihy města Příbora je pak 
tato malá slavnost ukončena. 

Zájem o tuto akci potvrzuje vysoká účast rodičů s dětmi při kaž-
dém vítání a pak také časté dotazy rodičů i prarodičů, kteří se ptají 
v průběhu roku na termíny konání.

Rodiče byli doposud na  tuto akci zváni písemnou formou. 
Od roku 2015 však dojde ke změně v organizaci rozesílání pozvá-
nek. Pozvánka s místem a časem konání bude rodičům zaslána 
až poté, co sami vyplní přihlášku. Tato bude k dispozici na webo-
vých stránkách a  v Měsíčníku města Příbora. Rodiče, pokud 
budou mít zájem se vítání občánků zúčastnit, vyplní po naro-
zení miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matrikářce
(bolomova@pribor-mesto.cz), či osobně přinesou na městský úřad 
– městské informační centrum nebo přímo na matriku. Vždy nej-
později 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak bude 
odeslána pozvánka s upřesněním času konání.

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

Jméno a příjmení dítěte: ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Datum narození:  ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Trvalé bydliště:   ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů sou-

hlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města Příbora.

Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………..

Změna provozní doby v Městském informačním centru Příbor.
V souladu s otevírací dobou s okolními IC byla také změněna provozní doba našeho IC v zimním období, a to:

od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015

Pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.    Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 16:00 hod.

V   roce 2007 bylo Sdružení historických sídel,  Čech, Moravy 
a Slezska osloveno hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby sou-
těž 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 Meziná-
rodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě, 
v roce 2015 to bude 16. dubna.

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších 
světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.

Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních 
škol, kteří do  sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které 
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví 
( www.ehd.cz )

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dě-
dictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských 
a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.  
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spoje-
ným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout 
se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost ne-
odpovídají takovému záměru.

Vítězové soutěže se  mohou těšit na  zajímavé odměny. Firma 
Zoner každoročně věnuje hodnotné ceny pro účastníky. Vzhledem 
k velké mezinárodní prestiži soutěže se také Sdružení rozhodlo vy-
sílat do Strasbourgu první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost 
poznat evropské instituce a získat mnoho neocenitelných zkušeností.

Technické specifikace soutěže pro rok 2015:
Pro vkládání fotografií je  uzávěrka 10. 3. 2015. Vítězové Ná-

rodního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u  příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španěl-
ském sále dne 16. dubna 2015 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 fotografií v České republice:
10. 3. 2015

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie 
přes internet na nové webové stránky Sdružení
– www.historickasidla.cz.

Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, 
registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí pro-
běhnout najednou. (Není možné se  zaregistrovat, vložit jednu 
fotografii, odeslat, a následně za několik dnů vložit další fotografii.)

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

ORGANIZACE SLAVNOSTNÍHO VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

SOUTĚŽ „MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY“  2015

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, Městský úřad Příbor

Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje 
další ročník soutěže o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy 
nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, a to Pa-
mátka roku 2014. 

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité 
kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají význam-
né památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou 
nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být 
např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, diva-
dlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo 
zemědělský brownfield, veřejný prostor, park...

Cena sestává:   a)  z trvalé pamětní desky s nápisem Památka roku             
      k umístění u vítězného objektu, 

  b)  z finanční odměny vlastníkovi. 
Přihlášky je možné posílat do 5. ledna 2015. Realizace obnovy 

objektu musí být dokončena v hodnoceném roce.
Přihlašování památek probíhá elektronicky na webových stránkách 

Sdružení:  http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku/
vyhlaseni-souteze-pamatka-roku-2014/

Více informací o soutěži Památka roku ve statutu soutěže nebo 
na stránkách sdružení: 
http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku/

Místní akční skupiny (dále jen MAS) jsou společenství občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a  veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupra-
cují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání podpory z EU 
a národních programů pro svůj region metodou LEADER (z franc. 
Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rura-
le neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). 

Jsou to organizace, které vznikají společným partnerstvím 
veřejného a soukromého sektoru ve venkovských oblastech (obce 
do 25 tis. obyvatel). Je to společenství lidí, kteří chtějí být aktivní 
ve prospěch svého regionu. Jedná se o společenství nepolitické, 
v němž mají všichni partneři jeden rovný hlas, tedy ve venkov-
ských oblastech jak velké obce, tak malá společenská sdružení. 
Takové společenství nás učí tomu, že se v regionu navzájem po-
třebujeme a nemůžeme jeden bez druhého být. Na rozhodující 
úrovni nesmí zástupci jednotlivých sektorů přesáhnout nadpo-
loviční většinu, což zaručuje, že veřejná správa ani žádná jiná 
skupina nebude převažovat. Místní aktéři jsou lidé, kteří v daném 
regionu žijí a pracují a snaží se o jeho rozvoj za účelem zachování 
kvality života. Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získává-
ní a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle 
skutečných potřeb regionu na základě předem připravené a regio-
nem schválené strategie. MAS se snaží získat z daného dotačního 
programu co nejvíce financí, které rozdělí svým nejlépe připra-
veným žadatelům.

Jedním ze základních principů fungování MAS je jejich otev-
řenost novým členům. Ti mají možnost do partnerství bez dalších 
bariér přistupovat a podílet se tak na spolurozhodování o budouc-
nosti daného regionu a kontrole činnosti MAS. Velkou devizou MAS 
je jejich transparentnost. Vzhledem k tomu, že MAS jsou tvořeny 
širokým partnerstvím, která zastupují desítky místních aktérů, 
podléhají tak veřejné kontrole těchto subjektů. Tyto subjekty mají 
možnost sledovat veškeré procesy uvnitř MAS.

Členství, resp. nečlenství v MAS není žádnou podmínkou, ani 
překážkou účasti v otevřených výzvách k předkládání žádostí o fi-
nanční podporu z jiných realizovaných dotačních programů v rámci 
evropské, národní či územní strategie.

V  České republice existuje v  současné době 179 místních
akčních skupin, z toho je 13 v Moravskoslezském kraji. Místní akční 
skupiny neexistují pouze v ČR, ale také v EU. Zde existuje celkem 
2 402 MAS, což představuje 77 % území EU. Přehled MAS regis-
trovaných v ČR si můžete prohlédnout v aplikaci Databáze MAS 
(https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/mas/Editace). 

V rámci Moravskoslezského kraje působí MAS na území Jablun-
kovska. Dvě MAS se nacházejí mezi Ostravou a Karvinou a další je na 
území bývalého okresu Nový Jičín. Dále působí okolní MAS (např. 
MAS Regionu Poodří, MAS Pobeskydí, MAS Rožnovsko, MAS Ke-
lečsko–Lešensko–Starojicko). Dále v daném území již dnes existují 
příklady lokální, regionální spolupráce mezi samosprávou, veřejnou 
správou a NNO (nestátní nezisková organizace). 

Již v roce 2006 byl zřízen právní subjekt – občanské sdružení 
MAS Lašsko, Zauliční 155, Štramberk, ale nebyla podpořena tvorba 

jeho strategie, a proto začalo sdružení MAS Lašsko pracovat v roce 
2010 na jeho strategii. Do roku 2012 se však MAS Lašsko z kapacit-
ních a finančních důvodů věnovalo pouze drobnějším projektům 
a aktivitám. V letech 2013–2014 byla MASka podpořena  z Progra-
mu rozvoje venkova ČR.

V současné době je do MAS Lašsko zapojeno 16 obcí: Bordovi-
ce, Frenštát p. Rad., Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, 
Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, 
Veřovice, Závišice a Ženklava.

MAS Lašsko získala na provoz, propagaci a přípravu strategie 
necelých 500 000 Kč a v rámci této podpory byla MAS prezentová-
na veřejnosti např. na veletrhu Novojičínska, ve Frenštátě, ale také 
v Příboře. V současné době MAS Lašsko připravuje Strategii ko-
munitně vedeného místního rozvoje, pomocí kterého bude moci 
čerpat finanční prostředky z Evropské unie v novém programova-
cím období 2014 –2020.

V rámci strategie je stanovena vize, kam by MAS chtěla smě-
řovat, a vize se může naplnit jenom na základě stanovených cílů.  
Tyto cíle jsou stanoveny obecně a týkají se zejména těchto oblastí:
- ekonomika a zaměstnanost (řešení nezaměstnanosti na venkově, 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců a podnikatelů, podpora a roz-
voj malého a středního podnikání, podpora sociálního podnikání, 
inovace v podnikání, spolupráce škol a místních podniků, rozvoj 
cestovního ruchu),

- společnost (řešení bezpečnosti v obcích, podpora vzdělávání, so-
ciální začleňování, řešení bydlení a služeb),

- životní prostředí (kvalita ovzduší, vod, protipovodňová opatření, 
ochrana přírody, řešení odpadového hospodářství).

Přínosy pro město Příbor vstoupením do MAS:
Vstup města v roce 2012 do MAS Lašsko neznamenalo ve svém 

důsledku výrazné rozšíření dotačních příležitostí pro město samot-
né. Na základě zkušeností z jiných MAS lze usuzovat, že průměrná 
výše poskytnuté finanční podpory na  jeden schválený projekt 
se pohybuje v řádu statisíců korun s  tím, že maximální výše ná-
kladů projektu činí 2 mil. Kč (u některých MAS pouze 1 mil. Kč). 
Zapojením města Příbora do MAS Lašsko bude umožněno, aby 
o finanční podporu na své projekty mohly žádat subjekty sídlí-
cí a působící na území města. Vytvoříme tak prostor a podmínky 
pro podporu činností neziskových organizací, aktivit místních pod-
nikatelů a rovněž můžeme realizovat zajímavé projekty v místních 
částech Prchalov a Hájov. 

Vážení spoluobčané, k přípravě strategie však potřebuje MAS 
Lašsko znát i Váš zájem o dění v regionu tak, abychom společně do-
kázali správně zhodnotit potřeby našeho regionu a správně zacílit 
na operační programy, které nám mohou přinést finanční pomoc 
při zkvalitňování života v naší oblasti a našem městě. Proto nevá-
hejte a vyplňte dotazník, který najdete na webových stránkách 
města v měsíci prosinci. Dotazníky budou rovněž přístupné v in-
formačním centru Městského úřadu v Příboře.

Za Váš zájem o vyplnění dotazníku, a tudíž i o rozvoj dané-
ho regionu Vám předem děkujeme.

PAMÁTKA ROKU 2014

MĚSTO PŘÍBOR JE ČLENEM MAS LAŠSKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

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

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

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI.

Zdenka Juřenová
Štěpán Pustějovský
Stanislav Kabát
Jitka Kabátová

Anna Mazáčová
Drahomíra Calabová
Ludmila Filipová
Jozef Poláček

Oldřiška Štaffová
Štěpána Žuchová
Věra Baťková
Eva Zajoncová

Lidmila Savická
Eva Barchanská
Olga Bsonková
Marta Glaubaufová

Ladislav Dlouhý
Jan Linart
Anna Bittnerová
Ján Bittala

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

Libuše Podešvová Jana Rajnošková Věra Tesařová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Mgr. David Adamčík, Městská knihovna Příbor

Petr Augustinský, ředitel Dětského domova a Školní jídelny, p.o. Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC PROSINEC

Oceňovaný britský spisovatel David Mitchell předkládá ve své 
knize Třináct měsíců komický a zároveň vroucný portrét dospívá-
ní, jenž je zasazen do období války o Falklandy v roce 1982. Kniha 
vypráví příběh třináctiletého literáta Jasona Taylora, který den 
co den žije a umírá na bojišti slov, pronásledován nevyzpytatelným 
zadrhováním, které mu mnohdy brání se vyjádřit. V hrůze z odha-
lení této slabiny se propadá nelítostnou hierarchií vrstevníků a čelí 
posměchu a šikaně.

Naše oblíbená autorka Irena Obermannová ve své nové kni-
ze První věci přichází se sedmi povídkami, které vyprávějí o tom, 
co je poprvé. Příběhy popisují příhody sedmi různých hrdinek, které 
postupně zažívají zmatky dospívání, první lásku, těhotenství, roz-
chod, zklamání, nenávist i lásku na konci života.   

Manželky, to  je název nové knihy Táni Keleové – Vasilko-
vé. Hlavními hrdinkami jsou kamarádky z gymnázia – Iva, Diana, 
Martina a Michaela. Každá z nich má v sobě něco jiného, osobitého, 
svébytného, charakteristického jen pro ni… stejně jako každá z žen, 
i ony jsou svým způsobem jedinečné. Román zachycuje období delší 
než jeden rok ze života těchto žen – jejich každodenní problémy, sny, 
touhy, zklamání… jejich proměnu pod tlakem událostí, které je po-
stihly zcela neočekávaně, ale musely je přijmout. Dozrávají – odráží 
se to nejen ve vztahu k manželům, partnerům, ale i k sobě samým. 

Napínavý boj řádu sangvinistů se  silami zla, to  je základní 
námět knihy Nevinná krev od Jamese Rollinse a Rebeccy Can-
trellové. Hlavními postavami románu jsou archeoložka doktorka 

Erin Granerová, vojenský forenzní expert seržant Jordan Stone 
a kněz z Vatikánu otec Rhun Korza, kteří musí chránit chlapce 
Tommyho, jež je vtěleným andělem. Této trojici pomáhají členové 
řádu sangvinistů, nemrtvých, napůl svatých a napůl ztracených 
mnichů. Boj s nepřáteli, kteří se snaží Tommyho unést, se přesto 
zdá nad jejich síly…

Zločinecký podnik, tak zní název knihy kanadského spisova-
tele Owena Laukkanena. Hlavní postavou je Carter Tomlin, muž, 
který přijde o práci a novou nemůže najít. On se však postaví k pro-
blému čelem a vymyslí jiné, radikální řešení. V jeho případě se však 
sestávalo z lyžařské kukly přes obličej a automatické zbraně v ruce 
– navíc od bankovní loupeže k několikanásobné loupežné vraždě 
bývá zatraceně blízko.

Francouzská spisovatelka Anna Gavalda přichází s knihou Lep-
ší život. Ta popisuje dva příběhy dvou mladých lidí naší doby. První 
je čtyřiadvacetiletá Mathilde, která žije v Paříži v podnájmu se dvěma 
spolubydlícími, a místo aby dostudovala dějiny umění, píše PR články 
pro firmu svého švagra. Říká, že je šťastná, ale vždycky se musí napít, 
aby si to připomněla… Druhým je šestadvacetiletý Yann, který již 
nemůže mít kvalitnější vzdělání, ale zatím si nenašel práci, a proto 
se živí jako prodavač a očekává lepší zítřky. Neříká, že je nešťastný, 
ale často, když přechází po mostě nad Seinou, si představuje, že sko-
čí dolů a utopí se. Tyto dva lidi spojuje nespokojenost se stávajícím 
životem, a proto se jej rozhodnou radikálně změnit i s tím rizikem, 
že se dopustí omylu, který by mohl být fatální.   

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, pří-
spěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, 
Revoluční 56, příspěvková organizace se v letech 2012 až 2014 za-
pojily do projektu „Vím, co chci – Vím, jak na to“, registrační číslo 
CZ.1.07/1.2.25/01.0018, zaměřeného na zlepšení rovných příleži-
tostí dětí s nařízenou ústavní výchovou, díky kterému mohly děti 
z dětských domovů Moravskoslezského kraje absolvovat výchovně 
vzdělávací či zážitkové aktivity, jejichž cílem byl rozvoj znalostí a do-
vedností, sebepoznání nebo rozvoj týmové spolupráce.

Díky tomuto projektu měli rovněž zaměstnanci těchto orga-
nizací možnost absolvovat množství vzdělávacích akcí a školení 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které mělo 
za cíl přinášet nové informace a možnosti pro práci s dětmi v těch-
to zařízeních.

Realizátorem projektu je Krajské zařízení pro další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků a  informační centrum, Nový Jičín, 
příspěvková organizace a projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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ZE SPORTU

Za organizátory Karel Erle

VELKÁ CENA PŘÍBORA VE STOLNÍM 

TENISE NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

Před tím, než se dostanu ke stolnímu tenisu, 

chci se vrátit k akci organizované ve spolupráci 

dvou zájmových organizací města Příbora, a to 

Klubu českých turistů a Sokola Příbor. V září 

společně zorganizovali akci pro naše turisty 

a cyklisty, a to 38. ročník Janáčkových chodníč-

ků a 1. ročník Příborského SoKolŠlapu. Tím dali 

najevo, že když se chce, tak i dvě zájmově rozdíl-

né organizace se mohou domluvit na společné 

akci a nedělat rozdíl mezi členy KČT a Sokola, 

například při vzájemném poskytování slev. Při 

startu pak na děti čekalo příjemné překvapení 

v podobě připravených startovních čísel. 

Za těchto podmínek se v sobotu 20. 9. 2014 

vydalo 112 turistů a cyklistů na zvolené trasy, 

z nichž nejdelší byly 50 km pro turisty na Ondřej-

ník a zpět a 90 km pro cyklisty na Lysou horu 

a zpět. V cíli pak nejen pro nejmladšího deví-

timěsíčního Tibora Salamona ze Štramberka, 

nejstarší paní Věru  z Příbora a nejvzdálenější 

turisty z Přerova byl v ceně startovného připra-

ven čaj a párek na opékání.

Celá akce byla zakončena posezením 

v příjemném prostředí areálu Sokolovny, kde 

si vylosování účastníci vyzvedli hezké ceny a při 

volné zábavě s hudbou country skupiny Fleky 

mohli i  s příchozí veřejnosti konzumovat ob-

čerstvení v podobě guláše, klobásek a různých 

pochutin. Závěrem k této akci nezbývá než do-

dat, že pořadatelé se již nyní těší na hojnou účast 

v září příštího roku.

A nyní již ke stolnímu tenisu. 

Srdečně na náš turnaj zveme všechny nere-

gistrované příznivce nejmenšího míčku a hráče 

umístěné od 101. místa okresního žebříčku, kteří 

se utkají v zápolení. Jejich boje budou vyhodno-

covány tzv. švýcarským systémem, ve kterém jsou 

po každém kole vyhodnocovány výsledky v PC 

a do dalšího kola jsou k sobě přiřazovaní hrá-

či s přibližně stejnou výkonností. To zaručuje, 

že si každý zahraje dostatečné množství zápa-

sů s přibližně výkonnostně stejnou garniturou 

hráčů. Pořadí umístění je pak velmi objektivní, 

navíc každý se dozví, na kterém místě v soutěži 

skončil. Jak již tradičně bude v klubovně připra-

veno bohaté občerstvení pro všechny zúčastněné 

hráče i pro případné příchozí diváky. 

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Technické služby města Příbora 
nabízejí občanům a návštěvníkům města možnost nahlásit závady a připomínky na 

www.tspribor.cz
Na těchto internetových stránkách naleznete rovněž informace a aktuality týkající se práce technických služeb. 

Technické služby města Příbora nabízejí k prodeji spotřebitelské balení 
deratizačních přípravků

TARIN (0,5 kg)     72,60 Kč
PATENTRAT (0,2 kg)     36,30 Kč

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZEJÍ:

 prodej deratizačních přípravků, 

 zahradnické práce,

 frézování pařezů a štěpkování,

 kontejnerovou dopravu, 

 výkopové práce,

 úklid komunikací,

 budování zpevněných ploch a další. 

V případě zájmu volejte na tel.: 737 245 981, nebo pište

na dispecer@tspribor.cz. Dle Vašich požadavků zhotovíme cenovou 

nabídku. Více informací naleznete na www.tspribor.cz.

Od března 2014 Technické služby města Příbo-
ra nabízejí všem držitelům Senior slevenky slevu 
na poskytované služby ve výši 10 %. Slevy se vztahují 
například na zahradnické práce, přistavení kontejne-
rů a podobně. Slevy nelze využít na nákup produktů. 

Více informací o slevách pro seniory naleznete 
na www.seniorslevenka.cz .

PROVOZ VEŘEJNÝCH WC - ul. U Brány, Příbor
Platnost od 1. 12. 2014.
pondělí - pátek  7,00 – 17,00 hod.  sobota a neděle  8,00 – 16,30 hod. 
Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor. 

Hlášení závad na www.tspribor.cz

PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Kancelář Sběrný dvůr

22. 12. 2014 pondělí 8,00 – 11,00  12,00 – 14,00 8,00 – 11,00  12,00 -16,30

23. 12. 2014 úterý zavřeno zavřeno

24. 12. 2014 středa zavřeno zavřeno 

25. 12. 2014 čtvrtek zavřeno zavřeno

26. 12. 2014 pátek zavřeno zavřeno 

27. 12. 2014 sobota zavřeno 8,00 – 12,00 

28. 12. 2014 neděle zavřeno zavřeno 

29. 12. 2014 pondělí 8,00 – 11,00  12,00 – 14,00 8,00 – 11,00  12,00 -16,30

30. 12. 2014 úterý 8,00 – 11,00 zavřeno

31. 12. 2014 středa zavřeno zavřeno

  1.   1. 2015 čtvrtek zavřeno zavřeno 

  2.   1. 2015 pátek zavřeno zavřeno 

  3.   1. 2015 sobota zavřeno 8,00 – 12,00 

VVELKÁ CENA PŘÍBORA 
 ve stolním tenise - 22. ročník 

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Příbor ve spolupráci 
s městem Příborem a ČOS 

 
Datum: 13. prosince 2014 

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

Podmínky účasti:  Neregistrovaní hráči + hráči umístění 
                               v žebříčku NJ od 101. místa. 
 

Systém:  Hraje se tzv. švýcarským systémem - novinka. 
Každý si dostatečně zahraje.   

 

Soutěže:  Dvouhra muži a ženy 
  Čtyřhra    

Hrajeme na sedmi stolech.    
První 4 ve všech soutěžích obdrží věcné ceny. 

 

Občerstvení:  Zajištěno po celou dobu turnaje.                               
V ceně startovného klobáska + kafe. 

 
Srdečně zvou pořadatelé: 

Karel Erle v.r.                          Milan Sklenovský v.r.  
      Ředitel turnaje                 Předseda odd. stolního tenisu 
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ZE ŠKOL

V letošním roce si připomínáme 100 let od vypuknutí 1. světové války. 
Masarykovo gymnázium se rozhodlo na toto výročí zavzpomínat celou řadou 
aktivit, které se uskutečnily v týdnu od 10. do 14. 11. 2014. Podnět k tomuto 
kroku dal žák 4. A Ondřej Škarka, jehož nápad dále rozpracoval a zrealizoval 
učitel gymnázia Mgr. Petr Caloň. Výročí bylo v tomto týdnu připomenuto 
dvěma výstavami, přednáškou, filmovou nocí či dějepisnou soutěží.

Zahájení celé akce proběhlo v pondělí 10. 11. 2014 ve vestibulu školy. 
Žáci si mohli prohlédnout informační tabule a připnout si symbolickou 
stužku v podobě květu vlčího máku, který je symbolem válečných veterá-
nů. Tímto gestem učitelé i žáci uctili památku všech obětí nejen 1. světové 
války, ale i dalších válečných konfliktů. Nošení květu vlčího máku se set-
kalo s velkým ohlasem a mnozí si jej celý týden připínali z jednoho oděvu 
na druhý. Stužky byly vyrobeny samotnými žáky pod vedením vyučující 
výtvarné výchovy Mgr. Kateřiny Manové. Ta rovněž zajistila celkovou vý-
zdobu školy v duchu tohoto výročí.

Ve středu 12. 11. 2014 se  v  aule uskutečnila přednáška a  beseda 
s Mgr. Pavlem Skácelem, předsedou krajské jednoty Československé obce 
legionářské v Moravskoslezském kraji. Přednáška seznámila žáky třetích 
ročníků s  působením československých legií v  Rusku. Téma českoslo-

venských legií žáky zaujalo a v následné besedě zaznělo i několik velmi 
zajímavých dotazů.

Celý týden byl zakončen již tradiční filmovou nocí, jejíž jeden promítací 
sál byl věnován právě filmům s tematikou 1. světové války.

V rámci celého týdne probíhaly na gymnáziu rovněž dvě výstavy, kte-
ré pokračují i nadále. 

První výstava, která je k vidění v prosklené vitríně vedle ředitelny, před-
stavuje předky žáků gymnázia, kteří se zúčastnili bojů 1. světové války. 
Nechybí zde ani originální dopisy či vzácné pamětní medaile a vyznamenání. 

Druhá výstava se věnuje československým legiím ve Francii. Expozice 
byla do školy dočasně zapůjčena Československou obcí legionářskou. Mohou 
ji zhlédnout nejen zájemci z řad žáků a vyučujících, ale i široká veřejnost. 
Budeme rádi, pokud výstavy navštívíte a zavzpomínáte tak společně s námi 
na významné výročí naší a světové historie.

Výstavu věnovanou československým legiím ve Francii může veřej-
nost navštívit:

  3. 12. 2014  od 14:00 do 17:00 hod. v aule školy,
11. 12. 2014  od 14:00 do 17:00 hod. v aule školy.

Na podzimní vyrábění do školky ve čtvrtek 13. listopadu přišly děti společně se svými dospě-
láky. V každé třídě je očekávaly netradiční výtvarné techniky. U nejmladších dětí „Koťátek“ tvořily 
z přírodních materiálů tzv. „Podzimníčky“. U starších dětí u „Broučků“ vyráběly „Dýňáčky“ z obar-
vené rýže a buclatých skleniček. Ve třídě u „Soviček“ pro změnu vytvářely „Svítící lucerničky“, které 
po setmění kouzelně prozářily školku. 

Tety a paní kuchařky nám přichystaly sladké překvapení – muffiny, řezy a jablečné záviny. Moc 
nám chutnalo! Podzimní odpoledne jsme si příjemně užili a své výrobky si odnesli domů. Těšíme 
se opět na příště, např. na Vánoční besídku a společné posezení u stromečku, Dětský maškarní ples 
a další …. 

V letošním školním roce 
se  Masarykovo gymnázium 
v Příboře rozhodlo pro nákup 
16 chromebooků. Tím vznikla 
na naší škole první chromeboo-
ková učebna v České republice. 
Na úvod je zapotřebí chrome-
booky představit. Chromebook 
je moderní počítač společnosti 

Google, který zapadá do konceptu tzv. „post PC“. V budoucnosti se totiž před-
pokládá pokles prodeje osobních počítačů ve prospěch tabletů či v našem 
případě chromebooků. Ty se zaměřují na přenositelnost, připojení k  in-
ternetu, využívání cloudových služeb (služby a aplikace, které se spouštějí 
na internetu) a schopnost synchronizace mezi více zařízeními (ke stejným 
datům má jedinec přístup přes vlastní telefon, notebook či tablet).

Hlavní filozofií společnosti Google bylo vytvořit zařízení, které pracu-
je především online. To samozřejmě klade nároky na nutnost neustálého 
připojení k internetu. Mohlo by se zdát, že tento faktor bude pro některé 
limitující. Realita dnešní doby je však již taková, že si těžko dokážeme před-
stavit práci bez připojení k internetu i na notebooku. Z tohoto důvodu došlo 
i na naší škole k posílení bezdrátového internetu (Wi-Fi), který budou žáci 
prostřednictvím těchto zařízení v hodinách používat.

Další nespornou výhodou chromebooků je  jejich praktičnost a uži-
vatelská jednoduchost, což jsou vlastnosti dobře využitelné i v prostředí 
školy. Dalo by se říci, že uživatel, který zvládá základní práci s internetovým 
prohlížečem, se nemusí bát pracovat ani na chromebooku. Nemusí se učit 
zacházet s žádným novým operačním systémem a nikde na něj nečekají další 
instalace a návody k obsluze. Velkou výhodou je i jejich zabezpečení, které 

nevyžaduje, ba dokonce ani neumožňuje, instalaci antivirových programů, 
které mnohdy způsobují velké zatížení školních rozpočtů. 

Každý učitel i žák jistě ocení i  jejich rychlost při spuštění, což po za-
pnutí umožňuje okamžitou práci. Odpadá tak mnohdy zdlouhavé čekání 
při spouštění počítačů, a to především v situacích, než naběhnou všechny 
programy, nebo než se dokončí potřebné aktualizace. Chromebook je vždy 
okamžitě připraven k práci a vždy plně aktualizován. Vedle běžných uživa-
telů ocení chromebooky také IT správci. Zařízení je totiž možné kompletně 
ovládat přes webové prostředí, tzn. vzdáleně, a proto správce neřeší, zda 
jich má na starost 16 nebo 600. Vše může nastavovat a kontrolovat kdykoliv 
z jednoho místa, aniž by měl zařízení fyzicky v ruce.

Pokud byste rádi získali bližší informace o samotném nákupu těchto 
zařízení, zajímáte se o ukázku jejich využití ve výuce, či byste si chtěli zmí-
něné zařízení pouze prohlédnout, nebo sami vyzkoušet, neváhejte a navštivte 
naše gymnázium v rámci dne otevřených dveří, který se uskuteční 6. 2. 2015.

Na závěr bychom touto cestou rádi poděkovali všem našim sponzorům, 
kteří přispěli k nákupu těchto zařízení:
• GYPRI, o.p.s.
• Forester Servis - Mgr. Ivana Jermářová (Rybí 171, Rybí)
• Laboratoř MORAVA - RNDr. Vladimíra Bryndová (Oderská 456, Studén-

ka)
• Lékárna PANACEA - PharmDr. Pavel Grodza (Jičínská 54, Příbor)
• Instalatérství LUKY - Jindřich Lukeš (Sládkova 1531, Příbor)
• Primus CE s.r.o. - Ing. David Grendysa (Místecká 1116, Příbor)
• SKARAB s. r. o. - Mgr. Tomáš Velart (9. května 1162, Příbor)
• SVARMETAL s.r.o. - Martin Vlček (Skotnice 265, Příbor)
• Údržba, malování - Ing. Václav Gadas (Místecká 283, Příbor)
• Vetcentrum Příbor - MVDr. Hana Kotrcová (Větřkovská 853, Příbor)

„TÁTO, MÁMO, DĚTIČKY, PŘIJĎTE K NÁM DO PODZIMNÍ DÍLNIČKY“

PŘIPOMENUTÍ 100 LET OD VYPUKNUTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

CHROMEBOOKY NA MASARYKOVĚ GYMNÁZIU

Mgr. Pavlína Jordánková, MŠ Příbor, Pionýrů

Mgr. Petr Caloň a Mgr. Lucie Bukovjanová, Masarykovo gymnázium Příbor

Mgr. Petr Caloň a Mgr. Lucie Bukovjanová, Masarykovo gymnázium Příbor
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V pátek 7. 11. 2014 navštívili všichni žáci sedmého ročníku a vybraní žáci 
osmého a devátého ročníku  Základní školy Npor. Loma Příbor v rámci projektu 
NatTech automobilku Hyundai v Nošovicích a Landek Park Ostrava.

V osm hodin ráno jsme vstoupili na recepci firmy Hyundai Motor Manu-
facturing Czech a než jsme byli uvedeni do konferenční místnosti, prohlédli jsme 
si vystavené automobily.

V konferenční místnosti jsme byli seznámeni s organizací exkurze, byl nám 
puštěn krátký film, který všechny seznámil s historií automobilky a s jejím vý-
robním programem.  Poté všichni účastníci obdrželi reflexní vesty, ochranné 
brýle a vysílačky se sluchátky, do kterých v průběhu prohlídky závodu dostávali 
informace o navštívených provozech. Pak už jen zbývalo nasednout do dvou 
elektrických vláčků a mohli jsme si připadat jako ve filmu Marečku, podejte mi 
pero, kde blikající vláčky projížděly jednotlivými provozy, potkávaly jiné sví-
tící vláčky s materiálem, vysokozdvižné vozíky a zaměstnance na trojkolkách 
jezdící mezi provozy přes samy se otevírající a zavírající dveře. Všude dokona-
lá čistota, přísný řád a disciplína a velká spousta robotů a moderních zařízení 
s minimalizací lidské práce.

Navštívili jsme všechny provozy s výjimkou lakovny, kam exkurze nesmí, 
tedy lisovnu, svařovnu, montáž a převodovkárnu.

Po skončení prohlídky jsme zasedli v konferenčním sále, kde průvodkyně 
zodpověděla množství zvídavých dotazů žáků. Poté se všech 38 žáků s pe-
dagogickým doprovodem přemístilo do areálu Hornického muzea Landek.

Zde jsme absolvovali dva návštěvnické okruhy. Nejprve jsme sfárali do zá-
vratné hloubky 622 m (dle ukazatele hloubkoměru ), ve skutečnosti do asi 5 m 
hluboko položené štoly, kde si žáci prohlédli ukázky ručního rubání uhlí v jed-
notlivých typech slojí a také důlní stroje, s jejichž pomocí se těží uhlí v dnešní 
době. Štolou jsme se dostali i do poněkud větší hloubky (cca 34 metrů pod po-
vrchem), a to do nejstarší části původního dolu, kde jsme po vypnutí elektřiny 
zakusili pravou důlní tmu. 

Po nezbytném začernění tváří a rukou a úspěšném vyfárání na povrch jsme 
se věnovali prohlídce expozice báňského záchranářství, jejímž vyvrcholením 
bylo prolézání překážkové dráhy, která slouží báňským záchranářům k výcviku. 

S touto aktivitou, jakož i s celým programem exkurze, byli žáci dle vlastních 
slov velmi spokojeni a množily se dotazy, kdy něco podobného podnikneme příště.

Již 14. října 2014 byly zahájeny na třídních schůzkách stonožkovým bufe-
tem pro rodiče tradiční stonožkové týdny v Základní škole Npor. Loma Příbor.

Od 20. do 24. října 2014 pokračovaly akcemi, které si připravily jednotli-
vé třídy. Žáci 1. stupně si za pomoci svých maminek připravili doma upečené 
dobroty k prodeji. Kupující žáci i učitelé měli těžké rozhodování, který moučník 
si mají vybrat. V nabídce se objevily bábovky, řezy, rolády, záviny, trubičky, vě-
nečky, perníčky, čertovky a další dobroty. Kdo si nevybral z této nabídky, mohl 
si koupit drobné cukrovinky nebo náramky z gumiček. Malé děti byly šťastné 
při koupi plyšáčků, jejichž prodej zajistili žáci 9. A. Výtěžek z tohoto prodeje 
bude věnován Stonožkovému hnutí. 

Ve čtvrtek 23. 10. a v pátek 24. 10. se se svými dobrůtkami přidali i žáci 
třídy 7. B. Kromě různých sladkých řezů měli i  řízky, čímž potěšili zejmé-

na starší členy naší školy. Z prodeje měli velkou radost. Jednak proto, že na 
stolech nezůstalo nic a všem určitě chutnalo, a jednak proto, že výtěžek jde 
na dobrou věc.

Další třídy si připravily akce na měsíc listopad. 5. listopadu 2014 uspořá-
dali žáci 6. tříd turnaj v KinBallu pro žáky 6. a 7. tříd a 7. listopadu 2014 žáci 
9. A turnaj ve florbalu.

V dalším týdnu od 10. listopadu 2014 připravily stonožkové svačinky i tří-
dy 7. A , 8. A a 8. B.

Celkový výtěžek z těchto akcí 17.760,- Kč poputuje na konto Stonožko-
vého hnutí.

Chtěl bych všem žákům, učitelům i rodičům za podporu tohoto hnu-
tí poděkovat.

Dne 30.10. proběhlo na naší škole Halloweenské dopoledne pro první a druhé 
třídy. Děti přišly natěšené a oblečené v halloweenských maskách. Prvňáčci začí-
nali v chlapecké tělocvičně, kde obdrželi kartičku se svým jménem a kde pro ně 
bylo nachystáno šest stanovišť s úkoly a soutěžemi. Za každý splněný úkol získali 
do své kartičky značku. Soutěžili například v bowlingu, skládání puzzle, poznáva-
li po hmatu předměty schované v krabičce nebo pojmenovávali písmenka, která 
se už naučili a vymýšleli slova, která na tato písmena začínala. Děti byly moc ši-
kovné a plnění úkolů jim šlo pěkně od ruky.

Po skončení této první části se prvňáčci vyměnili s druháky a Halloween 
pokračoval. Druháci šli plnit úkoly a soutěže a na prvňáky čekal v druhé tě-
locvičně jiný úkol. Každý dostal papír a šablonku pavoučka, kterou si musel 

obkreslit, vystřihnout a vybarvit podle své fantazie. Nakonec si každý nalepil 
svého pavoučka na předem připravenou velkou pavučinku. Každá třída si svou 
pavučinku s pavoučky všech dětí ze třídy odnesla a nalepila ve třídě na zeď. 
Na závěr dostaly všechny děti za splnění všech úkolů sladkou odměnu.

Dopoledne se povedlo a děti byly spokojené. :-) Za pomoc s přípravou 
Halloweenského dopoledne bych chtěla moc poděkovat dívkám z devátých 
ročníků: Tereze Hanzelkové, Lucii Rojíčkové, Barči Bordovské, Veronice 
Vorlické, Kláře Reichertové, Kamile Kriškové, Aničce Huvarové, která celé 
dopoledne nafotila, Barči Petruniakové, Dorce Bukovjanové, Beátě Runákové, 
Zuzce Malcharové, Sabině Hokynářové, Simoně Beňové, Dominice Lančové 
a Marušce Jurečkové. 

Vážení rodiče, vážení občané,
jsem ráda, že vám mohu oznámit pozitivní zprávu, a sice, že při naší škole 

vzniklo občanské sdružení s názvem Spolek rodičů a přátel školy při Zá-
kladní škole Příbor Jičínská, které bylo zaregistrováno dne 23. října 2014 a je 
dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, jež sdružuje zákon-
né zástupce žáků jednotlivých tříd a další občany, kteří se zajímají o výchovu 
a vzdělávání žáků a také o rozvoj ZŠ.

Účelem spolku je podpora činností nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel. 
Spolek se bude podílet na organizování sportovních, kulturních a společenských 
akcí. Získané finanční prostředky bude používat k podpoře žáků a aktivit školy. 
Rodiče členstvím ve spolku výrazně podpoří další aktivity školy, umožní zlep-

šovat prostředí školy, zvýší motivaci svých děti ve výuce. Členství ve spolku 
je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý občan starší 18 let. Členství 
vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku vždy na období 
nového školního roku. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednoco-
vání výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na 
účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Informace ohledně spolku budete průběžně nacházet na našich webových 
stránkách www.zsjicinska.cz.

Věříme, že  spolek podpoříte a  naše spolupráce bude přínosem nejen 
po stránce materiální a organizační, ale i společenské. 

Co je to Halloween? Takovou otázku dostala skupinka dětí z mateřských 
škol, která se svými rodiči přišla na Halloweenské odpoledne do Základní ško-
ly Jičínské v Příboře. 

Odpověď na úvodní otázku jim dal pan učitel Zbyněk Machetanz, který jim 
pověst o vzniku této tradice zdramatizoval. Děti se naučily „koledu", se kterou 
chodí děti v anglicky mluvících zemích 31. října koledovat po domech.

Potom s rodiči vyráběly lucerničku, se kterou absolvovaly tajuplnou ces-
tu tmavými chodbami školy. Na konci je očekával tajemný muž, který jim dal 
za odvahu „prst čarodějnice“.

Po příchodu zpět do třídy děti dostaly účastnický list a se všemi výrobky 
a pocitem příjemně stráveného odpoledne odcházely se spokojenými mamin-
kami a tatínky domů.

EXKURZE  HYUNDAI A LANDEK PARK OSTRAVA

STONOŽKOVÉ TÝDNY 

HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ PŘÍBOR JIČÍNSKÁ

PŘEDŠKOLÁCI SE PŘIŠLI BÁT

Mgr. Milan Krupa, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ján Drtil, ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Daniela Grohmannová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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NĚMECKÁ DŮKLADNOST NE AŽ TAK PRECIZNÍ 

V minulém díle jsem vyložil Blankertzovy názory na vývoj pr-

votních staroněmeckých příjmení, zvláště pak na  podstatu jména 

Hückeswagen. Vnímavý čtenář Blankertzových a Illgenových závěrů 

jejich badatelského úsilí zaměřeného na osídlování země Bergů a na 

chronologii vzniku rodových jmen fransko-saských válečníků je mnoh-

dy až „utlučen“ argumenty v rámci systematičnosti jejich výkladu. Vše 

je tu jasné, pochybností je  jen minimum, jednoduše vyjádřeno: „Tak 

to přece je, a nebudeme o tom mnoho diskutovat.“ V tom Němci nemají 

žádný problém a jak jsme viděli, daný tvar slova prostě zaškatulkují buď 

do raně středověké němčiny, nebo do staroněmčiny, anebo do němčiny 

novověké. Tato období jsou u nich striktně rozdělena a ohraničena přes-

ným letopočtem. To jsou však jen samá pozitiva, takže - co mi vlastně 

na německém výkladu vadí?

Hug/Huck. Předně to, že naprosto všichni mí němečtí kolegové 

při luštění původu slova Hückeswagen vycházejí z předpokladu, že rytíř 

Arnold „má“ jakéhosi předka Huga. Avšak odvodit toto „bájné“ jméno 

z názvu rodu je víc než jednoduchá, ale naprosto nepřesvědčivá metoda. 

Uvažují, že rytíř Hug-Huck žil (asi) tehdy, byl (asi) tím, bydlel (asi) tam, 

založil (asi) to a vlastnil (asi) i tamto. Přitom slova „asi / pravděpodobně 

/ snad“ (ungefähr / wohl / vielleicht) jsem v německém originále ani 

v jednom případě nezaznamenal! Mluvit o existenci potutelného Huga 

je podobný nepodložený názor jako v případě původu názvu našeho 

Frenštátu uvažovat o nějakém Frankovi, ať již z Hückeswagenu, anebo 

z Choryně (oba Frankové jsou na rozdíl od „Huga“ alespoň historicky 

doložené osoby). Tak jako u názvu dolnoslezské Vratislavi (Wrocław) 

nejsou historikové  zajedno, zda ji skutečně založil v polovině 11. sto-

letí český kníže Vratislav I., či již dříve některý ze slezských vladyků. 

Podobně víme, že prvním doloženým Přemyslovcem byl kníže Bořivoj, 

nikoli nějaký mýtický Přemysl (oráč). Avšak historické jméno Přemysl 

je skutečně slovanské a vzniklo podle Žunkoviče tak, že  jím prostě 

pojmenovávali člověka, jenž bydlel přes myslo, tedy za horským výběž-

kem. I samotný dynastický název „Přemyslovci“ stvořil teprve počátek 

19. století. Pojem „Přemyslovci“ dříve neexistoval. Stejně tak se mohli 

nazývat třeba Boleslavci. V Deníku Petra Žateckého nehovoří jeho autor 

o Přemyslovnách, jeho doba tento pojem neznala, ale o Václavovnách 

– jako dcerách Václava II. 

Proto úplně stejnou váhu – nikoli sice na základě německého (ofi -

ciálního) historického rozboru, ale na základě rozboru alternativní 

historie, výsledků archeologických vykopávek v okolí Neyeské přehrady, 

etymologických výkladů podstaty slov a  též s přihlédnutím k vod-

stvu a meteorologickým podmínkám v Bergském kraji bych si dovolil 

předpokládat, že v praslovanské době se zde nacházely rovněž nějaké 

„Hukovice“ nebo tak nějak podobně. A celý vývoj slova pak za přispění 

Franků a Sasů zakončil dnešní tvar Hückeswagen. V postatě zde není 

až tak velký rozdíl od pohádky o Karlovi Velikému věrném Huckovi.

Waag. Blankertzův rozbor „dřevních“ forem názvu Hückeswagen 

je v něčem podobný jako u Budimíra a Rozwadowského. V obou přípa-

dech tyto pojmy znamenají „něco s vodou“. Rozdíl je v tom, jak se díváme 

na prostřední „es“. Blankertz ho pokládal za tzv. saský genitiv, kterým 

se v germánských jazycích tvoří přivlastnění, dané 2. pádem: Huk(es)

waage proto četl jako Hukovo sídlo u vody. Svůj předpoklad podepřel 

srovnávacími důkazy (komparativní metodou), které byly uvedeny v pře-

dešlém čísle. V opačném případě přiřadíme ono „es“ ke druhému kmeni, 

přičemž uvažujeme doplnění názoru V. Hrubého na Rozvadovského 

tvrzení. Pak získáme Huken-svaage (= słage), tentokrát - ze slovan-

ského pohledu - něco jako bouřky a svlažování. Samozřejmě, nemáme 

k tomuto názoru rovněž sebemenší důkaz. Blankertzův postřeh označit 

slovem waag jakýkoli vodní tok či vodní plochu (s výjimkou moře) je jistě 

správný, škoda jen, že původ slova výhradně řadí do raně středověké 

němčiny. Píše, že „slovo se šíří po celém Německu“ a pak jako příklad 

uvádí mimo jiné i řeku Váh (Waag) poblíž Bratislavy. Do tzv. německých 

zemí však dnešní slovenské území v 8. či 9. století rozhodně nepatřilo. 

V zájmu objektivity ale musíme dodat, že dodnes není objasněn původ 

slova Váh. Nárok na něj si činí nejen Němci a Slované, ale i Maďaři 

a Arabové (vádí = suché koryto řeky, řečiště). Na doplnění ještě uvá-

dím, že  i pro náš Bílovec se ve středověku používal německý název 

Wagstadt či Waagstadt, dříve Wockinstadt. Zde však patrně nebude 

název odvozen od říčky Bílovky (Wag?), ale od možného zakladatele 

Voka z Kravař. Předpokládá se, že německému osídlení z přelomu 13. 

a 14. století předcházela slovanská osada.

„URGERMÁNSKÁ“ TOPONOMASTIKA
BERGSKÉHO KRAJE

Wilhelm Blankertz se v několika svých článcích zabývá topony-

mickou etymologií historických názvů lokalit v Bergském kraji. Pojďme 

si některé z těchto jmen rozebrat z německé strany, i ze strany slovan-

ských etymologů.

Wallburg. Spoustu vykopávek prováděl Blankertz jak v domnělém 

keltském Wallburgu na hoře Borberg, tak v lesním prostředí zvaném 

Mul. Začněme tedy Wallburgem. Blankertz ho  považuje za  zcela 

původní pevnostní stavbu (… die wohl schon zur Wallburg gehört hat-

te…- pravděpodobně se nazýval Wallburg) a lokalizuje rozsah zástavby 

hradebních zdí, nádvoří a bašt. Uvedený pravděpodobný název hradu 

více nerozvádí. 

Zamyslíme-li se však blíže nad jeho podstatou (německy Wall = ná-

sep, hradba, val; Burg = hrad),  je tento název nesmyslným pleonasmem: 

„hrad s valem“. Snad každý hrad měl nějaký ten násep, hradbu či val. 

Jinak by to nebyl hrad. Jak ale předpokládá Žunkovič, stará předpona  

„bal-“ neznamená nic jiného než praslovanský výraz pro ovci: „Balka“ 

se v ruštině ještě před sto lety říkalo ovci. Názvy Balkan, Balkovina, Balki, 

Balkow, Walch, Walchen, Vlahi nejsou než rozličná jména ovčích pastvi-

sek. Z jiných názvů uvádím: Palkovice (ze staršího Balkovice) na Moravě, 

Falkenberg, Falkenau, Vaaler Moor (v Holštýnsku), Waldstein, Wally, 

Wales, Wallis atd. Bude tedy nejspíš „urgermánskému Wallburgu“ před-

cházet původní praslovanské „bal-breg“, ovčí pastvisko na horách.

 Borberg. Zde má Blankertz vcelku jasno. Vyvozuje, že kmen „bor“ 

= Burg; Borberg je tedy podle něj synonymem pro „hradní horu“. 

Toto jednoduché vysvětlení ale opět postrádá logiku. Uvedeným 

názvem bychom jistě nazvali patřičnou horu až později, když tam již 

původní hrad nestál. Ke všemu je to i v němčině forma novodobá, jež 

se patrně opět vyvinula ze slovanského „bor-breg“. Ve 3. pokračování 

této studie (srpen 2014) jsem podrobně vylíčil Hrubého a Žunkovičův 

názor na kmen „bor“. Ten může kromě významu „boriti = bojova-

ti“ označovat ve staré slovanštině rovněž i brod, borový les anebo 

borůvky.  Zda se tedy jednalo o horu nad brodem, horu porostlou 

borůvčím, borovým hájem, anebo ze které se výhodně bojovalo, 

se dnes již asi těžko dozvíme. 

Mul. Blankertz zde logicky vyvozuje: „… v dnešní době nepochopený 

výraz si vysvětluji jako vodu (…erkläre ich als Wasser).“ Píše, že v raně 

středověké němčině nacházíme „muli“, „mulin“ (mlýn), což kopíruje 

latinské „molina“ = vodní mlýn a řecké „mola“. Vysvětluje, jak se sa-

mohláska „u“ zaměňovala za „o“ (mul = mol) a uvádí výrazy molwiese, 

molsiepen, mulforde, muhlgau, Mulenegia, mulindorf atp. Dále vyvozuje, 

že další přeživší název pro naše Mul je Mur, což je lingvisticky totéž, 

pouze „l“ přešlo v „r“. K tomu uvádí příklad slov muor, Moor (= vřeso-

viště) a řek Mur, Meurthe a Mürz. V závěru dochází k tomu, že „naše“ 

mul značí oblast velmi bohatou na vodu. 

Žunkovič je ale jiného názoru. Vysvětluje, že v okolí Mühl-Ackru 

není na kilometru kapky vody, co by hnala mlýn, a v blízkém Mühlbergu 

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ

„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 7. díl

Z HISTORIE
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zase vody tolik, že „netřeba pomýšleti na mlýn větrný“. Podle něj se …

Mühlbergem, Mühldorfem, Mühl-Wiesenem, Mühlau, Mulau (Muljavou) 

míní vesměs trávníky (slovinsky muljava = pastvina, muliti = pásti 

se na trávníku). Se slovem mlýn = Mühle místopisné tyto názvy nesou-

visí. Stejně tak pokládá za praslovanské názvy pastvisk kořeny „mur“, 

„mura“, „muri“a „mure“. V ruštině мурь značí trávník, ve slovinštině 

murava je trávník, muravica  = mladá tráva, murka = ovce (zpravidla 

s černou vlnou). Sem řadí Blankertzem vzpomenutou řeku Mürz – ji-

nak jihoslovanskou Muricu, názvy Murcia, Murani, Murk (= Mořkov), 

Prekmurci, Morea (Řecko) a dokonce Moravci, Moravani a Morava.

Solingen. Základní kmen popisuje Blankertz jako ingen = un-

gen, což znamená Anger = Aue, tedy travnatá plocha, louka. Uznává, 

že Salzungen je osada na louce se solnými prameny. A pak následuje 

pro nás nepochopitelná věta: Bedeutet Solingen dem entsprechend die 

Wohnung in einer Aue, Wiese? (über „sol“ siehe später bei Sellscheid). 

Tedy: Znamená Solingen sídlo v nivě, na louce? (na sol se podíváme 

později, u Sellscheid). 

Ale později rozebírá pouze kmen –scheid = Orten (lokality, místa) 

a k základu „sol“ se již raději nevrací. Možná kmen „sol“ připomínal 

Blankertzovi nějakým způsobem slovo „Siedlung“ = sídlo, ale nemů-

žeme mu to mít za zlé. Škoda jen, že Blankertz tehdy neotevřel slovník 

libovolného slovanského jazyka… Slovo „sol“ se v každém z nich vy-

skytuje a pro nás Slovany nepotřebuje komentář. Vidíme, že název 

města Solingen je mnohem starší než lokality Salzungen. Žunkovič píše, 

že od základu sol pochází i naše Slatěnice, Slatinky, Slatina či Slatiňany 

coby studená zřídla, zatímco teplá byla nazývána jako Toplice, Teplice 

(Töplitz). Bavorské lázně Kissingen (i jméno Kissinger) je pak zpotvoře-

nina slovanského Kyselka, charakterizující zřídlo s vodou kyselkavou. 

A konečně, na označení sirnaté vody – tedy smrduté – užívají Bosenci 

pojmu „smrdelj“, tak jako bývalé sirnaté lázně na Slovensku se jmenují 

Smrdáky.

Groningen. Zde Blankertz vcelku s přehledem udává, že Groningen 

(Gronau = grüne Au) = zelená niva. Nicméně, samotný pojem niva 

znamená louka mokrá, dobře zavlažovaná, a ta je vždy zelená. „Zelená“ 

louka je téměř jazykovým pleonasmem, vhodným tak pro nějakou píseň, 

a ne pro toponymum jednoznačně vystihující charakter louky. 

Podle Hrubého jde etymologicky o kořen gorn, který má v nynějších 

slovanštinách tvar gran, gron a goron. Pak grána = větev, gránje = hro-

mada větví = gránica.Vedle toho ale i graníca = druh dubu, bulharsky 

гърницa, rumunština rozlišuje gôrnică (= zimní dub) a granică (= buk). 

Protože teprve ve 3. století Gótové přenesli do slovanského jazyka své 

slovo – bôka (= buk), bude praslovanské gron v dnešním německém pro-

středí (+ ingen) označovat louku porostlou dubovými nebo bukovými 

stromy. Topické názvy jsou pak Hronov, Ronov, Gronau, Gronow, řeka 

Hron (protékající listnatými stromy), potok Hronec, ves Hranovnica 

a snad i Grunwald. S dobou se posunul význam z názvu stromů na pojem 

„větví“ dubových a pak větví vůbec. V moravském nářečí máme hraň 

= větev, hranice dříví; výšina u Starých Hamrů se pak jmenuje Gruň 

(Groň), což znamená „kopec duby porostlý“.

Hol. Pojem Blankertzem zaškatulkovaný do raně středověké něm-

činy má vyjadřovat současné německé slovo Loch či Höhlung, tedy 

„díra“ či „dutina“ ve smyslu jeskyně. Pro Blankertze je pak svědectvím 

obranných bojů, které se kdysi odehrávaly na „tvrzi“ Wallburg.

Žunkovič uvádí, jak „keltomanové“ nejsou schopni vysvětlit název 

kopce Golling a tvrdí, že „kelticky“ gol znamená potok. Na rozdíl od 

těchto „lživědátorů“ s jistotou vysvětluje, že všechny názvy s německým 

Holl pocházejí od slova gol = holý a označuje území, kde lesy byly vyká-

ceny. Golnik tedy znamená to co „holý vrch“ a Němci dodnes označují 

tyto kopce jako Oelberg, Hohlberg, Höhlberg, Kahlberg, Kahlenberg, 

Goldbreg, Goleschau, Holleschau (Holešov) atp., aniž by  jen tušili, 

odkud toto slovo pochází. Taktéž biblická „Olivetská hora“ – latinsky 

Mons oliveti - bude patrně původně obyčejným holým kopcem. Wallburg 

(Balk-breg) a Hollberg (Gol-breg) tedy neznamená „pevný hrad na jeskyní 

hoře“, nýbrž „ovčí pastvisko na holém kopci“. Čtenář ať sám rozhodne, 

koho výklad je bližší pravdě.

Staré slovanské názvy ale byly nepochopitelné nejen pro Němce, 

ale i pro Čechy. Tak v blízkém okolí našeho Štramberka jsou vrchy 

s názvy Peklo a Holivák. Obě jména svědčí o tom, že hory musely být 

dříve nezalesněné. Původní slovanské Holbreg = holý vrch foneticky 

přepsal patřičný úředník panské správní kanceláře jako Hölle (= peklo 

- Höllenberg, Höllenhübel nebo tp.). Že pak Čechové tuto kancelářskou 

slepeninu mechanicky přeložili jako Peklo či Pekelný vrch, svědčí 

o tom, že nerozpoznali původní význam slova. 

Tyto nesmysly (zmatené dvojí překládání) se  ponejvíce vy-

skytují v  okolí bývalých německých vesniček na  Novojičínsku 

– tehdejším Moravském Kravařsku. Tak např. u Šenova neznamenala 

Bannerbrünnlein žádnou „Bannerovu“ studánku. Švédský gene-

rál Johan Gustafsson Banner se na severní Moravu nikdy nedostal. 

Bannerbrünnlein znamená Panská studánka. Á propos, nablízku 

je Panský kopec, zvaný též Válečný kopec – Kriegshübel. „Válečný kopec“ 

samo o sobě zní hrozně, takže je jasné, že ho naši předci nikdy takto 

pojmenovat nemohli (měli strážní hory – stražen bregy, což němečtí 

úředníci ve středověkých panských kancelářích foneticky překláda-

li jako Strassenberg, Strassberg či Strassburg). Zatímco „Bannerova“ 

studánka je především problémem neznalosti (historického) původu 

kořenu slova při jeho překladu do češtiny, u překladu „Válečného“ kop-

ce nesou vinu obě národnosti. Tento Kriegshübel totiž nebyl žádným 

„Válečným kopcem“, ale prachobyčejným „kopcem samý pařez“ - 

krungl-hum či krungl-hom. Původní slovanský výraz krunkel (pařez) 

němečtí panští úředníci postupně přepisovali, až se z něj vyvinulo 

„Krieg“ (válka), což je opravdu dosti vzdáleno původnímu významu. 

A že pozdější Češi, neznajíce původních souvislostí, otrocky přeložili 

německou kancelářskou slepeninu jako „Válečný kopec“ a navíc k tomu 

přidali „na vysvětlení“ i Švédy a (výjimečně nikoli opilého) Bannera, jenž 

na severní Moravě nikdy nepobýval (a z nějaké studánky by se nikdy 

nenapil), je dalším „bonbonkem na dortu“.
(Příště dokončení.)

KLUBY A SPOLKY

Tři měsíce nového skautského roku utekly jako voda. Za sebou máme 
již spoustu skvělých akcí a schůzek a hodně jich nás ještě čeká, například 
velmi oblíbená Vánoční schůzka či Jarní minitábor. 

Ale abychom nepředbíhali, nejdříve se ohlédneme za tím, co se u nás 
dělo v minulých měsících. Na začátku října, konkrétně 11. 10. 2014, nastal 
milník v historii lidstva. Navštívili nás mimozemšťané! A nejen tak ledajací, 
ale mimozemští kuchaři, kteří zde chtěli uspořádat 236. ročník Mistrovství 
galaxie v polním vaření. My jim vyhověli a společnými silami jsme soutěžili 
o hlavní cenu v tomto galaktickém klání. Jako každý rok, tak i letos vzni-
kaly v rukou skautů a skautek neuvěřitelné lahůdky a delikatesy. Po dlouhé 
diskuzi nakonec rada mimozemských kuchařů vybrala za výherce tým 
ve složení Gero, Danny a Vejca. Titul mistrů galaktické vařečky si vyslou-
žili lahodným pečeným plátkem a blankytnou rýží.

Listopad se nám nesl ve znamení družinových a oddílových akcí. Skauti 
se vydali do Štramberku hledat taje v tamních tajemných uličkách. Žab-
ky se bavily vyráběním náušnic, náhrdelníků a oslavovaly barvy podzimu, 
vlčata přespávala v naší klubovně.

Pro děti i nadále chystáme co nejpestřejší program a doufáme, že se brzy 
uvidíme i s Vámi, například na zmíněné Vánoční schůzce, nebo při tradič-
ním rozdávání Betlémského světla. 

Příborští skauti se každoročně účastní rozdávání tohoto vánočního 
symbolu. Čeští Junáci jej již tradičně přebírají od svých vídeňských bratrů 
a sester. My budeme tento plamínek lásky a přátelství rozdávat jako každým 
rokem před vchodem do městské radnice nebo na náměstí pod stromem, 
a to v úterý 23. 12. ráno od 9 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin 
a na Štědrý den 24. 12 od 9 do 11 hodin. Velice se na Vás těšíme.

Za příborské skauty a skauty Paťa a Kača

SKAUTSKÝ PODZIM
Patrik Nedoma a Kateřina Holubová, vedoucí Junáka Příbor
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ČTVRTEK 4. 12. 2014
MIKULÁŠKÁ JÍZDA je stejně jako roky předešlé připravena na náměstí 
Sigmunda Freuda v Příboře od 17:00 hodin. V doprovodném programu 
vystoupí Martin MAXA se zpěvačkou Klárou Kozlovskou a pěveckým 
sborem ZUŠ Příbor pod vedením paní učitelky Ireny Laníkové. I le-
tos přijede Mikuláš s andělem v kočáře a čerti na koních a společně pak 
rozsvítíme vánoční strom uprostřed náměstí. 
Nenechte si tuto tradiční velkolepou akci ujít.
NEDĚLE 7. 12. 2014
II. ADVENTNÍ KONCERT se bude konat v refektáři piaristického kláš-
tera od 17:00 hodin. V programu vystoupí Komorní sbor Masarykova 
gymnázia Příbor. Vstupné je 50,- Kč.
STŘEDA 10. 12. 2014
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY je název celostátní akce, do které se letos za-
pojí i naše město Příbor. Od 17:45 hodin začne na náměstí před radnicí 
hrát ŠKOLNÍ KAPELA ZŠ JIČÍNSKÉ PŘÍBOR a přesně v 18:00 hodin 
si všichni příchozí společně zazpívají tyto koledy :
NESEM VÁM NOVINY, NARODIL SE KRISTUS PÁN, PŮJDEM SPOLU 
DO BETLÉMA, DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL a PÁSLI OVCE 
VALAŠI. Na úplný závěr si zazpíváme VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ.
Spolu s námi bude ve stejném čase zpívat celá země. Texty koled vyjdou 
10. 12. ve  všech Denících a  účastníkům akce budou na  místě rozdány, 
zároveň bude Český rozhlas v tomto čase vysílat uvedené koledy na svých 
regionálních stanicích. Deník a Český rozhlas jsou mediálními partnery 
této akce. 
PÁTEK 12. 12. 2014
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ s přáním JEŽÍŠKOVI. 
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek, je to tradiční akce, jejíž smy-
sl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit 
svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi a zároveň se pokusit o rekord 
ve vypouštění balónků v celé ČR. Balónky s přáníčkem Ježíškovi od nás 
obdržíte zdarma. Více info na zadní straně Měsíčníku.
SOBOTA 13. 12. 2014
VÁNOČNÍ JARMARK se bude konat od 8 do 13 hodin. 
V  doprovodném programu vystoupí děti a  žáci mateřských a  zá-
kladních škol z Příbora a Folklorní soubor Malá Morava a Morava 
s adventním programem. 
Řemeslníci a prodejci budou nabízet tradiční řemeslné výrobky, vánoční 
dekorativní předměty, hračky, perníčky, různé dárky, sýry, zabijačkové 

speciality a jiné. K zakoupení budou rovněž teplé nápoje a občerstvení. 
Zároveň v  příborském muzeu bude probíhat od 9:00 do  14:00 hodin 
Setkání betlemářů v Příboře - tvůrčí setkání pobeskydských betlemářů, 
kteří budou předvádět řezbářské techniky při výrobě betlémů. V rámci 
programu bude možné zakoupit i  některé jejich výrobky. Při slavnost-
ním otevření výstavy příborských betlemářů v  10:00 hodin vystoupí 
žáci ZUŠ Příbor. Akce je realizována ve spolupráci s městem Příborem. 
Vstupné 15,- Kč.  
NEDĚLE 14. 12. 2014
III. ADVENTNÍ KONCERT se  uskuteční ve  farním kostele Narození 
Panny Marie a vystoupí dětský pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína, 
který letos absolvoval turné po USA. Začátek koncertu je v 17:00 hodin, 
cena vstupného pro dospělou osobu je 50,- Kč, děti do 10 let platí 20,- Kč.
NEDĚLE 21. 12. 2014
IV. ADVENTNÍ KONCERT bude probíhat opět v refektáři piaristického 
kláštera a začátek koncertu je  stejný jako u všech adventních koncertů 
tedy v 17:00 hodin. Tentokrát vystoupí vokální skupina X-TET. V pro-
gramu zazní skladby jazzové, folkové a hlavně česky zpívané spirituály. 
Cena vstupného je 50,- Kč. 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA VŠECHNY ADVENTNÍ KON-
CERTY BYL ZAHÁJEN JIŽ 14. 11. V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM 
CENTRU Příbor. Upozorňujeme všechny zájemce o adventní koncerty, 
že kapacita refektáře piaristického kláštera je omezena pouze na 80 míst 
a může se stát, že v den konání koncertu budou vstupenky již vyprodány!!
SOBOTA 27. 12. 2014
Římskokatolická farnost a město Příbor zvou rodiny s dětmi a všechny ob-
čany města na ŽIVÝ BETLÉM, který se uskuteční od 14:30 hodin v areálu 
farního kostela Narození Panny Marie v Příboře. V případě extrémně ne-
příznivého počasí se akce uskuteční ve farním kostele.
PŘIPRAVUJEME :
NOVOROČNÍ KONCERT Velkého symfonického orchestru 
Sdružení hudebníků Příbor se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015 od 
17:00 hod. v tělocvičně Masarykova gymnázia Příbor. Změna progra-
mu je vyhrazena. Na všechny kulturní akce jste srdečně zváni!
Děkujeme všem, kteří jste se  v  letošním roce účastnili kulturních 
a  společenských akcí pořádaných městem Příborem, a  věříme, 
že  i  v  novém roce 2015 si  společně užijeme mnoho krásných kul-
turních zážitků. Přejeme Vám klidné a pohodové prožití Vánoc a do 
nového roku vše nejlepší! 

KULTURNÍ OKÉNKO PROSINEC 2014

Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM  PROSINEC

Pondělí 1., 8., 15. prosince od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Úterý 2., 9. a 16. prosince 
TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI 
Mladší žáci 13:45h – 15:15h předškoláci od 4 let 
Starší žáci 15:15h – 16:45h 16:45h – 17:45h 
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Úterý 2. prosince od 17:00 hod. 
SLADÍME SI ŽIVOT? 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 2. prosince od 17:30 hod. 
INTUICE PRO KAŽDÝ DEN  

Erika Holubová Petrů 
Úterý 2. prosince od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE  
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Středa 3. prosince od 10:00 hod. 
MIKULÁŠ V LUNĚ 

LUNA Příbor, stř. volného času, p.o., 556 725 029 
Středa 3. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

LUNA Příbor, stř. volného času, p.o., 556 725 029 
Středa 3. prosince od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Čtvrtek 4. prosince od 17:00 hod. 
MIKULÁŠKÁ JÍZDA  

Město Příbor  556 455 427 
Sobota 6. prosince od 18:00 hod. 
KONCERT VŠB TU OSTRAVA 

Město Příbor 
Neděle 7. prosince od 17:00 hod. 
II. ADVENTNÍ KONCERT  

Město Příbor  556 455 427 
Pondělí 8. prosince až pátek 12. prosince 
od 8:00 - 18:00 hod. 
VÁNOČNÍ INSPIRACE, PLNÝ PYTEL NÁPADŮ 

LUNA Příbor, stř. volného času, p.o., 556 725 029 
Úterý 9. prosince od 15:00 hod. 
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
TEODOREM 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 9. prosince od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ TANCE  
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Úterý 9. prosince od 18:00 hod. 
HOMEOPATICKÁ LÉČBA AKUTNÍCH  
STAVŮ U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH Vstupné 100,- Kč. 
Přednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová, RHom.  
Centrum Životní cesta, Lidická 59/ L  776 540 789 
Středa 10. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

LUNA Příbor, stř. volného času, p.o., 556 725 029 
Středa 10. prosince od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Středa 10. prosince od 17:45 hod. 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 

Město Příbor  556 455 427  
Čtvrtek 11. prosince od 18:00 hod. 
TAROTOVÁ NUMEROLOGIE 
Přednáší Jaroslava Žaludová. Vstupné 100,- Kč. 
Centrum Životní cesta, Lidická 59/ L  776 540 789 

Čtvrtek 11. prosince od 17:00 hod.  
TAJUPLNÁ PERSIE  
ANEB JAKÉ JSOU ÍRÁNSKÉ ŽENY  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Pátek 12. prosince od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 12. prosince od 13:00 hod. 
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 

Město Příbor  556 455 427 
Sobota 13. prosince od 8:00 hod. 
VÁNOČNÍ JARMARK 

Město Příbor  556 455 427 
Sobota 13. prosince až 31. ledna 2015  
Slavnostní zahájení 13. 12. v 10:00 hod. 
DO JESLIČEK PANNA CHUDIČKÁ DALA 
SYNÁČKA SVÉHO 
Výstava betlémů, betlémových scén a figur na 
základě barokních textů. 
PŘÍBORŠTÍ BETLEMÁŘI 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Sobota 13. prosince 20:00 hod. 
ADVENTNÍ PODVEČER  

Muzeum Příbor, refektář  556 725 191 
Neděle 14. prosince od 17:00 hod. 
III. ADVENTNÍ KONCERT  

Město Příbor  556 455 427 
Úterý 16. prosince od 17:00 hod. 
VZPOMÍNKY NA STARÝ PŘÍBOR IV. 
Komponovaný pořad, vzpomínky na podzimní a zimní 
čas v Příboře na přelomu 19. a 20. stol.  
Čtení a hudba – housle a violoncello – A. Falcníková, 
J. Šprochová.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Úterý 16. prosince od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE  
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Středa 17. prosince od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

LUNA Příbor, stř. volného času, p.o., 556 725 029 
Středa 17. prosince od 15:00 hod. 
MINITURNAJ VE FLORBALU 

LUNA Příbor, stř. volného času, p.o., 556 725 029 
Středa 17. prosince od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
Neděle 21. prosince od 17:00 hod. 
IV. ADVENTNÍ KONCERT 

Město Příbor  556 455 427 
Středa 24. prosince od 22:00 hod. 
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 

Římskokatolická farnost Příbor 
Čtvrtek 25. prosince od 9:30 hod. 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

Římskokatolická farnost Příbor  
Čtvrtek 25. prosince od 16:00 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT  

Sdružení hudebníků Příbor  
Sobota 27. prosince od 9:00 hod. 
HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU ANEB PUTOVÁNÍ    
ZA NEANDRTÁLCEM DO ŠTRAMBERKU  

KČT Příbor 
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Sobota 27. prosince od 14:30 hod. 
ŽIVÝ BETLÉM  
Římskokatolická farnost a město Příbor  556 455 427 
Sobota 27. prosince od 19:00 hod.  
VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM 
Restaurace Mexico. Vstupné 120,- Kč, Předprodej 
vstupenek bude zahájen 15. 12. v MIC Příbor.  

Elvis Presley Revival band 
Neděle 28. prosince od 9:30 hod. 
SVÁTEK SVATÉ RODINY 

Římskokatolická farnost a město Příbor 
Úterý 30. prosince od 8:10 hod. 
POSLEDNÍ POCHOD ROKU 

KČT Příbor p. Bilík  605 126 090 
Probíhající výstava do 30. prosince 
MŮJ SVĚT 
Foto L. Jamnické.  Galerie v radnici Příbor.  

Město Příbor  556 455 427 a Fotoklub Příbor 
Středa 31. prosince od 16:00 hod. 
KONEC OBČANSKÉHO ROKU 

Římskokatolická farnost Příbor  
Čtvrtek 1. ledna 2015 od 13:00 hod. 
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK- PROCHÁZKA 
NA HONČOVU HŮRKU 

KČT Příbor p. Bilský  737 375 203 
Sobota 3. ledna 2015  
ZIMNÍ VÝSTUP NA ONDŘEJNÍK 

KČT Příbor p. Bilský  737 375 203 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY v Příboře 

23. 12. - 31. 12. bude knihovna uzavřena. 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po: 13:00 – 15:00 hod.Út,čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a čt:  8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře 

Zámečnická č. 117 
Říjen - březen: út – ne 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod. 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.        30 minut!! 

 776 725 909, 608 738 793 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

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

Sportovní hala TJ ul. Štramberská  724 963 164 

FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po - pá: 9:00 – 21:00 hod.  
POZOR: Út, čt od 16:30 do 17:30 hod.  
FIT centrum je vyhrazeno pro port de bras. 
 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská  556 725 528 
SAUNA PŘÍBOR  

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

 607 714 277 
ZUMBA, TRAMPOLÍNKY S RENATOU, PONDĚLÍ  

Zumba od 18:30 – 19.30 hod./40,- Kč. 
Trampolínky od 19:30 – 20:30 hod./70,- Kč. 
 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská 
ZUMBA S PAVLOU 

Každou středu od 19:00 hod. Cena 70,- Kč. 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
 

STROLLERING  
Út, čt: 10:00 – 11:00 hod. 

Helena Šimečková  732 834 584 
STŘEDA S JARKOU 

Společný program pro maminky s dětmi. 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 

  3. 12. MIKULÁŠ V LUNĚ  
10. 12 BÁSNIČKY, ŘÍKADLA, TANEČKY 
17. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ S KOLEDOU  

ČTVRTEK S VERONIKOU 
ANGLIČTINA PRO MAMINKY 

10:00 - 11:00 hod. Cena: 1.500,- Kč. 
PÁTEK S PAVLOU - ŠMUDLÍCI 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 

  5. 12. VÁNOČNÍ OZDOBY   
12. 12. PEČENÍ PERNÍČKŮ (od 9:00 hod.) 

PÁTEK S RADKOU - MÍČKOVÁNÍ 
10:00 - 11:00 hod. Cena 50,- Kč. 

Reflexní metoda s molitanovým míčkem.  
Radka Rojíčková 724 329 473 

STOLNÍ TENIS 
Po, pá: 15:00 - 17:00 hod. Vstupné 10,- Kč. 

POWER JÓGA 
Út: 17:00 – 18:00 hod. Vstupné: 50,- Kč. 

JÓGA I., II. 
Út: 18:00 - 19:30 hod. St. 18:30 – 20:00 hod. 

ZUMBA 
Po:18:30 - 19:30 hod. Čt: 19:00 - 20:00 hod 

TRAMPOLÍNKY I., II., III. 
Po: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- Kč.  

R. Fialová, kontakt: 607 953 300. 
Út: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- Kč. 

 T. Přibylová, kontakt: 775 611 670. 
Čt: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- Kč.  

L. Krausová, kontakt: 728 018 733. 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, p.o., 556 725 029 

 

Podrobné informace k některým akcím jsou 
uveřejněny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
 

PŘIPRAVUJEME: 
ZIMNÍ POBYT pro děti, mládež, rodiny i s výukou 
lyžování pá 30. 1. - ne 1. 2. 2015. 
22. 1. 2015 Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě. 
BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o., 556 723 778 
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POZVÁNÍ NA KULTURU
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VÁNO NÍ HUDBA 2014 
FARNÍ  KOSTEL

NAROZENÍ PANNY MARIE

24. prosince 2014 ve 22.00 hodin  
P LNO NÍ MŠE 

Koledy zpívá P íborský chrámový sbor        
za doprovodu Sdružení hudebník  P íbor   

pod vedením pana Zde ka Pukovce. 

25. prosince 2014 v 16.00 hodin 
VÁNO NÍ KONCERT 

Ú inkují:
Alena Ju enová – zp v        

Kate ina Ju enová – zp v
Chrámový p vecký sbor Schola

Sdružení hudebník  P íbor 
ídí pan Zden k Pukovec

Vstupné dobrovolné.
Na Vaši ú ast se t ší po adatel.

  

ŘŘíímmsskkookkaattoolliicckkáá  ffaarrnnoosstt  aa  mměěssttoo  PPřřííbboorr  

zzvvoouu  rrooddiinnyy  ss  dděěttmmii  aa  vvššeecchhnnyy  oobbččaannyy  mměěssttaa    

nnaa    

 
 

SSOOBBOOTTAA  2277..  PPRROOSSIINNCCEE  22001144  

  oodd  1144::3300  hhooddiinn  
  

  

  

  

  

  
  

AArreeááll  ffaarrnnííhhoo  kkoosstteellaa  NNaarroozzeenníí  PPaannnnyy  MMaarriiee  
VV  ppřřííppaadděě  eexxttrréémmnněě  nneeppřříízznniivvééhhoo  ppooččaassíí  ssee  aakkccee  uusskkuutteeččnníí  vvee  ffaarrnníímm  kkoosstteellee  

NNaarroozzeenníí  PPaannnnyy  MMaarriiee..  

INZERCE
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PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 
S 25 LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 
ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 
ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2015!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz
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