
O Františku Juraňovi, příborském sochaři 
se více začalo mluvit až v posledních letech. A prá-
vě o jeho životě a také díle vypráví kniha Oživil 
kámen, kovu dal řeč. Knihu její autorka pokřtila 
v refektáři piaristického kláštera 24. října 2013.

František Juraň je pro ty, kteří chodí s  oči-
ma otevřenýma, osoba známá. Na druhé straně 
je i trochu tajemná. Známá, protože leckde v ob-
cích jsou k vidění jeho pomníky padlým vojínům, 
na hřbitovech jsou jeho sochy a busty dětí, žen 
i mužů A tajemná? Až do roku 2008 nikdo nese-
psal o akademickém sochaři, příborském rodáko-
vi, rozsáhlejší práci a nesesbíral materiál, týkající 
se jeho života a díla. V roce 2008 byl tím prvním 
František Švábenický, tehdy student bakalářského 
studia Filosoficko-přírodovědné fakulty Ústavu 
historických věd Slezské university v Opavě. Jeho 
bakalářská práce nastínila život Juraně, jeho poli-
tickou činnost, angažovanost v  uměleckých kru-
zích a zkatalogizovala sochařovo dílo. 

Z  této práce vychází i kniha Ireny Kopecké 
Oživil kámen, kovu dal řeč. Na knize spolupra-
coval i Rudolf Jarnot - připravoval a upravoval 
fotografie. Autoři obou děl - knihy i bakalářské 
práce - využili všech dostupných informací z obcí, 
z  rodinných archivů i z archivů státních. Práce 
se ale liší. Zatímco historik Fr. Švábenický sys-
tematicky zmapoval život a hlavně dílo sochaře, 
Irena Kopecká chtěla literární formou - vyprávě-
ním upozornit na  moudrého, laskavého člově-
ka a  umělce, na člověka, 
který se narodil v  roce 
1870 v  Příboře, působil 
řadu let v zahraničí - tam 
tvořil, tam poznal svou 
ženu, tam - konkrétně ve 
Philadelphii - se dočkal 
vyhlášení samostatného 
Československa. A pak 
se vrátil zpět do vlasti, do 
Příbora. Pár let se jako ko-
munista angažoval v  po-
litickém životě, tvořil po-
mníky s  vojáky legionáři, 
modeloval busty Tomáše 
Garrigua Masaryka, pa-
mětní desky - například 
i Sigmundu Freudovi. Ze-
mřel v roce 1938 v ostrav-
ské nemocnici.    

Nová publikace vyšla v  říjnu 2013 a týž mě-
síc - 24. 10. byla slavnostně pokřtěna na literárně 
– hudebním večeru v refektáři piaristického klášte-
ra. Ukázky z publikace střídala klavírní vystoupení 
žáků a učitelů Základní umělecké školy v Příboře.

„Františkovou láskou byl kámen, uměl mu 
vdechnout život, sochy, které vytvářel, věrně za-
chycovaly každý záchvěv bolesti, radosti, štěstí 
i  touhy,“ přednášela Tereza Hasserová. Postupně 
ji v četbě vystřídali Marie Machková, Jiří Prokeš, 
Jana Rubínová, Adéla Rulíšková a také autorka. 
Večer uváděl Mořic Jurečka. 

Přišla i řada hostů - např. Tomáš Podivínský, 
dnes poslanec Parlamentu ČR : „Chci poděkovat 
panu starostovi a recitátorům za pozvání. Být 
s  vámi na tomto umělecky hodnotném večeru je 
balzámem na duši v  této hektické době.“ Milan 
Strakoš, starosta Příbora dodal: „Dnešní večer byl 
příjemný, uklidňující. Vystoupili na něm příborští 
občané, kteří to umí, takže ho hodnotím kladně.“ 
Místostarostka Příbora Dana Forišková ocenila 
nejen nejnovější knihu Ireny Kopecké, ale i její 
předchozí tvorbu:„Deset let jsem strávila v  za-
hraničí, a když jsem se tady vrátila, hodně se tady 
za tu dobu změnilo, a básně paní Kopecké mi při-
pomínají mé mládí, hladí mě na duši.“ 

Pokračování str. 9
Křest publikace: Zleva - Rudolf Jarnot, Ire-

na Kopecká, Miluše Bergerová, foto: Stanislava 
Slováková.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

• Ohlédnutí za rokem 2013 - křty knih
• Z jednání rady města
• Termíny svozu popelových nádob
• Chcete mít kompostér nebo odvětrá-

vaný koš na bioodpad?
• K čemu slouží kompostéry a odvětrá-

vané koše na bioodpady:
• Výhody senior slevenky
• Tísňová péče – tísňové tlačítko 

– sociální služba
• Střípky Městské policie Příbor
• Jubilanti - leden 2014
• Jaké změny přinese nový občanský záko-

ník pro občanská sdružení? Jakým způ-
sobem a komu mají občanská sdružení 
sdělit, že se chtějí změnit na „spolek“?

• Občané Hájova – děláte to dobře
• Knižní novinky na leden
• Uplynulý rok 2013 v Městské knihovně 

Příbor
• Ohlédnutí za rokem 2013 - křty knih
• Rok 2013 v příborském muzeu
• Zajímavá kulatá a půlkulatá výročí 

Příbora r. 2014
• Pasování na čtenáře
• Děkujeme za návštěvu, rádo se při-

hodilo...
• Moje Trdlování
• Přeměna školního pozemku na malé 

školní arboretum
• Povídání krásné dámy
• Máj nápad
• Recyklohraní
• Škola 21. století
• Exkurze do Zetoru a Dalešic
• Jak jsme čekali v družině na Vánoce
• Moje Trdlování
• Jak jsme posílali přání Ježíškovi
• Nová laboratoř chemie na Masarykově 

gymnáziu
• Oslavy 90 let myslivosti v Příboře
• Jakým rokem byl pro rybáře z Příbora 

a jeho okolí rok 2013
• Letem světem se Sigmundem Freudem
• Kulturní okénko na měsíc leden 2014
• Pozvání na kulturu
• Kulturní program – leden
• Reklama
• Mikulášská jízda v Příboře

Dva křty, dvě naprosto rozdílné knihy, jedna autorka - Irena Kopecká

OŽIVIL KÁMEN, KOVU DAL ŘEČ, křest knihy 24. 10. 2013
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Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2014 bude probíhat na území Vašeho 

města Třikrálová sbírka.
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři 

králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, 
které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních 
a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.

Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice

Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru

a tužku do ruky.

Spoustu příjemných řádků Vám v novém roce

přejí

Ing. Milan Strakoš  Ing. Dana Forišková, Ph.D.
    starosta města  místostarostka města
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
83. schůze RM Příbora dne 26. listopadu 2013 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
-	 Vzala	na	vědomí	zápis	z	jednání	Osadního	výboru	Hájov	č.	38	ze	dne	21.	říj-
na	2013,	zápis	z	jednání	Osadního	výboru	Prchalov	č.	34	ze	dne	6.	listopadu	
2013	a	plán	práce	Osadního	výboru	Prchalov	na	I.	pololetí	roku	2014.

-	 Uložila	zpracovat	návrh	umístění	kanceláře	turistického	informačního	cent-
ra	do	nebytových	prostor	č.	p.	9.

-	 Schválila	v	souladu	s	čl.	7	„Pravidel	pro	přidělování	bytů	v	domech	s	pe-
čovatelskou	službou	ve	městě	Příboře“	přidělení	bytu	č.	8	o	velikosti	1+2	
na	ul.	Jičínská	čp.	238,	Příbor.

-	 Vzala	na	vědomí	informace	o	zrušení	Diakonie	ČCE	–	střediska	v	Příboře	
ke	dni	31.	12.	2013	bez	likvidace	a	s	účinnosti	od	1.	1.	2014	sloučení	se	stře-
diskem	Diakonie	ČCE	–	středisko	v	Ostravě	se	sídlem	Syllabova	1278/19,	
703	00	Ostrava.

-	 Schválila	 uzavření	 „Dohody	 o	 zrušení	 závazkového	 vztahu	 ke	 smlouvě	
o	poskytování	pečovatelské	služby	ze	dne	20.	2.	1996“		mezi	městem	Pří-
borem	 a	 Diakonií	 Českobratrské	 církve	 evangelické,	 se	 sídlem	 Belgická	
374/22,	120	00	Praha	a	Diakonii	ČCE	–	 střediskem	v	Příboře,	 se	 sídlem	
Jičínská	238,	742	58	Příbor	k	31.12.2013.

-	 Schválila	 pronájem	 garáže	 v	 suterénu	 domu	 čp.	 1300	 na	 ulici	 Fučíkově	
o	užitkové	ploše	21m2	.

-	 Jmenovala	další	členy	pracovní	skupiny	pro	oblast	„Doprava	a	životní	pro-
středí“	s	účinností	od	01.12.2013	Martina	Domitru	a	Jana	Monsporta.

-	 Jmenovala	členy	pracovní	skupiny	pro	oblast	„Rozvoj	území“	s	účinností	
od	01.12.2013:	Členové:	Kateřina	Neusserová,	Bohumír	Volný,	Jan	Krkoš-
ka,	Martin	Monsport,	Petra	Martináková,	Petr	Hambálek.

-	 Jmenovala	další	členy	pracovní	skupiny	pro	oblast	„Kvalita	života	obyvatel	
města	a	kvalita	nabídky	pro	návštěvníky	města	s	účinností	od	01.12.2013:	
Členové:	Marie	Monsportová.

-	 Schválila	přijetí	neinvestiční	účelové	dotace	z	rozpočtu	Moravskoslezské-
ho	kraje	určenou	na	výdaje	na	zabezpečení	akceschopnosti	jednotky	Sboru	
dobrovolných	hasičů	Příbora	ve	výši	25.300	Kč	za	podmínky,	že	Zastupitel-
stvo	Moravskoslezského	kraje	rozhodne	o	poskytnutí	dotace.

-	 Schválila	přijetí	peněžitého	daru	ve	výši	20.000	Kč	od	Jihomoravské	plyná-
renské,	a.s.,	pro	potřeby	JSDH	Příbor.

-	 Schválila	snížení	nájmu	v	prostorách	Kulturního	domu	za	uskutečněný	kon-
cert	konaný	dne	3.	11.	2013.

-	 Rozhodla	o	převzetí	nalezených	věcí	do	majetku	města	dle	přílohy	č.	1	před-
loženého	materiálu.

-	 Rozhodla	o	darování	nalezených	kol	na	akci	kola	pro	Afriku	dle	přílohy	č.	1	
předloženého	materiálu.

-	 Rozhodla	o	likvidaci	nalezených	věcí	dle	přílohy	č.	1	předloženého	materi-
álu.

-	 Rozhodla	o	prodeji	nalezených	věcí	dle	přílohy	č.	1	tohoto	materiálu.
-	 Uložila	vyvěsit	 záměr	prodeje	dle	přílohy	materiálu	 č.	 1	na	úřední	desce	
městského	úřadu.

-	 Vzala	na	vědomí	doplněnou	zprávu	o	 stavu	výpočetní	 techniky	na	Měst-
ském	úřadě	v	Příboře.

-	 Odvolala	s	účinností	od	26.11.2013	Ing.	Josefa	Kiszu	z	bezpečnostní	rady	
města.

-	 Jmenovala	 s	 účinností	 od	 27.11.2013	 členkou	 bezpečnostní	 rady	 města	
Ing.	Zuzanu	Gřesíkovou.

-	 Odvolala	s	účinností	od	26.11.2013	Ing.	Josefa	Kiszu	z	povodňové	komise	
města.

-	 Jmenovala	 s	 účinností	 od	 27.11.2013	 členkou	 povodňové	 komise	 města	
Ing.	Zuzanu	Gřesíkovou.

-	 Rozhodla	ponechat	dopravní	značení	v	lokalitě	Benátky	ve	stávajícím	stavu.
-	 Zrušila	Pravidla	pro	vysílání	městského	rozhlasu	v	Příboře,	schválená	usne-
sením	RM	č.	71/9/1	dne	25.06.2013.

-	 Schválila	 Pravidla	 pro	 vysílání	městského	 rozhlasu	 v	Příboře	 s	 účinností	
od	01.12.2013.

-	 Schválila	od	01.01.2014	ponechat	výši	poplatku	za	úklid	v	Domech	s	pečo-
vatelskou	službou	v	Příboře	ve	stanovené		výši	pro	rok	2013,	a	to	měsíčně	
ve	výši	380	Kč,	ale	nikoliv	pro	jednotlivce,	ale	na	jednotlivý	byt.

-	 Uložila	zpracovat	podmínky	výběrového	řízení	na	úklidové	služby	pro	bu-
dovy	DPS,	Jičínská	238,	ČSA	231	a	ČSA	233.

-	 Uložila	předložit	analýzu	současného	stavu	a	rozvojový	záměr	rozšiřování	
vedení	optických	kabelů	pro	TV	kabelové	rozvody	ve	městě.

-	 Seznámila	se	s	žádostí	spol.	ČEZ	Energo	s.r.o.	o	připravované	modernizaci	
technologického	zařízení	kotelny	na	sídlišti	Benátky.

-	 Uložila	 zpracovat	 zadání	 pro	 vyhlášení	 výběrového	 řízení	 na	 zpracování	
dlouhodobé	koncepce	tepelného	hospodářství	ve	městě	Příboře.

-	 Projednala	návrh	3.	změny	rozpočtu	města	Příbora	na	rok	2013.

Příjmy 152 488,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2013 o 2 540,50 tis. Kč

Výdaje 163 866,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2013 o 2 540,50 tis. Kč

Financování 11 378,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2013

	 v	členění	a	finančních	částkách	dle	předloženého	návrhu	3.	změny	rozpočtu	
města	Příbora	na	rok	2013.

-	 Doporučila	 zastupitelstvu	města	 po	 zapracování	 položek	 bodu	 č.	 83/33/2	
schválit	návrh	3.	změny	rozpočtu	města	Příbora.

-	 Svolala	 schůzi	 RM	 k	 projednání	 návrhu	 rozpočtu	 na	 mimořádný	 termín	
v	úterý	03.12.2013.

-	 Vzala	na	vědomí	rozsah	smluvních	vztahů	vyplývajících	ze	smluv	uzavře-
ných	mezi	městem	Příborem	a	SMMP	s.r.o.

-	 Schválila	plán	práce	Rady	města	Příbora	na	1.	pololetí	2014.
-	 Rozhodla	vydat	souhlas	k	přijetí	účelově	určeného	peněžitého	daru	ve	výši	
16	tis.	Kč	pro	obdarovaného	příspěvkovou	organizaci	Základní	školu	Pří-
bor,	Jičínská	486,	okres	Nový	Jičín,	IČ	47657707	od	dárce	Primus	CE	s.r.o.,	
Místecká	1116,	Příbor.

-	 Rozhodla	vydat	souhlas	k	přijetí	účelově	určeného	peněžitého	daru	ve	výši	
7	tis.	Kč	pro	obdarovaného	příspěvkovou	organizaci	Mateřskou	školu	Ka-
marád,	Příbor,	Frenštátská	1370,	IČ	64125891	od	dárce	společnosti	Tesco	
Stores	ČR	a.s.,	Vršovická	1527,	Praha	10-Vršovice.

84. schůze RM ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku 
města Příbor, s.r.o., konané dne 26. listopadu 2013 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
-	 Ocenění	důvěryhodnosti	společnosti	SMMP	s.r.o.
-	 Uložila	 předložit	 podrobnější	 informace	 týkající	 se	 udělování	 certifikátu	
společnosti	Bisnode	Česká	republika	a.s.

-	 Schválila	 snížení	 měsíční	 odměny	 u	 jednatele	 dle	 předloženého	 návrhu	
od	01.12.2013.

-	 Úprava	mzdového	výměru	výkonného	ředitele		SMMP	s.r.o.
-	 Uložila	vyjasnit,	případně	navrhnout	způsob	odměňování	výkonného	ředi-
tele	v	souladu	se	stanovami	společnosti	SMMP	s.r.o.

85. schůze RM v mimořádném termínu dne 3. prosince 2013 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
-	 Doporučila	ZM	schválit	rozpočet	města	Příbora	na	rok	2014	v	následujících	
objemech:	

	 Příjmy	2014	 137	514,00	tis.	Kč
	 Výdaje	2014	 133	506,00	tis.	Kč
	 Financování	2014	 -		4	008,00	tis.	Kč
	 v	 členění	 dle	 předloženého	 a	 upraveného	 návrhu	 rozpočtu	města	 Příbora	
na	rok	2014.

-	 Doporučila	ZM	vzít	rozpočtový	výhled	města	Příbora	na	roky	2015-2016	
na	vědomí.

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK dne 10. prosince 2013.
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Evropský Operační program Životní prostředí podporuje ekologické 
způsoby nakládání s odpady. Z tohoto programu je možno finančně pod-
pořit mimo jiné i nákup kompostérů na bioodpad pro rodinné domy a po-
řízení odvětrávaných malých košů do domácností pro krátkodobé odložení 
bioodpadu v bytech nebo např. na balkónech. Dle dostupných informací 
bude dotační výzva s tímto zaměřením vyhlášena i na jaře roku 2014. 

Město Příbor chce -v případě dostatečného zájmu- využít dotaci 
právě pro zakoupení kompostérů a malých košů na bioodpad. Město by 
zakoupilo kompostéry o objemu 900 litrů a malé odvětrávané koše o ob-
jemu 10 litrů (velikost kompostérů a malých košů je přibližná, může se ve 
skutečnosti mírně lišit).

Podmínkou podání žádosti je mimo jiné i minimální finanční ob-
jem zakázky, takže v případě malého zájmu žádost není možno podat. 
Přihlášky k odebrání kompostérů nebo košů (případně obojího) budou 
závazné, ale využijí se pouze v případě, že žádost o dotaci bude úspěšná.

Tímto žádáme občany Příbora a jeho místních částí, aby v případě 
zájmu vyplnili údaje uvedené níže v Přihlášce. (Forma není důležitá, 
údaje mohou být sděleny i např. e-mailem.) Odpovědi budou podkla-
dem pro podání žádosti. Bude pořízen seznam, podle kterého budou 
kompostéry nebo koše vydávány. Seznam bude zveřejněn za účelem 
případné kontroly, že byl žadatel do seznamu zařazen.

Přihláška k dodání kompostéru nebo odvětrávaného koše na bioodpad
Jméno a příjmení  

Bydliště (v Příboře, Hájově nebo Prchalově)

Přeji si dodat kompostér (ano - ne) 

Přeji si dodat odvětrávaný koš (ano - ne)  

V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s využitím  a zveřejněním výše uvedených osobních údajů pro účel 
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí - prioritní osa 4.

Datum a podpis (elektronický podpis není potřeba, ale přihláška je závazná i pro e-mailovou poštu)

Přihlášku, prosím, do pátku 31.1.2014
- zašlete písemně  na adresu Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor,
- odevzdejte přímo na městském informačním centru nebo v kanceláři odboru rozvoje města – životní prostředí, Freudova 118, Příbor,
- přepošlete elektronicky na e-mailovou adresu volna@pribor-mesto.cz   Případné dotazy na tel. 556 455 424.

PŘÍBOR
I. 
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)

9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs. armády, Etzlova, Freudova, 
Gagarinova, Hluboká, Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, Juráňova, 
K.  Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní, Lidická, Lomená, Luční, 
Masarykova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na Kamenci, Nádraž-
ní, náměstí S. Freuda, Nerudova, Oldřicha Helmy, Okružní, Ostrav-
ská, Osvobození, Pod Hradbami, Pol. vězňů, R. Volného, Říční, Sa-
dová, Štefánikova, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, Tyršova, 
U Brány, Zahradní, Zámečnická.

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně  každý pátek
2) 1x za 14 dní  pátek - sudý týden
3) 1x za 4 týdny v těchto termínech: 

17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 
9., 24. 10., 21. 11., 19. 12. (jedná se o liché pátky).

II.
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (úterní svozy):

28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova, Dukelská, Dvo-
řákova, Erbenova, Frenštátská, Fučíkova, J. Hory, J. Rašky, Jiráskova,                        
K. H. Máchy, Kamenná, Kašnice, Komenského, Kpt. Jaroše, L. Janáč-
ka, Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, Nábřeží, Nová, Palac-
kého, Pod Haškovcem, Remešova, Šafaříkova, Sládkova, Šmeralova, 
Smetanova, Stojanova, Sušilova, Sv. Čecha, Švermova, Úzká, V Kopci, 
Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Žižkova.

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně   každé úterý
2) 1x za 14 dnů  úterý - sudý týden
3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech: 

14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 29. 7., 26. 8, 23. 9., 
21. 10., 18. 11., 16. 12. (jedná se o liché úterky).

PRCHALOV

1) 1 x za 14 dní  pátek – sudý týden 
2) 1 x za 4 týdny data měsíčních svozů jsou: 

10. 1, 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 22 . 8., 19. 
9., 17. 10., 14. 11., 12. 12. 

HÁJOV

1) 1 x za 14 dní  pátek – lichý týden 
2) 1 x 4 týdny    pátek – data měsíčních svozů jsou: 

17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 
9., 24. 10., 21 .11., 19. 12.

III.
Nádoby 1100 l

Se svážejí podle domluvených četností:
1) 1x týdně   úterý
2) 2x za týden  úterý, pátek

CHCETE MÍT KOMPOSTÉR NEBO
 ODVĚTRÁVANÝ KOŠ NA BIOODPAD?

TERMÍNY SVOZU POPELOVÝCH NÁDOB

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora

Svozová firma AVE CZ předkládá platný harmonogram svozů popelových nádob od 1. ledna 2014.
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Město Příbor nabízí občanům možnost objednat si kompostéry 
a odvětrávané koše na bioodpady – viz článek „Přejete si dodat kompo-
stér nebo odvětrávaný koš na bioodpad?“

Kompostéry, jak vyplývá z názvu, slouží ke kompostování od-
padu ze zahrad u rodinných domů nebo v zahrádkářských osadách. 

Komposty má na svých zahrádkách mnoho 
lidí a kompostování je známá technologie 
výroby kvalitní zeminy pro pěstování za-
hrádkářských plodin. Město nabízí obča-
nům jednotné kompostéry, které kompos-
tování zjednoduší. Postupy se mírně mohou 
lišit, ale  většinou fungují tak, že posečená 
tráva i jiný obdobný rostlinný odpad se uklá-
dá do horní části kompostéru, v průběhu 
kompostování se substrát posouvá do dolní 
části, odkud je možno po čase odebírat ho-
tový kompost.

Odvětrávané koše jsou určeny k ukládání kuchyňského bioodpadu 
přímo v domácnosti – v místnostech nebo např. na balkóně. Koše jsou 
zabezpečeny proti zápachu, uvnitř koše je speciální sáček z komposto-
vatelného materiálu, který se po zaplnění odnese do kontejnerů, které 
město přistavuje v ročním období od dubna do listopadu. Využití těch-

to košů by tedy připadalo v úvahu po dobu 
8-mi měsíců, kdy je možno odpad odložit 
do kontejnerů na bioodpad (jedná se o hně-
dé kontejnery o objemu 770 l). Jak již obča-
né vědí, tento bioodpad využívá ASOMPO, 
akciová společnost s účastí města, k rekul-
tivaci skládky. 

Ilustrační zobrazení koše a kompostéru 
je vidět na fotografiích. Vzhled a rozměry 
košů a kompostérů, které budou případně 
dodány do příborských domácností, se mo-
hou mírně lišit od vyobrazených nádob.

Od ledna 2014 budou mít občané města Příbora a místních čás-
ti Hájova a Prchalova možnost zakoupit si  Senior slevenky v infor-
mačním centru.

Na severní Moravě a ve Slezsku přináší úspory peněženkám star-
ších lidí ojedinělý projekt, tzv. Senior slevenka. Jedná se o kartičku, 
díky níž mohou lidé starší 55 let a držitelé průkazu ZTP/P  získat ucele-
ný systém slev a výhod ze všech oblastí, které se života těchto lidí dotý-
kají. Zejména jde o zdravotnictví, lázeňství, lékárny, služby, ubytování, 
stravování, cestování, kulturu, sport a volný čas. 

Slevenka stojí 100 Kč (pro ZTP/P 30,- Kč) a platí do 31. 12. 2014.
Projekt připravila a realizuje firma Ivan Sekanina. Partnerem jsou 

některé seniorské organizace a města Moravskoslezského kraje. „Před 
pěti měsíci jsme začínali prodej na jednom místě v Ostravě s 60 posky-
tovateli. Teď máme poskytovatelů 310 a Senior slevenku nabízíme na 
22 místech ve čtrnácti městech kraje,“ upřesňuje autor projektu Ivan Se-
kanina. 

Největším poskytovatelem slev jsou České dráhy, které držitelům 
Senior slevenky dávají velkou slevu na roční IN Karty. K projektu se při-

pojilo také přes 20 hotelů a chat v Beskydech a Jeseníkách, mezi posky-
tovatele patří také šest lázní. Mimo jiné Lázně Darkov, Lázně Luhačovi-
ce a Priessnitzovy lázně Jeseník. V nabídce projektu nechybí kadeřnice, 
pedikúry, masáže, kosmetika, restaurace, kavárny, kultura, hodinoví 
manželé nebo úklidové služby.

Slevové karty se začaly prodávat také v informačním centru v sou-
sední Kopřivnici. Ve městě je už prvních sedm poskytovatelů od masáží 
a kadeřnic až po hodinového manžela, ale také např. Regionální muze-
um v Kopřivnici, kde mohou držitelé karet získat slevu 40 %.  

Do projektu se zapojilo rovněž Muzeum Novojičínska v Novém Ji-
číně, kde se slevenky i prodávají. V Novém Jičíně funguje základní síť 
poskytovatelů od masérů, přes kadeřnice, pedikúru, kosmetiku. Senior 
slevenku je rovněž možné využít v cestovní kanceláři WES, v denním 
stacionáři pro seniory Domovinka a u stěhovací firmy.

V Příboře se budou slevové karty prodávat rovněž v informač-
ním centru a prvními poskytovateli jsou pedikúra a kadeřnictví.

Podrobnosti o projektu stejně jako databázi poskytovatelů najdou 
senioři a poskytovatelé na webových stránkách www.seniorslevenka.cz.

Od ledna 2014 je budou moci využít i občané v Příboře.

K ČEMU SLOUŽÍ KOMPOSTÉRY 
A ODVĚTRÁVANÉ KOŠE NA BIOODPADY?

VÝHODY SENIOR SLEVENKY UŽ VYUŽÍVAJÍ TISÍCE 
SENIORŮ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora

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

kompostér
(ilustrační foto)

odvětrávaný koš
(ilustrační foto)

Město Příbor ve spolupráci se Slezskou diakonií, DORKAS Ostrava, tísňová péče, nabízí 
seniorům a osobám se zdravotním postižením pro získání pocitu jistoty a pocitu bezpečné-
ho domova možnost zapojit se do tísňové péče.   

Stisknutím tísňového tlačítka si uživatelé mohou kdykoliv při pádu, náhlém zhoršení 
zdravotního stavu nebo jiné krizové situaci přivolat přes dispečink okamžitou pomoc. 

Cena za poskytovanou sociální službu, kdy zařízení systému tísňového volání lze napojit 
na pevnou telefonní linku nebo mobilní síť, činí 200 Kč měsíčně. Vstupní jednorázový popla-
tek za montáž zařízení v bytě je 1 500 Kč. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální službu, která je poskytována seniorům a osobám 
se zdravotním postižením, lze k úhradě uvedené sociální služby využít příspěvek na péči, 
který je dle zákona o sociálních službách v I. stupni 800 Kč, nebo ve II. stupni 4 000 Kč měsíčně. 

Bližší informace k uvedené sociální službě a příspěvku na péči můžete získat na odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, nebo na telefonním čísle: 556 455 470 
a 556 455 471. 

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

TÍSŇOVÁ PÉČE – TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO 
– SOCIÁLNÍ SLUŽBA
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Dne 02.11.2013 bylo v 17:33 hod. přijato telefonické oznámení, že ve-
dle budovy muzea v Lidické ulici se nachází starší žena, které se udělalo 
nevolno. Po příjezdu na místo se ve společnosti 75leté ženy nacházela i její 
kamarádka, která s ní šla z místního hřbitova, kdy najednou se její známé 
udělalo špatně a zatočila se jí hlava. Žena byla společně i s její známou pře-
vezena do místa bydliště, ale vzhledem k zdravotnímu stavu postižené ženy 
byla hlídkou přivolána rychlá záchranná služba, která se cca po 10 minu-
tách dostavila na místo. Následně bylo rozhodnuto o převozu ženy do ne-
mocnice v Novém Jičíně. 

Dne 02.11.2013 bylo přijato telefonické oznámení od občanky města, 
že její syn, který má výslovný zákaz vstupovat do jejich domu, chodí okolo  
a pravděpodobně se snaží dostat dovnitř. Žena dále uvedla, že s manželem 
teď zrovna nejsou doma, ale tyto informace má od své vnučky. Po příjezdu 
na místo byl na terase domu oznamovatelky zadržen její 44letý syn, který 
na balkónových dveřích rozbil skleněnou výplň. Jednání 44letého muže 
bylo kvalifikováno jako přestupek proti majetku, kterého se dopustil způ-
sobením škody na majetku rodičů, kteří se po chvíli na místo dostavili. Ti 
byli následně poučeni, že se jedná o návrhový přestupek a že návrh na pro-
jednání mohou podat do tří měsíců u příslušného správního orgánu. Muž 
byl poté převezen na služebnu MP, kde byla provedena orientační dechová 
zkouška s výsledkem 1,76 promile alkoholu v dechu. Z důvodu, kdy muž 
nekontroloval své chování a poškozoval cizí majetek, byl převezen do Pro-
tialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku. 

Dne 04.11.2013 bylo v 08:30 hod. přijato telefonické oznámení od ob-
čanky města bydlící v Jičínské ulici, že již poněkolikáté měla za stěračem 
svého vozu umístěn vzkaz napsaný na papírku, aby neparkovala za panelo-
vým domem, kde nebydlí, ale u svého domu. Dále žena uvedla, že neví, kdo 
by tento vzkaz mohl napsat, ale že se nejedná o první případ. Na místě bylo 
oznamovatelce sděleno, že se parkováním nedopouští žádného protiprávní-
ho jednání a že zde i nadále může parkovat. Oznamovatelka dále uvedla, že 
se nejedná jen o vzkazy vložené za stěrač vozidla, ale např. o vypuštěné pne-
umatiky, nacpané listí ve ventilátoru, zvednuté stěrače aj. O této skutečnosti 
byla vyrozuměna správkyně domu, před kterým žena parkovala, aby ná-
jemníky domu upozornila na skutečnost, že oznamovatelka může se svým 
vozidlem na parkovišti parkovat, a že dotyčný se svým jednáním dopouští 
přestupku proti občanskému soužití, za který může být řešen až do výše 
1.000 Kč. Žena přislíbila, že nájemníky domu o této skutečnosti uvědomí. 

Dne 13.11.2013  bylo v 15:20 hodin přijato telefonické oznámení 
od prodavačky dárkové síně Edita, že před malou chvilkou vstoupil do pro-
dejny muž, který jí pod pohrůžkou použití střelné zbraně oloupil o finanč-
ní hotovost. Oznamovatelka dále do telefonu popsala muže, který měl být 
ve věku cca 40 let, světlé pleti, tmavších vlasů, na hlavě tmavou kšiltovku, 
tmavší kalhoty a tmavou bundu, pod kterou jakoby něco schovával. Ihned 
po přijetí oznámení byla o celé události vyrozuměna hlídka Policie ČR Pří-
bor a současně provedeno vyhledávání podezřelého dle popisu oznamova-
telky po katastru města Příbora a jeho okolí, kdy však nikdo nebyl nalezen. 
Celou věc následně řeší pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže 
Policie ČR.

Dne 13.11.2013 bylo v 17:50 hod. přijato telefonické oznámení od ob-
čana města, že kolem 17:00 hodiny jeho matku, která bydlí ve Fučíkové 

ulici v Příboře, navštívili muž a žena, kteří se představili jako pracovníci fir-
my ČEZ a pod záminkou, že musí kontrolovat smlouvy a další náležitosti, 
se neustále tlačili do bytu. Jakmile matka oznamovatele uvedla, že nejdříve 
zavolá synovi, muž i žena ihned odešli neznámo kam. Po příjezdu k matce 
oznamovatele byl zjištěn popis muže a ženy, kdy se mělo jednat o ženu ve 
věku cca 35 let, obě osoby tmavých vlasů, bílé pleti. Oznamovatelce bylo 
sděleno, že pokud by se věc opakovala, ihned má kontaktovat městskou 
policii nebo Polici ČR. 

V souvislosti s tímto případem Městská policie Příbor nabádá ob-
čany k větší opatrnosti.
Základem je do bytu nebo domu nevpouštět cizí osoby, a pokud možno 
s nimi ani nekomunikovat. Pracovníci různých společností, kteří do bytů 
docházejí z důvodu odečtu elektroměrů, vodoměrů, měřičů plynu a po-
dobně, mají u sebe příslušný průkaz, který po vyžádání musí předložit. Vět-
šinou jsou obyvatelé předem informováni písemně, vyvěšením na nástěnce 
domu nebo i rozhlasem, že v určitém datu budou pracovníci té a té spo-
lečnosti jednotlivé byty, domy navštěvovat. Pokud ovšem pojmete nějaké 
podezření, je dobré ověřit si takového pracovníka telefonicky u příslušné 
společnosti, nebo přivolat hlídku městské policie nebo Policii ČR. 

Dne 15.11.2013 bylo v 14:22 hodin přijato telefonické oznámení, 
že u dveří do domu v ulici Nová jde velmi intenzivně cítit plyn. Na zá-
kladě tohoto oznámení byl oznamovatel vyzván, aby se od domu vzdálil 
do bezpečné vzdálenosti a nikoho tam nepouštěl. Ihned o této skutečnosti 
byla vyrozuměna i hlídka OO PČR Příbor. Po příjezdu na místo se únik 
plynu potvrdil, kdy nejvíce byl cítit v blízkosti vstupních dveří do domu. 
Z důvodu, kdy na dům byly stavebně napojeny i další obytné domy a bylo 
zde velké nebezpečí výbuchu, byla vyzvána osoba nacházející se ve vedlej-
ším domě, aby na nezbytně nutnou dobu dům opustila. Mezitím na místo 
dorazila i hlídka OO PČR Příbor. Na domě byl uzavřen hlavní uzávěr plynu 
a elektřiny, které se nacházely na fasádě domu v blízkosti hlavních dveří. 
Z důvodu, kdy byl ohrožen život či zdraví osob a bylo zde důvodné pode-
zření, že se v domě může nacházet osoba ohrožená na životě, bylo rozbito 
prosklené okénko na dveřích domu a dveře následně otevřeny. V bytě již 
plyn nebyl cítit v takové intenzitě jako před hlavními dveřmi domu. Dále 
byly učiněny kroky k odvětrání domu a byla zde nalezena stará paní, kte-
rá nebyla nijak ohrožena na životě či zdraví, komunikovala, ale vzhledem 
k vysokému věku nebyla schopna sdělit své jméno. Bylo zjištěno, že se jed-
ná o 87letou ženu, která má v domě trvalý pobyt. 
O celé události byl vyrozuměn vlastník domu, který je zároveň vnuk ženy 
nalezené v domě. Hlídka muži sdělila, aby se dostavil na místo, převzal si 
do péče svou babičku a zajistil si dům, který byl ze zákonných důvodů po-
licií otevřen, což také následně učinil. 

Dne 16.11.2013 bylo v 22.40 hod. přijato telefonické oznámení od ři-
diče projíždějícího kolem kapličky sv. Sarkandera, že na pozemní komu-
nikaci leží muž, nehýbe se a hrozí, že jej někdo přejede. Dále oznamovatel 
uvedl, že je velká mlha a muže skoro nejde vidět, proto počká na místě do 
příjezdu hlídky MP. Na místě hlídka z místních znalostí v muži poznala 
22letého občana Skotnice, který byl opilý a uprostřed vozovky se rozhodl 
odpočinout si. Muž byl probuzen a jelikož neměl žádné viditelné zranění, 
ani si na žádné zranění nestěžoval, pokračoval dále pěšky do svého bydliště.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR
Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

JUBILANTI - LEDEN 2014

Jaroslav Strakoš 
Stanislav Lavický  
Vlasta Helmová  
Alena Horklová  
Božena Bajerová  
Magdalena Dohnalová  

Blahopřejeme jubilantům narozeným v lednu.

Božena Boráková  
Jarmila  Jurečková 
Ludmila Koblížková  
Zdeňka  Žárská 
Drahomíra Cágová  
Věroslava Kabátová 

Leonard Odložilík  
Jarmila Puhrová 
Libuše Žurovcová  
Marie Šochová  
Jiřina Gilarová  
Zdenka Pavlačíková  

Zdeněk Pařízek  
Jarmila Reiningerová  
Jarmila Bártová  
Ivanka Galiová  
Pavel König  
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Nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) 
– sice svým ustanovením § 3080 bod 154 ruší stávající zákon 
č.  83/1990  Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
současně ale prohlašuje k datu své účinnosti (tj. k  1. 1. 2014) všechna 
stávající sdružení za spolky ve smyslu § 214 a následujících NOZ, viz 
§ 3045 odst. 1 NOZ. 

Jinými slovy – stávající sdružení k 1. 1. 2014 nezanikají, ale stávají 
se z nich spolky podle nové právní úpravy. Od stávajících sdružení není 
v prvních dvou letech po nabytí účinnosti NOZ požadována prakticky 
žádná aktivita, žádné právní úkony. Pouze budou reagovat na případné 
požadavky rejstříkového soudu (viz dále) ohledně nezbytných základ-
ních registračních údajů, nebudou-li v souladu s NOZ.

Právní úprava spolků podle NOZ je totiž podstatně obsažnější, než 
byla v případě sdružení podle zákona o sdružování občanů, takže se mj. 
o nich registruje více údajů. Spolky budou nově zapisovány do rejstříku 
spolků.

Nová právní úprava přináší již existujícím spolkům zejména ná-
sledující povinnosti:

 do 1. 1. 2014 přizpůsobit název spolku požadavkům NOZ (§ 3042 
NOZ). NOZ požaduje, aby název spolku obsahoval slova „spolek“ 
nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (§ 216 NOZ). NOZ ale 
umožňuje pro případy, kdy existující spolek užíval svůj název dlou-
hodobě a je pro něho tak příznačný, že nelze jeho zaměnitelnost 
nebo klamavost rozumně předpokládat, ponechat název v dosavad-
ní podobě,

 do 1. 1. 2017 přizpůsobit znění stanov úpravě NOZ (§ 3041 odst. 
2 NOZ). Případná ustanovení spolku, která odporují donucujícím 
ustanovením NOZ, automaticky pozbývají platnosti k 1. 1. 2014, 
a  to bez ohledu na to, kdy bude provedena změna stanov. Úprava 
textu stanov by měla nově zohledňovat zejména to, že NOZ požadu-
je, aby stanovy určovaly statutární orgán a také nejvyšší orgán spol-
ku (§ 243 NOZ). To je rozdíl oproti dosavadní úpravě, která požado-
vala pouze určení orgánů spolku bez rozlišení na statutární, nejvyšší 
apod. NOZ nicméně nevylučuje, aby statutární orgán byl současně 
nejvyšším orgánem.

Zatímco nové spolky vzniknou po 1. 1. 2014. až zápisem do rejstří-
ku spolků, údaje o spolcích již existujících budou dosavadním adminis-
trátorem – Ministerstvem vnitra ČR – předány do 31. 1. 2014 krajským 
soudům (§ 125 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob, dále jen „rejstříkový zákon“), které bu-
dou nově spolkovou agendu spravovat. 

Do 31. 1. 2014 pak ministerstvo předá krajským soudům spisy ve-
dené k jednotlivým spolkům. Předané údaje rejstříkový soud zapíše bez 
řízení. Existujícím spolkům vznikne povinnost doložit rejstříkovým 
soudům údaje o členech statutárních orgánů, a to prostřednictvím lis-
tiny, ze které bude vyplývat ustavení do funkce v souladu se stanovami.

Existující sdružení, resp. spolky mohou svou právní formu změnit 
postupem dle zákona č. 68/2013 Sb. i na obecně prospěšnou společ-
nost, anebo postupem podle § 758 až 773 zákona č. 90/2013 Sb., o ob-
chodních korporacích, na ústav anebo na sociální družstvo.

JAKÉ ZMĚNY PŘINESE NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ? JAKÝM ZPŮSOBEM 

A KOMU MAJÍ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ SDĚLIT, 
ŽE SE CHTĚJÍ ZMĚNIT NA „SPOLEK“?

Bc. Eva Srněnská, odbor finanční a kontrolní Městského úřadu Příbor

V pátek 29. 11. 2013 proběhla veřejná schůze občanů Hájova, kte-
ré se mimo starosty a místostarostky města zúčastnili další tři členové 
rady, ředitelka technických služeb, vrchní strážník městské policie a zá-
stupce policie ČR. Dalo by se říct, že se konala jedna z běžných akcí. Ale 
ono to zase tak obyčejná událost nebyla. První skutečností byl zaplněný 
sál místního kulturního domu, což mohlo být pro někoho překvapivé, 
ale pro toho, kdo déle sleduje dění na Hájově, je to jen potvrzením zá-
jmu občanů o život v obci. O to více mrzí, že mimo členů rady města se 
zúčastnil schůze pouze jeden člen zastupitelstva.

Velmi dobře organizačně připravenou schůzi vedl předseda osad-
ního výboru pan Radek Jurečka. Postupně byla prezentována činnost 
všech místních společenských organizací. Byla dána možnost se sezná-
mit s uplynulou činností i plány do budoucna místních hasičů, zahrád-
kářů, ligy žen, důchodců, myslivců i sportovců. Jednotlivé prezentace 
byly vkusně doprovázeny fotografiemi promítanými na projekční plochu. 
Je třeba si uvědomit, že za všemi prezentovanými akcemi se skrývají de-

sítky hodin dobrovolně věnovaných spoluobčanům. Z pohodové atmo-
sféry setkání byla patrna jedna důležitá skutečnost, a to, že do dění obce 
se zapojuje velká část obyvatel Hájova a řada akcí je pořádána ve spolu-
práci několika spolků a organizací. To v současné době, kdy ve společ-
nosti převažují individuální zájmy, není zdaleka samozřejmý jev. Dalším 
pozitivním faktorem je skutečnost, že občané Hájova nečekají pasivně 
na finanční příspěvky ze strany města, ale jsou ochotni a schopni řadu 
zejména menších investičních akcí podpořit dobrovolnou prací. Prá-
vě proto, jak zdůraznil starosta ve svém vystoupení, město tyto aktivity 
v rámci možností finančně podporuje. Samozřejmě ani na Hájově není 
všechno, jak vyplynulo z diskuse, ideální. Občany trápí zejména odklá-
daná rekonstrukce střechy kulturního domu. Věřme, že se tento problém 
podaří z finančních prostředků města co nejdříve vyřešit. Tím hlavním 
však je skutečnost, že se díky systematické práci řady lidí pod vedením 
členů osadního výboru daří kvalitu života v obci neustále zlepšovat. Ne-
zbývá než zopakovat úvodní slova: „Občané Hájova – děláte to dobře“.

OBČANÉ HÁJOVA – DĚLÁTE TO DOBŘE
Ing. Milan Střelka, člen rady města
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA LEDEN

V novém dílu doktorské série Patricka Taylora Doktore, to je ale 
kotrmelec! prožívají rázovité postavy městečka Ballybucklebo své malé 
komedie  i tragédie. Milovaný i obávaný doktor Fingal O´Reilly se bude 
ženit, a to dokonce se svou dávnou láskou ze studentských let. Jenomže 
přípravy na svatbu se komplikují a  potíže se rojí jak v  detektivce. 
Svérázný lékař a jeho mladý asistent Barry Laverty jsou totiž v malém 
irském městečku institucí, a tak řeší zdravotní,  i lecjaké další nesnáze 
bodrých místních občanů.

Děj knihy Krev a mlíko loňského nositele Nobelovy ceny Mo Jena 
je zasazen do Náhorních Pustin severovýchodní Číny, kde se odehrává 
boj o přežití. Padesát let moderní čínské historie od japonské okupace, 
přes občanské války, nástup komunismu, politické procesy, kulturní 
revoluci, po pád maoismu a zavedení ekonomických reforem, jež daly 
vzniknout Číně, jak ji známe dnes. Uprostřed toho drtícího víru leží 
městys Velká Ohrada, v něm několik rodin a mezi nimi rod Šang-kuanů 
– nekončící řada dcer završená narozením vysněného syna.

Kniha Václava Junka Třinácté komnaty našich prezidentů 
je nabita výběrem událostí a fakty, které zásadně ovlivňovaly naše dějiny 
a  tedy i naše osudy. Pojednává o práci, životě a  často i myšlení těch, 
kteří se dívali a dívají z Pražského hradu na lid v „podzámčí“. Přitom 
si zřejmě při svém vládnutí neuvědomovali své „třinácté komnaty“.

Britský spisovatel Peter Tremayne ve své knize Sedmá polnice 
otevírá pohled na středověké Irsko, na jeho tajemnou přírodu, na zákony, 

které v té době platily a na obyvatele a jejich způsob života. Rolník Téla 
nachází na svém pozemku mrtvého muže urozeného původu. Nález 
jde ohlásit králi. Králova Sestra Fidelma se společně se svým mužem 
ujímá vyšetřování a vydává se na místo činu. Cestou nacházejí vypálené 
vesnice a dozvídají se, že krajem projíždějí žena a muž, jejichž chování 
je krajně podezřelé. Napětí vrcholí únosem Fidelmy, která se ocitne 
tváří v tvář smrti.

Thriller s názvem Zběsilá bezmoc odhalující bezpráví v naší zemi 
je dílem spisovatele a režiséra Jana Žáčka a reportérky Týny Daňkové. 
Mladá dívka je surově napadena, znásilněna a  zavražděna. Její otec, 
univerzitní profesor, marně čeká na spravedlnost. Útočníci jsou 
propuštěni na svobodu. Sám tedy bere do rukou zbraň a vykoná jediný 
trest, který považuje za spravedlivý – trest smrti. Poté musí zmizet. 
Policie má totiž jediný cíl- najít ho a zlikvidovat, aby nemohl nikomu 
popsat skutečnou vládu zločinu v  naší zemi. Jeho výpověď ohrožuje 
mnoho vlivných lidí, a za to se platí nejvyšší cena…

Švédský autor Alexander Söderberg napsal první díl trilogie 
s  ústřední postavou Sophií Brinkmannovou Andaluský přítel. Život 
Sophie je monotónní, pracuje jako zdravotní sestra a po manželově smrti 
žije sama se synem. Jednoho dne se jí však do cesty připlete okouzlující 
Héctor Guzmán. Sophii sice okouzlí jeho šarm, ale brzy zjistí, že pod 
příjemným zevnějškem se skrývá cosi děsivého. Její předchozí život bez 
nebezpečí se změní v opak, zvláště když je do celé hry zapojen její syn.

V uplynulém roce slavila městská knihovna120 let od půjčení 
první knihy. Pro naše čtenáře jsme se snažily po celý rok zajistit dostatek 
zajímavých knih a pořadů – literárních, cestopisných, se zdravotní téma-
tikou, akcí pro děti a školy. Programovou nabídku jsme v lednu otevřely 
přednáškou paní Dagmar Halotové – Co nám přinese rok 2013 z pohledu 
numerologie. 

Únor byl ve znamení oslav 120. výročí založení knihovny. Dopoledne 
proběhla tiskařská dílna Studia bez kliky pro školy a odpoledne pro ve-
řejnost a večer vystoupení herců Listování s knihou Gottland Mariusze 
Sczygiela. Na závěr večera Jaroslava Grobcová vystoupila s pořadem 
Země Morava - její zamlžená vznešenost a krása. 

Pro žáky základních škol bylo uspořádáno celkem 21 knihovnických 
lekcí, kde se děti seznámily s knihovnou, knižními novinkami.  

Na jaře navštívili knihovnu hned dva spisovatelé knih pro děti, a to 
paní Lenka Rožnovská, která se věnovala prvňáčkům ze ZŠ Jičínské, a Jan 
Opatřil s knihou Dobrodružství kapříka Metlíka  pro žáky druhých tříd.

V březnu měli příborští senioři začátečníci možnost se v knihovně 
proškolit v práci s internetem a v tomto měsíci měli rodiče a prarodiče 
poprvé příležitost navštívit knihovnu s nejmenšími dětmi na Hodince 
s knihou.  

Sérii cestopisů otevřel MUDr. Martin Ondráček povídáním o svém 
působení v Kazachstánu, v dubnu proběhla beseda o Madagaskaru man-
želů Vackových a v květnu Jaroslav Málek vystoupil s povídáním o umě-
leckém zájezdu armádního souboru do Číny. 

Den dětí jsme v knihovně oslavili odpolednem plným her a soutěží 
a konečně 12. června přišli prvňáci ze ZŠ Jičínská a byli slavnostně paso-
váni na čtenáře obří pastelkou ilustrátora Adolfa Dudka. 

V září proběhla beseda se zdravotní tématikou Jak detoxikovat orga-
nismus, v říjnu v rámci Týdne knihoven cestopisná přednáška o Albánii 
očima vodáka s Jiřím Hodicem. 

Fanoušci scénického čtení Listování z knihy Timura Vermese Už 
je tady zas s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným měli možnost se 
pobavit 24. října. 

Nabídku stát se zdarma čtenářem využilo v Týdnu knihoven 45 do-
spělých a 33 dětí. V listopadu nás paní Burianová poučila jak trénovat 
paměť a proběhla další čtecí Hodinka s knihou pro nejmenší. 

Začátek prosince patřil šikovným maminkám a dětem, které si 3. 12. 
na Vánočním odpoledni mohly vyrobit anděly, a 12. prosince jsme za-
končily programovou nabídku cestopisem o Mongolsku, o kterém přišel 
popovídat Martin Lampa. 

Nejpůjčovanější knihou roku 2013 bylo Padesát odstínů šedi spiso-
vatelky E. L Jamesové a na dětském oddělení Deníky malého poseroutky 
Jeffa Kinneyho. 

Do nového roku 2014 přejeme všem návštěvníkům a čtenářům 
městské knihovny  hodně zdraví a pohody s dobrou knihou.

UPLYNULÝ ROK 2013 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘÍBOR
Elen Fialová, Městská knihovna Příbor
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Na závěr už jen pro ukázku - v jedné části knihy  se hovoří o tom, 
jak František Juraň nechal v Příboře vybubnovat ztrátu svého zlatého 
manžetového knoflíčku. Žádost je uložena ve Státním okresním archi-
vu v Novém Jičíně. Knoflíček se zřejmě nikdy nenašel. Ten druhý s se-
bou přinesla paní Miluše Bergrová, jejíž maminka Marie Vodičková, 
tehdy ještě Kuřecová, byla schovankou Františka Juraně. 

Večer se křtem knihy skončil autogramiádou autorky. „Obávala 
jsem se, že přijde 15-20 lidí. Současně běžely čtyři další akce. Jsem tedy 
moc spokojená.“ Refektář kláštera byl totiž plný....

Kniha vyšla díky spolupráci obou autorů s řadou dalších lidí, zejména 
s Ludmilou Hanákovou, a díky přispění mnoha sponzorů i města Příbora. 
Je k dostání v informačním centru v přízemí Městského úřadu v Příboře.

Poznámka: Křest knihy - reportáž z LTV Příbor: http://www.televi-
ze-pribor.cz/?clanek=509

O Fr. Juraňovi - medailonek: http://www.polar.cz/archiv/video/kdo-
-byl-kdo-25-10-2013-17-14

O Fr. Juraňovi a jeho působení v Poodří: Stať Ireny Nedomové v ča-
sopise Poodří (článek + fotografie děl sochaře v Poodří).

Dodatek: V žádném z příspěvků, z článků, reportáží nejsou uvede-
na slova paní Boženy Poláškové z Příbora, která si velmi dobře vzpo-

míná, kterak jako dítě školou povinné - mohlo to být tak ve 3. třídě, 
byla celá třída s paní učitelkou místo tělocviku na procházce. Šli tehdy 
na zahradu pod starý hřbitov k panu Juraňovi. Tento výlet si dobře pa-
matuje, protože u každého stromku, zpod každého keře vykukovalo ně-
jaké kamenné zvířátko. Dětem se na zahradě moc líbilo. Tuto příhodu 
jsme se dozvěděli teprve nedávno.

15. listopadu proběhl v  refektáři piaristického kláštera literárně-
hudební večer spojený se křtem knihy Ireny Kopecké a Anny Pustowkové 
Proměny mysli. V průběhu večera se recitovalo, zpívalo i hrálo na kytaru. 

Jestliže předchozí kniha povídek Ireny Kopecké Proměny duše 
je mnohými čtenáři považována za  knihu, která léčí duši, pak dílo 
Proměny mysli uklidňuje mysl člověka. 

„...S ranním rozbřeskem vstáváme do nového dne, který nám může 
přinést něco hezkého, s  večerem se ale začne ozývat stesk a v  noci 
se často stane naším stálým hostem, pokud ho hned při první návštěvě 
nevyženeme ze dveří. ...“ Tato ukázka zazněla z  úst jedné z  devíti 
přednášejících. Postupně si hosté večera poslechli 19 příběhů a povídek 
plných mouder a zkušeností. 

Mezi vystupujícími byla Tereza Hasserová: „Mně se básně i prózy 
paní Kopecké líbí a jako vystupující jsem velmi šťastná, že jsem se tohoto 
večera mohla zúčastnit.“ 

Spokojený byl i Dennis Schneiderka: „Jsem moc rád, že jsem 
se jednou účastnil soutěže v  recitaci v  Příboře, kde mě paní Kopecká 
oslovila. Její večery byly vždycky specifické a moc mě mrzí, že už podle 
jejích slov nebude dělat další. Jsem moc rád, že jsem tady byl.“ 

Kniha ten večer ještě voněla tiskárnou! Přivezl ji přímo pan 
nakladatel Josef Kleinwachter.

„Je moc krásná, jak ta první knížka, tak ta druhá a myslím, že každý 
by si ji měl přečíst, najde tam odpovědi na své otázky,“ řekla Pavla 
Masopustová, jedna z návštěvnic.

Někteří posluchači možná našli odpovědi na své otázky už během 
zmíněného večera. 

 „Já literaturu paní Kopecké, její způsob uvažování chápu, jsem s tím 
úplně spojená. To, co říká, opravdu má hlavu a patu. A jsem ráda, že jsou 
tu mladí lidé, je to moc fajn, pěkné,“ vyjádřila své pocity Irena Laníková.

Program obohatil hrou na kytaru Vladimír Artz a zpěvem Věra 
Šťastná. 

V  závěru večera - ještě před autogramiádou - pokřtily knihu její 
autorky Irena Kopecká a Anna Pustowková. Křtily lístky růží. Třetí 
sudičkou byla Sylva Česlarová, autorka energetických obrázků, které 
knihu doprovázejí. „Já bych přála této knize, aby otevřela naše srdce 
dokořán,“ pronesla první sudička Anička Pustowková. 

Sylva Česlarová doplnila: „Ať kniha přináší lidem, kteří ji budou 
číst, klid, pohodu, mír, a to ať v nich setrvává.“

„Já jsem tuto knížku psala, když jsem poznala, jakou sílu má 
myšlenka,“ doplnila obě dámy Irena Kopecká, „a moc bych té knize 
přála, aby ono tajemství síly myšlenky předala svým čtenářům!“ 

Přála i místostarostka Příbora Dana Forišková - tentokrát  autorkám: 
„Přeji hodně pevného zdraví a hodně tvůrčích myšlenek.“

Poslední večer Ireny Kopecké v  refektáři kláštera ukončila sama 
autorka Proměn mysli a řady dalších knih slovy: „Jsem vděčná, že mi 
Pán Bůh umožnil tento večer zažít.“ 

A nebyla ten večer jediná, kdo odcházel domů spokojený.... 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor
Dva křty, dvě naprosto rozdílné knihy, jedna autorka - Irena Kopecká

OŽIVIL KÁMEN, KOVU DAL ŘEČ, křest knihy 24. 10. 2013

PROMĚNY MYSLI, křest knihy 15. 11. 2013

Dokončení ze str. 1

Křest: zleva - Sylva Česlarová, Anna Pustowková, Irena Kopecká. Autogramiáda Ireny Kopecké, foto Stanislava Slováková.
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MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor
podklady Monika Chromečková, Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

ROK 2013 V PŘÍBORSKÉM MUZEU

Kultura zušlechťuje a obohacuje člověka, uspokojuje jeho duchovní 
potřeby, prohlubuje jeho estetické cítění, osvěžuje duši a mysl. Ve smyslu 
těchto idejí zasahuje do kulturního dění v našem městě Muzeum Novo-
jičínska – Muzeum a pamětní síň S. Freuda pořádáním výstav, besed 
a dalších akcí, které jsou určeny široké veřejnosti.  

Nejúspěšnější výstavou za  posledních pět let se stala expozice 
Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy... Představovala přírodní ma-
teriály používané od počátku lidské společnosti a také výrobky, které 
z nich vznikaly – čepice z chorošů, ošatky ze slámy či trávy…  Autor vý-
stavy Mgr. Václav Michalička získal za výstavu prestižní ocenění  Čes-
ké národopisné společnosti v kategorii Výstava, expozice roku 2012. 
O této výstavě natočila Česká televize reportáž vysílanou v lednu v po-
řadu Toulavá kamera. Věnovali jsme jí také velkou pozornost ve vysílání 
LTV.

V téže době – na počátku roku - byly v malé síni vystaveny příbor-
ské betlémy ze sbírek Muzea Novojičínska, p.o. Výstava vzbudila velkou 
pozornost, stejně jako expozice Křížů z depozitáře příborského muzea. 
Ta trvala pouze jediný den – a to o Valentinské pouti, přesto si cestu 
do muzea našlo lidí víc než dost!

Jestliže kříže vzbudily pozornost, pak totéž se dá říct o další krát-
kodobé výstavě – Mariánských památkách z depozitáře příborského 
muzea. Ty byly zpřístupněny v den příborské pouti!

Kromě křížů, šturců, artefaktů připomínajících kult Panny Marie 
v Příboře je v depozitáři muzea uložena i sbírka velikonočních kraslic 
z druhé poloviny 19. století a soubor šturců z 18. a 19. století. A právě 
tyto exponáty obohatily v Příboře dobu velikonoční.

K největším výstavám v roce 2013 patřila v příborském muzeu ex-
pozice Tradiční řemesla Romů. Představovala romská řemesla – dnes 
už mnohdy zaniklá - a také dávné způsoby obživy Romů. Do našeho 
města ji zapůjčilo Muzeum romské kultury.  Prezentovány zde byly vý-
robky, nářadí a nástroje kovářů, kotlářů, zvonařů a dalších romských 
řemeslníků.

V muzeu se ale věnovali také přírodě. Svědčily o tom tři expozice 
- Fauna Poodří a Podbeskydí - výstava ze zoologických sbírek Muzea 
Novojičínska, Devadesát let myslivosti v  Příboře - výstava pořádaná 
ve spolupráci s příborskými myslivci k 90. výročí založení mysliveckého 
spolku v Příboře, a nakonec chodby muzea zdobily obrazy zvěře Jiřího 
Židlického ze sbírky ing. Auerswalda.

V  prosinci skončila výstava Peníze a platidla napříč staletími 
– na jednom místě se host muzea dozvěděl, jak a čím a kdy se platilo. 
Vystaveny byly i mince nalezené v Příboře.

Ještě dnes je k vidění a potrvá až do 19. ledna 2014 výstava, kte-
rá zaujme malé i velké - V naší komoře malované lože. Autoři výstavy 
představují starý nábytek, který se kdysi dávno běžně používal – malo-
vané truhlice, almary, dřevěné bytelné stoly, postele. Všechny exponáty 
pocházejí ze sbírek Muzea Novojičínska.

Pokud zamíříte do muzea v době vánočních svátků –a  otevřeno 
bude i na Štěpána od deváté  hodiny ranní do 16 hodin, pak si pro-
hlédnete nejen malovaný nábytek, ale také betlémy dvou příborských 
řezbářů Metoděje Berana a Jaromíra Kostelníka. Přesto je malá výstav-
ní síň plná. Jaromír Kostelník vyrobil betlém s příborským náměstím 
a příborským měšťany, takového řezníka poznáte na první pohled! Ale 
samozřejmě nescházejí ani jesličky a Ježíšek. Metoděj Beran vyřezal 
a zprovoznil první příborský mechanický betlém. Dvaadvacet oveček 
přechází přes kopec, 24 koledníků jde přát Ježíškovi, k  tomu vyhrává 
kapela, hrnčíř pracuje na hrnčířském kruhu, opodál se pasou kravky 
a další a další. Oba betlémy jsou doplněny ještě další betlemářskou tvor-
bou pana Berana. Výstava končí v závěru ledna.

Uvedla jsem stručný výčet výstav, není to ale jediná činnost muzea. 
Ta je mnohem obsáhlejší. Jen besed pracovníci této organizace připra-
vili v roce 2013 šest a s tématikou rozdílnou: Od udržitelného rozvoje 
k ústupu?- o prostředí, v němž žijeme, nebo  Anekdoty, fámy, městské 
pověsti – o moderním folkloru v České republice, nebo CHKO Beskydy 
– území evropského významu. Besedovalo se i v Prchalově, a to na téma 
Prameny k dějinám Prchalova. Další odborník hovořil o Náboženských 
bratrstvech v olomoucké diecézi mezi Tridentinem a osvícenstvím a na-
konec jsme si vyslechli přednášku na téma jedné z výstav Peníze a pla-
tidla napříč staletími.

Velmi oblíbené jsou akce pro širokou veřejnost. Černá hodinka 
se vzpomínkami na starý Příbor přiblížila formou četby vzpomínek 
studentů učitelského ústavu dobu 2. poloviny 19. století a 1. polovi-
ny století 20. Totéž období muzejníci představili sestavením kabinetu 
příborského učitelského ústav. K vidění byl u příležitosti Dne památek 
a historických sídel. 
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Tradičně v muzeu pořádají Muzejní noc, v r. 2013 s tématem O Bes-
kydech a Valaších, a též Muzejní ráno a téma? Ze života starých Slova-
nů. Obě akce lákaly! U obou se bylo na co dívat i co poslouchat.

Zatímco Muzejní noc a Muzejní ráno známe už z předchozích let, 
další akce - Den se starými technologiemi s podtitulem vyžívání přírod-
ních surovin v lidové kultuře Beskyd – pořádali v muzeu poprvé. Díky 
Nadaci OKD bylo možné sto padesáti zájemcům představit některé ar-
chaické rukodělné technologie – pekly se placky ve starodávné hliněné 
peci, pracovalo se na dřevěném soustruhu, vyráběly čepice z chorošů, 
tkalo z kopřivových vláken, pletl košík z trávy, křesalo se třením dřeva 
o dřevo…

Příbor má jednu velmi vzácnou památku – Příborský kancionál 
a  právě jemu byla věnována poslední akce roku 2013. Z  této 400 let 
staré knihy zazněly během předvánočního večera písně vztahující se 
k adventu.

Další důležitou a početnou skupinou, která navštěvuje muzeum, 
jsou děti a studenti. Do muzea pravidelně chodí děti z mateřských i zá-
kladních z Příbora a také z gymnázia. Přicházejí i školáci z okolí. 

Studenti gymnázia se v r. 2013 formou přednášky seznámili s ob-
sahem a historií vzácné piaristické knihovny. Mladší děti se zaujetím 
sledovaly pořad o společenském chování Podle peří poznáš ptáka, podle 
řeči nezdvořáka. Ještě menším byl určen interaktivní pořad Za půvo-
dem velikonočního vajíčka a též pořad ke Dni Země o životě zvířat žijí-
cích v Poodří a v Pobeskydí. 

Úplně malincí si poslechli vyprávění Jak se žilo ve staré chaloupce - 
vyprávění o životě na vesnici  v dávných dobách

A úplně všem školákům byl určen poslední program roku Vánoce 
v Podbeskydí – program o tradicích a životě nejen dospělých, ale ze-
jména dětí během zimního období kdysi dávno. Některé zvyky si děti 
samy vyzkoušely.

A úplně nakonec jsem si nechala ještě jeden výjimečný projekt – 
projekt Dějiny obyčejného života - Muzeum seniorům, senioři mu-
zeu. Jde o Muzejní školu (nejen) pro seniory, která probíhala na podzim 
a o které se psalo v prosincovém Měsíčníku. Důležité je – mimo jiné – 
že součástí projektu je shromažďování vzpomínek seniorů na okamžiky 
jejich života, které poslouží jako základ při budování lokální paměti – 
paměti města Příbora. Projekt je podpořen Nadací Hyundai. Více se 
o projektu dovíte v programu Local TV Příbor- přímo ve vysílání, nebo 
na stránkách www.televize-pribor.cz. 

Na závěr tlumočím vzkaz pracovníků muzea, jimž děkuji za vyčer-
pávající podklady.

„Děkujeme příznivcům muzea za jejich podporu v roce 2013 
a těšíme se na další setkávání se v roce 2014. Zároveň přejeme všem 
čtenářům Měsíčníku hezké Vánoce a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí i touhy poznávat - třeba i s námi pracovníky Muzea a pamětní 
síně S. Freuda v Příboře - nové věci.“ 

Foto z akcí muzea: Stanislava Slováková.
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ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2014
Mgr. Irena Nedomová

720 let 1294 V listině, která řadí Kozlovice pod soudní právo Příbora a určuje povinnosti fojta Sydylmana, je Příbor poprvé nazván 
městem (civitas). 

625 let 1389 Poprvé se připomíná obec Véska (Niklasdorf ).
450 let 1564 První zmínka o radnici, předchůdkyni dnešní radnice.
330 let 1684 Věž farního kostela opatřena hodinami.

320 let

5. 2. 1694

19. 5. 1694

3. 6. 1694
7. 6. 1694

Založena piaristická kolej a gymnázium biskupem olomouckým Karlem II. z Lichtenštejnu, biskup vydal listinu 
o založení koleje.
Do Příbora přišli první čtyři piaristé. 20. 5. jim byly předány klíče od kostela sv. Valentina. 21. 5. byl piaristům předán 
pozemek a začala stavba koleje. 
Posvěcen základní kámen stavby piaristické koleje. 
Zahájen první školní rok na piaristickém gymnáziu, provizorně v č. 48.

155 let 11. 9. 1859 Blahořečení Jana Sarkandra v Olomouci. Totéž 6. 5. 1860 v Římě.
150 let 1864 Byla dána do provozu jedna z prvních příborských továren, Flussova soukenická, vznikla na místě bývalého cukrovaru.

150 let

6. 12. 1864 Požár soukenické továrny Jana Rašky ml., továrna úplně vyhořela. Hned po požáru začal Jan Raška s výstavbou nové 
továrny podle původních plánů stavitele Kaspara Karlsedera. V r. 1866 byla továrna opět uvedena do provozu. 
Počátky příborského soukenického průmyslu a požár zmíněné továrny zpracoval Zdeněk Bár v románu Než zahoukala 
siréna.

145 let 2. 1. 1869 Moravské místodržitelství potvrdilo stanovy spolku Harmonie, prvního dělnického vzdělávacího spolku na Moravě. 
Usnesením valné hromady dne 22. 6. 1873 byl spolek rozpuštěn

130 let 21. 2. 1884 Frant. Peřina, A. C. Stojan, Ferd. Pokorný na audienci u císaře Frant. Josefa I. ohledně zřízení vyšší zemské reálky v Příboře

130 let 3. 12. 1884 Začal provoz košíkářské školy založené z podnětu A. C. Stojana. Škola byla umístěna v č. 304 v ul. Kašnice. R. 1888 byla 
zrušena pro nedostatek finančních prostředků a malý zájem občanů.

125 let 14.–16. 3. 1889 Silné sněhové vánice. Doprava na železnici Studénka - Štramberk zastavena.

125 let
27. 8. 1889 Položen základní kámen ke stavbě školy v Jičínské ulici. Rozhodlo o tom obecní zastupitelstvo už v r. 1888. Děvčata 

se v té době učila v Armance a chlapci v klášteře (obecná škola). Budova byla otevřena a vysvěcena 17. 9. 1891, zároveň 
byla v téže budově otevřena dívčí škola. 

125 let 16. 9. 1889 Otevřena měšťanská škola chlapecká - stále v piaristickém klášteře. 
120 let 1. 6. 1894 První veřejné cvičení Sokola u skotnického splavu Na šištotě (střelnici).

18. 7. 1894 Václav Jandl a společníci požádali o povolení zřídit plovárnu na Lubině nad nynějším splavem u restaurace Mexika, 
plovárna byla zřízena.

9. 8. 1894 Velký požár, vyhořelo 13 domků v ul. Místecké, Švédské a Kašnici.
23. 9. 1894 Odhalení pomníku Řehoře Wolného u kostela sv. Valentina. V r. 1945 byl pomník přemístěn k nádraží.

115 let

13. 6. 1899

13. 9. 1899

16. 11. 1899

Stavba vodovodu zadána firmě Beneš a Fey z  Uherského Hradiště.  Obecní výbor rozhodl o zavedení vodovodu 
do města v dubnu 1898.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování vodovodu „Jubilejní vodovod císaře Františka Josefa I.“.
Firma sdělila obci příborské, že vodovod pro město je dokončen. 
Místo kamenné kašny byla na náměstí v závěru r. 1899 postavena litinová kašna. (Původní kamenná kašna stála 
na náměstí pravděpodobně již v 1. pol. 16. stol. V  r. 1813 byla opatřena sochou sv. Zachariáše. Po jejím nahrazení 
litinovou kašnou byla socha sv. Zachariáše v prosinci 1899 přemístěna za farní kostel. Kameny z kašny byly uloženy za 
kostel sv. Valentina a v r. 1916 použity ke stavbě válečného pomníku před sokolovnou. Ke 100. výročí byla tato kašna 
zrekonstruována do původní podoby včetně sochy antické dívky Hygie a ozdobné rozety.)
Slavnostní znovu zprovoznění kašny proběhlo 4. září 1999 v rámci Dne města Příbora.

115 let 5. 11. 1899 Dr. Emil Holub, cestovatel, měl veřejnou přednášku v učitelském ústavu.

110 let
18. 9. 1904 Dostavěna a slavnostně otevřena budova vyšší zemské reálky, nynější Masarykovo gymnázium. Budova byla 

vysvěcena arcibiskupem olomouckým dr. Frant. Bauerem. Budovu stavěl příborský stavitel Bedřich Karlseder. Autorem 
soch na průčelí je František Úprka. Škola fungovala už od r. 1902, ale v budově měšťanské školy chlapecké. 

110 let 29. 12. 1904 Vyhořelo pět stodol naproti hřišti gymnázia.
110 let 1904 Začala stavba domu č. 35 - tzv. paláce, patřil peněžnímu ústavu Výpomocná pokladnice, stavba dokončena 1905.

105 let 30. 5. 1909 Město navštívil básník a prozaik Josef Svatopluk Machar. Cestou z Frýdku Místku se zastavil u profesora Karla Judy 
(Frenštátská 510).

105 let 1909 Založena Dělnická tělocvičná jednota.

100 let 1914 Brzy po vypuknutí 1. sv. války zřízena v budově reálného gymnázia válečná nemocnice Červeného kříže pro raněné 
vojáky

100 let 3. 2. 1914 Tilda Bašná z  Nového Jičína obdržela licenci k  pořádání veřejných kinematografických představení v  Příboře 
a v Kopřivnici. Válka promítání přerušila. Představení obnovena opět 16. 1. 1916.

95 let 8. 2. 1919 Prezident T. G. Masaryk dopisem poděkoval městské radě za udělení čestného občanství (stalo se tak 11. 12. 1918).
95 let 1. 5. 1919 Před školou na Jičínské ul. vysazeno „Stromořadí národní svobody“ (javory). 
95 let 31. 5. 1919 Na náměstí tábor lidu proti lichvě. 
95 let 7. 9. 1919 Slavnostní otevření sokolovny ve dnech 7. - 8. září.
95 let 7. 11. 1919 Flussova soukenická továrna zastavila výrobu, 200 dělníků bez práce.
90 let 1924 Započala regulace Lubiny od splavu u restaurace Mexiko a pokračovala do r. 1928 ke klokočovskému mostu.
90 let 1924 Rozebrán dřevěný klokočovský most a postaven provizorní.
90 let 1924 S. K. Příbor si pronajal bývalý rybník pro kluziště. Kluziště tu bylo již před první světovou válkou.

90 let 2. 9.  1924 Definitivně ukončena výroba ve Flussově soukenické i kloboučnické továrně. Až koncem 20. let začala firma Fluss 
a Bochner jen s 20 zaměstnanci vyrábět polotovary klobouků, tzv. šišáky.

85 let 1929 V únoru a v březnu - mrazy až mínus 35 st. C, spousty sněhu, školy zavřeny 18. 2.–2. 3., v továrnách se nepracovalo.
80 let 24. 2. 1934 Slavnostně otevřena tělocvična přistavená k sokolovně.
75 let 20. 2. 1939 První transport příborských občanů na práci do Říše.
75 let 1939 Dokončena stavba koupaliště (vedle nynějších tenisových kurtů). Zrušeno v 60. letech 20. stol.
65 let 16. 3. 1949 Zřízena strojní a traktorová stanice v Příboře.
65 let 30. 9. 1949 Zrušena pila a cihelna.
55 let 6. 9. 1959 První družstevní dožínky.
55 let 16. 10. 1959 Zahájen provoz na letišti v Mošnově.
50 let 1964 Hasičský sbor se přestěhoval do nové budovy v ul. Sv. Čecha, je tam dodnes.

Příbor je město s velmi bohatou historií. Kdo se jen trochu věnuje jeho minulosti města, ví, že je a bude stále o čem psát. Dnes ne-
přináším žádný článek, žádné povídání, ale uvádím souhrn DAT, která mě zaujala. Vycházela jsem - jako vždy - z více zdrojů. Uvádím 
je pod tabulkou. Pokud jste si už vyzvedli kalendář města na rok 2014, pak výročí jsou uvedena i v něm. V kalendáři jsou navíc uvedena 
i některá výročí přímo u jednotlivých dní, dat.
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45 let 5. 7. 1969 U cesty do Veselkova údolí odhalena pamětní deska Jožkovi Dobešovi, šerifu trampské osady Orinoko.

45 let 4. 10. 1969 Odhalen pomník prof. S. Freuda. 
Otevřena pamětní síň S. Freuda v muzeu.

35 let 1. 3. 1979 Zahájen provoz na nově vybudovaném úseku železniční trati Příbor - Kopřivnice.
35 let 28. 6. 1979 Otevřena prodejna potravin u pošty  - tzv. Zetka.
30 let 1984 Vznikla malá dechová hudba Borovanka, vedoucí Ivo Lacný.
30 let prosinec 1984 Založen Velký dechový orchestr Bedřicha Pukovce.
30 let 1. 5. 1984 První vystoupení mažoretek. Taneční oddělení začalo vznikat v říjnu 1983 pod vedením Jarmily Bártové. 
25 let 19. 4. 1989 Příbor vyhlášen městskou památkovou rezervací s platností od 1. 6. 1989.

25 let 5. 7. 1989 Městská kronika vyhodnocena v okrese jako nejlepší v kategorii obcí nad 10 tis. obyvatel. V krajském kole získala 3. místo. 
Vyhlášeno v Opavě 6. 11. 1989.

25 let 11.–12. 11. 1989 I. sympozium S. Freuda s mezinárodní účastí. V muzeu v Příboře se setkali členové psychoanalytické společnosti z Vídně 
a z Prahy i Brna.

25 let 27. 11. 1989 Generální stávka na podporu požadavků Občanského fóra na příborském náměstí. Přišlo na 500 lidí.
25 let 5. 12. 1989 Po 21 letech obnovena činnost Junáka, schůzku svolal Bedřich Bílský
20 let 1994 Vyhlášen Přírodní park Podbeskydí. Zahrnuje mimo jiné i část kat. území Příbora - lesy Frývald a Cihelňák.
20 let 1.–5.  6. 1994 Oslavy 300 let piaristického gymnázia v Příboře, odborné sympozium.

2.–5. 6. 1994 Městská televize - zkušební vysílání Local TV Příbor.
20 let 19. –21. 9. 1994 Angličtí filmaři natáčeli v Příboře film o dětství S. Freuda.

20 let

1994
březen 1994

červenec 1994
15. 8. 1994

16. – 18. 8. 1994
23. a 24. 9. 1994

Začala stavba Domu s pečovatelskou službou (Nosta, s.r.o. Nový Jičín). Musely se skácet stromy a v březnu byl rozebrán 
pomník S. Freuda. 
Pomník byl během července a začátkem srpna postaven na novém místě za radnicí. 
Ukončeny práce na stavbě DPS.
Zahradnické práce za radnicí. 
Znovuodhalení pomníku S. Freuda za účasti zástupců města i Společnosti S. Freuda. 

20 let 27. 9. 1994 S. Freud jmenován in memoriam čestným občanem Příbora, rozhodlo tak městské zastupitelstvo.
20 let 6. - 8. 10. 1994 Delegace představitelů města příbora navštívila Rehlingen a podepsala „Prohlášení k utváření vztahů“.
20 let 18. 10. 1994 Václav Havel při návštěvě Ostravska navštívil příborskou Tatru a vyzkoušel si nový vůz „Prezident“.
20 let 28. 10.1994 Znovuodhalení desky T. G. Masaryka na domě č. 510 ve Frenštátské ul.
15 let 11. 8. 1999 Zatmění Slunce, sluneční kotouč byl ve vrcholné fázi kolem poledne zakryt z 98 %.

15 let 21. 8. 1999 Slavnostní otevření cyklotrasy, která spojila dvě mezinárodní cyklotrasy, prochází z  Kopřivnice přes Paseky 
do Sedlnice.

15 let 28. 8. 1999 Slavnostně otevřena přestavěná kaple na Hájově, byla postavena v r. 1935. 1996–1999 prošla rekonstrukcí. Kapli světil 
Mons. Frant. Lobkowicz, biskup Ostravsko-opavské diecéze.

15 let 4. 9. 1999 Po generální opravě dána do provozu kašna na náměstí - u příležitosti 100 let její instalace. 

15 let 23. 9 1999 Slavnostní otevření závodu IVC Primus, belgické firmy vyrábějící prádelenskou techniku, v areálu bývalé Tatry Příbor. 
Přítomen byl mimo jiné i předseda vlády Miloš Zeman.

10 let červenec 2004 Ukončena rekonstrukce památníku obětem 1. a 2. světové války v  parčíku v  ulici Jičínské.  Sousoší dvou legionářů 
z 1. světové války je dílem akademického sochaře Františka Juraně.

10 let
září 2004 Uložení měděné schránky s dobovými dokumenty do věže kostela u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. 

Akci připravil místostarosta Ing. Bedřich Turek, realizoval ji starosta Ing. Milan Strakoš za účasti příborského faráře 
Pavla Dvořáka.

10 let 11. 11. 2004 Odhalení památníku s letounem Mig 15 čs. letcům z Příbora bojujícím v 2 sv. válce a těm, kteří zemřeli při výkonu 
své služby. 

10 let 29. 3. 2004 Ministr národní obrany udělil u příležitosti Dne učitelů Záslužný kříž Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli ZŠ npor. Loma v Příboře 
v souvislosti s aktivitami ZŠ Npor. Loma ve Stonožkovém hnutí.

5 let 1. 4. 2009 Kontaktní místo státní sociální podpory, které léta fungovalo v Příboře, bylo přestěhováno do nových prostor Úřadu 
práce v Kopřivnici.

5 let
1. 4. 2009 Od tohoto data je Měsíčník Příbora zdarma. Původně byl dodáván přímo do schránek všech domácností. Na měsíc 

duben bylo vytištěno 3500 kusů, do schránek bylo vloženo 3400. Postupně se od dodávání Měsíčníku do schránek 
upustilo. Zdarma ale zůstal a je k dispozici ve stojanech po městě. 

5 let 16. 4. 2009 Zahájena stavba pěti a půl kilometrového obchvatu Příbora. Slavnostní výkop se uskutečnil na hranici Příbora a Lubiny. 
Obchvat byl otevřen 24. 11. 2011. 

Pokud máte pocit nebo jste přišli na to, že v  soupisu schází opravdu výjimečné výročí, budu ráda, když se ozvete. Narození a úmrtí 
významných osob jsem nezařazovala. Osobnosti by si zasloužily samostatnou tabulku.

Připravila: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.
Zdroje: L. Loukotka: Dějiny Příbora v datech; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; 

archiv Local TV Příbor; příborské kroniky; Dějiny města Příbora, kolektiv autorů.
Foto: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Muzeum Novojičínska.

27. 8. 1889 byl položen základní kámen ke stavbě školy v Jičínské ulici. Budova 
byla otevřena a vysvěcena 17. 9. 1891. Na fotografii z roku 1917 je také vidět, 
jak vypadala křižovatka mezi školami. Foto: Muzeum Novojičínska, p. o. 

R. 1694 byl položen základní kámen piaristického kláštera. O více než století 
později - v  r. 1768 - byla dokončena stavba spojovací chodby mezi klášterem 
a kostelem sv. Valentina. V r. 1875 byla chodba zbourána. Foto: Archiv města 
Příbora.
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Tak nám ta sobota rychle utekla, že jsme nevěřili, že už jsou dvě ho-
diny a Základní škola Npor. Loma zavřela své brány. Stalo se to poslední 
sobotu v měsíci listopadu a opět jsme pozvali na návštěvu všechny ty, 
kdo se chtěli podívat ze zvědavosti, ty, kdo si chtěli zavzpomínat, a také 
ty, kdo k nám budou chodit devět dlouhých let. A myslím, že vás všech 
přišlo dosti. Jsme za to moc rádi, vždyť to pro vás vyrábíme, lepíme, stří-
háme, pečeme, chystáme se na pracovní dílny, vaříme kávu a čaj. Nejvíc 
nás těší, když s námi posedíte, když si můžeme povyprávět, když u nás 
pobudete. Mluvím o sdílení, o tom, jak je příjemné sledovat rodiče, pra-
rodiče a jejich potomky, jak spolu pracují a také spolupracují, pomáhají 
si, ukazují, jak jeden druhého podporuje a má rád.

Děkujeme všem za milou návštěvu. Děkujeme vám všem, kteří 
jste koupí drobných předmětů podpořili naši školu. 

V listopadu končí prvňáčkům období předslabikářového čtení. Umí 
číst některá písmenka i slabiky a těší se, až si přečtou první slova a věty. 
Abychom podpořily u dětí radost ze čtení, pozvaly jsme do školy pana 
krále Abecedu. Na besídce žáci přednášeli básničky, pracovali na interak-
tivní tabuli a předvedli vše, co se během prvních měsíců ve škole naučili.

Panu králi se u prvňáčků velice líbilo a děti za bouřlivého potlesku 
rodičů slavnostně pasoval na čtenáře. Za odměnu jim předal Slabikář, 
diplom a medaili.

Přejeme našim žákům hodně úspěchů při získávání dalších čte-
nářských dovedností.

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU, RÁDO SE PŘIHODILO...
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ  Npor. Loma Příbor

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

ZE ŠKOL

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

pana Jána Drtila 

Běla Gran Jensen si dovoluje pozvat 
 
 
 

 

do Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na mši svatou pro Stonožku dne 6. 12. 2013 v 11.00 h,  
kde bude dekorován 

ŘŘááddeemm  zzllaattéé  SSttoonnoožžkkyy  
za záslužnou práci pro hnutí Na vlastních nohou. 

 
Po mši následuje přátelské setkání dekorovaných s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou OP a dalšími přáteli         

v  Arcibiskupském paláci. 
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Naše škola čerpá v současnosti od Ministerstva životního prostře-
dí grant z revolvingového fondu na vytvoření nebo rozšíření přírodních 
učeben ve výši 70 000,- Kč. Finance jsou určeny na přeměnu stávajícího 

školního pozemku na malé školní arboretum. Realizace projektu začala 
na jaře 2013 a bude dokončena v červnu 2014.

Změny, které na našem pozemku proběhly v uplynulých měsících 
v  rámci jeho přeměny, jsou již opravdu viditelné. Jednoduché zemní 
práce a výsadbu sazenic provedli žáci pod vedením vyučujících. Něk-
teré náročnější práce bychom svépomoci nezvládli, takže jsme požádali 
o pomoc. Zřizovatel Městský úřad v Příboře nám zajistil výměnu starého 
nevyhovujícího oplocení za nové. Složitější terénní úpravy, založení skal-
ky nebo kladení šlapáků vykonali pracovníci Technických služeb města 
Příbora. Rostliny, jejich výběr a dodání si vzali na starost zaměstnanci 
Ovocné a okrasné školky Příbor. Vysazovali jsme různé druhy dřevin 
i bylin, a to dle návrhu, který zpracovala Bc. Petra Slováková. Děkujeme 
všem zainteresovaným subjektům za jejich pomoc.

Co nás ještě čeká na jaře? Dokončit některé drobnější terénní úpra-
vy a především vysadit poslední rostliny. Cílem je, aby školní arboretum 
sloužilo jako extérní pracoviště, které bude využíváno jako didaktický 
prostředek pro další výuku napříč celou školou. Bude to barevná, celoro-
čně kvetoucí a víceúčelově využívaná „přírodní pracovna.“

Houfy pekelných čertů, nádherné zářivé andělky a nad nimi se skví 
obrovská bílá hůl. „Co to je? Kdo mi nedá pokoje? Kdo ji drží? Kdo ji má? 
Ne snad žádný ničema?“ ozvala se škola. 

Už tu kráčí, už se směje – v rukou knihu. „Kdo to jen je?“zeptala se. 
„Aha, už to vím. Někdo bude potěšen, někdo do pytle, jiný z něj ven.“ 
Odpověděla si. Mikuláš.

A zase děti malinké, ještě menší zdají se být. A ty zlobivé, kde jsou, 
kde jejich křik? Najednou jsou jako z medu, pěkně zpívají, dokonce i ko-
ledu. A ti velcí, překvapení, v dece na chodbu jsou odnesení.

Deváťáci pro legraci, připravili Mikuláše, pro děti….pro ty naše. 

A co příště? 
     S ÚCTOU KRÁSNÁ DÁMA

ZŠ PŘÍBOR JIČÍNSKÁ

V sobotu 30. listopadu 2013 si naši „prvňáčci“ pozvali své rodiče, 
prarodiče a známé do Kulturního domu v Kopřivnici, kde se konala ta-
neční přehlídka dětí předškolního a raného školního věku. V jedenácti 
soutěžních vystoupeních se představily děti ve věku od tří do sedmi let. 
Přehlídku moderovala paní ředitelka Iveta Šrubařová z pořádající mateř-
ské školy na Hájově spolu s baletkou Trdlinkou a byla zpestřena bohatým 
doprovodným programem, ve kterém nechyběly tance lidové ani latin-

sko-americké. Celý program bedlivě sledovala i odborná porota, která 
hodnotila například choreografii, originalitu či kostýmy. A kdo vyhrál? 
Vyhráli ti, kteří si přišli s chutí zatancovat a kterým se podařilo nás do-
spělé dojmout.

A tak si drobné dárky odnesli všichni. Hlavně jsme si však odnášeli 
dobrý pocit, protože se nám podařilo v předvánočním uspěchaném čase 
pobavit rodiče a vyloudit na jejich tvářích úsměv.

PŘEMĚNA ŠKOLNÍHO POZEMKU 
NA MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM

POVÍDÁNÍ KRÁSNÉ DÁMY

Mgr. Dana Cágová ZŠ Příbor, Jičínská 

Mgr. Jana Činčalová a Mgr. Lada Rejmanová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

MOJE TRDLOVÁNÍ
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Během minulých týdnů se žáci 9. ročníků zapojili (9. B od 4. 11. 
do 8. 11. a 9. A od 18. 11. do 21. 11.) do projektu „Třída vynálezců“ 
(Inventor  Class) nadace Kids and Science. Zabývali se věcmi a procesy 
kolem nás. Pod vedením profesionálních lektorů z VŠB Ostrava se pro-
měnili ve vynálezce a pokusili se nám všem zjednodušit život.

V  pondělí se žáci zabývali věcmi a procesy kolem nás, které po-
třebují vylepšit, a vymýšleli nápady k jejich změně. V úterý prezento-
vali své nápady a hlasováním vybrali ty nejlepší k realizaci. Ve středu 
a čtvrtek se všichni zabývali tvorbou modelů či prototypů, snažili se 
zaujmout a prodat svůj nápad. Vše vyvrcholilo v pátek, kdy žáci prezen-
tovali své projekty ve třídě před porotou, snažili se přesvědčit spolužáky 
o jeho důležitosti, praktičnosti a výjimečnosti.  Nakonec  byly  vyhod-
noceny ty nejlepší.

Hodnotil se:  1. Nejlepší nápad
  2. Nejlepší prezentace
  3. Nejlepší prezentační materiály

Vítězné skupiny postoupí do dalšího kola, které proběhne v Ostra-
vě počátkem roku 2014. Celkem se v Moravskoslezském kraji zúčastnilo 
54 tříd a z každé třídy postupovaly 3 nápady. Projekty žáků naší školy 
byly lektory hodnoceny jako nadprůměrné.

V 9.A zvítězily tyto nápady: Robotický zkoušeč učiva;  S – Bag; 
Termo mikina.

Z  9.B byly vybrány: Nouzové vzduchové nadnášedlo letadel; 
Robokadeřnice; ATA systém.

Po ukončení celého projektu nás během dalšího týdne čekalo milé 
překvapení, které přišlo z Úřadu průmyslového vlastnictví, oboru pa-
tentových informací z  Prahy. Dva nápady žáků Základní školy Ji-
čínské v Příboře byly patentovány. Jedná se o nápad žákyně Terezy 
Šimečkové z 9.A s názvem „Plenky pro andulky a jiné ptactvo (v do-
mácnosti)“ a nápad „Pomocná ruka pro slepce“ od žákyně Báry Pa-
řenicové také z 9.A.

Všem žákům k  vítězství blahopřejeme a přejeme jim hodně 
štěstí do dalšího kola.

Většina našich žáků si už nedovede představit život bez počítače. 
Ti technicky zdatní vědí, že nejdůležitější součástí jsou nejrůznější des-
ky plošných spojů. Jsou složeny z mnoha materiálů a chemických prv-
ků. Proto vyhozený starý přístroj představuje nebezpečný odpad z cen-
ných zdrojů. Obsahuje nejenom vzácné kovy, ale i nebezpečné a toxické 
látky. Málokdo přitom pomyslí na recyklaci. 

Naši žáci se v předmětu chemie zabývali prvky, které jsou použí-
vány při výrobě počítačů. Zjišťovali, kde jsou největší světová naleziště 
těchto prvků, a vytvořili leteckou mapu, která představovala cestu, po-
kud by se tyto prvky dopravovaly k nám spotřebitelům do ČR.

Zároveň počítali, kolik by se ušetřilo energie, ropy a vody, pokud by 
počítače byly odevzdávány k recyklaci. A zjištění byla alarmující. Pokud 
by došlo k recyklaci pouhých deseti notebooků, mohla by na ušetřenou 

energii svítit 60 W žárovka asi 2 roky. Z ušetřené ropy by bylo vyrobeno 
tolik benzínu, že auto o spotřebě 8 l/100 km by ujelo přes 500 km nebo-
-li trasu z Příbora až do Mariánských Lázní.  A ušetřenou vodou by se 
každý z čtyřčlenné rodiny mohl osprchovat 13krát.

Také mladší žáci z I. stupně zkoumali elektrospotřebiče. Formou 
pohádky „Jak šly mobil, tiskárna a žehlička do světa” se zabývali osu-
dem těch elektrospotřebičů, které už dosloužily. Hlavní postavy této 
pohádky byly vyhozeny z okna na ulici, protože už nebyly tak hezké 
a dokonalé. A jak už to v pohádkách bývá, i v této to dobře dopadlo. 
Hodný dědeček je všechny odnesl do sběrného dvora, odtud putovaly 
do továrny, kde dostaly úplně nový kabát. Děti pohádku skládaly z ob-
rázků, zkoumaly, z jakých materiálů jsou elektrospotřebiče vyrobeny, 
diskutovaly, jak s nimi správně naložit, až doslouží.

Mgr. Miriam Reichertová a Mgr. Hana Matulová, třídní učitelky 9. A a 9. B, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Eva Rečková a Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská

MŮJ NÁPAD

RECYKLOHRANÍ
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21. a 28. listopadu se žáci naší školy vydali na exkurze financované 
z projektu NatTech. První exkurze byla určena pro žáky 7. A a vybrané 
osmáky, druhá pro 7. B a vybrané deváťáky. Exkurzi pro nás připravila 
naše spolupracující škola VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, proto se každé 
exkurze zúčastnilo i pět studentů této školy.

Obě exkurze začínaly brzo ráno, protože žáky čekala dlouhá cesta. 
Jadernou elektrárnu v Dukovanech jsme minuli v bezprostřední blíz-
kosti, z autobusu jsme si prohlédli panorama chladicích věží. Do vodní 
elektrárny v Dalešicích jsme se mohli nejenom podívat, ale díky podrob-
nému výkladu průvodců a informací z promítnutého filmu jsme získali 
poznatky, jak toto vodní dílo funguje. Už víme, jak spolu souvisejí jaderná 
elektrárna v Dukovanech a vodní elektrárna v Dalešicích. Většinu žáků 
prohlídka zaujala a měli na průvodce řadu otázek.

Další část exkurze proběhla v Zetoru Brno, v naší tradiční výrobně trak-
torů. Tam jsme se sice nedostali přímo do výroby mezi montážní linky, ale 
firma letos otevřela pro návštěvy novou halu, kde vystavuje řadu traktorů. 
Tyto vystavené traktory si žáci nejen prohlédli, vyfotili, ale mohli si vyzkou-
šet, jak se v takovém traktoru sedí a dotknout se všech páček a ovladačů.

Součástí exkurzí bylo i vyplnění pracovních listů, které byly pro žáky 
připraveny střední školou. V těchto pracovních listech uplatnili nové 
poznatky získané od průvodců a taky z informačních panelů. A aby tak 
rychle na exkurzi nezapomněli, v hodinách informatiky vytvoří prezen-
tace z fotek a videí, které si z exkurze přivezli.

Přestože se všichni dostali domů až ve večerních hodinách unaveni 
po celodenní akci, tvářili se spokojeně.

Podzim se nám pomalu nachýlil ke svému konci a přecházíme do 
nejkrásnějšího měsíce v roce, do prosince. Tento měsíc mají rády pře-

devším děti. Blíží se Vánoce a také prázdniny. Ale aby nám to v družině 
co nejrychleji ubíhalo, připravily jsme pro děti několik činností, které 
jim to čekání zpříjemní. Tradičně jsme s dětmi vyráběly adventní věnce. 
S dětmi jsme si povídaly o době adventní, tradicích Kateřiny, Mikuláše 
i Lucie. Družinu provonělo jehličí, když si děti vyráběly adventní věn-
ce. Samozřejmě, že jsme jim s tou nejobtížnější činností pomáhaly. Pro 
návštěvu Mikuláše jsme měli připraveno překvapení. Soutěž v kreslení 
čertů a andělů. Naše návštěva si vybrala ty obrázky, které se jí nejvíce 
líbily. Ale nutno říci, že měla velice těžkou volbu. Všechny byly povede-
né. Po připravené písničce dětem vlídný Mikuláš naděloval drobné dár-
ky. Do Vánoc připravujeme ještě výtvarnou dílnu pro děti a rodiče, kde 
budeme vyrábět malé dárečky pro své nejbližší. Pohádkovým týdnem 
zakončíme předvánoční čas. Každý člověk má do nového roku nějaké 
přání. I my s dětmi máme také jedno. Abychom v té „naší“ družině, kte-
rá je pro děti a jejich rodiče díky unikátním prostorám nadstandardem 
školy, mohly dále pracovat a děti si nadále užívat příjemného a oprave-
ného prostředí.

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se uskutečnila v Základní škole Příbor, Ji-
čínská, akce pro rodiče s předškolními dětmi nazvaná „Škola 21. sto-
letí“. Tématem setkání bylo ukázat rodičům i dětem jiný způsob učení 
s využitím moderní techniky.

Nejprve se děti seznámily s interaktivní tabulí pod vedením paní 
ředitelky J. Bjačkové - počítaly, kreslily, určovaly první hlásku ve slově, 
pojmenovávaly geometrické tvary, orientovaly se v prostoru.

Potom plnily úkoly z matematiky, ze psaní, kreslení, hudební vý-
chovy, doplňovaly chybějící části obrázků a tvarů na iPadech (table-
tech) pod vedením p. uč. E. Zweersové, J. Bilské a M. Holubové.

Děti byly velmi spokojené, pracovaly s nadšením a rodiče po-
znali, že moderní technika nemusí být využívána pouze ke hrám, 
ale i k učení.

JAK JSME ČEKALI V DRUŽINĚ NA VÁNOCE

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Vychovatelky školní družiny při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. J. Bjačková, Mgr. Marcela Holubová, Mgr. Eva Zweersová, Mgr. J. Bilská, ZŠ Příbor, Jičínská

ŠKOLA 21. STOLETÍ

EXKURZE DO ZETORU A DALEŠIC
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Dne 30. 11. 2013 proběhl I. ročník taneční přehlídky dětí předškol-
ního a raného školního věku pořádaný mateřskou školou „Moje školka“ 
Hájov. Jsem velice ráda, že tentokrát nemusím já sama psát o emocích 
prožitých právě na této akci, které se jistě „vznítily“ v naprosto naplně-
ném sále v nás všech, ale svěřuji je našim rodičům (viz níže). 

Tentokrát se zúčastnilo sedm mateřských škol – z Hájova a Kopřiv-
nice - a dvě školy základní  - z Příbora a Lubiny. 

Děkuji všem zúčastněným, porotě i vzácným hostům, doprovod-
ným vystoupením, celému kolektivu „Mojí školky“, sponzorům z  řad 
rodičů za podporu této akce.

„Trdlovací“ fotografie si můžete prohlédnout na stránkách naší 
školy www.moje-skolka.cz.

Hned po návštěvě Mikuláše děti zapomněly na strach a teď už je-
nom sní o tom hodném Ježíškovi a přemýšlí, co za dárek vlastně při-
nese. Bude to právě to, co si moc a moc přejeme? No, myslím, že ano. 
A aby se skutečně přesvědčily, že „On“ to ví, zhmotnily své touhy na pa-
píře. Každé samozřejmě po svém. Někdo autíčko v garáži, které nebylo 
vlastně vidět, někdo vláčkodráhu i s detaily. A kreslily všechny. Pak jsme 
společně museli najít vhodné místo na louce, odkud děti svá přání bu-
dou do nebe posílat. A tak jsme, letos prvně zasněženou cestou, vyrazili 
ven.

No jo? Místo bylo sice vybráno, ale jak dostat ten srdcem malovaný 
obrázek tak vysoko - daleko? Cestou zpět jsme debatovali, přemýšleli, 
a nakonec na to děti přišly: „Pošleme to na létajícím balónku!“

A tak jsme se druhého dne už od rána připravovali. Nafoukali jsme 
balónky héliem, přivázali „dopis“ a děti si je už jen střežily, aby neulétly 
příliš brzy.

A vyšlo to. Na kopci všechny děti najednou zavolaly na  Ježíška 
a poprosily jej o hezký vánoční dárek a své přání vypustily daleko až 
nad oblaka. Tak uvidíme, jak to s tou nadílkou vlastně dopadne.

MOJE TRDLOVÁNÍ

JAK JSME POSÍLALI PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

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

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov

Za všechny maminky a tatínky maminka od Esterky Hozové

Dne 30. 11. 2013 proběhla přehlídka tanečních vystoupení žáč-
ků z mateřských škol a dětí raného školního věku v Kulturním domě 
v Kopřivnici. 

Začátek i průběh přehlídky byl excelentní – děti a dospělí viděli 
tančit i profesionální tanečníky!

Každé vystoupení vtipně a mile uvedla Leona „Trdlinka“ s paní ře-
ditelkou MŠ Hájov – „Moje školka“ Ivetou Šrubařovou.

Během večera se všichni přítomní ocitli mezi cérkami a ogary, zjis-
tili, jak se uspávají indiáni nebo tančí kovbojové. Některým se líbilo 
mezi zvířátky, jiným v pekle nebo u námořníků.

Vystoupení posuzovala odborná porota, která nakonec všechny 
účinkující odměnila diplomem. Děti dostaly sladké občerstvení, dárky 
a paní učitelky kytičku .

Chtěla bych poděkovat především organizátorům za velmi pro-
fesionální průběh celé akce. Děti a paní učitelky měly předem připra-

vené šatny, kde se mohli všichni v klidu převléci do svých kostýmů. Děti 
byly ukázněné a bez jakýchkoli problémů přicházely a odcházely z po-
dia, takže nikde nevznikly průtahy mezi jednotlivými vystoupeními.

Chtěla bych hlavně vyzdvihnout práci učitelek a ostatních do-
spělých – nebývá zvykem, aby své osobní volno propůjčili dětem, a to 
bez nároku na odměnu – známe přece školství…

Musím také pochválit rodiče, neboť všichni zůstali se svými dět-
mi až do konce celé přehlídky včetně předání ocenění od poroty.

Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne na vysoce profesio-
nální úrovni. V období předvánočního shonu měla tato akce na nás, 
rodiče, nezapomenutelný dojem.

Zastavit se na chvíli ve zrychleném běhu života a vidět své dít-
ko, jak šťastné tančí na pódiu a vnímá tu atmosféru své jedinečnosti 
společně s ostatními kamarády a s úžasnou paní učitelkou, co víc si 
maminka může přát!
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V červnu 2013 Masarykovo gymnázium vypsalo výběrové řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení chemické laboratoře 
Masarykova gymnázia v Příboře“. Důvodem byla snaha vedení školy 
a předmětové komise chemie získat efektivnější nástroj pro získávání 
chemických dovedností žáků a umožnit jim tak pronikat do tajů che-
mie formou praktických činností v moderním prostředí. Do soutěže se 
přihlásily celkem čtyři firmy. Na základě výsledku výběrového řízení 
byla zakázka svěřena k realizaci firmě Školab, s.r.o. z Hradce Králové. 
Celková cena veřejné zakázky činila cca 260.000,- Kč a škola ji realizo-
vala výhradně z vlastních zdrojů. V pátek 8. listopadu 2013 pak byla 
laboratoř slavnostně otevřena. 

V laboratoři je žákům u šesti laboratorních stolů k dispozici celkem 
12 prostorných pracovních míst. Pracovní místa jsou samostatně osvět-
lena a plně vybavena všemi přívody potřebnými k realizaci praktických 
cvičení z chemie. Součástí nového vybavení je také funkční digestoř, 
která žákům umožňuje provádět i náročnější pokusy.

Na slavnostní otevření nové laboratoře byla svými bývalými kolegy 
pozvána také paní Dana Borovská. Ta na gymnáziu vyučovala chemii 
a  fyziku třicet osm let. Zavzpomínala na dobu, kdy po univerzitních 
studiích nastoupila do školy jako začínající učitelka. Podmínky k práci 
byly tehdy samozřejmě zcela jiné a se současnými nesrovnatelné. Vyu-
čující měli k dispozici jeden pracovní stůl před tabulí, u něj prováděli 
praktické demonstrace nad jediným plynovým kahanem. Třída byla na-
plněna až čtyřiceti žáky, takže ti, kteří seděli vzadu, byli ve značné nevý-
hodě, neboť dění u tabule mohli sledovat jen s obtížemi. Učitelé tehdy 
neměli ani zázemí kabinetu - ten byl vybudován až mnohem později. 
Přípravu na výuku a další četné pedagogické úkoly museli zvládnout 
ve stísněném prostoru skladu chemikálií. Praktická cvičení, jež jsou ne-
zbytnou součástí výuky chemie, probíhala jen ve velmi omezené míře 
a  pouze tak, jak to dovolovalo skromné vybavení učebny. Laboratoř 
s potřebnou technikou k dispozici nebyla.

Škola v průběhu let prošla mnoha pozitivními změnami, ke kte-
rým lze počítat také vybudování učebny chemie s moderní didaktickou 
technikou. Učebna s novou laboratoří tvoří komplex, jehož technické 
vybavení dává učitelům i žákům nové možnosti při praktickém ově-
řování teoretických poznatků, přibližuje tak školní výuku skutečnému 
životu.

„Vážím si práce současných pedagogů, kteří mají zájem o rozvoj kva-
litní výuky chemie na gymnáziu, zavádějí nové vyučovací postupy, ovlá-
dají moderní technické pomůcky a osvojují si nejnovější metody práce“ 
řekla paní Borovská. Spolu s ostatními přítomnými vyjádřila přání, aby 
nová laboratoř přispěla k výchově generace žáků, kteří budou správně 
rozumět problematice i poslání moderní chemie ať už na pozicích pro-
fesionálů, či běžných uživatelů.

NOVÁ LABORATOŘ CHEMIE NA MASARYKOVĚ GYMNÁZIU
učitelé gymnázia
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Nabízíme Vám 
možnost pronájmu nově 

zrekonstruovaných prostor 
v překrásném a historickém 

piaristickém klášteře v Příboře 
v Lidické ulici č. p. 50. 

 
 
 

1. Refektář 
Tato místnost s kapacitou 80 míst je vhodná pro pořádání společenských 

a kulturních akcí, především svatebních obřadů a koncertů. Konají se zde 
také divadelní představení a slavnostní schůze. 

K dispozici je koncertní křídlo. 
 

2. Malá zasedací místnost – salónek 
Místnost s kapacitou 30 míst je vhodná 
ke společenským setkáním, ale také se 

zde mohou pořádat přednášky a semináře. 
Salónek se dá díky své atmosféře využít 

                      i pro komornější události, například 
                                   pro čtení poezie. 

 
 

3. Velká zasedací místnost 
Kapacita zasedacího sálu je 40 míst. Místnost je vhodná 
především ke vzdělávacím a prezentačním činnostem, 
ke konání konferencí, seminářů, přednášek, školení 
a rekvalifikačních kurzů. K dispozici je také 
audiovizuální technika, projektové plátno a mikrofony. 
 

 
 

 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Email:klaster@pribor-
mesto.cz 

Telefon: 605 227 756 
www.pribor.eu 

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36 a Obecně 
závaznou vyhláškou, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Příborem a část společného 
školského obvodu základní školy se uskuteční 

 
 

Z Á P I S 

k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015, 
který se bude konat ve školách: 

 

 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510  
okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín  
 

v pátek 7. února 2014 - od 13:00 do 18:00 hod. 
 
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem 
 

 narozeným od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 
 s odloženou školní docházkou z r. 2013 
 Na žádost zákonného zástupce může být      

zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.  

  
  

 U zápisu předložte: 

- rodný list dítěte 
- občanský průkaz zákonného zástupce 

 
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena 

na informačních tabulích městského úřadu a ve školách. 
 
 

Městský úřad Příbor 

www.cahd.cz

Česká asociace hasičských důstojníků

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Česká asociace hasičských důstojníků radí: 
Chcete chránit sebe? 

Instalujte si doma detektory plynů.

NEBEZPEČNÉ PLYNY 
V DOMÁCNOSTI
METAN PROPAN-BUTAN OXID UHELNATÝ

Instalace detektorů je jednoduchá a jsou 
běžně dostupné na českém trhu.

Kde jste ohroženi nebezpečnými plyny?
   při vaření v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
   při vytápění a ohřevu vody – zemní plyn, 

propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárně ohrožují tyto plyny?
   výbuch – zemní plyn, propan-butan
   jedovatost – oxid uhelnatý  NENÍ CÍTIT ANI VIDĚT!

Jak můžete snížit riziko?
   pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů
   instalací detektorů plynů do domácnosti

Co umí detektor plynů?
   zjišťuje přítomnost plynu
   signalizuje přítomnost plynu akusticky a vizuálně

Česká asociace hasičských důstojníků

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

www.cahd.cz

Česká asociace hasičských důstojníků 
doporučuje alespoň střední variantu 

zabezpečení autonomními 
hlásiči požáru.

Co je hlásič požáru?
   jednoduché zařízení, které Vás upozorní 

na vznikající požár
   obsahuje detektor požáru s hlasitou 

akustickou a vizuální signalizací

Proč si hlásič požáru pořídit?
   včasné zjištěni vznikajícího požáru
   upozornění na požár pomocí 

zabudované sirény
   možnost včasné záchrany 

Vašeho života a majetku
   jednoduchá a rychlá instalace
   nenápadný vzhled
   dostupná pořizovací cena

Kam umístit hlásič požáru?
   na strop hlídané místnosti

AUTONOMNÍ 
HLÁSIČE POŽÁRU

Varianty rozmístění
   minimální varianta – schodiště, předsíň
   střední varianta – schodiště, předsíň, obývací pokoj, ložnice
   maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Oslavy výročí 90 let myslivosti v Příboře a 90 let ČSMJ v r. 2013 byly 
v našem městě rozloženy do tří akcí s trváním šesti měsíců.

Výstava myslivosti v Muzeu Příbor probíhala v měsících červnu 
až srpnu, návštěvníci měli možnost prohlédnout  si na 110 předmětů 
a exponátů připomínajících historii bohaté myslivecké činnosti i sou-
časnou praxi v myslivosti nynějších mysliveckých sdružení. Podle in-
formací pracovníků muzea si výstavu prohlédlo asi 50 návštěvníků 
i zahraničních hostů a mládeže, mezi nimi byl i čestný předseda OMS 
Nový Jičín Mgr. Zdeněk Pilich, který do návštěvní knihy vepsal „skvělá 
propagace mysliveckého poslání“.

Fotovýstava historie myslivosti v Galerii v radnici v Příboře probí-
hala v měsících říjnu až prosinci, návštěvníci galerie i příbuzní mysliv-

ců si připomněli na více jak 100 fotografiích události a osoby historie 
myslivosti na Příborsku od druhé světové války až dodnes. I tady jsme 
zaznamenali v zápisech návštěvníků při vernisáži upřímný zápis „úcta 
k tradicím naší nádherné myslivosti si zasloužila tuto důstojnou výsta-
vu“, podpis nečitelný.

Oslavy tohoto významného výročí vyvrcholily Svatohubertskou 
mší ve farním kostele v Příboře v neděli 3. listopadu 2013.  Mši sloužil 
p. farář Jindřich Švorčík, slavnostně vyzdobený kostel se zaplnil jak far-
níky, tak zástupci obou mysliveckých sdružení Příbor I a Příbor Hájov 
a dalšími hosty, mši bezchybně troubili příborští trubači za pomoci dal-
ších trubačů Mendelovy univerzity v Brně, zpěvem doprovázelo Pěvec-
ké sdružení Kopřivnice a  varhaník Martin Monsport.

Myslivci tímto děkovali svým předchůdcům za jejich práci a při-
pravili pro veřejnost jedno ze svých nejdůstojnějších představení svých 
bohatých tradic. 

Po mši předal starosta města Příbora Ing. Milan Strakoš oběma 
sdružením ocenění jejich práce a zásluh o veřejný život ve městě - Cenu 
starosty města.

Veřejnost tuto akci ocenila mnoha pozitivními ohlasy a poděková-
ním. 

Televize LOCAL TV Příbor z těchto událostí natočila DVD, které 
bude dalším novým dokumentem pro propagaci města Příbora v oblas-
ti kulturního života.

Za veškerou pomoc při organizaci těchto akcí myslivci vyjadřují 
všem upřímné poděkování.

Kopřivnice 10.12.2013

Do konce roku v tuto chvíli ještě zbývá pár dní. Tuto otázku „jakým 
rokem byl pro příborské rybáře a jeho okolí rok 2013“ si klade i zhruba 
600 členů Místní organizace Českého rybářského svazu Příbor. Úplnou 
odpověď na ni dostanou na Výroční členské schůzi v březnu 2014.

Nejprve však je nutné, abychom všichni věděli, proč tady rybáři 
jsou a co je jejich hlavním úkolem. Tento zkrácený příspěvek je odpo-
vědí na případné otázky.

Hlavním úkolem je udržet chovem ryb stav rybích populací a obsá-
dek na našich revírech. K tomu máme rybochovná zařízení na Borovci.

Produkce ryb na Borovci v roce 2013.
     ks    kg
        Kapr  2 600 3 800 
        Lín  1 700    300
        Candát  7 500    520
        Amur  1 800    545
        Produkce násadových potoků v roce 2013.
        Pstruh obecný     15 – 25cm            600 ks

Produkce ryb skončila v revírech naší MO ČRS a některé ryby pomohly 
osadit revíry jiných organizací na Severní Moravě a Slezsku.
Do našich revírů na zarybňovací plány bylo nasazeno toto množství ryb.

     ks    kg
       Kapr  1 700 2 518
       Lín     500      90
       Amur     400    130
       Candát     200 
       Pstruh obecný    201
       Pstruh duhový    200              
Z důvodu těžkého zasažení toku Lubiny melioračními pracemi 

a predátory typu kormorán a volavka bylo na podzim z vlastního chovu 
provedeno mimořádné osazení 10 000 ks ročka ostroretky stěhovavé.

Celá tato činnost je velmi ovlivněna lidmi, kteří připravují a prová-
dějí necitlivé zásahy do toků našich potoků a řek. Tvrdošíjně obhajují 
predátory (kormorán), kteří v upravených tocích likvidují ty populace 
ryb, které tu byly po staletí. Rybáři se nevzdávají a nepodléhají těmto 
okolnostem. Udělají vše pro to, aby se naše děti mohly z břehů řek, po-
toků a rybníků dívat do vody plné živočichů.

O další činnosti za rok 2013 v oblasti kultury, mládeže a sportu Vás 
budeme informovat příště.                Petrův zdar!

OSLAVY 90 LET MYSLIVOSTI V PŘÍBOŘE

JAKÝM ROKEM BYL PRO RYBÁŘE Z PŘÍBORA 
A JEHO OKOLÍ ROK 2013

Petr Černoch, koordinátor oslav

Milan Konvička, předseda MO ČRS Příbor
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Neděle 5. 1. 2014
První neděli v novém roce od 17 hodin jste srdečně zváni na tradiční 

slavnostní NOVOROČNÍ KONCERT Velkého symfonického orchestru 
Sdružení hudebníků Příbor. V programu zazní skladby populárních a muzi-
kálových melodií a jako sólisté vystoupí Lenka Krompolcová – zpěv, sestry 
Alena a Kateřina Juřenovy – zpěv, Ondřej Šimíček – klarinet a další. Koncert 
připravil a diriguje Zdeněk Pukovec, moderuje Pavel Handl.

Vstupné 100,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč. Předprodej vstupenek se usku-
teční od středy 18. 12. 2013 v informačním centru Příbor.

Středa 8. 1. 2014
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž k výstavě fotografií 

Miroslava Centeka LÉTO A ZIMA NA BAJKALE. Výstavu můžete zhléd-
nout do 4. března.

Čtvrtek 9. 1. 2014
TAJEMSTVÍ ŘEČI TĚLA je název zajímavé přednášky psycholožky 

PhDr. Stanislavy Podžorné. Přijďte se zúčastnit povídání o mimice, držení 
těla, gestice a o vlivu osobního image při komunikaci. Přednáška se koná 
v piaristickém klášteře v 17,30 hodin, vstupné 50,- Kč. Zájemcům doporuču-
jeme rezervaci míst prostřednictvím e-mailu : klaster@mesto-pribor.cz nebo 
telefonicky na č. 605 227 756.

Připravujeme :
V sobotu 15. února od 19 hodin XI. Valentýnský ples v Kulturním 

domě v Příboře, cena vstupenky s večeří 190,- Kč, předprodej bude zahájen 
ve středu 8. ledna 2014.

V neděli 16. února tradiční Valentinskou pouť v prostoru okolí kostela 
sv. Valentina.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LEDEN 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Příbora

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně  Společnosti S. Freuda Příbor

Dostala jsem od paní Ireny Nedomové zprávu – POZOR! Termín uzá-
věrky prvního Měsíčníku města Příbora v roce 2014 se blíží!!! Chcete-li, 
pošlete přehled o své činnosti za rok 2013 - jakési Ohlédnutí za uply-
nulým rokem, pokud jste to dosud nestihli…

Listuji v dokumentárních materiálech – pozvánky, plakáty, tiskové 
zprávy, osobní korespondence, fotografie – a všemu vévodící účty – pa-
ragony, faktury, smlouvy… Hlavou probíhá sled událostí jako ve filmu. 
Každá z  nich je doprovázena pocity napětí, stresu, radosti z úspěšně 
proběhlé akce, ale i rekapitulací – co by se tu příště mělo změnit … v or-
ganizaci, v obsahu… 

Rok 2013 je slavnostně odstartován vyhlášením vítězů fotosoutěže 
„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTOGRAFII LIŠKY BYSTROUŠKY“.  Liška 
Bystrouška se tu – v refektáři piaristického kláštera prochází Janáčko-
vým Zarostlým chodníčkem – v excelentním podání virtuóza Danie-
la Skály. Paličky běhají neuvěřitelnou rychlostí po strunách cimbálu, 
zavřené oči a zasněný výraz ve tváři dávají jasně najevo, že Janáček je 
pro interpreta srdeční záležitostí. Díky sponzorům obálky pro vítěze 
nejsou zajímavé jen obrázkem Bystroušky, ale skrývají i finanční oce-
nění. Autoři se ihned během vernisáže dožadují startu II. ročníku. Já 
však mám intenzivní pocit „dost bolo lišky“. Snažím se diplomaticky 
vycouvat z neočekávané situace. Uvidíme… Termín 100. výročí premi-
éry bude sice v roce 2021.  Ale když ten čas tak hrozně letí!!! Autoři jsou 
dojati - veliký dík patří sponzorům i pani poslankyni Váhalové, která 

akci nejen finančně podporu-
je, ale také pohotově pomáhá, 
kde je třeba. 

Následuje tradiční jarní 
snění s  MÝM SNEM. Školy 
i autoři se ozývají – nemohou 
se již dočkat závěrečného vy-
hodnocení. Jak letos „zabodu-
je“ jejich snová práce??? A opět 
putuje nejvíc diplomů do ZUŠ 
v Lučenci – přesto, že vyhod-
nocení probíhá přísně ano-
nymně. Bože, jak to ty paní 
učitelky dělají, že dokážou své 
žáčky tak úžasně snově nala-
dit a vyhecovat k výtvarnému 
kouzlení… Jisté je, že nesbírají 
úspěchy jen v Příboře, ale i po 
soutěžích daleko za hranicemi 
své vlasti. Škoda, že si nepřišli 

vyzvednout diplomy osobně – moc ráda bych se s nimi konečně setka-
la…. Určitě rádi dorazí, až se nám podaří sehnat peníze na zajímavou 
výtvarnou dílnu. Bylo by to prima ocenění jejich dlouholeté vynikající 
spolupráce a také zajímavý příspěvek pro náš archiv. Získat kresby pří-
borských zátiší viděných očima dětských návštěvníků – výtvarníků 
– to by bylo „to pravé ořechové“. 

FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL – letos desetiletý. Malí i vět-
ší výtvarníci si hrdě nesou z pódia diplom a snový hrníček – do kroku 
jim zpívá a tančí Ostravička.

Léto – horka jako v tropech, ale na „klídek“ u vody není pomyšlení…  
V Praze se koná CELOSVĚTOVÝ KONGRES PSYCHOANALYTIKŮ 
a organizační výbor party nadšenců se sídlem v New Yorku plánuje vy-
užít této příležitosti k cestě do rodiště jejich guru – Sigmunda Freuda. 
Pomáhám s organizačním zajištěním symposia „Psychological Birth & 
Infant Development“. Podařilo se. Po naplnění dvou autobusů se vyhla-
šuje stop – aby zůstalo i pár míst pro „domácí“. Přišlo, přijelo, přiletělo 
130 zájemců z 23 zemí – více by sál našeho Kulturního domu v konfe-
renčním uspořádání ani  nepojal. Přijely „hvězdy psychoanalytického 
nebe“ -  snad dostanou možnost se vám v našem Měsíčníku představit, 
podělit se s vámi o své zážitky, dojmy. Sama jsem na ně zvědavá. Pro 
nabitý program nebylo moc prostoru na větší popovídání.

A je tu podzim – konečně se tedy budu moci v klidu věnovat svému 
letošnímu hlavnímu cíli – propagaci a podpoře III. ročníku fotosou-
těže SIGMUND FREUD – VČERA, DNES, ZÍTRA. Ale ouvej – na-
stupují plánované i nečekané „informační šumy“. Prezidentské volby, 
předvolební i povolební šarvátky, požáry, záplavy, orkány…. Propagaci 
Freuda má šanci zachránit snad jen obálka s 333 tisíci za 1. místo v sou-
těži /bohužel, pan Knížák není po ruce/, nebo nějaký veliký sexuální 
skandál /finanční skandály v našich zeměpisných šířkách již dávno ni-
koho nevzrušují/. A do toho předvánoční frmol -  věřím, že porota, která 
se koncem ledna – či začátkem února sejde – bude mít z čeho vybírat. 
Vážení fotografové, co pošlete, či  předáte v  informačním centru 
nebo v rodném domě S. Freuda do schůzky poroty, bude zařazeno 
do soutěže.

Zajímavá galerie na VŠB-TU v Ostravě je s dvouletým předstihem 
rezervována pro Vaše nejzajímavější fotografie na měsíc červen 2014 
– takže pokud nestihnete porotu – nezoufejte si. Bude-li Vaše foto 
opravdu zdařilé, může v těchto atraktivních prostorách potěšit diváky 
i „mimo soutěž“.

Jen samé krásné sny Vám v novém roce 2014 přeje
Mgr. Marie Šupová a Sigmund Freud, Příbor 10. 12. 2013

Poděkování: Za zdařilou dokumentární fotografii plakátu 
mezinárodního sympozia 2013 děkuji panu Rudolfu Jarnotovi.

LETEM SVĚTEM SE SIGMUNDEM FREUDEM
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POZVÁNÍ NA KULTURU

MěO KDU-ČSL Příbor připravuje 

 
 

V sobotu 8. 2. 2014 
ve velkém sále  

Kulturního domu Příbor. 
Začátek v 19:00 hod. 

Vstupné 80,- Kč. 
 

K tanci a poslechu hraje skupina  
Ypsilon. 

 

Předtančení předvede p. J. Tyllich  
se svou taneční partnerkou. 

 
Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola. 

 

Předprodej vstupenek a lístků na večeře  

od 27. 1.2014 od 15:00 do 18:00 hod.  
u paní Štůskové, ul. Tyršova 243,  

tel: 736 764 744, 556 725 182. 

 
Srdečně zvou pořadatelé! 

 ve čtvrtek 9. ledna 2014 
 

 

piaristický klášter, Příbor  
 

 

v 17:30 hodin 
 

 

50 Kč 

Povídání o tom, jak výrazný podíl v mezilidské 
komunikaci náleží "řeči těla". Tedy povídání o naší 
mimice, gestice, držení těla a vlivu osobního image 
neboli zevnějšku v komunikaci. 
 

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

komunikace a organizace volnočasových aktivit 
 
 

 
 

 
 

 
Zájemcům doporučujeme rezervaci míst prostřednictvím emailu: klaster@pribor-mesto.cz 

nebo na telefonním čísle: 605 227 756. Ve spolupráci s městem Příborem. 

MMĚĚSSTTOO  PPŘŘÍÍBBOORR  VVÁÁSS  ZZVVEE    


nnaa  

NNOOVVOORROOČČNNÍÍ  
KKOONNCCEERRTT  

  

NNEEDDĚĚLLEE  55..  LLEEDDNNAA  22001144  
  oodd  1177::0000  hhoodd..    

  

VV  PPRROOGGRRAAMMUU  ZZAAZZNNÍÍ  SSKKLLAADDBBYY  
PPOOPPUULLÁÁRRNNÍÍCCHH  AA  MMUUZZIIKKÁÁLLOOVVÝÝCCHH  MMEELLOODDIIÍÍ  

  
  

PPřřeeddssttaavvíí  ssee  vváámm::    
  

VVEELLKKÝÝ  SSYYMMFFOONNIICCKKÝÝ  OORRCCHHEESSTTRR  
SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍKKŮŮ  PPŘŘÍÍBBOORR  

            

SSóólliissttéé::    
  

LLeennkkaa  KKrroommppoollccoovváá    zzppěěvv  
KKaatteeřřiinnaa  aa  AAlleennaa  JJuuřřeennoovvyy    zzppěěvv  

OOnnddřřeejj  ŠŠiimmííččeekk    kkllaarriinneett  
  aa  ddaallššíí……    

  

DDiirriiggeenntt::  ZZddeenněěkk  PPuukkoovveecc,,  
  

MMooddeerruujjee::  PPaavveell  HHaannddll..  

KKUULLTTUURRNNÍÍ  DDŮŮMM  PPŘŘÍÍBBOORR..    
  

VVssttuuppnnéé::  ddoossppěěllíí  110000,,  KKčč,,  dděěttii  5500,,  KKčč..  
PPřřeeddpprrooddeejj  vvssttuuppeenneekk  vv  MMIICC  PPřřííbboorr  oodd  1188..1122..  22001133..  
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MĚSÍC LEDEN 
AKCE 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
8., 15., 22., 29.1. / středa / 14:00 / tělocvična ul. Dukelská 
Informace: J. Lupíková 
 
SOUSTŘEDĚNÍ DESKOVÝCH HER 
10.–12.1. / pátek – neděle / LUNA 
Pro členy kroužku deskových her. 
Informace: J. Bohumínský, tel: 607 985 585, e-mail: josef.bohuminsky@seznam.cz
 
Výtvarná dílna 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ  
14.1. / úterý / 9:00–12:00, 16:00-20:00 / LUNA   
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).  
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit.  
Cena: 100 Kč, (barvy a kontury)+materiál. 
Akce pro veřejnost.          
Informace: K. Bukovjanová 
 
Výtvarná dílna 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  
14.1. / úterý / 16:00-20:00 / LUNA  
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové.  
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit začátečníci i pokročilí. 
Počet míst omezen, na akci je nutno se přihlásit.  
Kurzovné: 200 Kč
Akce pro veřejnost. 
 
Výtvarná dílna 
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
14.1. / úterý / 16:00–18:00 / LUNA 
Cena: 100 Kč (materiál, lektor, malé občerstvení) 
 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
31.1. / pátek / 9:00–12:00 / herna TJ Sokol 
Startovné 20 Kč
Informace: J. Lupíková 
 
Připravujeme 
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
3.3.–9.3. / pondělí - pátek / 8:00-16:00 / LUNA 
Určeno pro děti do 13 let. 
Cena 800 Kč (oběd+2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, odměny) 
Děti můžete přihlásit na jednotlivé dny – cena 200 Kč/den. 
Účast dítěte na jednotlivé dny nahlaste minimálně den předem z důvodu zajištění stravy. 
Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková 
 
MINIKARNEVAL 
5.2. / středa / 9:00–12:00 / LUNA 
Informace: L. Lupíková 
 
LÉTO S LUNOU 2014 
6.-18.7. LETNÍ TÁBOR „ Slunce“, HADINKA U VÍTKOVA  
  (1. varianta: 6.–12.7., 2. varianta: 12.-18.7., 3. varianta: 6.-18.7.) 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,
příspěvková organizace

IČ 75088398,  DIČ CZ75088398
Dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012

e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz

KDE: v hale Masarykova gymnázia Příbor

KDY:  4. ledna a 5. ledna  2014

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
BK Příbor 

TJ Slávia Kroměříž
TJ Sokol Podolí

SBK Valašské Meziříčí

SK Bruntál

Po celou dobu turnaje bude v hale k dispozici bufet a občerstvením 

Přijďte povzbudit nejmenší  basketbalisty při jejich 
snažení

SKB Zlín

12.-18.7. JIŽNÍ MORAVA - poznávací zájezd  
Srpen  LETNÍ TÁBOR S KOŇMI, KLOKOČOV U VÍTKOVA 
22.8.–31.8.  CHORVATSKO - MALI LOŠINJ     
25.–29.8. TVOŘIVÝ TÁBOR V LUNĚ  
Ceny budou upřesněny později. 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
Úterý, čtvrtek - STROLLERING 
15:00–16:00 / LUNA / 50 Kč
Dynamická sportovní chůze, cvičení s kardio cviky, protahováním a posilováním hlavních svalových 
skupin pro maminky (nejen) s kočárky. Na cvičení je nutné se přihlásit. 
Kontakt:  Helena Šimečková 732 834 584 
 
Středa s pohádkou 
Společný program pro maminky s dětmi. 
10:00 – 11:00 / LUNA / 30 Kč
 
8.1.  POVÍDÁNÍ O „LEDOVÉ“ KRÁLOVNĚ  
15.1.  ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, CVIČENÍ 
22.1.  POHÁDKA „O SMOLÍČKOVI“ 
29.1.  ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, CVIČENÍ  
 
Pátek - Šmudlíci 
10:00 – 11:00 / LUNA / 30 Kč
10.1.  SNĚHOVÉ VLOČKY - TĚSTOVINY 
17.1.  KERAMICKÉ TVOŘENÍ  
24.1.  KRUPICOVÝ OBRÁZEK  
31.1.  ZIMNÍ KREACE -  PRSTOVÁ TECHNIKA 
 
 

PRAVIDELNÉ AKCE  
 
 

STOLNÍ TENIS 
Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / vstup 10 Kč      
ZUMBA® 
Pondělí / 18:30-19:30 / LUNA / vstupné: 40 Kč / permanentka 11 vstupů: 400 Kč  
Středa / 19:00-20:00 / LUNA / vstupné: 40 Kč / permanentka: 11 vstupů: 400 Kč  
AIKIDÓ I pro děti 
Pondělí, čtvrtek / 16:00–18:00 / LUNA / vstup 30 Kč
AIKIDÓ II pro dospělé 
Pondělí, čtvrtek / 18:00–20:00 / LUNA / vstup 30 Kč
POWER JÓGA 
Úterý / 17:00–18:00 / LUNA / vstupné: 50 Kč
JÓGA proti bolestem zad  
Úterý / 18:00-19:30 / LUNA / kurzovné 1000 Kč / rok  
Harmonie těla, mysli a duše. 
TRAMPOLÍNKY I, II, III 
Pondělí / 19:30–20:30 / LUNA / vstupné: 70 Kč / permanentka: 11 vstupů 700 Kč
Fialová R., kontakt: 607 953 300 
Úterý / 19:30–20:30 / LUNA / vstupné: 70 Kč / permanentka: 11 vstupů 700 Kč
Přibilová T., kontakt: 775 611 670 
Čtvrtek / 19:30–20:30 / LUNA / vstupné: 70 Kč / permanentka: 11 vstupů 700 Kč
Štěpánová H., kontakt: 732 550 139 
Na trampolínky je nutné se objednat u cvičitelek!!! 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE  
Středa / 18:00–19:00 / LUNA / vstup 60 Kč
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / vstup 20 Kč

1 9 00 -

2 10 20 -

3 11 40 -

4 13 00 -

5 14 20 -

6 15 40 -

7 17 00 -

8 18 20 -

9 8 00 -

10 9 20 -

11 10 40 -

12 12 00 -

13 13 20 -

14 14 40 -

15 16 00

17 00

SBK Valašské Meziříčí TJ Slavia Kroměříž

Ukončení  turnaje a předání cen

SKB Zlín SK Bruntál

BK Příbor SBK Valašské Meziříčí

TJ Sokol Podolí

sobota 4. 1. 2014

SK Bruntál TJ Slavia Kroměříž
BK Příbor TJ Sokol Podolí

TJ Sokol Podolí TJ Slavia Kroměříž
BK Příbor SK Bruntál

SKB Zlín TJ Slavia Kroměříž
SBK Valašské Meziříčí TJ Sokol Podolí

BK Příbor TJ Slavia Kroměříž
SKB Zlín

SBK Valašské Meziříčí SK Bruntál

BK Příbor SKB Zlín

neděle 5. 1. 2014

SKB Zlín SBK Valašské Meziříčí

SK Bruntál TJ Sokol Podolí
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KULTURNÍ PROGRAM – LEDEN
Středa 1. ledna od 9:30 hod.  
MŠE SVATÁ  
Farní kostel Narození Panny Marie. 

Římskokatolická farnost Příbor 
Středa 1. ledna od 13:00 hod.  
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“ 
Sraz účastníků turistické akce v 13:00 hod. na 
náměstí S. Freuda   před radnicí.  
Trasa: 8 km – Hončova hůrka.  

KČT Příbor, Vladimír Bilský  737 375 203 
Sobota 4. ledna od 9:00 hod.  
BASKETBALOVÝ TURNAJ MINIŽÁKŮ U12 
Tělocvična ZŠ Npor. Loma a sportovní hala 
Masarykova gymnázia.  

Basketbalový klub Příbor 
Sobota 4. ledna od 15:00 hod.  
HODINKA S KNIHOU  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Neděle 5. ledna od 17:00 hod.  
NOVOROČNÍ KONCERT 

Město Příbor  556 427/428 
Středa 8. ledna od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ MIROSLAVA  
CENTEKA„LÉTO A ZIMA NA BAJKALE“ 
Galerie v radnici. Výstava potrvá do 4. 3. 2014.  

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Čtvrtek 9. ledna o d 17:30 hod.  
PŘEDNÁŠKA TAJEMSTVÍ ŘEČI TĚLA  

PhDr. Stanislava Podžorná     
Čtvrtek 9. ledna od 18:00 hod. 
NUMEROLOGIE – TAJEMSTVÍ ČÍSEL 
Přednáší Jaroslava Žaludová. Vstupné 50, Kč. 

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

Pátek 17. ledna od 10:00 hod.  
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Středa 15. ledna od 18:00 hod. 
CESTA KE SVÉ DUŠI 
Vstupné 100, Kč. 

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

Probíhající výstava do 19. ledna  
„V NAŠÍ KOMOŘE MALOVANÉ LOŽE“  
Výstava malovaného nábytku ze sbírek Muzea 
Novojičínska.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  
Úterý 21. ledna od 16:00 hod.  
MĚSTA ZMĚNY  
aneb Jak se Britové připravují na ekonomicky                
a ekologicky nejistou budoucnost uvidíme ve filmu 
In Transition 2.0 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 21. ledna od 17:00 hod. 
STRES, STRACH A SMUTEK 
POHLEDEM HOMEOPATA 
Hlubší zamyšlení nad těmito nepříjemnými 
emocemi a možnosti řešení. Přednáší  
MVDr. Markéta Londinová Žaludová, RHom.  
Vstupné dobrovolné. 

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

Pátek 24. ledna od 17:30 hod.  
VZPOMÍNKY NA STARÝ PŘÍBOR II. 
Komponovaný pořad, ve kterém zazní úryvky 
z pamětí osobností spjatých s městem Příborem. 
Jedná se o písemné památky uložené 
v příborském muzeu, které přibližují dobu druhé 
poloviny devatenáctého století a první poloviny 
století dvacátého.Vstupné 15, Kč. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  
Probíhající výstava do 31. ledna 
BETLÉMY PŘÍBORSKÝCH ŘEZBÁŘŮ 
METODĚJE BERANA A JAROMÍRA 
KOSTELNÍKA 
Vedle další prací je poprvé vystaven mechanický 
betlém Metoděje Berana s pohyblivými figurami 
představujícími idylu moravského venkova                       
a příborský betlém Jaromíra Kostelníka s lokální 
tématikou přibližující kouzlo starého Příbora. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Sobota 8. února  
SPOLEČENSKÝ PLES 
Sobota 15. února 
VALENTÝNSKÝ PLES MĚSTA PŘÍBOR 
Neděle 16. února  
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA  

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 
Pohádka „SŮL NAD ZLATO“.   

Hrajeme každé úterý od 17:00 hod. 
Vchod je vedle klubu „Sinclub“ z ulice Lidické 

Loutkové divadlo Beránek 
RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 

Zámečn ická ,  č .  117 
Duben až září:  
Úterý – neděle:  9:00 – 17:00 hod.  
Říjen až březen: 
Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod. 

www.freudmuseum.cz 
Rodný dům S. Freuda  556 722 200  

MUZEUM A  PAMĚTNÍ  S ÍŇ S .  FREUDA 
V  PŘÍBOŘE  

L id ická  50  –  p iar i s t i cký  k láš te r  
Út a čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Neděle  9:00 – 12:00 hod. 

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

PROVOZNÍ  DOBA KNIHOVNY 
Oddě len í  pro  dospě lé :  
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek: 8.00 – 12:00  14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00  14:00 – 18:00 hod. 
Oddě len í  pro  mládež :  
Pondělí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  13:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek:  13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ  LOCAL TV  Př íbor  

Denně 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství  premiéry: středa a neděle. 
Pořady z archivu  sobota.  

 776 725 909, 608 738 793 
Informace o akcích: www.pribor.eu 

REKLAMA

IHNED KOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY DOMY A BYTY.  
TAKÉ ZADLUŽENÉ! 724 670 585 P. VAŠICA. 



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

  

S námi na to máte 4x rychleji! 

 
- VACU LINE      - VACUSTEPPER 
- VIBROBOOST               - BODYSHAPING 
- CRAZY FIT                    - TĚLESNÁ ANALÝZA 
- DĚTSKÝ KOUTEK 

Najdete nás nad pekárnou  
U Rohlíčka,  

nám.S.Freuda 20, Příbor. 
tel.: 739 657 301 

Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  
nabízí občanům tyto služby : 

 
Petr Škrobánek 

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

 ZHOTOVENÍ FOTOPORCELÁNU 
(černobílé i barevné fotografie na pomníky  dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky) 

 

 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KAMENOSOCHAŘSKÝCH PRACÍ 
 

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

 

 PRODEJ KŘESTNÍCH SVÍCÍ A KŘESTNÍCH ROUŠEK 
 

 VSYP A ROZPTYL URNY NA ROZSYPOVÉ LOUČCE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V PŘÍBOŘE 
 

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek:  8:00   12:00      13:00 – 16:00 

 

Tel. 556 722 608, 737 629 969   Londinová Hana 
Pohotovostní služba 24 hodin denně

Bezplatná linka 800 111 202 
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ
Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

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

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

www.metalfaktor.czPo–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR
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MIKULÁŠSKÁ JÍZDA V PŘÍBOŘE
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Příbora

Ve středu 4. prosince  v 17 hodin se příborské náměstí zcela za-
plnilo dětmi s rodiči a všichni napjatě očekávali příjezd Mikuláše. 
Čekání jim svým zábavným vystoupením zpříjemnila Heidi, která si 
pak na podium pozvala i šikovné zpěvačky a tanečnice z řad malých 
děvčat. Před příjezdem Mikuláše se mnohým dětem, ale i dospělým 
až zatajil dech, a to když za doprovodu hudby  vjeli na potemně-
lé náměstí čerti na koních, a pak už v nazdobeném kočáře přijel 
Mikuláš se svým doprovodem. Přivítal všechny přítomné a za pod-
pory odpočítávání a zazpívání písničky rozsvítil krásně nazdobe-
ný vánoční strom uprostřed náměstí. Dětem, které zazpívaly nebo 
přednesly písničku nebo básničku, rozdávali čerti a andělé perníky 
a sladkosti. Po odjezdu Mikuláše s doprovodem pokračovala Heidi 
ve svém vystoupení a na závěr jsme si společně  zazpívali písničku 
Když se načančám.


