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Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

V roce 2014 se po 60 letech vrátil masopust 
do Klokočova, do kdysi samostatné obce. Už 
vloni průvod proběhl za všeobecného veselí 
a s dobrou náladou. Nejinak tomu bylo letos! 
Průvod začal na jednom konci - u drůbežárny - 
a končil po hodinách putování na konci druhém. 

Od 9. hodiny ranní se o  mrazivé, ale 
slunečné sobotě 14. února v Klokočově vesele 
hrálo a kromě hudby se v místě, kde začíná 
první zástavba, ozýval smích. Masopustní 
průvod zahajoval slavnostní řečí starosta 
Příbora Ing. Bohuslav Majer. A pak se vyrazilo! 
Klokočovjané nezklamali. Už u  prvních 
chalup se stoly přistavené na zahradách 
prohýbaly pod tíhou všelijakých dobrot - 
hlavně domácích zabijaček, klobásníků, 
moučníků a dobrého pití - alko i nealko.

„Je to to nejlepší, co se tady v Klokočově 
mohlo udát, obnova masopustu, moc moc 
jsem tomu ráda,“ usmívala se jedna z mnoha 
klokočovských hostitelek Oldřiška Hončová.

Jaký by to byl masopust bez medvěda! 
Medvěd řádně rostlý plnil svou povinnost 

na výbornou! Vytancoval každou ženu, 
dívku ve staveních přebývající. A že měl plné 
ruce a  nohy práce! Nijak zvlášť mu to ale 
nevadilo! „Hodně lidí, více než vloni, krásné 
počasí, paráda, brum, brum,“ pochvaloval si.  
Nadšená byla i  starostka průvodu Helena 
Fi l ipová, členka občanského sdružení 
Klokočov: „Je to perfektní, lidé jsou hodní, 
otevírají nám, masek přišlo dost, to počasí! 
Jsem moc spokojená.“ A bodejť by ne. Masek 
skutečně přibylo. Obdiv budila zvlášť maska 
koně, která nikdy o masopustních průvodech 
nesměla chybět. Byla dokonalá! 

Vloni Klokočovjanům o  masopustu 
nakonec i  pršelo, letošní počasí jim vše 
nahradilo! O to lépe se  jim šlo. Přesto se 
do cíle cesty dostali až hodně pozdě po 
poledni. 

Už vloni Jan Hoza - jeden z těch, kteří rádi 
masopustníky vítají, řekl: „Správné, je třeba to 
obnovit a staré tradice dodržovat, je to super.“ 
A super to bylo i letos! Klokočovjané se už teď 
těší na příští rok.

Foto: Lubomír jurečka, další foto na www.klokocov.com, zpráva v LTV Příbor, www.televize-pribor.cz, 10. zprávy, premiéra 1. 3.
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Z jedNáNí RAdy MĚSTA PříBORA

Z jedNáNí ZASTUPITeLSTVA MĚSTA PříBORA

V PříBOře ZASedALA SeKce SdRUŽeNí HISTORIcKÝcH SídeL 
ČecH, MORAVy A SLeZSKA

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Ing. Bohuslav Majer, starosta města Příbora

6. schůze RM dne 3. února 2015 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila Seniorcentru OASA, s. r. o., Petřvald 2 - Petřvaldík 68 

na poskytování sociálních služeb finanční dar ve výši 12.000 Kč. 
- Uložila předložit návrh způsobu řešení a odhad nákladovosti audio 

a světelného vybavení sálů Kulturního domu v Příboře.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit předložené 

nové znění zakladatelské listiny společnosti Správa majetku města 
Příbor, s. r. o.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu 
občanům na období od 03.02.2015 do 30.06.2015. 

- Vzala na vědomí informaci o žádosti vlastníků nemovitostí v místní 
části „Paseky“ o změnu katastrální hranice mezi městem Příborem 
a obcí Závišice a o stavu jejího projednávání.

- Uložila vytipovat pozemky ve vlastnictví města Příbora vhodné dle 
územního plánu pro možnou výstavbu domova seniorů a následně 

projednat reálnost využití těchto pozemků města se zástupci společ-
nosti MEGALANIA CORP, s. r. o.

- Uložila připravit do souhrnu akcí předkládaných v rámci 1. změny 
rozpočtu města Příbora na rok 2015 návrh na zpracování projektové 
dokumentace na úpravu povrchů místních komunikací na ul. Křivé, 
Tržní a Pod Hradbami na pozemcích parc. č. 1544/1, 1565 a 1570 
v k. ú. Příbor.

- Vzala na vědomí informaci odboru ISM o aktuálním stavu veřejného 
osvětlení města Příbora.

- Vzala na vědomí stav nebytových objektů ve vlastnictví města a ve 
správě odboru investic a správy majetku.

- Schválila navýšení jednoho pracovníka pro odbor rozvoje města 
od 01.04.2015 vůči stávajícímu stavu počtu pracovníků v celkovém 
počtu pracovníků Městského úřadu v Příboře 49,1 úvazků na nový 
stav 50,1 úvazků.

3. zasedání ZM dne 29. ledna 2015 projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů.
- Rozhodlo nejednat o prodeji částí pozemků parc. č. 2178/5, 2178/7 

a 2178/9 v k.ú. a obci Příbor pro účely vybudování tenisové haly 
a venkovních tenisových kurtů.

- Schválilo Jednací řád zastupitelstva města v upraveném znění
- Vyhradilo si v  souladu s  ustanovením zákona č.  128/2000 Sb., 

o obcích, §102, odst. 3, pravomoc rozhodnout ve věci výběru nové 
lávky přes řeku Lubinu

- Uložilo připravit podmínky architektonické soutěže o návrh „Lávka 
přes Lubinu v Příboře“.

- Schválilo pro vyhodnocení grantového řízení v roce 2014 výjimku 
z  Pravidel pro poskytování grantů z  rozpočtu města Příbora 
č.  3/2012, a  to konkrétně ustanovení článku 7, odst. 1, o  povin-
nosti předložit poskytovateli konečné vyúčtování o  použití 
a  čerpání grantu v  termínu do 1 měsíce po ukončení realizace 
projektu, a dále prominutí této povinnosti stanovené ve smlouvě 
o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu z rozpočtu města 
Příbora, konkrétně článku V., odst. 2., písm. D, několika subjektům 
i fyzickým osobám.

 

4. zasedání ZM v mimořádném termínu dne 16. února 2015 projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rozhodlo o  odstoupení od dotace na projekt „Transparent-

ní a  efektivní úřad města Příbora“ pod registračním číslem 
CZ.1.06/2.1.00/22.09584 podaného v  rámci výzvy 22 Integrova-
ného operačního programu.

- Zmocnilo Ing. Bohuslava Majera, starostu města Příbora, k zaslání 
rozhodnutí zastupitelstva města o odstoupení od dotace na projekt 

„Transparentní a efektivní úřad města Příbora“ pod registračním 
číslem CZ.1.06/2.1.00/22.09584.

(Přesné znění usnesení na webových stránkách města příbora: http://www.pribor.eu/
obcan/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-vcetne-hlasovacich-archu/).

Dne 22. 1. 2015 se v našem městě v piaristickém klášteře sešla 
sekce Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (dále jen 
SHSČMS) Moravskoslezského kraje. Co je to vlastně SHSČMS a co 
je jeho účelem?

SHSČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a  nevládní 
organizace, jejíž účelem je aktivně přispívat k vytváření podmínek 
a  účinných nástrojů pro zachování kulturního a  historického 
dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel 
včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci 
a rovněž pro jeho trvale udržitelné využívání. 

Členy SHSČMS jsou tato města našeho kraje: Bílovec, Bruntál, 
Brušperk, Frýdek-Místek, Fulnek, Karviná, Nový Jičín, Odry, Opava, 
Příbor a Štramberk. 

Na schůzi sekce se mimo jiné volilo nové zastoupení našeho 
kraje ve Sdružení, tedy jeden člen předsednictva a tři členové výboru 
Sdružení. Nutnost volby těchto orgánů Sdružení vyplývá ze stanov 
Sdružení, kdy skončilo jejich dosavadní čtyřleté funkční období. 
Doposud byl v předsednictvu za náš kraj starosta města Příbora. 
Na schůzi sekce došlo k  volbě člena předsednictva. Byl zvolen 
Mgr. Pavel Bártek, místostarosta Nového Jičína. Za členy výboru byla 
opět zvolena města Nový Jičín, Opava a Příbor. Za člena kontrolní 
komise bylo zvoleno město Odry. Tato zastoupení v  orgánech 

SHSČMS se volí vždy po komunálních volbách, a to na dobu čtyř 
let. Potvrzení moravskoslezskou sekcí zvoleného člena předsednic-
tva a měst ve výboru SHSČMS bude následovat na sněmu Sdružení, 
který proběhne ve dnech 26. a 27. března v Uherském Hradišti. 

Dalším, čím se sekce SHSČMS našeho kraje zaobírala, byl akt 
výběru „Památky roku 2014“ za Moravskoslezský kraj. Za náš kraj 
se do soutěže o Památku roku 2014 zapojilo pouze město Nový Jičín 
s rekonstruovanou památkou Vilou Hugo Hückela. Na základě toho 
přítomní členové sekce rozhodli o postupu této památky do celostát-
ního kola. Vyhodnocení celostátního kola soutěže „Památka roku 
2014“ bylo provedeno na schůzi předsednictva Sdružení, které se 
uskutečnilo dne 27. 2. 2015 v pražském sídle SHSČMS. Prezenta-
ci a obhajobu „Památky roku 2014“ za náš kraj v Praze před komisí 
(předsednictvem Sdružení) provedl současný starosta města Příbora, 
který je do konání sněmu Sdružení členem předsednictva.

Závěrem bych chtěl říci, že je velmi dobré, že naše město 
zůstalo členem výboru SHSČMS, neboť bude i  nadále v  přímém 
kontaktu se Sdružením, bude dostávat veškeré informace o činnosti 
orgánů Sdružení, o možnostech zapojení našeho města do různých 
soutěží v rámci památek, kdy je možné získat při vítězství v soutěži 
i zajímavou finanční částku.
Výsledek soutěže Památka roku 2014 byl znám po uzávěrce Měsíčníku. Více na www.shscms.cz 
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POPLATeK ZA OdPAdy PRO ROK 2015 - ÚHRAdA, INFORMAce

INFORMAce Ke ZNeČIŠŤOVáNí OVZdUŠí Ve MĚSTĚ
Z KOMíNŮ ROdINNÝcH dOMŮ

Alice Buczková, správce poplatku, finanční odbor, Městský úřad Příbor

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Občané mohou místní poplatek za komunální odpad hradit 
v pokladně městského úřadu již od začátku letošního roku. 

Poplatek byl pro letošní rok stanoven ve výši 468,- Kč za osobu 
„Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 1/2014“. 

Splatnost tohoto poplatku je stanovena v termínu do 31. května 
2015, nebo ve dvou stejných splátkách ve výši 234,- Kč vždy nejpoz-
ději do 31. května 2015 a do 30. září 2015.

V průběhu měsíce dubna začne postupné doručování složenek. 
Občanům, kteří své poplatky již uhradili, nebudou složenky zaslány.  

Platba je také možná bankovním převodem na účet města 
č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky. 
Tento způsob platby využívá velká část plátců. Platba prostřednic-
tvím České pošty, s. p., je samozřejmostí. 

Pro úhradu poplatku v  pokladně městského úřadu jsou 
stanoveny tyto úřední hodiny:

Provozní doba:
pondělí, středa 8.00 – 11.00   12.00 – 16.30 h
úterý, čtvrtek  8.00 – 11.00  12.00 – 13.00 h 

O výši svých neuhrazených poplatků za komunální odpad se 
můžete informovat na městském úřadě, tel. č. 556 455 434. Lze se 
dohodnout i na splátkovém kalendáři neuhrazených pohledávek, 
čímž lze předejít exekučnímu vymáhání. 

Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší 
a  snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika 
pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže 
životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími 
ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního 
prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Takto definuje 
ochranu ovzduší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Je nutno, 
aby předpisy k ochraně ovzduší dodržovali a aktivně naplňovali 
všichni, tj. velcí znečišťovatelé, ale také občané žijící v rodinných 
domcích, kteří mohou  v  dosti velkém rozsahu ovlivnit kvalitu 
ovzduší tím, jakým způsobem budou otápět své domy, ať už 
s využitím spalovacích zdrojů, elektřiny, tepelných čerpadel atd.

V současnosti se ve městě po delší době vyskytlo několik 
stížností na znečišťování ovzduší z  domácích rodinných 
kotlů. Město má omezené možnosti, jak zasáhnout proti 
znečišťovatelům, protože nelze provádět kontroly z důvodu 
ochrany soukromí a vstupovat do objektů - bytů a domů. 
Smyslem tohoto článku je informovat občany o  tom, jak 
správně postupovat při otápění domů a  bytů. Ve dvou 
článcích, které budou postupně zveřejněny v Měsíčnících, 
podáme občanům informace, shrnuté v  malém „rádci“. 
Informace jsou čerpány z některých předpisů a dovolíme si 
dát i některá naše doporučení.

OTáPĚNí ROdINNÝcH dOMŮ

Část 1.
Předpisy
Pravidla při otápění rodinných domů se řídí zejména zákonem 
č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb.
- Základním pravidlem je, že kotle - tedy spalovací stacionární 

zdroje, kterými se otápějí rodinné domy by měly mít certifikát, 
že kotel splňuje emisní požadavky, které jsou stanoveny v příloze 
č. 10 k zákonu o ochraně ovzduší.

- Tyto požadavky splňují kotle běžně uváděné na trh a  každý 
uživatel je povinen tento kotel užívat způsobem, který určí 
výrobce – tedy otápět pouze palivy doporučenými výrobcem. 
Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.

- Odpady je možno spalovat jen ve stacionárním zdroji, ve kterém 
je tepelné zpracování odpadu povoleno zvláštním povolením 
a pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c). 
(Jedná se o speciální spalovny odpadu.)

- V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami.

- Kontrolu provádí úřad obce s rozšířenou působností (Kopřiv-
nice). U  rodinných domů je při stanovování míry znečištění 
možno použít Ringlemannův způsob měření tmavosti kouře, 
tento postup je podrobně popsán v § 10 vyhlášky č. 415/2012 
Sb.

Zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech 
- V zákoně o odpadech - obecných povinnostech je stanoveno:
- Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

- Dále zákon říká, že obec může stanovit obecně závaznou 

vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné 
složky a systému nakládání se stavebním odpadem.

- K této problematice je v tomto Měsíčníku zveřejněn zvláštní 
článek, který popisuje systém nakládání s  odpady ve městě. 
(Pozn.: městem stanovený způsob nakládáním s  komunál-
ním odpadem nepřipouští spalování jakýchkoliv odpadů 
v  domácích kotlích, což je v  souladu s  výše uvedeným 
ust.  § 32 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.)

Část 2.
dotace na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva
- Se spalováním souvisí také informace o společném dotačním 

programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezské-
ho kraje na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů 
na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí 
nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji.

- V současnosti sice není známo, že by byla vyhlášena nová 
výzva pro MS kraj, ale je třeba říci, že tento typ dotace byl 
využit mnoha provozovateli domácích kotlíků v MS kraji, a dá 
se předpokládat, že by mohl být v  Moravskoslezském kraji 
i v budoucnu vyhlášen.

- Žádost se v případech aktuálních výzev podává u Moravsko-
slezského kraje, a  za situace, že by k  výzvě došlo, můžeme 
poskytnout také informace o některých zpracovatelích žádostí. 

Další související informace
budou zveřejněny v příštím čísle Měsíčníku.
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Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

ZASedáNí ZASTUPITeLSTVA MĚSTA PříBORA ON-LINe

POPIS SySTÉMU NAKLádáNí S KOMUNáLNíM OdPAdeM 
V PříBOře – NyNí A V BLíZKÉ BUdOUcNOSTI

Poslední novela zákona 185/2001 Sb., o  odpadech, uložila 
obcím povinnost zajistit občanům oddělené soustřeďování složek 
komunálního odpadu - minimálně nebezpečných odpadů, papíru, 
plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Odpady dnes 
třídí většina měst včetně Příbora, ale teprve tato poslední novela 
zahrnula povinnost separovat výše uvedené druhy odpadů přímo 
do  zákona. Město Příbor systém nakládání s  odpady průběžně 
vylepšuje a nové zákonné ustanovení tedy městu nepřineslo žádné 
překvapení v tom smyslu, že by bylo nutno systém nakládání s odpady 
měnit. Přesto však město připravuje novou obecně závaznou 
vyhlášku o  systému nakládání s  komunálním odpadem v  Příboře 
podle  Metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Tato obecně závazná vyhláška 
(OZV) nahradí stávající vyhlášku č. 1/2004 města Příbora.

Než však bude nová obecně závazná vyhláška města vydána, 
shrnujeme stávající městský systém nakládání s  komunálním 
odpadem, který bude součástí i nové vyhlášky. 

1. Nebezpečný odpad, např. různé chemikálie, rozpouštědla, 
akumulátory, obaly obsahující nebezpečné látky, kyseliny, louhy, 
barvy atd. občané předávají do sběrného dvora Technických 
služeb města Příbora, ul. Štramberská 748, provozní hodiny jsou:

pondělí a středa od 07:00 do 11:00 hod.
  od 12:00 do 17:00 hod.
sobota  od 07:00 do 12:00 hodin

2. Objemný odpad, např. koberce, vyřazený nábytek a další odpad 
velkého objemu, který není možno umístit do běžných sběrných 
nádob, se odevzdává rovněž do sběrného dvora TS Příbora ve výše 
uvedených provozních hodinách. dále mají občané možnost 2x 
ročně využít přistavených velkoobjemových kontejnerů, které 
bývají rozmístěny na stanovištích, která dopředu s  časovým 
předstihem upřesní technické služby na všech dostupných 
informačních místech, jako je např. Měsíčník, vývěsní skříňky, www 
stránky města, informační tabule, místní rozhlas, televize.

3. Kovy lze odevzdat do sběrného dvora TS Příbora ve výše 
uvedených provozních hodinách. 
Pozn.: Občané mají rovněž možnost kovy předat do výkupny 
sběrných surovin v ul. Na Kamenci. Je ale zapotřebí upozornit, že tato 
možnost nebude přímo zařazena vyhláškou do systému nakládání 
s odpady města z důvodu, že metodický pokyn ministerstva vnitra 
zařazení do vyhlášky nedoporučuje. V  minulosti byly možnosti 
výkupu surovin (zejména kovů) zneužívány tím, že se do  sběren 
dostávaly suroviny získané z krádeží.

4. Papír se sbírá do modrých kontejnerů, které jsou rozmístěny na 
50 místech ve městě. Je možno je rovněž předat do sběrného dvora 
TS, avšak je třeba vzít v úvahu menší kapacitní možnosti sběrného 
dvora, proto je zapotřebí upřednostnit nádobový sběr. Papír je 
rovněž, podobně jako kovy, možno předat do výkupny sběrných 

surovin v ul. Na Kamenci. Školní žactvo má možnost se zúčastňovat 
školního sběru papíru. (Poslední dvě možnosti jsou v  souladu se 
zákonným  nakládáním s  odpady, ale nebudou dle metodického 
pokynu MV ČR zařazeny do systému stanoveného OZV.)

5. Sklo se sbírá do zelených kontejnerů rozmístěných na 
33 stanovištích, a okrajově, podobně jako papír, je možné sklo předat 
do sběrného dvora TS.

6. Plasty se sbírají do žlutých kontejnerů rozmístěných na 
60 sběrných stanovištích ve městě. Rovněž, jako u papíru a skla, je 
možno je v menší míře předat do sběrného dvora TS.

7. Biologicky rozložitelný odpad má rostlinnou a živočišnou složku. 
Obecně závazná vyhláška, a tedy závazná povinnost třídit, se bude 
vztahovat na složku rostlinnou. Třídění bioodpadu živočišného 
původu nebude, stejně jako dosud, povinné.
Možnosti, kam odložit bioodpad, jsou následující:

7.1  Předá se zdarma přímo na městskou kompostárnu Točna, 
ul. Štramberská.

7.2 Využijí se velkoobjemové kontejnery rozmístěné na 
stanovištích: ul. Šafaříkova, Štefánikova, Myslbekova, 
Svatopluka Čecha, Větřkovská, 9. května u transformátoru, 
Hájov u pomníku, Prchalov u kaple (1x za 14 dní o víkendech), 
u TS 1x týdně o víkendu,

7.3  Třídí se do hnědých kontejnerů rozmístěných na 
43 stanovištích.

7.4 Bioodpad se využije v domácích kompostérech.

8. Směsný odpad se odkládá do sběrných nádob přistavených 
u  místa bydliště. Cílem je, aby se množství směsného odpadu 
vyprodukovaného ve městě snižovalo, což se dosud nedaří. Množství 
se pohybuje stále přibližně kolem 1 400 tun za rok. Vzhledem k tomu, 
že občanům jsou nabídnuty dostatečné podmínky pro třídění, bylo by 
žádoucí, kdyby se to projevilo i v číslech, která může město vykázat 
v ročních hlášeních. Množství vytříděného odpadu je podkladem pro 
odměnu za třídění, což ovlivňuje výši poplatku, který platí občané.

Je třeba se zmínit také o  zpětném odběru elektrozařízení 
a světelných zdrojů, baterií a monočlánků.

Občané i drobní podnikatelé mohou výše uvedené komodity 
předat do sběrného dvora TS Příbora v  provozních hodinách 
určených pro nakládání s odpadem.

Pneumatiky: Předmětem zpětného odběru jsou rovněž 
pneumatiky. Předávají se zpět výrobcům. Není ovšem dosud žádný 
odběratel, který by zpětný odběr pneumatik organizačně zajišťoval, 
podobně jako je tomu např. u  elektrozařízení. Pneumatiky se 
nezařazují dle katalogu odpadů jako komunální odpad a nelze je tedy 
zdarma předat do sběrného dvora. TS je od občanů převezmou, 
ale pouze za úhradu podle ceníku TS Příbor. (Cena je závislá na 
hmotnosti pneumatiky, je to 8,60 Kč za 1 kg.)

29. 1. 2015 jsme zkušebně vysílali zasedání Zastupi-
telstva města Příbora na internetu on-line! Začalo v 16 hodin 
a  i s  přestávkami skončilo v  21 hodin. V  této chvíli je video 
už nepřístupné. Anonymizovaný záznam zasedání je nyní 
k dispozici na http://www.televize-pribor.cz/?clanek=629 

Vzhledem k tomu, že u lednového přenosu nebylo připojeno 
mnoho uživatelů, probíhal bez potíží.

druhý přenos uskutečníme 26. 3. opět od 16. hodiny. 
Věříme, že nevzniknou žádné technické překážky, či problémy. 
Pokud ano, omlouváme se, a věříme, že v nejbližší době on-line 
přenosy zasedání vyřešíme k vaší spokojenosti.   

Přístup bude zveřejněn před zasedáním na stránkách  
www.televize-pribor.cz (na první straně).
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Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

ZVířATA V ZájMOVÉM cHOVU – POVINNOSTI cHOVATeLŮ

eLeKTRONIcKÉ AUKce NA eLeKTřINU A PLyN PRO OBČANy

Občané, kteří mají v zájmovém chovu psy, kočky, případně 
další domácí zvířata, jsou povinni dodržovat některé 
předpisy.

1) Jsou například povinni odklidit znečištění veřejných 
prostranství způsobené venčením domácích zvířat. Pro tento 
účel osadily Technické služby města Příbora (dále jen TS)
po městě speciální odpadkové koše. Občané mají možnost 
si v TS vyzvednout za účelem úklidu výkalů sáčky. Upozor-
ňujeme, že jestliže chovatelé znečištění neodklidí, dopouštějí 
se přestupku podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokuta, kterou lze ve správním 
řízení za tento přestupek uložit, může dosáhnout až 20 tisíc 
Kč. V   blokovém řízení na místě samém mohou strážníci 
městské policie uložit chovateli pokutu do 1 000 Kč.

Protože TS jsou z  výše uvedených důvodů nuceny často 
uklízet znečištěná prostranství, což stojí finanční prostředky, 
které by bylo možno vynaložit na jiné prospěšné účely, 
apelujeme na občany, kteří chovají psy, kočky a další zvířata, 
aby po nich uklízeli. Nejen TS Příbor, ale také ti, kdo vidí 
znečištěná prostranství, ať místní, nebo návštěvníci města, 
si často na „pejskaře“ stěžují. Můžeme také konstatovat, že 
znečištěná prostranství mohou vypovídat svědectví o nekul-
turnosti těch, jejichž mazlíčci znečištění způsobují.  

2)  Další povinností chovatelů psů je opatřit zvíře známkou 
a zaplatit místní poplatek ze psů. Město Příbor vydalo obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2011, která stanoví sazbu poplatků. 

POPLATeK ČINí ROČNĚ:
V Příboře:
V rodinných domech:
- 200,- Kč za jednoho psa
- 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa
- 150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského, 

vdoveckého a sirotčího důchodu 
- 225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa poživatel 

invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího 
důchodu

V bytových domech 
- 1.000,- Kč za jednoho psa
- 1.500,- Kč za druhého a každého dalšího psa
-      150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského, 

vdoveckého a sirotčího důchodu
-    225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa poživatel 

invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího 
důchodu

Trvalé umístění psa mimo bytový dům
- v případě, že je pes umístěn trvale mimo bytový dům, ve 

kterém má držitel psa trvalé bydliště, platí se poplatek podle 
sazebníku v rodinných domech.  

V Hájově a Prchalově: 
100,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa

3)  Dále byla vydána OZV č. 5/2008 města Příbora o záležitostech 
veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných 
prostranstvích. Z této vyhlášky plyne, že volně bez vodítka 
mohou být psi pouštěni pouze na vyznačených místech ve 
městě, je to – zjednodušeně popsáno - plocha před výkupnou 
sběrných surovin Na Kamenci, dále plocha „za vzpírárnou“ 
(mezi Technickými službami a nádražím) a rovněž pěšina 
vedoucí po levém břehu Lubiny vedle železniční trati mezi 
lávkou pro pěší a „klokočovským“ mostem. Vidíme-li tedy 
procházet chovatele s volně se pohybujícím psem běžně po 
sídlištích nebo ulicích města, víme, že tito občané porušují 
tuto vyhlášku, za což je jim podle ust. § 27 odst. 12 písm. c) 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, možno 
uložit pokutu do 50 tisíc Kč nebo, podobně jako u znečišťování 
prostranství, na místě blokovou pokutu do 1000 Kč. 

4)  Majitelé zvířat v zájmovém chovu mají také podle § 13 odst. 
1) zákona na ochranu zvířat povinnost zajistit, aby nedošlo 
k jejich úniku – občas vídáme ve městě nebo místních částech 
toulavá zvířata. Tento zákon rovněž říká v § 27 odst. 2 písm. 
f), že přestupku se dopustí ten, kdo úniku nezabrání. Pokuty 
mají stejnou sazbu jako u porušení obecně závazné vyhlášky 
– tedy ve správním řízení do 50 tisíc Kč, v zjednodušeném 
blokovém řízení 1 000 Kč.

Občané města Příbora mají opět možnost zapojit se do 
elektronických aukcí na nákup elektrické energie a  plynu. 
Elektronické aukce jsou možností, jak snížit náklady na energie 
a dosáhnout tak někdy i značných úspor. 

Přihlásit se do aukce a odevzdat nutné podklady je možno 
v pondělí 9. 3. a středu 11. 3. 2015 v době od 14 – 17 hodin. 
V  uvedené dny budou v  zasedací místnosti městského úřadu 
(přízemí naproti informačnímu centru) zájemcům k dispozici 
zástupci f irmy eCentre, a. s., která elektronické aukce 
organizuje. Uvedené termíny můžete také využít ke konzultacím 
a poradenství v oblasti energetiky, cen, fakturací a organizaci 
e-aukcí.

Dle sdělení pracovníků eCentre je účast v aukci bezplatná 
a  k ničemu občany nezavazuje. Až podle výsledku aukce se 
občané rozhodnou, zda je pro ně cena vzešlá z e-Aukce výhodná 
a zda přejdou k novému dodavateli a uzavřou s ním smlouvu, 
což rovněž bezplatně zajistí eCENTRE.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce
- Kopie smlouvy s dodavatelem, včetně dodatků a všeobecných 

obchodních podmínek (Elektřina/Zemní plyn).
- Kopie posledního ročního vyúčtování - všechny stránky 

(Elektřina/Zemní plyn).
- Informaci od kdy - do kdy je platná vaše stávající smlouva 

a délka výpovědní doby.
- Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení 

způsobu plateb záloh.
- Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem. 

další informace poskytne:
Ing. Karel Kozelský,
obchodní partner eCentre, a.s.
tel. 732 355 964,
e-mail: karel.kozelsky@partnerecentre.cz
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Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor 

1. Příspěvky lze poskytnout vlastníkům domů, které se 
nacházejí na území MPR Příbor, výjimečně vlastníkům 
objektů historicky cenných i mimo MPR. O zařazení těchto 
objektů rozhoduje zastupitelstvo města.

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

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

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

3. Příspěvek může být poskytnut maximálně jednou do 3 let.

4. Žádost o  příspěvek musí být adresována na MÚ Příbor 
do 30. dubna příslušného roku. Žádosti podané po tomto 
termínu budou projednávány pouze v případě havarijního 
stavu části objektu a  na práce související s  odstraněním 
těchto závad bude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu 
podle § 139 nařízení nezbytné údržby zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

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

6.  Příspěvek bude vyplacen až po dokončení prací na základě 
finančních dokladů a  kolaudačního rozhodnutí nebo 
potvrzení poskytovatele příspěvku o provedení plánovaných 

prací v  případě, kdy se kolaudační rozhodnutí nevydává. 
Uvedené doklady musí být předloženy s žádostí o proplacení 
příspěvku do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

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

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

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

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

11.  Na příspěvek není právní nárok.

12. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města 
Příbora č. 20/8/1/1 ze dne 7. 3. 2013.

13.  Schválením těchto pravidel se ruší „Pravidla pro přidělování 
příspěvku vlastníkům domů (fyzickým osobám) v  MPR 
schválená usnesením Zastupitelstva města Příbora ze dne 
26. 6. 2008.

14.  Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

Ing. Milan Strakoš, v. r. Ing. Dana Forišková, Ph.D., v. r.
      starosta města  místostarostka města

PRAVIdLA PRO PřIdĚLOVáNí PříSPĚVKŮ
VLASTNíKŮM dOMŮ /FyZIcKÝM OSOBáM/ V MPR

ScHVáLeNá ZASTUPITeLSTVeM MĚSTA PříBORA 7. 3. 2013

VÝZVA
VLASTNíKŮM dOMŮ NAcHáZejícícH Se NA ÚZeMí MĚSTSKÉ PAMáTKOVÉ ReZeRVAce PříBOR

A VLASTNíKŮM HISTORIcKy ceNNÝcH STAVeB
NAcHáZejícícH Se MIMO MĚSTSKOU PAMáTKOVOU ReZeRVAcI PříBOR

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

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

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

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

Městský úřad Příbor tímto vyzývá vlastníky domů 
nacházejících se na území Městské památkové rezervace Příbor 
a  vlastníky historicky cenných objektů mimo MPR k  podání 
Žádosti o finanční příspěvek dle „Pravidel pro přidělování 
příspěvku vlastníkům domů (fyzickým osobám) v  MPR 
schválených Zastupitelstvem města Příbora 7. 3. 2013“ 

(dále  jen „Pravidla“) včetně potřebných příloh nejpozději 
k termínu 30. dubna 2015.

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

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

„Pravidla“ jsou zveřejněna na internetových stránkách 
města www.pribor.eu v části Právní předpisy města / Pravidla 
a  metodika / Pravidla pro přidělování příspěvku vlastníkům 
domů v MPR.

Formulář žádosti je zveřejněn na internetových stránkách 
města www.pribor.eu v  části Formuláře města / Městská 
památková rezervace / Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 
města.
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Ing. Bc. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Spousta z  vás v  minulých měsících určitě zaznamenala 
informaci Technických služeb města Příbora k  akutnímu 
stavu dřevin v parčíku U Lávky v Příboře. Jedná se o menší 
ze dvou parčíků lemujících pravý břeh řeky Lubiny na 
nábřeží Rudoarmějců v  Příboře. V  současné době je vlast-
níkem pozemku, městem Příborem, zpracováván realizační 
projekt zaměřený na jeho celkovou obnovu. Rozloha parčíku 
bude zachována a ponechán jeho původní klidový a relaxační 
charakter. 

Stěžejním prvkem záměru bude obnova dřevinné skladby 
v  dané lokalitě, kterou nyní přibližně z  65 % tvoří akáty 
(celkem 26 ks) a  27 % topoly 
(11 ks). Vzhledem ke špatnému 
zdravotnímu stav většiny stromů 
je záměrem nahradit tuto část 
městské zeleně výsadbou nových 
dřev in. Současnému počtu 
stromů by měl také přibližně 
odpovídat počet stromů v již nově 
upraveném, chcete-li revitalizo-
vaném, parčíku. 

V případě kácení dřevin se 
bude jednat o  velmi rozsáhlý 
zásah. První fáze kácení by měla 
proběhnout v březnu tohoto roku. 
Dojde k  odstranění vzrostlých 
dřevin, které aktuální nezávislé 
dendrologické posouzení vyhod-
notilo jako dřeviny s  nejhorší 
sadovnickou hodnotou. (Sadov-
nická hodnota vyjadřuje celkovou 
hodnotu dřeviny z  hlediska 
zahradní a  krajinářské tvorby. 
Shrnuje zdravotní stav a vitalitu 
dřeviny, estetickou hodnotu a její 
vhodnost a  perspektivnost na 
daném stanovišti). V takovémto 
případě se jedná o  dřeviny, 
u kterých hrozí vývrat či rozpad 

kmene, tzn., že jde o akutně a provozně nebezpečné dřeviny. 
Další fáze kacení dřevin je plánována na podzim roku 2015 
a vzejde již z vlastního realizačního projektu řešícího obnovu 
parčíku, o kterém vás budeme informovat v dalších vydáních 
Měsíčníku města Příbora.    

Chceme-li tomuto parku zachovat jeho funkčnost - bezpečné 
využívání ke každodenní relaxaci ve velmi atraktivním místě 
města Příbora - je mimo jiné nutné park vybavit nezbytným 
funkčním mobiliářem (lavičky, koše, informační tabule apod.), 
ale také dbát na zdravou a vitální dřevinnou skladbu městské 
zeleně.

PARČíK U LáVKy V PříBOře

Rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání občánků, vyplní po narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matri-
kářce (bolomova@pribor-mesto.cz), nebo přinesou osobně na městský úřad – městské informační centrum nebo přímo na matriku. 
Vždy nejpozději 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání. Přihláška 
je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města Příbora.

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

VíTáNí OBČáNKŮ
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, Městský úřad Příbor

Zdroj: snímek pořízený z programu Ameba



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

eUROKLíČ 
V MORAVSKOSLeZSKÉM KRAjI

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Příbor 

Regionální pracoviště Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR pro Moravskoslezský kraj nás informovalo 
o možnosti distribuce euroklíčů také v našem městě. 

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, 
člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou 
chorobu a ulcerozní kolitidou a močovými dysfunkcemi, 
který má bydliště v Moravskoslezském kraji. 

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně 
vybavené a  čisté prostředí, což uzavřený prostor 
Eurozámkem lépe zajistí. Euroklíč zajišťuje rychlou 
a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodiš-
ťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. 

Také rodiče dětí do tří let si mohou euroklíč dlouhodobě 
zapůjčit prostřednictvím Sítě mateřských center. 

Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás v ČR je 
již osazeno eurozámkem přes 650 míst (např. na úřadech, 
nádražích, čerpacích stanicích, v  obchodních centrech 
apod.).  

Bližší údaje můžete obdržet telefonicky nebo osobně 
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor (tel. 
556 455 470 – 472), kde Vám také můžeme zprostředkovat 
distribuci euroklíče pro osoby se zdravotním postižením, 
nebo přímo na Regionálním pracovišti NRZP ČR pro 
Moravskoslezský kraj, ul. 30 dubna 2944/1, 702 00 Ostrava, 
tel. 596 110 282. 

Rovněž můžete bližší údaje získat přímo na webových 
stránkách www.euroklic.cz.

Leták vznikl v rámci  projektu „Podpora seniorů ohrožených 
a postižených domácím násilím a týráním“ podpořeným Nadací 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů.

 

Co je to týrání a domáCí násilí

týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování, 
ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí. 

Vnuk od babičky pravidelně vyžaduje 
podstatnou část starobního důchodu 
pro své potřeby. Paní nezbývají peníze 
na léky.

Ošetřovatelka v domově pro seniory 
se chová neuctivě k jednomu z klientů. 
Tyká mu a do koupelny ho vozí chodbou 
téměř nahého, zdůvodňuje to tím, 
že pán již nevnímá dění kolem sebe.

Seniorka darovala po smrti manžela dům synovi a jeho rodině. Snacha 
na paní slovně útočí, zakazuje jí pohyb po zahradě a vyhání ji do domova 
pro seniory.

jak pomoCi ohroženým seniorům 

V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu. 

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte. 
Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem 
okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry 

senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.

pomoC seniorům ohroženým 
domáCím násilím a týráním

letak_pro_tisk copy.indd   1 21.11.14   13:29
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Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen 
tehdy, pokud se jim postavíme čelem a hlavně včas. Obecně platí, že 
čím později začneme naše potíže se splácením řešit, tím více nás to 
bude stát. Níže podáváme základní informace o možném postupu 
při řešení problémů spojených se zadlužením. 
Seznam závazků

V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit 
a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. Jednotlivé 
věřitele (to jsou ti, kterým dlužíme) si pak poznačíme na papír, kde 
si k nim, ke každému zvlášť, přiřadíme zbývající aktuální dlužnou 
částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), datum a  výši poslední 
splátky. 
Sestavte si rodinný rozpočet 

Než budeme kontaktovat věřitele a  domlouvat se s  ním na 
možnostech řešení situace spojené s  problémy se splácením, je 
nutné si zjistit přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. K tomuto 
účelu můžeme využít například tabulku v  MS Excel, dobře nám 
však poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním sloupci si sepíšeme 
veškeré čisté příjmy (z pracovního poměru, ze systému sociálního 
zabezpečení, výživné apod.). Do druhého sloupce zaneseme veškeré 
naše výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo školku, 
spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky apod.). V případě, že je náš 
rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet 
například nad těmito otázkami: Není možné si zvýšit příjem (např. 
formou brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám zbytečně moc 
peněz? Nebudu místo autem raději jezdit do práce hromadnými 
prostředky? Potřebuji mít doma připojení na internet? Nevyplatí 
se mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze 
z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil?

Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu 
reálně rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není vhodné 
nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou 
musí být co nejrychlejší úhrada všech svých závazků. 
dohoda s věřitelem 

Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) 
a dohodnout se s ním na způsobu řešení celé situace. V zásadě máme 
dvě možnosti. Buďto se dohodneme na snížení splátek, anebo na 
odložení splátek na určitou dobu. V obou případech je nutné svou 
platební neschopnost řádně zdůvodnit, doložit příslušná potvrzení 
(o evidenci na úřadu práce, o dávkách ze systému sociálního zabez-
pečení, o příslibu zaměstnání apod.). 

V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního řízení, 
doporučujeme kontaktovat přímo příslušného exekutora s  žádostí 
o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých webových 
stránkách speciální formuláře pro žádosti o povolení splátek. Pak je 
dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora.  

Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout 
na snížení nebo odložení splátek a může trvat na plnění dle uzavřené 
smlouvy. V takovém případě doporučujeme vycházet ze své finanční 
situace (rozpočtu) a dávat každému věřiteli alespoň takovou částku, 
která je v našich silách.   
exekuční řízení 

Pakliže dohoda s věřitelem není možná, nebo ze strany dlužníka 
není dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost před soudem 
a následně v rámci exekučního řízení. K exekučnímu řízení může dojít 
v případě, že disponuje tzv. exekučním titulem (např. rozsudkem, 
platebním rozkazem, rozhodčím nálezem, notářským zápisem). 
Exekuci může vést exekutor různými formami, přičemž tyto formy 
může také kombinovat. Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky 
ze mzdy (z jiných příjmů), přikázáním pohledávky z  účtu, prodej 
movitých věcí, prodej nemovitosti. 
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům 

Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní 
prostředky až do výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav nesmí 
doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžité prostředky 
dlužníkovi. Jednorázově však má právo vybrat si dvojnásobek 
životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), a  to na základě 
písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu ústavu. Dále 
doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně formy výplaty příjmu 
(např. poštovní poukázkou, hotově). 

exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, 

že se nacházejí movité věci dlužníka. Provádění exekuce rovněž 
není vázáno na trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost mylně domnívá. 
Dle zákona však nepodléhají exekuci (výkonu rozhodnutí) věci, 
které povinný nezbytně potřebuje k  uspokojování potřeb svých 
a  své rodiny, nebo k  plnění svých pracovních úkolů, jakož i  věcí, 
jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Konkrétně se 
pak jedná např. o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domác-
nosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné věci potřebné 
s  ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše 
dvojnásobku životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata 
sloužící člověku jako společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li 
exekutor některou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně podat 
písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto movitých věcí.  
exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku 

Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví 
dlužníka (povinného). V takovémto případě je tedy nutné, aby ten, 
jemuž svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých 
věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podává u exekutora, 
který movitou věci pojal do soupisu. K  návrhu je nutné doložit 
doklady prokazující vlastnictví k věcem (např. paragony, smlouvy, 
faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu, nebo vyhoví pouze částečně, 
lze podat následně žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí 
(exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od doručení rozhodnutí 
exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému 
návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.  
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)

Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou 
možnou efektivní cestou, na jejímž konci je osvobození od zbytku 
svých dluhů. V oddlužení je obecně nutné uhradit minimálně 30 % 
z celkových svých závazků (maximálně 100 %). Je možné jej realizovat 
dvěma způsoby. Prvním je splátkový kalendář, kdy je dlužníkovi po 
dobu pěti let srážena určitá částka podobně jako v exekučním řízení 
a tato částka je rozdělena každý měsíc mezi přihlášené věřitele. Další 
formou je zpeněžení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovi-
tosti), kdy se majetek zpeněží a z výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni 
jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místně příslušné 
krajské soudy. 
Nebojte se zeptat o radu

V případě, že si nevíte s něčím rady, nebo sháníte podrobnější 
informace, nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním z takových 
míst je i občanská poradna.

FINANČNí OKÉNKO OBČANSKÉ PORAdNy PříBOR

ŽIVOTNí POdMíNKy 2015 
– VÝBĚROVÉ ŠeTřeNí 
V dOMácNOSTecH

Mgr. Richard Pešat, Občanská poradna Nový Jičín

Český statistický úřad organizuje v  roce 2015 v  souladu 
se zákonem č.  89/1995 Sb., o  státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové šetření o  životních podmínkách 
domácností v České republice – EU-SILC 2015 (Životní podmínky 
2015). Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích a získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření 
proběhne v době od 21. února do 15. května 2015 prostřednictví 
speciálně vyškolených tazatelů. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňující k provedení šetření Životní podmínky 2015 
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a  procesu 
zpracování jsou vázání mlčenlivostí.
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MĚSTSKá POLIcIe PříBOR

V roce 2014 byla na katastru města doplněna herními prvky 
některá dětská hřiště, na kterých byla z důvodu nevyhovujícího stavu 
část herních prvků vyřazena. Jednalo se celkem o 15 herních prvků, 
které byly umístěny na tři dětská hřiště, a byla vybudována dopadová 
plocha na dětském hřišti v  městském parku na ulici Lidické. Na 
pořízení herních prvků a dopadové plochy bylo v roce 2014 použito 
600.000 Kč. Z této částky bylo 290.000 Kč poskytnuto Ministerstvem 
práce a sociálních věcí městu Příboru v rámci dotace Obec přátelská 
rodině a zbylá část byla hrazena z rozpočtu města Příbora. 

V roce 2015 budeme v této činnosti pokračovat, ale v omezené míře. 
Na rok 2015 byla z rozpočtu města Příbora na doplnění dětských hřišť 
vyčleněna částka 250 tisíc Kč, což není z důvodu vysokých cen certifi-
kovaných prvků a jejich dopadových ploch dostačující. Z přidělených 
finančních prostředků budou pořízeny herní prvky do lokality Příbor 

- Klokočov, další 
část bude použita 
na v ybudová n í 
dopadové plochy 
k  hernímu prvku 
do lokality Příbor 
-  Hájov a  zbý-
vajíc í  f i na nčn í 
prostředky budou 
použity na dovy-
bavení některých 
stávajících dět-
sk ých h ř i š ť  na 
katastru města. 

dĚTSKá HřIŠTĚ

AKce „KONTROLA UByTOVNy“ 

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor

TecHNIcKÉ SLUŽBy INFORMUjí
KONTAKTy NA TecHNIcKÉ SLUŽBy MĚSTA PříBORA PLáN STROjOVÉHO ČIŠTĚNí KOMUNIKAcí 

S UZAVřeNíM PARKOVAcícH MíST

Dne 05.02.2015 od 07:00 do 08:00 hod. a od 21:00 do 22:00 hod. byla provedena společnou hlídkou Městské policie Příbor a Policie ČR 
Příbor kontrola ubytovny v Jičínské ulici, č.p. 247 v Příboře. Kontrola byla zaměřená na osoby, které se v prostorách ubytovny zdržují, aniž by 
byly oficiálně na ubytovně přihlášeny. Při této kontrole byly zjištěny tři nepřihlášené osoby, které přespávaly u svých známých v bytech, a jedna 
nezletilá osoba, u které navíc bylo zjištěno, že nenavštěvuje žádné školské zařízení a v místě svého trvalého pobytu v Kopřivnici se dlouhodobě 
nezdržuje. Zjištěné informace z této kontroly byly předány správci budovy, tj. Správě majetku města Příbora, s.r.o., a Odboru sociálních věcí při 
Městském úřadu Příbor.  

Každoročně po skončení zimní údržby technické služby provádějí na území města 
Příbora a  místních částí strojové čištění komunikací od štěrku po zimních posypech, 
včetně čištění kanalizačních šachtic. V této souvislosti bude na určených komunikacích 
a parkovištích (viz tabulka) přechodně omezeno stání motorových vozidel. 

Děkujeme všem občanům, kteří respektují dopravní značení a  pomáhají tak 
rychlému a bezpečnému zajištění těchto prací. 
18.03.2015 Lidická + parkoviště u Sokolovny
19.03.2015 Dukelská
20.03.2015 Parkoviště u technických služeb

Místecká – pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány

23.03.2015 Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS

24.03.2015 Tyršova
Fučíkova, včetně spojky Jaroše

25.03.2015 Masarykova
26.03.2015 Komenského spodní část + parkoviště

Npor. Loma – po křižovatku s ul. Šafaříkovou
27.03.2015 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice

Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
30.03.2015 Npor. Loma – horní část ke hřišti
07.04.2015 Šafaříkova od křižovatky Npor. Loma k ul. Štramberské

Gagarinova
08.04.2015 Bezručova

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

09.04.2015 U Tatry – parkoviště
Pionýrů + parkoviště

10.04.2015 Myslbekova
13.04.2015 Dr. Čejky + cyklotrasa
20.04.2015 Nová

Choráze
21.04.2015 U Tatry – mimo parkoviště

Zd. Nejedlého
22.04.2015 Lomená – spodní část
23.04.2015 Okružní

Nerudova
Šmeralova

24.04.2015 Nádražní
Ol. Helmy

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čištěné bez dopravního omezení.

Štramberská 483, 742 58  Příbor
IČ 00143651
DS 77j35ss
  
HLáŠeNí ZáVAd
www.tspribor.cz  info@tspribor.cz 

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz  737 245 980
Irena Zárubová, kancelář irena.zarubova@tspribor.cz 737 245 986 
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr zdenek.parizek@tspribor.cz 737 245 983

OTeVíRAcí dOBA – KANceLář
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00   12:00 – 16:30
ÚTERÝ  8:00 – 11:00   
STŘEDA  8:00 – 11:00   12:00 – 16:30
ČTVRTEK 8:00 – 11:00   
PÁTEK  ZAVŘENO

OTeVíRAcí dOBA – SBĚRNÝ dVŮR
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00   12:00 – 16:30
ÚTERÝ  ZAVŘENO
STŘEDA  8:00 – 11:00   12:00 – 16:30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PÁTEK  ZAVŘENO
SOBOTA  8:00 – 12:00

Technické služby města Příbora nabízejí nově služby 
spojené se stažením tachografových dat z karty řidiče 

a stažení dat z digitálního tachografu.
Více informací na tel.: 737 245 981 - Ing. Pavelka. 
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MĚSTSKá KNIHOVNA PříBOR

Mgr. David Adamčík, Městská knihovna Příbor

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor 

KNIŽNí NOVINKy NA MĚSíc BřeZeN

BřeZeN MĚSíc ČTeNářŮ V KNIHOVNácH

Naše oblíbená autorka historických příběhů Hana Whitton 
přichází s  novou knihou Anežka Česká cesta lásky a  víry hrdé 
Přemyslovny. Představuje nám v ní Anežku Přemyslovnu a Jindřicha, 
syna císaře Friedricha II., kteří v sobě našli zalíbení, a vše nasvědčuje 
tomu, že jejich štěstí nestojí nic v  cestě. Jenže zatímco Anežka se 
připravuje na roli královny, Jindřich podlehne kouzlu Markéty 
Babenberské a ožení se s ní. Záhy pochopí, jaké chyby se dopustil, 
a snaží se získat zpět lásku pokořené, přesto hrdé Přemyslovny.

jeffery deaver v knize Sběratel kůží představuje již jedenáctý 
případ Lincolna Rhyma, který společně se začínající policistkou 
Amélií Sachsovou, pátrá po vrahovi, který své oběti zavleče do 
podzemní kobky, kde nožem a tetovacím strojkem vytváří na jejich 
tělech šifrované vzkazy. Místo inkoustu ale používá jed, který obětem 
přivodí tak nesnesitelné bolesti, že smrt vnímají jako vytoužené 
vysvobození.

Samotářka z  Mill River, to je dílo americké autorky darcie 
chanové. Děj se odehrává v  zapadlém městečku Mill River ve 
Vermontu, kde se zdánlivě nic neděje. Hlavní postavou příběhu je 
Mary McAllisterová, vdova, kterou však skoro nikdo neviděl. Zná ji 
jen místní blázen, kněz a zdravotní sestra. Její krásná vila tyčící se na 
vršku nad městem je polozapomenutým místem – o její obyvatelce 
místní mnoho neví a už po ní ani po těch dlouhých letech ani nepátrají. 
Teprve když se do města přistěhuje policista Kyle Hansen s dcerou 
Rowen, odhaluje příběh tajemné ženy. 

Švédská autorka Liza Marklundová představuje novou knihu 
Rudý vlk. Její děj se odehrává v zasněžené krajině na severu Švédska, 
kde je nalezeno tělo místního novináře. Týden před jeho násilnou smrtí 
si s ním Annika Bengtzonová, reportérka stockholmského Večerníku, 
domluvila rozhovor, o několik desítek let starém teroristickém útoku 
na nedalekou vojenskou základnu. Než Annika zjistí, jakou to může 
mít souvislost, octne se na stopě brutálních vražd, které, jak posléze 
zjistí, jsou napojeny na nejvyšší politiky v zemi. Zveřejnění takových 
informací se však rovná profesní sebevraždě. Navíc Anničin soukromý 
život utrpí bolestnou ránu…

Vražedný chlad je kniha Louise Pennyové, v níž nám vypráví 
další případ inspektora Gamache. Ten bude vyšetřovat vraždu zlé, 
sobecké a  panovačné CC de Potiers, která si v  malebné kanadské 
vísce koupila „prokletý dům“. Zdá se, že její smrti nelituje vůbec nikdo 
včetně nejbližší rodiny a  že důvod zabít ji měl skoro každý. Navíc 
pachatel zvolil naprosto originální způsob, jak ji sprovodit ze světa…, 
což vyšetřovatelům ještě více zamotá hlavu…

Marťan od Andyho Weira je příběhem nejslavnějšího muže na 
zemi. Až na to, že není na zemi… Před šesti dny se Mark Warney jako 
jeden z prvních lidí prošel po Marsu. Teď bude ale nejspíš taky prvním 
člověkem, který tam zemře… sám a bez spojení se Zemí. Mark se však 
nevzdává. Vyzbrojen pouze svým důvtipem, technickými dovednostmi 
a  nevyčerpatelným smyslem pro humor, který se pro něj stane 
nejcennějším zdrojem síly, se pouští do tvrdošíjného boje o přežití.

K akci BřeZeN - MĚSíc ČTeNářŮ se se 
svými aktivitami každoročně hlásí víc než 400 
aktivních veřejných knihoven z  celého Česka. 
I  naše městská knihovna připravila program 
pro všechny věkové skupiny našich čtenářů 

a návštěvníků. Zkraje měsíce navštíví knihovnu žáci prvního stupně 
ze Základní školy Npor. Loma. Pro děti z prvních a druhých tříd 
připravujeme povídání o  Václavu Čtvrtkovi a  jeho pohádkových 
postavičkách, pro třeťáky a čtvrťáky vyprávění o Hansi Christianu 
Andersenovi. Páťákům nabídneme zajímavé a  čtivé knihy, které 
pobaví, ale i poučí. 

Jako každý rok i letos jsou vyhrazeny středy 11. 3. a 18. 3. pro zájemce 
z řad seniorů o školení na internetu. Školení bude probíhat vždy od 
9 – 11 hodin a je potřeba se dopředu nahlásit v městské knihovně. 

V úterý 17. 3. v 17 hodin mohou návštěvníci zhlédnout cesto-
pisnou přednášku s  dataprojekcí Indický Ladakh – Malý Tibet 
cestovatele Pavla Svobody. 

Známá reportérka a  novinářka Pavla jazairiová navštíví 
23. března Masarykovo gymnázium a pohovoří se studenty o svých 
zážitcích z Pákistánu a o islámu. 

Poslední březnovou akcí je Velikonoční výtvarné odpoledne, 
které se koná 31. 3. v 15 hodin. Děti s rodiči i prarodiči si mohou 
zajímavou technikou ozdobit velikonoční kraslici a vyrobit jedno-
duchou dekoraci k velikonoční výzdobě. 

Pro na še č tená ře chyst á me na měsíc březen řadu 
nových knižních titulů. Informace o  knihovně hledejte na  
www.pribor.knihovna.info. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

BLAHOPřáNí
BLAHOPřejeMe jUBILANTŮM NAROZeNÝM V BřeZNU.

Jana Beranová 
Josef Bezděk 
Petr Bittner 
Krista Bordovská 
Milan Gans 

Marie Lámerová 
Marie Martinková 
Josef Rubina 
Rudolf Sattek
Irena Šťastná

Růžena Válková 
Jarmila Zajícová
Blažena Bačovská 
Božena Bravencová 
Ladislav Jedlička 

Drahomíra Krejčí 
Alena Lovecká 
Ludmila Šimečková 
Ludmila Vaccová 
Vlasta Valášková

Jaroslav Čierny 
Miroslav Konečný 
Alois Kublák 
Vlasta Vrsková 
Jaromír Krejčí Emília Škarbová 

Zároveň blahopřejeme obyvatelům domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Jiřina Miklová
Alena Janotková 

Marie Sukupová 
Jiřina Vlkovičová 

Marie Honešová 
Marie Hřeblová 

Stanislav Wank
Milan Pečinka



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

Lyže pod paži, batoh na záda a vyrážíme do zasněžených hor 
pokořit sjezdovky!

Polovina dětí už si lyžařský sport „osahala“ a  bez problémů 
sjížděla perfektně upravené svahy. S tou druhou polovinou jsme si 
my, dospělí, museli „pohrát“ tak, aby věděla, jak s prkýnky - lyžemi 
na nohách zacházet, aby zatáčela právě na tu, či onu stranu, aby 
se včas zastavila, nebo vykroužila ten správný oblouk. Nakonec 
se z úplných nováčků stali lyžařští začátečníci, kteří bez problémů 

zvláda l i malý „zv ířátkov ý “ 
svah slalomem (fotografie na  
www.moje-skolka.cz).

V podvečer jsme prav i-
delně „vcházeli“ tunelem do 
pohádky a  prožívali společně 
příběh neposlušného Budulínka 
a  zvířátek, která ne vždy byla 
laskavá, přátelská a kamarádská, 
a   proto se všech na oc it la 

v chaloupce u zlé a lstivé lišky.
Trvalo nám přesně čtyři dny 

změnit zlo v  dobro. Vymýšleli 
a zpívali jsme písničky, kreslili 
obrázky, sbírali poztrácené 
oříšky na sněhové pláni, chovali 
se k  sobě hezky, odpočívali 
a  dobře jed l i (to ať máme 
sílu!), netesknili za mámou. 
Povedlo se!

Jak se praví: „Konec dobrý, všechno dobré." A přesně tak to bylo.
Třicet dětí se vrátilo po pěti dnech domů ke svým nejdražším, 

o kterých určitě ve spánku snilo každou noc.
P.S. Velký dík patří i  celému týmu jedenácti dospělých, kteří 

neúnavně s dětmi pracovali a věnovali se jim po celou dobu lyžař-
ského výcviku. 

Ze ŠKOL

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

Za kolektiv vyučujících Mgr. Lucie Bukovjanová, Masarykovo gymnázium Příbor

HURá! jedeMe NA HORy!

ÚSPĚcH NAŠIcH ŽáKŮ V PROjeKTU NAPříČ KRAjeM S MLádeŽí

Masarykovo gymnázium patří mezi ty střední školy, které 
dlouhodobě usilují o  všestranný rozvoj žáků. Naší snahou je 
poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání umožňující 
úspěšně pokračovat na vysoké škole humanitního, společensko-
vědního i přírodovědného směru. Současně se snažíme rozvíjet 
u nich kompetence potřebné nejen pro další studium, ale také 
pro jejich uplatnění na trhu práce. Velmi nás těší, že žáci tuto 
formu vzdělávaní pozitivně přijímají a  mají osobní zájem na 
dalším rozvoji školy.

Jedním z  posledních příkladů je myšlenka žáků Jakuba 
Sumbala, Markéty Schicklové a  Ondřeje Elbela z  konce léta 
2014, zda by se v areálu školy nemohla vybudovat boulderová 
stěna. Vedení školy se tento nápad jevil jako velmi zajímavý 
a žákům přislíbilo, že v případě nalezení potřebných finančních 
prostředků se jej v roce 2015 pokusí realizovat.

V tomto okamžiku se ukázalo, že žáci naší školy nepatří 
mezi ty, kteří s  nápadem pouze přijdou a  vše ostatní nechají 
na dospělých, ale jsou ochotni sami přispět „svojí trochou do 
mlýna“. V září 2014 se sami zapojili do projektu „Napříč krajem 
s  mládeží” s  myšlenkou získat na realizaci boulderové stěny 
alespoň část finančních prostředků. Tento projekt, který realizuje 

Moravskoslezský kraj a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím programu EU Mládež v akci, je určen pro 
týmy mladých lidí ve věku 15 až 30 let.

V rámci projektu absolvovali žáci řadu školení, kde se 
naučili, jak správně vypracovat projektovou žádost a jak svůj 
projekt prezentovat, a také se zúčastnili vícedenního semináře, 
kde společně svůj projekt ladili. Koncem září se jim pak 
podařilo projekt s názvem „Minilezecké centrum Příbor” 
obhájit před hodnoticí komisí, která zasedala na Krajském 
úřadě MSK v Ostravě. Na realizaci celé akce získali finanční 
podporu Moravskoslezského kraje ve výši 40 000 Kč (30 000 Kč 
na vybudování 6 m2 stěny a 10 000 Kč na pořízení potřebného 
lezeckého vybavení).

Vedení školy se následně rozhodlo v průběhu roku 2015 boul-
derovou stěnu na školním hřišti v potřebném rozsahu vybudovat 
a využívat ji nejen v rámci hodin tělesné výchovy. Aby boulderová 
stěna umožňovala aktivitu více lezců současně a byla zajištěna 
variabilita cest, je potřeba plocha minimálně 22 m2. Vzhledem 
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Mgr. Ivana Říčková, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Hana Schwarzová, Mgr. Katka Dolná, Mgr. Vlaďka Strnadová, Monika Strakošová, Petr Machala a Tomáš Bernatík, Základní škola Npor. Loma Příbor

ZáPIS dO 1. Třídy - ZáKLAdNí ŠKOLA NPOR. LOMA

„LyŽáK“ 2015

k tomu, že jde o zajímavý nápad přesahující „brány“ gymnázia, 
přizvala škola k realizaci i město Příbor.

Naším společným cílem je představit bouldering jako 
sport, který vyžaduje značné soustředění a dobrou koordinaci 
pohybů. Sport, který rozvíjí schopnost plánovat a vůli překo-
návat překážky. V obou případech jde o vlastnosti a dovednosti, 
které dnešní děti často postrádají. Bezesporu tak vznikne další 
možnost, jak mohou žáci trávit svůj volný čas a zlepšovat svou 
fyzickou kondici.

Po úspěchu projektu „Minilezecké centrum Příbor” se 
v průběhu podzimu objevila další skupina žáků s neméně zají-
mavým nápadem. Hlavním cílem projektu „Geografie Příroda 
Sport”, za kterým stojí Kateřina Kadlecová, Kryštof Dobečka, 
Eliška Jakubcová a Dana Koniuchová, je zakoupení GPS přístrojů, 
díky kterým budou moci být realizována terénní kartografická 
cvičení pro žáky primy Masarykova gymnázia Příbor a žáky 6. 
tříd Základní školy Jičínské. I druhá skupina si prošla stejným 
kolem školení a seminářů a i tento projekt byl nakonec úspěšně 
obhájen, a to 8. 12. 2014 před hodnoticí komisí na Krajském úřadě 
MSK v Ostravě. Na realizaci získala finanční podporu Morav-
skoslezského kraje ve výši 31 000 Kč.

Účelem těchto kartografických cvičení je rozvoj doved-
ností orientace v  terénu, rozvoj komunikačních dovedností 
a spolupráce i zlepšení fyzické kondice. Zároveň se žáci seznámí 
s  moderními geoinformačními technologiemi a  jejich prak-
tickým využitím. Žákům tak bude představena alternativní 

možnost trávení volného času a budou jim ukázány nové aktivity 
(např. geocaching). Autoři projektu také vypracovali metodické 
materiály s návodem na realizaci terénních cvičení, které bude 
Masarykovo gymnázium v Příboře v případě zájmu distribuovat 
dalším školám. Dále žáci uspořádají seminář pro učitele základ-
ních škol, kde jim celý projekt představí a seznámí je s tím, jak 
s GPS přístroji pracovat.

Touto cestou bychom žákům rádi poděkovali za jejich 
aktivní přístup, který vede k rozvoji školy nejen po stránce 
materiální, ale také výchovné a vzdělávací.

Zápis žáků do prvního ročníku letos proběhl 
v pátek 6. 2. 2015. 

V Základní škole Npor. Loma v Příboře se 
budoucí prvňáčci vydali spolu s krtečkem plnit 
úkoly, aby se z nich stali velcí školáci. Na cestu je 
vyprovodilo zvířátko z pohádkové louky. 

Předškoláci pomohli krtečkovi poznat barvy 
a tvary v rozsypané stavebnici, třídili a počítali 
stébla lnu na kalhotky, četli z krtečkovy obráz-
kové knížky, přednesli básničku nebo zazpívali 

písničku, nakreslili postavu. Většina se úkolů 
zhostila na jedničku. Odměnou jim byl stojánek 
na tužky a záložka do knihy s motivem krtečka, 
knížka s obrázkovou abecedou a sladká perní-
ková kytička. 

Zapsáno bylo 63 budoucích prvňáčků, asi 
6 rodičů bude žádat odklad školní docházky 
a 1 žák bude plnit školní docházku v zahraničí.

Zpráva na www.televize-pribor.cz
- 9. zpravodajství

 Čas plyne jako bláznivý a už jsme týden doma z „lyžáku“. 
Letos to bylo zase moc fajn, ale byli jsme jinde než obvykle. To 
obvykle – Rališku, jsme vyměnili za Velké Karlovice, konkrétně 
za Horský hotel Kyčerku. V neděli jsme přijeli, v pátek odjeli, 
mezitím chodili kus pěšky, lyžovali, hráli ping-pong, zpívali 
u kytary, zkoušeli různé hry, natáčeli klipy… Měli jsme se moc 
dobře, jídlo bylo skvělé, parta lidí báječná, snad jen trochu toho 
sluníčka chybělo. Někteří se zranili, ale o  tom všem vlastně 
vypovídá naše píseň.

Pozn.: Nápěv jsme si vypůjčili od skupiny Čechomor, snad 
jste poznali, že to je melodie písně Mezi horami.
KyČeRKA
1. Mezi horami, hotel Kyčerka, 
 přijela děcka, aj učitelé, provětrat pérka.
2. Na kopec hned šli, lyže vyzkůšat,
 sněhu tam bylo, ale aj do trávy chtěli si lehat.
3. Ráno pojedli ve švédském stylu,
 a pak sa pěšky, a pak sa pěšky, vydali dolů.
4. Kopce sjížďali, létat zkůšali,
 bez velkých pádů, až na Lukáša, dobře dojeli.
5. Oběd, večeřa, pinec, kytara,
 letí to, letí, lyžák sa krátí, ide únava.
6. Mezi horami, Kyčerka hora,
 a v ní sa dobře měla ta parta, parta z Příbora.

Slovo dětí: 
Lyžák 2015 byl skvělý. Určitě na tom mělo podíl obsazení 

skvělých lidí, jak dospěláků, tak dětí. Počasí nám vyšlo, sníh 
byl lepší než minule a ubytování se stravou taky. Když se nám 
něco nepovedlo na svahu, tak nám náladu vylepšilo zpívání, hry, 
prostě zábava. Všichni měli nabaleno spoustu sladkostí, ale stejně 
jsme si na hezké procházce doplnili zásoby. Obdivuji dospěláky, 
co nás hlídali, učili a ještě se s námi stíhali pobavit. Děkujeme.
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MARVIN …

PRVKy KOLeM NáS

ZáPIS dO 1. Třídy - ZáKLAdNí ŠKOLA jIČíNSKá

Žáci a učitelé Základní školy Npor. Loma

Mgr. Eva Rečková, učitelka chemie, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

M a r v i n  j e  př í b ěh 
chlapce, který utíká před 
přísnou výchovou na inter-
nátu do svých myšlenek 
a  fantazie,  kde h ledá 
přátelství, lásku a svobodu. 
Je to představení, které 
v sobě kombinuje herectví, 
originální přístup k loutce 
a  tanec. Tolik na úvod, 

pokud si chcete zajet do Divadla loutek do Ostravy. 
Dále velmi oceníte nový pohled na divadlo, kde jsou hlavním 

výrazovým prostředkem emoce. Emoce, které přicházejí tak 
nějak samy, nikdo nikomu nic nenutí. Možná, že chvíli nevíte, co 
se právě na jevišti děje, co je v tuhle chvíli fikce, co skutečnost. 
Ale o to právě jde. Nepodsouvat, nechat děti – diváky, aby byli 
vtaženi do hry. A to se u tohoto titulu daří, neboť došlo k fantas-
tickému spojení hraní s  loutkami a  tance při použití minima 
slov. Třešničkou na dortu je jistě vynikající výkon Filipa Staňka 
– hosta z baletu NDM.

Tohle není upoutávka Divadla loutek Ostrava, tohle je 
oznámení o tom, že téměř 140 žáků Základní školy Npor. Loma 
vyjelo v den 
pololetního 
vysvědčení 
za kulturou. 
Za kulturou 
té nejvyšší 
kvality, za 
n á p a d e m , 
v t i p e m 
a  h l a v n ě 
profesiona-
litou.

Divadlo bylo celé naše a jsme šťastni, že jsme se zase za „naše“ 
děti nemuseli stydět. Vychovávat je totiž to nejtěžší. 

Poděkování posíláme všem, kteří se na Marvinovi podíleli. 
DĚKUJEME. 

V týdnu od 2. 2. do 6. 2. 2015 proběhl na naší škole již 
tradiční projektový týden osmého ročníku. V tomto školním 
roce téma týdne vycházelo z  učiva chemie, nazvali jsme jej 
Prvky kolem nás. 

Žáci osmých tříd si vytvořili dvojice a  vylosovali si jeden 
chemický prvek, např. uran, síra, vápník, železo, zlato, kyslík, 
dusík, vodík, jód, rtuť a další. Od pondělí do čtvrtka pak vyhle-
dávali na internetu informace o  zvoleném prvku a  vytvářeli 
v textovém editoru dokument podle předem daných kritérií. Zjiš-

ťovali, kde se jejich 
pr vek  v   př í ro dě 
nachází a kde se těží, 
popřípadě z  čeho 
se vyrábí, popiso-
vali jeho chemické 
a  f yzikální vlast-
nosti, vliv na přírodu 
a  člověka, význam 
ve zd ravotn ic t v í 
a hledali zajímavosti 
v  historii a  výrobě. 
Do dokumentu žáci 
vkládali i  obrázky 
vyjadřující nejčas-
tější využití prvku, 
jako např. rtuťové 
teploměr y,  z laté 

šperk y a  nerezové 
n ádobí ,  v z ducho -
lodě plněné vodíkem, 
d ýc h ac í  př í s t ro je 
s  kyslíkem, olověné 
náboje či pozinkované 
plechy. 

Výtvarnou sou-
částí celé práce bylo 
v y t voření plakátu. 
Na závěr žáci v pátek 
představova l i sv ůj 
prvek a svou práci na 
základě prezentace 
v PowerPointu, kterou 
tvořili během týdne. 
Vyzkoušeli si, že prezentovat před celou třídou a hlavně před 
komisí učitelů, kteří jejich týdenní práci ohodnotili známkami 
do několika předmětů, rozhodně není snadné. 

Osmáci ke své práci přistupovali hned od prvního dne velmi 
zodpovědně a  snažili se všechny požadavky splnit. Jednotlivé 
dvojice musely spolupracovat, komunikovat a nacházet společná 
řešení.

Dovednosti, které se během práce naučili, jim pomohou 
v dalším vzdělávání i v praxi.

Žákům náleží pochvala za příkladnou snahu a píli.

K zápisu do 1. tříd se dostavilo 06.02.2015  
44 dětí. 6 zákonných zástupců požádalo 
o odklad školní docházky. U těchto 6 dětí se 
čeká do 31. 5. 2015 na posouzení odborného 
lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.  
Jeden žák přestoupí do budoucí 1. třídy z jiné 
školy. Do 1. tříd v září nastoupí pravděpo-
dobně 39 žáků. Všem budoucím prvňáčkům 
přejeme hezký vstup do první třídy.

Zpráva na www.televize-pribor.cz
- 8. zpravodajství
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USMĚVAVÉ LyŽOVáNí

VÝZVA PRO TRAMPy A MILOVNíKy TRAMPINGU

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Václav Michalička, Ph.D., Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

Lyžařský a snowboardový kurz pro žáky druhého stupně je 
na naší škole již tradicí. Horkou novinkou letošního roku, která 
se setkala s velkým zájmem rodičů i žáků, byl lyžařský kurz pro 
mladší žáky s názvem Usměvavé lyžování. V týdnu od 16. do 
20. února odjíždělo každé ráno 55 dětí z prvních až pátých tříd 

do Ski areálu Palkovice. Zde byly svěřeny do péče lyžařských 
instruktorů, aby se učily základům lyžování. Po dopoledni strá-
veném na kopci dovezl autobus unavené lyžaře zpět do Příbora. 

V pátek všichni změřili své síly v závodu ve sjezdu, ve kterém 
si každý závodník vybojoval odměnu.

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy o trampech (v květnu 2015) obrací k veřejnosti se žádostí o pomoc při 
sběru a dokumentaci trampingu v Příboře a přilehlém okolí. Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených 
předmětů, aby je zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Jsou to například tzv. „cancáky“, totemy, 
podomácku vyráběné pomůcky do přírody, podomácku vyráběné a upravované součásti oděvu, ozdoby, upomínkové předměty, 
fotografie a další.

Pokud máte některé z uvedených předmětů či fotografií k dispozici, neváhejte prosím kontaktovat pracovníky muzea v Příboře. 
Děkujeme.  

Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cíl přednášky: Rozkrýt příčiny vzniku závislosti a jejího vývoje. 
Pomoci lépe porozumět lidem, kteří se potýkají s problémem 
závislosti. 
 

Kdy: V pátek 6. 3. 2015 od 17oo hod 

Kde: V Kontaktním centru Kavárny Teen Challenge 
Náměstí Sigmunda Freuda 4;  Příbor 1. patro 

 

Poskytujeme: 

Poradenskou službu lidem s problémy závislosti na drogách, alkoholu, herních automatech a jiných 
závislostech, problémech s anorexií a bulimií. 

Poradenství rodinám – lidem žijícím ve spoluzávislosti. 

Vize Teen Challenge - pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, 
citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, 
rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti. 

OSVĚDČENÝ ZPŮSOB BOJE PROTI DROGÁM 

Kontaktní centrum:  Kavárna Teen Challenge  Příbor – Kopřivnice 

POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU NA TÉMA 

ZÁVISLOST –
SMRTELNÁ PAST 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní centrum:  Kavárna Teen Challenge   Příbor – Kopřivnice 

Náměstí Zikmunda Freuda 4;  Příbor;  742 58            
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TAjeMNá ZAHRAdA
Alice Hambálková, Alena Malíková, Iveta a Marek Martináskovi - za volný spolek "Příbor v pohybu"

ZáMĚR OBČANŮ

Možná už jste někdy zaslechli tento název či kusou informaci 
o záměru vytvořit na okraji našeho města ́ zahradú . Rádi bychom 
napsali pár řádek k jejímu představení.

Jak vlastně vznikl tento nápad? V lednu roku 2014 promítala 
paní Alena Malíková v  městské knihovně film o  městech 
proměn (Transition town). Jednou z nosných myšlenek filmu je 
snaha obyvatel, v místě bydliště či blízkém okolí, zapojit se do 
společných aktivit a pomoci vytvářet společný životní prostor 
v souladu s přírodou a nacházet i cesty k sobě samým. 

A tak jsme začali hledat vhodné místo. K realizaci možné 
myšlenky nám byly doporučeny pozemky ve vlastnictví města 
naproti drůbežárně. Po zhlédnutí dalšího inspiračního filmu 
o komunitním způsobu hospodaření v Anglii (www.youtube.com 
/watch?v=AedjaRk6Hx0) a  po procházce po pozemcích se 
vynořila Tajemná zahrada v konkrétnějších obrysech. Mezitím 
uplynul nějaký čas a z prvního setkání vznikla skupina volného 
sdružení ´Příbor v pohybu .́ Více se o našich aktivitách dozvíte 
na stránkách www.priborvpohybu.cz. 

Pokud budete mít chuť podílet se aktivně, nebo třeba 
i pasivně formou přiložení rukou k dílu, zavítejte mezi nás.

A teď již tedy konkrétněji k  myšlence Tajemné zahrady 
a jejímu názvu. Když vstoupíte za vlídného počasí prozářeného 
paprsky slunce do porostu řad přerostlých dřevin naproti drůbe-
žárně, může se vás zmocnit pocit, že jste vstoupili do ´Tajemné 
zahrady .́ Totéž se stalo nám. 

Záměrem Tajemné zahrady je využití potenciálu místa 
přerostlé okrasné školky v  Klokočově (naproti drůbežárně) 
a  přilehlých pozemků k  přerodu v  lákavý společný prostor 
utvořený v  přírodním stylu. Plánovanými tematickými celky 
jsou: lesopark, komunitní zahrada, přírodní koupací biotop, 
mokřad, ovocný sad, land artové prvky. Pokusíme se trochu 
blíže popsat každý z nich. Zatím je vše ve stádiu záměru, proto 
prosím neberte výčet aktivit jako dogma. 

LeSOPARK
Mírnými probírkami suchých stromů, keřů a  dosadbami 

chceme vytvořit různorodá místa s odlišnou náplní: 
- místa meditačních cvičení, spočinutí, setkávání, pozorování, 

palouky, altánky,
- dětský ráj - chýše, stromové domky, vrbové prvky, labyrinty, 

tunely, překážkové balanční dráhy, lanové prvky, terénní 
modelace, houpání, akustické prvky a další,

- workoutové a parkourové prvky,
- proluky mezi výsadbami bychom rádi přetvořili v  ´jedlou 

louku´ s  labyrinty a sluneční lázní, v rodinný háj, doplněný 
dřevinami s jedlými plody,

- výletiště – místo posezení, drobných pikniků, setkávání.

Stávající porost by bylo pěkné přetvořit v  ´lesní park´ 
s aktivním zapojením dospělých a dětí mateřských i základních 
škol, gymnázia, dětského domova a  základní umělecké školy 
(ZUŠ).

KOMUNITNí ZAHRAdA
Komunitní zahrada může mít mnoho podob, obvykle vychá-

zejících z místa, kde se provozuje. My bychom rádi realizovali 
zahradu s produkčními záhony zeleniny, bylin, květin, se sorti-
mentem drobného ovoce. Technickým zázemím zahrady by 
mohl být slaměný dům s hliněnými omítkami.

Zahrada se tak může stát místem nejen společného pěstování, 
ale i setkávání při různých tematických akcích. 

Každý, kdo má chuť společně pěstovat, bude vítán.

PříROdNí KOUPAcí BIOTOP
Je způsob koupání, ve kterém čištění vody probíhá biolo-

gickou cestou pomocí rostlin a  vrstev drobných oblázků, 
nikoliv pomocí chemických technologií. Tím je ideální pro 
osoby, kterým nevyhovuje chlorovaná voda. Navrhované 
části biotopu: koupací část, brouzdaliště a čisticí rostlinná 
část.

Koupání by mohlo být doplněno zázemím s občerstvením 
z místních zdrojů, šatnami a sportovišti v přírodnějším duchu 
(střelnice – střelba z luku, kuše). Není záměrem budovat u areálu 
parkoviště pro osobní auta. Zájemci by se dostali na místo 
procházkovou trasou podél řeky Lubiny, či po místní obslužné 
komunikaci na kole, koloběžce nebo na bruslích. K  dispozici 
budou záchytná místa k  parkování a  u nich možnost pro 
přespolní si kola nebo koloběžky zapůjčit. 

MOKřAd
Mokřad je terénní prohlubeň s  vodou, osídlená živočichy 

a  rostlinami. V  naší lokalitě by mohla vzniknout kaskáda 
přírodních tůněk různých velikostí a hloubek.

Voda v  krajině má velký význam pro zvýšení druhové 
diverzity (rozmanitosti) a zlepšení mikroklimatu, a také je pro 
nás možností pozorování denních zázraků, které se v přírodě 
odehrávají.

OVOcNÝ SAd
Naší touhou je vysázet sad ovocných stromů různých 

druhů, sloužících jako genofond starých regionálních odrůd. 
Součástí sadu by byla i výsadba dalších rozmanitých druhů 
drobného ovoce s  podrostem léčivých bylin. Vznikl by tu 
jedlý háj, třeba jednou i  se sušárnou ovoce a  bylinek nebo 
s moštárnou. 

Zdroj: Andy Goldsworthy (vstupní brána do Tajemné zahrady); youtube.com/watch?v=AedjaRk6Hx0 (malá aranžérka); autoři (koupání s lekníny); Thinkstockphotos.com (jarní karneval ovocného sadu)
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ZeLeNí INFORMUjí

VZPOMíNKA NA PříBORSKÉHO FARáře P. MGR. PAVLA dVOřáKA

Za Stranu zelených Příbor Milan Gabzdyl

MUDr. Mořic Jurečka

LANd ART - umění v prostoru
Land artové prvky mohou propojit předešlé části zahrady 

a oživit krajinu skulpturami. Při jejich tvoření chceme zapojit 
tvořivé nadšence a  žáky místní ZUŠ, pořádat zde ateliéry 
v krajině.

A jaké má být poslání zahrady?
Tajemná zahrada může být centrem energie s  duchovní 

kvalitou. Chce také ukázat, že žít a  tvořit se dá v  souladu 
s přírodou.

Rádi uvítáme aktivity lidí, kteří mají chuť společně sdílet 
radost z  tvůrčího procesu a  postupných výsledků. Mohou se 
zapojit různou formou (nápady, prací, organizací, jakkoliv jinak).

Zahrada nemá ambice stát se konkurencí jiných zařízení 
v  katastru města Příbora, neboť je svou koncepcí odlišná. 
Prostory stávající a nově vzniklé se mohou velmi dobře doplňovat. 

Tajemná zahrada by mohla být jedinečnou ukázkou společné 
práce, místem návratu člověka k bližšímu vztahu k přírodě (půdě, 
vodě, rostlinám, živočichům) a  k jisté pospolitosti obyvatel 
ve společném tvořivém úsilí. Naším přáním je, aby zahrada 
byla příjemným místem k setkávání, k aktivnímu i pasivnímu 
odpočinku, ke sdílení, tvoření… pro občany Příbora i přespolní, 
neboť

…Příbor je krásným místem k životu…

Dne 29. 1. 2015 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva 
města Příbora. Zasedání jsem se účastnil, byť teplota mého těla 
mířila lehce přes 39 °C. Na programu byla přece změna jednacího 
řádu zastupitelstva města, kterou jsme sami iniciovali, a  také 
hlasování o lávce přes řeku Lubinu! Ale popořadě. 

Navrhli jsme změnu jednacího řádu. A to konkrétně bod 
o  zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva na webu 
města v anonymizované podobě tak, aby každý občan, z pohodlí 
svého domova, měl možnost si materiály prostudovat a věděl, 
o  čem bude „jeho“ zastupitel/ka hlasovat a  z jakých vychá-
zel/a podkladů. Věřili jsme, že tento krok přinese větší zájem 
občanů o dění ve městě a časem povede k vyšší účasti obyvatel 
na jednáních zastupitelstva města, ale i u komunálních voleb. 
V tuto chvíli, bez podkladů, jsou občané stavěni pouze do role 
pasivních posluchačů. Náš návrh neprošel. Ani jsme nečekali 
tak ostré vymezení koaličních zastupitelů vůči tomuto návrhu. 
Z jednání některých vypadalo, že si dokonce myslí, že chceme 
něco protizákonného. Zveřejňování podkladů patří k základnímu 
pilíři důvěry mezi občany a městem. Budeme i nadále prosazovat 
zveřejňování podkladů a časem bychom rádi přidali i zveřejnění 

smluv, objednávek a faktur, neboť věříme, že město nemá co tajit.
Hlasování o lávce proběhlo jinak, než kdokoliv čekal. Zastu-

pitelstvo odhlasovalo vypsání nové architektonické soutěže 
(hlasování č. 29). Tím pádem ZM nevybralo žádnou z variant, 
které byly prezentovány veřejnosti. Vypsání nové soutěže bude 
také něco stát. Navíc ten luxus, že lidé mohli vidět jednotlivé 
návrhy, odpadne. I  my, zastupitelé, uvidíme pouze vítězný 
návrh, který nám vybere odborná komise. Před zasedáním 
zastupitelstva města jsme si důkladně studovali podkladové 
materiály k jednotlivým lávkám, neboť jsme věděli, že hlasování 
nebude lehké a jednotlivé návrhy budí silné emoce. Když jsme 
četli vyjádření komise k variantě lávky č. 5 – fa Ellement (lávka 
s  betonovým zábradlím), nabyli jsme dojmu, že ho musela 
komise vyřadit. Leč v doporučení komise se tento návrh ocitl 
na 1. místě. Doufáme, že nová architektonická soutěž nepřinese 
podobný rozkol a komise vybere novou lávku, která bude hrdě, 
leč s respektem doplňovat prostor nábřeží.

Záznam jednání zastupitelstva: 
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=629

Počátkem února 2015 uplynulo pět let od úmrtí významného 
příborského faráře a pana děkana P. Mgr. Pavla Dvořáka. Svou 
nezapomenutelnou osobností a výraznou autoritou přispěl ke 
zvelebení nejen duchovního, ale i světského života našeho města. 
Do Příbora přišel koncem léta roku 1978 okolo příborské pouti. 
Za jeho působení došlo k postupné rekonstrukci farního kostela 
Narození Panny Marie i kostela svatého Valentina, včetně mnoha 
dalších sakrálních památek. Dále byla např. obnovena tradice 
valentinské pouti nebo palmového průvodu o Květné neděli. 

P. Mgr. Pavel Dvořák se narodil 27. 11. 1951 ve Šternberku. 
Byl vysvěcen na kněze 25. 6. 1977 v  Olomouci. Působil ve 
farnostech v Místku, Mošnově, Lubině a v Příboře (1978–2010). 
Zemřel 3. 2. 2010 v Příboře. Byl pohřben 8. 2. 2010 na hřbitově 
ve Slezské Ostravě.Zdroj: Andy Goldsworthy (vstupní brána do Tajemné zahrady); youtube.com/watch?v=AedjaRk6Hx0 (malá aranžérka); autoři (koupání s lekníny); Thinkstockphotos.com (jarní karneval ovocného sadu)
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Z HISTORIe

jOSeF RAŠKA (1906–1943)
NeZTRáceL NAdĚjI dO SVÉ POSLedNí cHVíLe

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

7. března uplyne 109 let od narození Josefa Rašky 
a 16. dubna to bude 72 let, kdy byl tento muž popraven 
gestapem. Ačkoli nejde ani u jednoho data o kulaté 
„výročí“, s blížícím se 70. výročím osvobození ráda 
osud tohoto příborského rodáka připomenu. 

dětství a mládí
Josef Raška se narodil 7. března 1906 v Příboře 

v ulici Řehoře Volného č. 406. Pocházel z obchod-
nické rodiny. (Jeho otec měl v Příboře obchod.) Josef 
Raška vystudoval Obchodní akademii v  Ostravě. 
Po studiích byl zaměstnán u  místního advokáta 
Dr. Jalůvky jako účetní. V  archivních materiálech 
z  r. 1932 je zmiňován jako vrchní zástupce Banky 
Slavia. Naposledy byl zaměstnán jako společník firmy 
místního knihaře Rudolfa Čečetky. Měl knihařství na náměstí v č. 5, 
kde je dnes květinářství. U p. Čečetky pracoval až do svého zatčení 
gestapem. Proč byl zatčen, k tomu se dostaneme za chvíli.

V roce 1931 se Josef Raška oženil s Marií Monsportovou. Svědčil 
jim tehdy Dr. Vladimír Pokorný, lékárník. Týž rok se manželům 
Raškovým narodil syn Josef. Žena Marie zemřela záhy - rok po 
narození syna. 

Odbojová činnost
Už za 1. republiky se Josef Raška seznámil s odborným učitelem 

měšťanské školy v Kopřivnici Adolfem Gajduškem. Oba ve svých 
bydlištích založili svépomocná družstva pro pomoc nezaměstnaným. 

10. 10. 1938 vstoupili do Příbora němečtí vojáci a  Příbor se 
stal součástí Sudet. Josef Raška nadále zůstával v kontaktu se svým 
přítelem Gajduškem, ač ten tehdy už učil jako odborný učitel na 
měšťanské škole dívčí v Brně.
V létě 1939 se mu Gajdušek zmínil o tvořící se odbojové organizaci 
Obrana národa v Brně. Obrana národa byla vojenská protinacisticky 
zaměřená odbojová organizace působící v letech 1939–1942 na území 
Protektorátu. Vytvořili ji představitelé československé armády, kteří 
předpokládali, že v krátké době bude Německo poraženo a Obrana 
národa zajistí převzetí moci na území republiky. Josef Raška neváhal 
a ještě v létě se sešel s kpt. Jaroslavem Gardavským, členem zemského 
velitelství. Ten ho seznámil s tím, že jedním z cílů Obrany národa je 
vytvoření organizace i v Sudetech. Proto se Raška několikrát setkal 
s krajským vedením Obrany národa v Moravské Ostravě a v listopadu 
1939 byl pověřen velením nad sudetskými okresy Opava a  Nový 
Jičín. S představiteli opavské organizace známé pod názvem Obrana 
Slezska se setkal. Spojení s vedením okresu Nový Jičín se mu nepoda-
řilo navázat. Sám Raška byl nadále ve spojení se zemským i s krajským 
velitelstvím. Obě organizace informoval o situaci v oblasti, kterou 
měl na starosti.

Nejbližším spolupracovníkem J. Rašky byl Josef Petroš, pekař 
z Příbora. Raška jej v prosinci 1939 ustanovil svým zpravodajským 
důstojníkem (Petroš zůstal ve funkci do ledna 1940). Koncem roku 
1939 vytvořili štáb své skupiny, ustálilo se pro ni pojmenování skupina 
Příbor II. Jejími členy byli kromě Petroše a Rašky velitel štábu Frant. 
Husička, MUDr. Josef Škorpík, Ignác Gilar, Alois Žárský a Jan Volný, 
vesměs příborští občané. Spojkou s krajským velením byl Raškův 
spoluzaměstnanec Václav Polášek z Kateřinic.

Jak víme, předpoklad Obrany národa, že válka brzy skončí, se 
nenaplnil. V situaci, která byla pro jakýkoli ozbrojený odboj nebez-
pečná a také nemyslitelná, se Obrana národa zaměřila na zpravodaj-

skou činnost. Aktivita skupiny ale nezůstala utajena. Už 
v listopadu 1939 gestapo začalo zatýkat členy krajského 
velitelství. Přesto ještě v  lednu se s některými členy 
z kraje Josef Raška setkal, aby projednal další postup. 
Během února a března 1940 gestapo zatklo i zbývající 
členy krajského štábu. Postupně byli uvězněni i členové 
zemského velitelství v  Brně a  odbojoví pracovníci 
z Prahy. Všechny Raškovy pokusy o spojení s vedením 
Obrany národa postupně selhaly. Proto se Raška s A. 
Gajduškem rozhodli obnovit svůj dřívější plán vytvořit 
podle myšlenek Ing. Dr. Josefa Hrubého o novém řádu 
v obnoveném Československu „Socialistický blok pro 
spravedlivý a sociální řád“ a do této organizace převést 
jim známé členy Obrany národa. Gajdušek se měl 
věnovat jejímu ideovému zaměření a Raška organizaci. 

Gajdušek napsal dvě pojednání, organizační pokyn a čtyři oběžníky 
určené pro příští důvěrníky skupiny (v  té době se podařilo získat 
jen jednoho důvěrníka.) Ale než Raška stačil vše rozmnožit, gestapo 
je s výjimkou jednoho pojednání a  jednoho oběžníku našlo u něho 
na pracovišti. A  tak byl na něj vydán zatykač. Ukrýval se většinou 
v Moravské Ostravě, Brně (jako vedoucí odboje na Ostravsku a Opavsku 
a spojka se zahraničním odbojem západním a východním).

Zatčen byl 16. (některé zdroje uvádějí 18.) srpna, kdy krátce 
navštívil svůj byt. V bytě měl ukryty účetní knihy týkající se domácího 
odboje. „Ku cti Raškově musím uvésti, že nikoho neprozradil, s kým 
konal své schůzky (Josef Petroš, Jan Volný, Velička),“ píše v  1. díle 
příborské kroniky J. Hrnčárek. Gestapo ale už o  skupině vědělo. 
Postupně byli zatčeni 21. srpna Václav Polášek, 23. 8. Petroš 
a 26. 8. 1940 Gajdušek. 

Věznění
Josef Raška postupně prošel vazbou v Opavě, na Mírově a ve 

Vratislavi (něm. Breslau, polsky Wroclaw). V Opavě byl několikrát. 
Dokládají to dopisy, které psal z vězení své rodině. Rodinou pro něj 
byla matka Anna Rašková, sestra Anna - jak v dopisech píše Anča, 
a syn Pepík.

Dopisy psal domů pokaždé, když mu to bylo dovoleno - někdy 
co 3 týdny, jindy méně častěji. Jejich obsah se postupem času mění. 
V každém ale děkuje své rodině za pomoc a podporu. V téměř každém 
pozdravuje „pana Čečetku, Matlovy, Janka, Martu, Sattkovy, Koubu, 
Veličku a všechny známé“. Nezapomíná na svého syna Pepíka a také 
paní učitelku Božu, z jižní Moravy.

V dopise z 26. října 1940 myslí na to, co je třeba vyřídit a zařídit: 
„.......zajděte někdo k  obuvníkovi Š. na Benátkách, mám tam na 
správku 4 páry polobotků, vyzvedněte je a obnos laskavě vyrovnejte. 
Dále ať zajde Jenda ke krejčímu Ž. v Klokočově, mám u něj ještě na 
správě tmavošedé kalhoty, aby mi je vyzvedl, jsou-li spravené, nebo 
ne. Dále prosím zajděte k zubaři K. a řekněte mu, aby prominul, že 
však se správkou zubů teď nebude nic. Musíme s tím posečkat. Všechny 
ode mne srdečně laskavě pozdravte.“ 

Myslel také na svou práci: „...Kdyby pan Čečetka neb p. Harabiš, 
který pokračuje dle Vašeho sdělení ve vedení účetnictví, po mně něco 
obchodně neb z účetnictví ....chtěli, aby mi napsali přesně kladené 
otázky a snad bych i zpaměti mohl zodpověděti je. Povolení ku tomuto 
bych snad určitě dostal, doufám.“ 

A na závěr: „....V pátek bude „všech svatých“, vzpomeňte si za mne 
také na tatínka a  Máňu. Pozdravte Pepíka. Co dělá? Je zdráv?...“ 
(Pozn. Máňa byla jeho zesnulá žena Marie.)

Josef Raška
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16. 4. 1941 napsal mimo jiné: „...dnes slavím jubileum - 8 měsíců 
vazby.....“ A zajímalo ho: „ Právě jsme ukončili svátky jara - Velikonoce. 
Doufám, že i Pepík byl na „šmigrustě“ a že i Vy jste na něj pamatovali.“

Vězeň Josef Raška si příliš na svůj osud v dopisech nestěžoval. 
Ten z 13. 5 1941 adresovaný mamince a sestře je spíše výjimkou: „...
Dnes začnu, ač nechtě a nerad, vskutku svůj dopis jinak jako obyčejně 
a sice užiji básníkových slov: „Zas zadumán, zas v dáli, kde myšlenky 
Tvé toulají se, kde?“ Ano přiléhavá slova pro mou myšlenkovou 
disposici, která už trvá u mě po celý měsíc. Nervové vypětí posledních 
let, hlavně však prožitá všechna utrpení a hrůzy, hlásí se ku svému 
právu. Trpím tedy, mám-li býti upřímným, nejen tělesně, hlavně ale 
duševně. Nejvíce trápí mě však vědomí mé úplné bezmocnosti oplatiti 
všechnu „lásku“, péči a obětavost všem „mým drahým“ a přátelům. 
Ze všech stran dochází mi zprávy, že mám býti si jist vědomím, že 
na mě stále mnoho lidí myslí a  vzpomíná. ...nikdy ve svém životě 
vám nebudu moci oplatiti za všechno to dobro , jež jste pro mne již 
vykonaly... Ano, zde, ve vězení, poznal jsem teprve důkladně oprav-
dový cíl lidského života, pochopil plně jeho přání a požadavky,jakož 
i naučil si vážiti přinášených „obětí“ svých bližních. V květnu slavíme 
i „svátek matek“, přijměte proto ku tomuto dni můj upřímný pozdrav 
a vzpomínku, moje drahá maminko, s poznámkou , že Vám přeji , 
aby Vám bylo dopřáno ještě hodně těchto dnů se dožíti, hlavně však 
v kruhu spokojených a šťastných všech „svých milých.“

Maminka Anna přežila syna o  4 léta. Zemřela v  r. 1947.  
Pár měsíců roku 1941 prožil Josef Raška v Breslau. V říjnu byl opět 
převezen do Opavy a v  listopadu do Mírova. V Opavě ho navští-
vila rodina. Čas běžel. V dopise z 1. 2. 1942 se Josef Raška vrátil 
k Vánocům. Dostal k nim knihu České kroje v dílech našich básníků 
a malířů. Byl za ni velmi vděčen. „Věřte mi, dnes teprve dovedu oceniti 
naše české poklady, jak literární tak jiného oboru věd a umění a cítím, 
že dýchají ke mně jasněji, cítím jejich přítulnost tak, jako by byly mou 
součástí. Ano nyní chápu vše jasněji, cítím se býti součástí toho celku 
a  lituji jen, že ku úplnému pochopení bylo mi zapotřebí dnešního 
strádání a utrpení. Jsem však této době vděčen, 15 měsíců samoty 
naučilo mě více a okřesalo mě úplně, než doba 35 let předtím.“ 

31. 5. 1942 si posteskl, ale jen velmi krátce: „...Nevím, ale denně 
denně na Vás více a více myslím a skoro si ani nedovedu představiti, 
že jednou přijde doba, kdy se definitivně shledáme. Je mně opravdu 
teskno...“

30. 8. 1942 se zdá - je mu trošku veseleji: „Co dělá Pepík? A kde 
teď po prázdninách bude chodit do školy. Je zdráv a jak se mu vede?“ 
A  pokračuje: „...Společnost kamarádů mám tentokrát výbornou 
a využíváme ji k tomu, abychom se učili řečem a to: němčině, angličtině, 
francouzštině, ruštině a esperantu. Snad i Sattek bude míti radost...“ 

Na Štěpána 1942 Josef Raška dostal - jak sám píše „opožděného 
Ježíška“ a to zprávu že má 12. 1. 1943 v 9 hod. v Breslau stání. To už 
byl ve vězení třetí Vánoce. „Po přelíčení Vám ihned napíši výsledek. 
Věřte, myslím to upřímně, jsem připraven na vše, i na to nejhorší, 
úplně duševně vyrovnán a se vším již smířen... Prosím, postarejte se 
o hocha! Jemu, dopadne-li to nejhůře, napíši dopis až potom.... Dej 
Bůh, aby to 12. ledna dobře dopadlo a pak i já, třeba ve vězení budu 
šťasten a budu se těšiti na shledání s Vámi. Líbá Pepík.“

12. ledna 1943 byl josef Raška odsouzen rozsudkem Lidového 
soudního dvoru v Breslau–Vratislavi „k trvalé ztrátě cti a trestu 

smrti pro zločin přípravy k velezradě“. Podle výroku rozsudku se 
Raška podílel jako funkcionář na vytvoření ilegální české vojenské 
organizace v Sudetech.

Rodině přišel dopis odsouzeného z Breslau s datem 26. 2. 1943: 
„Moji milí nejdražší, předem přijměte ode mne mnoho srdečných 
pozdravů a  vzpomínek. Dnes bude dopis zníti poněkud jinak jak 
obvykle, vždyť je to již asi také poslední. Děkuji Vám za vše, co jste 
pro mě vykonali a z upřímného srdce svého... Anču tímto svatosvatě 
prosím, aby dodržela svůj slib do posledního písmena a nechala buď 
Pepíka vystudovat, aneb nejprve vyučit nějakému řemeslu, a pak ho 
dala na nějakou 4letou průmyslovou školu...“ Část dopisu věnoval 
také svému synovi. Tomu ale napsal později ještě samostatný dopis. 
Píše se v něm mimo jiné: „Drahý Pepíku - milý synu, ......snažil jsem 
se nahraditi vše v životě, co jsem dříve zameškal, abych Ti připravil 
lepší život. Věř mi, poslouchej svou tetu Anču, která mi slíbila, že se 
bude o tebe starat. Uč se, abys něčím v životě byl dříve než já. Nestyď 
se za svého otce, který přinesl na oltář vlasti tu nejtěžší daň. Buď 
hodný, přímý, nesmlouvavý, měj lásku k Bohu, hlavně buď dobrým 
Čechem a nezapomeň, že v životě uplatní se lidé celí, silní a hlavně 
poctiví. Nestyď se nikdy za svého otce, neb on usmířen s  Bohem 
odchází ve vzpomínce na Tebe. Když se náš tatíček s námi loučil, šel 
na odpočinek řekl: „Budu se na vás dívat, jak to vedete.“ Jsem šťasten, 
že mu budu moci tam v „neznámu“ hlásiť - užiju slov jeho oblíbené 
písničky: „Oral jsem, oral, ale málo, kolečko se mi polámalo.“ Děkuji 
Ti za celou lásku a poděkuj za mě i babičce na Drahách .... Buď 
zdráv a šťasten v životě! Přeji Ti vše nejlepší a vzpomínej v dobrém 
na svého tatínka i na maminku. Poslední „Sbohem“. Dnes v 18 hod. 
konec. Tvůj otec.“ 

Josef Raška byl popraven 16. dubna 1943 v Breslau. 

josefu Raškovi byl in memoriam udělen Československý 
válečný kříž, státní vyznamenání udělované příslušníkům čs. 
a spojeneckých vojsk za osobní statečnost před nepřítelem, úspěšný 
čin výkonný nebo velitelský a jiné záslužné bojové činy, při kterých 
byli vystaveni nebezpečí života, nebo život obětovali.

Jeho jméno neschází v  Příboře na pamětní desce obětem 
2. sv. války umístěné na zdi radnice, ani na pomníku padlých, obětí 
za vlast u Základní školy Jičínské.

Závěr
Mnohá slova z dopisů Josefa Rašky by mohla promluvit do našich 

srdcí a duší i dnes. Doba sice plyne, mění se podmínky, ale mnohé 
platí a zůstává stejné...

Syn Pepík žil dlouhá léta v  Odrách, kde ve svých 82 letech 
6. 12. 2013 zemřel. Je pochován na starém hřbitově v Příboře. 

POdĚKOVáNí: Mnohokrát a  ze srdce děkuji za archivní 
podklady rodině pana josefa Rašky, ml. Zároveň děkuji za 
mnoho informací týkajících se činnosti Obrany národa panu 
jUdr. Milanu chalupovi, který se touto problematikou velmi 
podrobně a dlouho zabývá a jehož znalosti jsou nedocenitelné. 
Využila jsem také materiálů ze Státního okresního archivu Nový 
jičín a zápis z kroniky Příbora.  

Úvod jednoho z dopisů Josefa Rašky... Z dopisů, které jsem četla, bylo většinou patrné, že Josef Raška nechtěl svou rodinu trápit. Stěžoval si málokdy.
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OHLÉdNUTí ZA ROKeM 2014 - jUNáK

ReSTAURANT dAy V PříBOře

KARNeVAL HájOV 7. ÚNORA 2015

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Rok bez roku se rozešel, ani jsme se nenadáli a máme tu nových 
dvanáct měsíců. A  jaký rok 2014 byl a  jaký bude rok 2015? My 
doufáme, že bude alespoň stejně tak dobrý jako ten minulý. A co se 
všechno v našem středisku minulý rok událo? 

V roce 2014 jsme zaznamenali do té doby nejvyšší počet členů, 
bylo nás krásných 139. 

Začátek roku se nesl hlavně ve znamení volby nových vůdců 
a zpravodajů. Na další volební období, které trvá 3 roky, byli opět 
zvoleni Jan Procházka jako vůdce příborského střediska a jako jeho 
zástupce Jiří Tuza. Nové vedení se však nevolilo pouze u nás, ale také 
na okrese, kraji a také na ústředí. 

První skautskou akcí v roce 2014 byla Lávka 2, akce určená pouze 
pro starší skauty. 

V dubnu se konala již tradiční uzlařská soutěž zvaná Regata, ta 
byla tentokrát spojená s Vítáním jara. V květnu se naši nejmenší 
zúčastnili skautského Závodu vlčat a  světlušek. Naše Žabky se 
umístily na krásném 4. místě a  pouze o  4 body jim unikl postup 
do krajského kola. Z našeho střediska se nejlépe vedlo Sasankám 
z  Lubiny, které postoupily do krajského kola, kde se umístily na 
hezkém 12. místě. 

Po závodech už začaly přípravy na tábory. Naše středisko již 
tradičně pořádalo tři letní tábory. Dva tábory pořádaly lubinské 
oddíly v Prlově u Valašské Polanky. Třetím táborem byl tábor příbor-
ských oddílů Ostrov hrdlořezů. Toto vyvrcholení celého skautského 
roku si nenechalo ujít přes 40 příborských skautů a skautek. Celkem 
9 dní děti bojovaly o to stát se největším a nejobávanějším pirátem. 
Devět dní plných zábavy, kamarádů a hledání pokladů. 

V září nás po dvou měsících prázdnin čekala první schůzka 
nového skautského roku. První schůzka je vždycky plná očekávání 
a  otázek. Kolik dětí nám přijde? Kolik nováčků přibude? Na tuto 
otázku se nám dostala odpověď hned na první akci nového skautského 
roku. Tou byla již tradiční Zahajovačka. Přes 40 skautů a skautek, 
nových i starých tváří se zúčastnilo Skautských netradičních olym-
pijských her. V tu chvíli nám bylo jasné, že nás je zase o trochu více. 

V říjnu se naši skauti a skautky zúčastnili Intergalaktického mist-
rovství v polním vaření a listopad se nesl v duchu malých družinových 
akcí. Skauti se vydali do Štramberka prozkoumat záhady tamních 
uliček. Žabky se bavily vyráběním náušnic, náhrdelníků a oslavovaly 
barvy podzimu, Vlčata přespávala v naší klubovně. 

V prosinci jsme si společně popřáli krásné Vánoce na Vánoční 

schůzce. Již tradičně, i když letos trošku netradičně jsme ve stanu na 
náměstí rozdávali Betlémské světlo, pro které si přišlo zase o trochu 
více lidí. Poslední akcí roku 2014 byl 2. ročník Skautského pingpon-
gového turnaje O zlatou pálku.

Celý rok nás podporovalo město Příbor, kterému touto cestou 
za jejich podporu, ať už finanční, nebo poradní, mockrát děkujeme. 
Děkujeme také rodičům, kteří nám věří natolik, že nám svěří své děti. 
Velké díky patří i samotným dětem, které nám, vedoucím, dodávají 
spoustu energie a  radosti. Největší obdiv a  poděkování ale patří 
ostatním vedoucím, kteří dobrovolně tráví ve skautu spoustu volného 
času a i přes práci, či školu dávají do vedení všechno. A kdo, že se 
na vedení vašich dětí podílí? Naše nejmenší Berušky vede Anežka 
Procházková s Áďou Fabrigerovou, mladší skautky Míša Čechová 
a Kača Holubová a  starší skautky vedou Barča a Terka Matulovy. 
Na vedení Vlčat se podílejí Zdena Pustějovský, Pavel Čech a Aleš 
Fabriger a skauty vede Patrik Nedoma. Dále se na vedení a chodu 
střediska podílejí Vojta Koláček, Rendy Franek, Ondra Tuza, Mira 
Čech, Josef Makúch a Verča Tuzová. Největší podíl na chodu našeho 
střediska mají Jan Procházka, Jiří Tuza a Vašek Procházka.

Rok 2015 pro naše středisko začal nádhernou zprávou, překonali 
jsme hranici 150 členů. To je nejvíce členů za posledních 20 let. Skaut 
v Příboře se tedy i nadále drží vzrůstajícího trendu a to nás jen těší. 
A co nás vlastně čeká v roce 2015? Spousta akcí, zábavy a skvělých 
zážitků. V únoru jsme se pokusili si nezauzlovat ruce na Uzlařské 
regatě. V březnu v období jarních prázdnin nás čeká Zimní mini-
tábor. V dubnu se vydáme uctít památku padlých skautů na Ivančenu 
a v květnu se můžete těšit na další ročník Skautského pohádkového 
lesa. V létě nás čeká letní tábor, který bude opět v Bohuslávkách. Po 
prázdninách nás čeká spousta dalších skvělých akcí jako je Zahajo-
vačka, Polní vaření nebo další - již 5. ročník Příborské klapky. Největší 
akce, co nás letos čeká, je Celostátní kolo Svojsíkova závodu, které 
se u nás v Příboře bude konat na konci září. Do Příbora přijede na 
300 skautů a skautek z celé České republiky a budou bojovat o to, 
aby byli nejlepší z celé naší velké skautské rodiny. A to není zdaleka 
všechno, určitě nás čekají i  nějaké družinové, oddílové a  spousta 
dalších skvělých akcí.

Přejeme všem krásný rok 2015.
Za příborské skauty a skautky Paťa.

 V neděli 15. února se v  Příboře poprvé a  hned s  velkým 
úspěchem konala akce Restaurant Day. Tento mezinárodně vyhla-
šovaný den, kdy si každý nadšenec může na jeden den otevřít svou 
restauraci, kavárnu či cukrárnu, měl veliký ohlas u "kuchtíků" i stráv-
níků, po dvou hodinách bylo vyprodáno. Zásoby nebyly nijak malé 
a ochutnat jsme mohli čokoládové dortíky i bonbony, špaldový závin, 
minidortíčky, české lazaně, klobásníky, hokkaido polévku, jahelník, 
koláčky, domácí pivo a mnoho dalšího.

Cílem tohoto festivalu jídla je podpořit komunitu, setkávání 
lidí, sousedské vztahy, ale také rozproudit dění v daném městě, a to 

se v Příboře povedlo. Nutno podotknout, že celá akce je nezisková 
a vznikla iniciativou úzké skupinky lidí, kteří byli ochotni věnovat 
svůj čas i energii pro potěšení sebe i ostatních.

Děkujeme Základní škole na Jičínské ulici za zázemí, jmenovitě 
žákům paní učitelky Rečkové za výrobu plakátů a panu školníkovi 
za ochotu a čas strávený s námi.

Příště zase u domácích kulinářských specialit na viděnou!

Za všechny zúčastněné Hanka Jemelková.

První únorovou sobotu pořádala Liga žen za podpory Osadního 
výboru tradiční karneval pro děti. 

Začátek akce byl naplánován na 15 hodin, ale první návštěvníci 
dorazili do místního kulturního domu již kolem druhé hodiny 
odpoledne. Během hodiny se sál naplnil do posledního místečka 
a rej masek mohl začít.

Celým odpolednem provázely děti tři „kočičky“, které měly 
nachystány spoustu her a soutěží, do kterých se zapojily nejen děti, 
ale i jejich rodiče. 

Po bohaté tombole a  tradiční židličkové hře se unavené, ale 
spokojené děti postupně odebraly domů a doufáme, že stejně jako 
pořadatelé, se už těší na příští ročník karnevalu.



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  21

KLOKOČOVSKÝ A PříBORSKÝ MASOPUST Ve ZPĚTNÉM ZRcáTKU

SIGMUNd FReUd Se cHySTá dO PRAHy

KULTURNí OKÉNKO BřeZeN 2015

MUDr. Mořic Jurečka

Miroslav Růžička, správce rodného domu Sigmunda Freuda

Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Z KULTURNíHO dĚNí

Ohlédnutím za oběma masopusty bychom chtěli poděkovat 
všem organizátorům, pořadatelům a  účastníkům masopust-
ního klokočovského i příborského veselí. V sobotu 14. 2. 2015 
probíhal klokočovskými uličkami 2. ročník klokočovského 
masopustu a o několik dní později v úterý 17. 2. 2015 procházel 
ulicemi Příbora, části Klokočova, Véskou i Benátkami tradiční 
příborský masopustní průvod. Letos poprvé zahajoval kloko-
čovský masopust pan starosta Ing. Bohuslav Majer a příborský 
masopust zahajovala paní místostarostka paní Ing. Dana Foriš-
ková, Ph.D. Rovněž letos poprvé podle starodávných tradic se 
masopustní průvod zastavoval i doma u pana starosty. Všichni 
masopustníci byli jaksepatří občerstveni a  posilněni jak na 
náměstí paní místostarostkou, tak u  pana starosty a  samo-

zřejmě u všech lidí dobré vůle, kteří nám již s očekáváním opět 
otevírali své domovy.

Velké poděkování patří všem zúčastněným za iniciativu 
a ochotu věnovat kus svého osobního volna, lidského úsilí a energie 
pro radost dětí, mládeže a občanů našeho města. V dnešní době 
to stále ještě není samozřejmou záležitostí. Zvláštní poděkování 
patří divadelním ochotníkům ze Štramberka a  štramberským 
hasičům za propůjčení starobylého hasičského vozidla tzv. 
„stařenky“ k radosti a potěšení nás všech. Děkujeme všem příz-
nivcům a aktérům našich masopustů, městu Příboru za finanční 
pomoc a za podporu tradiční akce a těšíme se zas napřesrok.

Reportáže na www.televize-pribor.cz, 10. zpravodajství

Na přelomu loňského a  letošního roku jsme byli osloveni 
zástupci neziskové organizace ČASP (Česká asociace studentů 
psychologie) s prosbou o zapůjčení figuríny Sigmunda Freuda na 
jimi pořádanou celostátní vědeckou konferenci, která se uskuteč-
ní v Praze v termínu 27. – 29. 3. 2015 pod názvem Moc emocí: 
Psychologie emocí a citů každodenní lidské zkušenosti.

A kdože Česká asociace studentů psychologie vlastně je? 
Jedná se o dobrovolnou neziskovou asociaci studentů psycholo-
gie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří 
podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, 
podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj 
spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie 
a budování jejího dobrého jména. Asociace je členem Evropské 
federace psychologických studentských asociací, se kterou rozví-
jí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie 
v České republice a profesními organizacemi psychologů, podílí 
se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům 
psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou 
konferenci. V současné době je Česká asociace studentů psycho-
logie aktivní v pobočkách v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze.

Z hlediska města Příbora a rodného domu Sigmunda Freuda 

se jedná o  jedinečnou 
příležitost zpropagovat 
jak město, tak rodný 
dům na celostátní akci 
významného formá-
tu. Spolu s  figurínou 
budou prezentovány 
propagační materiály 
rodného domu a naše-
ho města. Městské logo 
bude zveřejněno v sek-
ci sponzorů na webu 
pořadatele konference 
a ve sborníku, který od 
pořadatelů obdržíme. 

Teď již jen zbývá 
Sigimu popřát příjem-
nou cestu a spokojený 
pobyt v  naší matičce 
stověžaté. Foto: Stanislava Slováková

STředA 4. 3. 2015
Zveme Vás na vernisáž výstavy fotografií z projektu „Našel jsem 

na chodníku slzu“ uměleckého fotografa Vladimíra Součka z Bílovce.
Začátek v 17:00 hodin v galerii radnice Příbor, výstava bude k vi-

dění do 5. 5. 2015.
SOBOTA 28. 3. 2015

Tradiční VeLIKONOČNí jARMARK se ponese ve stejném 
duchu jako loňské jarmarky, Velikonoční a  Vánoční. Od 8:00 do 
13:00 hodin budete mít možnost si na náměstí Sigmunda Freuda 
zakoupit různé rukodělné a řemeslné výrobky, dřevěné hračky, kras-
lice, velikonoční dekorace, keramiku, pochutiny a mnoho dalšího. 

Od 9:30 hodin bude probíhat doprovodný program před radnicí. 
Opět vystoupí děti z příborských MŠ a ZŠ, folklórní soubor spolu 
s cimbálovou muzikou Slepenica. Jste srdečně zváni.
PřIPRAVUjeMe:
Na SOBOTU 18. 4. 2015 odpoledne připravujeme bohatý dopro-
vodný program k MeZINáROdNíMU dNU PAMáTeK A SídeL. 
Akce bude stejně jako loni a předloni probíhat na náměstí Sigmunda 
Freuda. U příležitosti tohoto dne budou otevřeny mnohé památky 
a kostely ve městě. Podrobný program akce bude uveřejněn v dub-
novém Měsíčníku, na plakátech k této akci a na webových stránkách 
města
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KVĚTNá NedĚLe je PřIPOMíNKOU jeŽíŠOVA VjeZdU dO jeRUZALÉMA

SLAVNÉ MOZARTOVO ReQUIeM ZAZNí V PříBOře

MUDr. Mořic Jurečka

MUDr. Mořic Jurečka

Na Květnou neděli se světí větvičky prvních kvetoucích 
a rašících stromů a keřů, které se nosí domů. Uchovávají se po celý 
rok až do Popeleční středy příštího roku. Pak se pálí a jejich popel 
slouží k liturgickým účelům. Větvičky se také nosívaly na hřbitovy 
jako symbol úcty k zemřelým předkům, anebo se zapichovaly do 
zahrádek a polí pro větší ochranu polností a pro úrodu V našich 
zemích se často používají kočičky nebo jiné zelené ratolesti (zlatý 
déšť), protože palmové stromy u nás nerostou. 

Květnou nedělí začíná Svatý týden, neboli staročesky Strastný 
týden.  

Květné neděli se říká také Květnice, Květnica, Beránkova 
neděle, Pašijová neděle a Palmová neděle. 

V tento den slavíme slavný a světlý svátek palem. Po vzkříšení 
Lazara z  mrtvých mnoho lidí uvěřilo v  Krista. Na základě již 
mnoha předchozích událostí z Kristova života se proto židovská 
velerada rozhodla, že nějakým způsoben odstraní Krista i Lazara. 

Šest dní před Paschou přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar. 
Připravili mu oběd a Lazar jedl s ním. Jeho sestra Marie pomazala 
olejem Kristovy nohy. Druhý den ráno poslal Ježíš své učedníky, 
aby mu přivedli oslici a oslíka. Na oslíkovi Ježíš vjíždí do Jeruza-
léma. Hebrejské děti mu prostíraly na zem své pláště a palmové 
ratolesti. Palmovými ratolestmi mu také mávaly a provolávaly: 

„Hosanna, Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu 
Hospodinově, Král Izraele!“ 

Palmami a jejich ratolestmi oznámily děti Kristovo vítězství 
nad smrtí. Ratolestí se u Hebrejců rozumí měkká větev. Bývalo 
zvykem, že vítězové byli poctěni a  doprovázeni ve vítězných 
průvodech s ratolestmi kvetoucích stromů. Oslátko v prorockém 
slova smyslu označovalo nás, lidi, pohany. Na něm si Kristus 
odpočinul a byl nazván vládcem, vítězem a králem celé země. 
O tomto svátku svědčí i prorok Zachariáš: „Plesej velice, dcero 
Sionská, pokřikuj, dcero Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě 
spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku 
mladém.“ (Zach 9, 9). Když Kristus vstupoval do města, probudil 
a  vyburcoval celý Jeruzalém. Velekněžími pobouřeni lidé ho 
z  pomsty chtěli nechat zabít. A  tím již začíná známý biblický 
velikonoční příběh.

V Příboře si letos tyto události opět připomeneme obřadem 
svěcení palem a palmovým průvodem, čtením pašijí při ranní 
mši svaté na Květnou neděli ve farním kostele Narození Panny 
Marie. Květnicové odpoledne obohatí Mozartovo Requiem 
v kostele svatého Valentina.

Zdroj: místy použit korigovaný text z internetu.

Jaro se pomalu blíží a s ním i  tradiční svátky jara, Veliko-
noce. Před velikonočním obdobím prožíváme postní dobu. 
Začíná Popeleční středou, trvá čtyřicet dní, a  končí Květnou 
nedělí. Zvláštním obdobím v křesťanské liturgii je Svatý týden, 
několik dní mezi Květnou nedělí a  Velikonoční nedělí. Svatý 
týden uvádí Květná neděle neboli Květnice, pak zahrnuje Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Svatý týden ukončuje vigilie 
(staročesky svatvečer nebo večerní či noční bohoslužba) Bílé 
soboty, a tak začínají Velikonoce. Křesťanské velikonoční svátky 
trvají padesát dní a jsou ukončeny svatodušními svátky neboli 
Letnicemi.

V našem městě a v naší farnosti se již každoročně na Květnou 
neděli žehnají a světí palmy. Starodávný náboženský a duchovně 
velmi působivý obřad našich předků jsme obnovili před několika 
lety. Letos, v neděli 29. 3. 2015 před slavnostní ranní boho-
službou v  9:30 hod. před areálem farního kostela Narození 
Panny Marie, můžeme být opět svědky palmového průvodu, 
této regionálně ojedinělé tradice.

Začátek Svatého týdne v našem městě bude ale zajímavý ještě 
z jiného důvodu. V Příboře po mnoha letech zazní opět světově 
známé tóny Mozartova Requiem. Requiem (zádušní mše svatá) je 
hudební téma, kterému se věnovalo mnoho českých i světových 
hudebních skladatelů. Evropské a světové proslulosti však snad 
nejvíce doznalo dílo hudebního genia a jednoho z nejvýznam-
nějších představitelů hudebního klasicismu, Wolfganga Amadea 
Mozarta. Starodávný duchovní latinský text mše za zemřelé 
spojený s  citlivým a  emotivním, specificky laděným nábojem 
Mozartovy hudby vytváří hudební kulisu a  dotváří duchovní 
prostředí pro vnímání konce postní doby i  jejího vyvrcholení 
přes Svatý týden k Velikonocům.

Převážně díky mnohaleté iniciativě pana Ing. Karla Monsporta 
bude mít příborská veřejnost možnost se setkat s Mozartovou 
hudbou na Květnou neděli 29. 3. 2015 odpoledne v  14:30 
hodin na slavnostním postním koncertě v kostele sv. Valentina. 
V Mozartově Requiem se představí sólisté Národního divadla 
Moravskoslezského v  Ostravě, vystoupí členové několika 
sborových těles - pěvecký sbor Žerotín z Olomouce, Ondrášek, 

Puellae et Pueri, Ondráš z  Nového Jičína, příborští zpěváci 
a Symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor pod vedením 
pana dirigenta Zdeňka Pukovce. Tento koncert byl podpořen 
městem Příborem formou grantu.

Účinkují:
sólisté Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě

Denisa Žídková – soprán / Šárka Maršálová - alt  
Pavel Ďuríček - tenor  / Petr Urbánek - bas 

Pěvecký sbor Žerotín Olomouc 
a zpěváci novojičínských pěveckých sborů 

Ondrášek, Puellae et pueri a Ondráš 

Symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor 

Sobota 28. března 2015 v 16:00 
Nový Jičín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 29. března 2015 v 14:30 
Příbor - kostel sv. Valentina

Dirigent: Zdeněk Pukovec

Sponzoři:

Vstupné

Nový Jičín - předplatné v Beskydském divadle 120 Kč / Nový Jičín na místě koncertu 150  Kč / Příbor 100 Kč

W.A.Mozart
REQUIEM

město Příbor

FF
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XII. VALeNTÝNSKÝ PLeS V PříBOře
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

V sobotu 7. února se konal XII. Valentýnský ples, letos ve 
školní jídelně Komenského v  Příboře. Na úvod přivítal hosty 
plesu starosta města Ing. Bohuslav Majer a po sabrage – otevření 
sektu šavlí – si symbolicky připil s hosty sklenkou sektu a zahájil 
ples. V  doprovodném programu vystoupil mistrovský taneční 
pár Přemysl Hladík a  Veronika Jordánová z  Tanečního klubu 
TREND Ostrava. Předvedli sérii latinsko-amerických tanců. 
Milan Tomiczek ve své barmanské show ukázal několik efekt-
ních barmanských kousků a namíchal několik drinků. Děvčata 
tanečního oboru Základní umělecké školy Příbor pod vedením 
Světlany Ivasivy se se svým milým vystoupením s názvem „Květi-
nový rozruch“ předvedly jako „květinky“. K  tanci a  poslechu, 
stejně jako v předcházejících letech, hrála skupina Rivieras show 
band a v prostorách tělocvičny měli hosté možnost si zatančit 
a  posedět při cimbálu. Cimbálová muzika Slepenica hostům 
zahrála i v jídelně při podávání večeře.

Kolektiv pracovníků Školní jídelny Komenského, pod vedením 
paní Olgy Skřivánkové, připravil velmi chutné večeře a nabízel 
rozmanité občerstvení. Srdíčkovou výzdobu dotvářely květiny, 
které sponzorsky věnovala Ovocná a okrasná školka Příbor.

Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali 
krásné a hodnotné ceny nebo finanční příspěvky do slosovatelné 

sbírky a  podpořili tak tento 
obecní ples. 

Ačkol iv  se  ples  konal 
v netradičním prostředí, podle 
ohlasů hostů se vydařil na 
výbornou, hosté se velmi dobře 
bavili a to až do ranních hodin.

Velmi děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě 
a  zdárném průběhu celého 
plesu a  věříme, že se XIII. 
Valentýnský ples uskuteční 
již v  nově zrekonstruovaném 
Kulturním domě. 

Foto: Kamila Návratová

SEZNAM SPONZORŮ XII. VALENTÝNSKÉHO PLESU, 
KTERÝ SE USKUTEČNIL 7. ÚNORA 2015. 

 

 
Alsyko security, s.ro., Nový Jičín 

APEIRON CONSULTING, s.r.o., Mgr. Monika Kornetová, Příbor 
Aquazorbing,  s.r.o., Příbor 

AZ GEO, s.r.o., Ostrava 
Bednář Ostrava, s.r.o. 
Corsat, s.r.o., Nový Jičín 

ČEZ Energo, s.r.o. 
Ing. Bohuslav Majer, starosta města 

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města 
Duyvis video ‐ Pavel Nedoma, Příbor 
Galileo Corporation, s.r.o., Chomutov 

Green Gas DPB, a.s., Paskov 
Instalatérství LUKY, Jindřich Lukeš, Příbor 

JAPSTAV MORAVA, s.r.o., Kopřivnice 
Jaroslav Surý, Nový Jičín 

JD Rozhlasy, s.r.o., Vigantice 
Ing. Jiří Vala 

Krámek plný zdraví, Alena Plešková, Příbor 
LDF Rožnov, a.s., Hradec nad Moravicí 

Myslivecké sdružení Příbor I 
Nosta, s.r.o., Nový Jičín 

Obuv Alena Poláčková, Příbor 
Penzion a hospůdka JAAL, Příbor 

Projekční a inženýrská činnost Groman, Studénka 
Radek Klimša, Skotnice 
Respect Ostrava, s.r.o. 
Skarab, s.r.o. Příbor 

Slumeko, s.r.o., Kopřivnice 
SmVa,K a.s. Ostrava 

Správa majetku města Příbora, s. r. o. 
Stav Moravia, spol. s r.o, Ostrava 
Školní jídelna Komenského Příbor 

Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o. 
Tělovýchovná jednota Příbor 
Vojkůvka, s.r.o., Dolní Bečva 

V+V Saveko, Kopřivnice 
  

Sponzorem květinové výzdoby byla Ovocná a okrasná školka Příbor. 
 

Děkujeme všem sponzorům za ceny do slosování.  
 

POZVáNKA
na městskou společenskou akci,

na oslavu 

 MeZINáROdNíHO dNe ŽeN
čtvrtek 5. března 2015

od 16:30 hod.
v sále bývalé jídelny ZŠ dukelské.

Kulturní program, pohoštění, občerstvení, hudba.
(Městský výbor a základní organizace KSČM v Příboře)

MMĚĚSSTTOO  PPŘŘÍÍBBOORR  VVááss  zzvvee  
nnaa  ttrraaddiiččnníí  
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Probíhající výstava do 3. března 
FOTOGRAFIE ALENY PONČOVÉ 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, st, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor  556 455 427 
Úterý 3. března od 17:00 hod. 
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „O ŠTĚSTÍ“  
Salónek piaristického kláštera. Vstupné 50,- Kč. 

Přednáší a pořádá Erika Holubová Petrů 
Středa 4. března od 17:00 hod. 
„NAŠEL JSEM NA CHODNÍKU SLZU“ 

Město Příbor  556 455 427 
Středa 4. března od 17:00 hod. 
SOUČASNÍ A BÝVALÍ STUDENTI MGP 
HRAJÍ S OSTRAVSKÝMI FILHARMONIKY 
Koncert v aule Masarykova gymnázia                      
v Příboře. Účinkují: Alžběta Falcníková (housle), 
Zdeněk Pěček (klavír), Judita Šprochová 
(violoncello), Marek Bukovjan (pozoun), Tereza 
Holexová (housle), Martin Hýl (klavír), Mořic 
Jurečka (zpěv), Jan Monsport (klarinet, 
saxofon), Alžběta Šimíčková (klavír), Ema 
Šprochová (příčná flétna). 

Více informací na www.gypri.cz 
Středa 4. března od 17:00 hod. 
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY V. 
Hodinový pořad, ve kterém zazní čtené ukázky 
z vybraných historických knih z piaristické 
knihovny v Příboře. Vstupné: 15,- Kč. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Čtvrtek 5. března od 16:00 hod. 
AUTOMATICKÁ KRESBA II+III  
Použití kresby v diagnostice zdravotního stavu 
a vztahů s Radkou Veselkovou. Vhodné pro 
absolventy kurzu Automatická kresba I.  
Cena 600,- Kč. Přihlášky na tel. 725 833 966. 

Coworking centrum Příbor 
Čtvrtek 5. března od 16:30 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

Městský výbor a ZO KSČM v Příboře 
Pátek 6. března od 17:15 hod. 
POSTŘIŽINY 
Odjezd od Sokolovny v Příboře. Cena: 290,- Kč. 
Předprodej v BAV klubu.  

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 
Sobota 7. března od 17:00 hod. 
VIENTO MARERO DUO - koncert 

Pořádá Jiří Meca 
Pondělí 9. 3. - pátek 13. 3. od 8:00 hod.  
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
Určeno pro děti do 12 let. 
Program: 
Pondělí:  vycházka do okolí, tvoření 
Úterý: tvoření, hry a soutěže 
Středa: zájezd do ZOO Ostrava 
Čtvrtek: tvoření, bazén Kopřivnice 
Pátek: vycházka do okolí, tvoření 
Cena 800,- Kč (oběd + 2 svačiny, pitný režim, 
vstupné, materiál, odměny) Děti můžete 
přihlásit na jednotlivé dny: cena 200,- Kč. 
 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 

Úterý 10. března od 16:00 hod. 
Tvořivé kreslení aneb Jak v sobě objevit umělce 
Úvodní přednáška k čtyřdennímu kurzu         
s Petrou Sehnalovou zdarma.  
Přihlášky na tel. 725 833 966. 

Coworking centrum Příbor 
Čtvrtek 12. března  od 16:00 hod. 
ČAKRY A AURA 
Harmonizace čaker s učením vidění aury        
s R.Veselkovou. Vhodné jako příprava na kurz. 
Cena 600,- Kč. Přihlášky na tel. 725 833 966. 

Coworking centrum Příbor 
Úterý 17. března od 17:00 hod.  
INDICKÝ LADAKH – MALÝ TIBET 
Cestopisná přednáška s dataprojekcí cestovatele 
Pavla Svobody.  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 18. března od 17:00 hod. 
„Z HISTORIE PŘÍBORSKÉ POŠTY“ 

Pořádá město Příbor a MUDr. Mořic Jurečka 
Středa 18. března od 17:00 hod. 
INTUITIVNÍ HRY PRO DOSPĚLÉ 
Spojují člověka se sebou samým, propojují 
mozkové hemisféry, čímž vzniká prostor pro 
objevení svých skrytých potenciálů, učí, že jen 
skrze chyby a jejich radostné přijetí se 
posunujeme blíže k sobě. S Lucií Czernou, 
učitelkou v Lesní školce Bezinka v Palkovicích.  
Přihlášky na tel. 725 833 966  

Coworking centrum Příbor 
Čtvrtek 19. března – čtvrtek 16. dubna  
DVA SYMBOLY VELIKONOC-VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKO, ŠTURC – KRISTUS NA KŘÍŽI 
Výstava souboru velikonočních kraslic z druhé 
poloviny 19. stol. a první poloviny 20. stol.         
a unikátního souboru tzv. šturců z 18.         
a 19. století z depozitáře příborského muzea. 
Malý výstavní sál.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pátek 20. března od 9:30 hod. 
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE 
Veřejné pozorování částečného zatmění Slunce 
na náměstí S. Freuda. V maximální fázi bude 
zakryto 70 % slunečního disku. Akce se 
nekoná při zatažené obloze.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 
Pátek 20. března od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec u Čechů 
Pátek 20. 3. – neděle 22. 3. od 19:00 hod. 
PŘÍBORSKÉ DESKOHRANÍ  
5. ROČNÍK „PŘÍBORSKÝCH DESKOVEK“ 
Turnaj ve hře Bang, kvalifikační turnaj na 
Mistrovství ČR v Osadnících z  Katanu, 
Carcassonne a Dominionu.  
Startovné: neregistrovaní 50,- Kč, registrovaní 
40,- Kč, děti 30,- Kč, členové kroužku zdarma. 
Do 18. 3. je nutné nahlásit datum účasti. Info: 
Josef.Bohuminsky@seznam.cz, tel. 607 985 585, 
nenutilova@lunapribor.cz, tel. 732 902 256.  
 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 

KULTURNí PROGRAM – BřeZeN

.
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Sobota 21. března  
KELTSKÝ TELEGRAF 
Jedinečný zážitek s bubnováním pod staletými 
stromy v areálu BAV klubu Příbor na ul. 
Masarykova. OHŇOSTROJEM propojíme severní 
a jižní Moravu. 

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 
Sobota 21. března od 14:00 – 17:00 hod. 
VYRÁBÍME MAŘENU, MORANU NA AKCI 
„VÍTÁNÍ JARA“ 
Na akci je nutné se přihlásit. Určeno pro děti                    
a veřejnost. Vstupné: 30,- Kč. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  556 725 029 
Neděle 22. března od 15:00 hod. 
VÍTÁNÍ JARA 
Sraz všech účastníků na náměstí S. Freuda.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.  556 725 029 
Neděle 22. března od 17:00 hod. 
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 
Promítání s přednáškou v Čajovně ve staré 
kovárně. Přednáší. MVDr. Luděk Kaluža. 

Čajovna ve staré kovárně  
Pondělí 23. března od 17:30 hod. 
„BIOLOGIE PŘELOMU TISÍCILETÍ“ 

Město Příbor  556 455 427 
Úterý 24. března od 17:00 hod. 
ŠKOLA PRO ZDRAVÉ OČI 
Příčiny a projevy postižení a nemocí očí, 
způsoby detoxikace, oční cviky, uvolnění 
blokací a inervace, masáž očí, reflexní terapie, 
praktická výuka technik posilujících zdravé            
i již postižené oči, posílení stravou, bylinami, 
homeopatií. To vše s Hankou Chocholatou. 
Cena 250,- Kč. Přihlášky na tel. 725 833 966. 
Čtvrtek 26. března od 16:00 hod.  
AUTOMATICKÁ KRESBA I  
Základy automatické kresby s Radkou 
Veselkovou. Cena 600,- Kč.  
Přihlášky na tel. 725 833 966. 

Coworking centrum Příbor 
Sobota 28. března od 8:00 hod. 
VELIKONOČNÍ JARMARK 

Město Příbor  556 455 427 
Sobota 28. března od 14:00 hod. 
SEMINÁŘ „O ŠTĚSTÍ“ 
Salónek PK, pořádá Erika Holubová Petrů, 
přihlášky do 14. 3. emailem er.pet@seznam.cz, 
Cena semináře je 500,- Kč. 

Přednáší a pořádá Erika Holubová Petrů 
Neděle 29. března v 9:30 hod. 
SVĚCENÍ PALEM A PALMOVÝ PRŮVOD                
NA KVĚTNOU NEDĚLI 
Před ranní slavnostní bohoslužbou, areál 
farního kostela Narození Panny Marie.  

Římskokatolická farnost Příbor 
Neděle 29. března od 14:30 hod. 
W. A. MOZART - REQUIEM 

Viz str. 22 
Neděle 29. března od  17:00 hod. 
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK 

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 

Úterý 31. března od 15:00 hod.  
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 31. března od 16:00 hod.  
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU, PAPÍRU  
Kurzy pro začátečníky i pokročilé pod vedením 
lektorky paní Věry Slívové. Kurzovné pedig 
200,- Kč, papír 100,- Kč. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  556 725 029 
Úterý 31. března od 9:00 a od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit 
a požádat o zajištění materiálu. Cena: 100,- Kč. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  556 725 029 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 26. dubna 

SVĚT LOUTEK 
Velký výstavní sál. Výstava neprofesionálních 
loutkářů z Příbora a Nového Jičína.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PŘÍBOŘE 

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

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

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

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

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

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

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

 724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St:  15:00 - 21:00 hod. společná 
Čt: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
So  15:00 - 21:00 hod. společná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí - pátek:   9:00 – 21:00 hod.  
Úterý, čtvrtek: 16:30 - 17:30 hod. FIT  

 556 725 528 
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ZUMBA - TRAMPOLÍNKY V PŘÍBOŘE 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Každé pondělí s Renatou. 
Zumba 18:30 – 19.30 hod. Cena: 40,- Kč. 
Trampolínky 19:30 – 20:30 hod. Cena: 70,- Kč. 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Každou středu od 19:00 hod.        Cena 70,- Kč. 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod.  

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

 776 725 909, 608 738 793 
PRAVIDELNÉ AKCE 

LUNA PŘÍBOR, SVČ, p. o.  556 725 079 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 

 

STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro maminky s dětmi. 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 
  4. 3. POHÁDKA „O KOBLÍŽKOVI“  
11. 3. ZÁJEZD DO ZOO OSTRAVA 
18. 3. POVÍDÁNÍ O JARNÍCH KYTIČKÁCH 
25. 3. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA  

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

  6. 3. SKLÁDANÝ MOTÝLEK 
13. 3. VÁZIČKA Z PLASTOVÉ LAHVE 
20. 3. PŘÍVĚŠEK Z KORÁLKŮ 
27. 3. KUŘÁTKO V KOŠÍKU 

PÁTEK S RADKOU - MÍČKOVÁNÍ 
10:00 - 11:00 hod. Cena 60,- Kč. 

Reflexní metoda s molitanovým míčkem. 
Radka Rojíčková - tel. 724 329 473. 

STROLLERING  
Úterý: 10:00 – 11:00 hod. 
Čtvrtek 11:00 – 12:00 hod. 

Helena Šimečková - tel. 732 834 584. 
AIKIDÓ I PRO DĚTI 

Pondělí, čtvrtek: 16:00 –18:00 hod. Cena: 30,- Kč. 
AIKIDÓ II PRO DOSPĚLÉ 

Pondělí, čtvrtek: 18:00 – 20:00 hod. Cena: 30,- Kč. 
DESKOVKY 

 Středa: 16:00 – 18:00 hod.     Cena: 30,- Kč. 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 

 Středa: 18:00 – 19:00 hod.     Cena: 20,- Kč. 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 

 Středa: 20:00 – 21:00 hod.     Cena: 20,- Kč. 
STOLNÍ TENIS 

Pondělí, pátek: 15:00 – 17:00 hod.  Cena: 10,- Kč. 
POWER JÓGA 

 Úterý: 17:00 – 18:00 hod.       Cena: 60,- Kč. 
JÓGA I., II., III. 

Úterý: 18:00 – 19:30 hod.  
Středa:  18:30 – 20:00 hod. 
Čtvrtek:  10:00 – 11:30 hod. 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZAČÁTEČNÍCI 

Pondělí: 17:00 – 18:30 hod. 

TRAMPOLÍNKY I., II. 
Pondělí: 19:30 – 20:30 hod.  Cena: 70,- Kč.  

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

L. Krausová, kontakt: 728 018 733. 
ZUMBA 

Pondělí: 18.30 – 19:30 hod.       Cena: 40,- Kč. 
PRAVIDELNÉ AKCE 

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 
AKUSTICKÁ KYTARA, ROCKOVÉ KAPELY 

Pondělí: 15:30 – 16:30 hod. 
TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI 

Úterý: 13:45 – 15:15 hod. mladší žáci  
Úterý: 15:15 – 16:45 hod. starší žáci. 
Úterý: 16:45 – 17:45 hod. děti od 4 let 

ORIENTÁLNÍ TANCE 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod. 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
Středa: 17:00 – 18:30 hod. 

RC MODELY AUT 
Pátek: 15:30 – 17:00 hod. 

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Neděle: 17:30 – 20:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Veškeré podrobné informace akcí budou 
uveřejněny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Příbor ‐ AKCE od března 2015 
Březen:  
 Lyže s Kopřivnicí a  NJ 

21. Den vody - Plumlov, Prostějov, Radíkovská pevnůstka Vladimír Bilský / autobus 

28. Hostýnské vrchy  Ing. Emil Suchánek / vlak 

Duben: 
11. Hodslavice, Veřovické vrchy, Veřovice Milan Gajdoš / vlak 

18. – 19. Velký Meder - koupání Vladimír Bilský / autobus 

25. – 26. Oderské vrchy, Středolesí - vlakem Vladimír Bilský / vlak 

Květen:  
  1. Z Hodslavic po cyklotrase do Frenštátu p. R. Ing. Emil Suchánek / kolo 

16. Město Albrechtice, rozhledna  Vladimír Bilský / vlakem 

20. – 24. Maďarsko, Budapešť společně se SVČ Luna Nenutilová Lenka / autobus 

30 Vaječina na Myslivecké chatě v Mošnově Vladimír Bilský / pěší 

Červen:  
  6. Oravská Magura-Zazrivá, Kubinská koča Vladimír Bilský / autobus 

13. Noční pochod kolem Boroveckých rybníků Vladimír Bilský / pěší 

19 Exkurze Hyundai Motor Manufacturing Czech Vladimír Bilský /autobus 

21. Cyklovýlet Starý Jičín         Ing. Emil Suchánek / kolo 

30 Šumava… 

Červenec:  
30. 6.–5. 7. Šumava, Bavorský les, Rakousko-údolí Wachau  Vladimír Plandor / autobus 

17. Frenštát p. R radnice rozhl.,Vlčina, Rekovice Milan Gajdoš / vlak 

Srpen: 
6.–9. 8. Belanské Tatry, Polsko Vladimír. Bilský / autobus 

22. Višňové, Minčol, Strčeno  Vladimír Bilský / autobus 

29. Procházka okolím Příbora a opékání špekáčků  Vladimír Bilský / pěší 

Září: 
19. Janáčkovy chodníčky    výbor KČT Příbor 

27. Eurorando Hrčava -Pomezí Vladimír Bilský / autobus 

Říjen:  
  3. Polsko  Milan Gajdoš / autobus 

10. - 11. Velký Meder  - koupání Vladimír Bilský / autobus 

17. Javornický výšlap  Lucie Holáňová / vlak+pěší 

28. Javorový, 120 let chaty Vladimír Bilský /autobus 

Listopad:    
  7. Beskydy Velká Čantoryje Ing. Emil Suchánek / vlak 

Prosinec: 
11. Promítání z akcí 2015 výbor 

30. Poslední pochod roku    Pavel Bilík 

Podrobnější informace o plánovaných akcích najdete na internetových stránkách: kctpribor.cz 
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POZVáNí NA KULTURU

INZeRce

Cyklus přednášek 
 

„Významná výročí města Příbora“ 
 

 
 

 

Ve spolupráci s městem 
Příborem přednáší… 
 
MUDr. Mořic Jurečka. 
 
 

 
 

Z historie příborské pošty 
 

Na přednášce se seznámíte s místy, kde bývala 
stará pošta a s jinými zajímavostmi. 
 
Kdy: ve středu 18. března 2015 
Čas: v 17:00 hodin 
Kde: v zasedací místnosti piaristického kláštera 
Vstupné: dobrovolné 

 
 

 

 
 
 

Biologie přelomu tisíciletí 
KDY:  v pondělí 23. března 2015 

ČAS:  od 17:30 hodin 

KDE:  v zasedací místnosti piaristického kláštera, Příbor 

VSTUPNÉ:  dobrovolné  
 

Biologie je typická mimo jiné tím, že v ní probíhají změny nejen na jejím okraji, nýbrž přímo 
v jejích základech na úrovni základní či střední školy. 
Co všechno ještě před čtvrtletím platilo a nyní již neplatí? Může uvnitř živočichů probíhat 
fotosyntéza? Platí ještě, že matka je jistá, otec nejistý? Co to jsou kmenové buňky a k čemu je lze 
využít? Co nám o nás říkají naše viry? Máme se virů bát? A může nás úspěšně napadnout ještě 
něco jednoduššího než viry? Jak vypadá válka o antibiotika? Existují bakterie, které jsou 
geneticky blíže k lidem než k některým současným bakteriím? 

                                                                                                 
           PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

         Mgr. Pavel Netušil 
         středoškolský učitel 
         Masarykovo gymnázium 

 
Ve spolupráci s městem Příborem. 

Cyklus přednášek „O nás“ 
V podání erudované kinezioložky a speciální pedagožky s 18 lety poradenské 
a lektorské praxe v oblasti osobnostního rozvoje, mezilidských vztahů a práce s dětmi 
se specifickými poruchami učení a chování Mgr. Ivany Mutinové. 
 

Manipulují mě – už ne !!! 
Kdy: ve středu 1. dubna 2015 

Kde: salónek piaristického kláštera, Příbor 

Čas: v 17:45 hodin 

Vstupné: 50 Kč 
 

V našem životě se občas objevují lidé, kteří mají s námi 
tendence manipulovat. Může to být doma, na pracovišti nebo 
i mezi přáteli. Cílem přednášky je seznámit vás s několika 
jednoduchými technikami, které mohou pomoci tuto manipulaci 
zastavit. 

Ve spolupráci s městem Příborem. 
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Hledáme brigádníka                                     
- paní nebo slečnu, nekuřačku,                          

dobrý zdravotní stav.                                 
Nástup od března 2015, nebo dle 
domluvy. Předmět práce je balení 

zboží pro eshop v Příboře.                     
Pro více informací volejte              

608 851 976. 

 
 

 

Kdo má zájem o (především nezávislé) 
cestování a chtěl by se připojit 

do realizačního týmu na přípravu 
pravidelného cyklu přednášek.                                          

Kontaktujte mne na e-mail: 
ludek.kaluza@gmail.com                                                                                                        

Případně na mobil: 737 634 814.                                                                                                                                    
MVDr. Luděk Kaluža 

 
                                     
 
 
 

                                                                                                                       spol. s r. o. 

Hřbitovní 74a, Nový Jičín  
 tel. 605 925 932 Mlčoch L. 

 

pevná linka 556 709 032 ,  www.tranas.wz.cz , e-mail: kamenictví@post.cz 
           

 z důvodu nárůstu ceny dolaru a eura dojde k zvýšení cen dovozové žuly 
 využijte naši nabídku na zhotovení pomníku, nebo rekonstrukci hrobu        

ze skladových zásob v loňských cenách - navíc nyní se slevou  
    

NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH DESEK SE NYNÍ POSKYTNE 
 

JARNÍ  SLEVA  20 %             
itově, přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a neděli                               

INKLUBÁTOR

Máte nápad a nevíte, jak začít, nebo se toho bojíte, pořád posunujte start, 
neumíte je "dotáhnout"?

Nemáte nápad, nebo jich máte hodně a nevíte, jak najít/vybrat ten pravý? 
Nebo byste se rádi přidali k někomu jako realizátor a dotahovač?

Jste zaměstnanec a chcete provést změnu ve vaší firmě, inovovat a dopředu 
si ověřit nápad, než s ním půjdete ven?

Podnikáte a chcete zlepšit své podnikání, vyladit skutečnou hodnotu, upravit 
současné produkty a byznys model. Zatím nevíte? Hledáte? 

Nebo jen chcete získat inspiraci a nový pohled na věci kolem sebe?

Start
Startujeme 19. 2. 2015 od 17:00 hodin nezávazným Informačním nášupem 
v Novojičínském coworkingovém centru! 

Kontakty
www.facebook.com/CoworkingNJ        inklubator@gmail.com        775 696 170
Adresa: B. Martinů 1994/4, Nový Jičín (areál Novojičínského vzdělávacího centra)

ve spolupráci s Viva Ostrava vivaostrava.cz/inklubator 
a Coworkingovým centrem v Příboře www.ccpribor.cz

PROFICIO

ZA TO DOSTANETE

5 workshopů + 5 konzultačních setkání 
vedení a podpora zkušenými mentory

2 dny coworku v Příboře nebo Novém Jičíně 
po dobu trvání Inklubátoru

50% slevy na vzdělávací akce PROFICIO, o.s. 
po dobu trvání Inklubátoru

řadu vzájemných kontaktů, informací, sdílení …

Pak právě pro vás je INKLUBÁTOR, tříměsíční intenzivní program, 
ve kterém se zaměříme na nalezení, ověření a realizaci Vašeho 
nápadu až do fáze, kdy může vydělávat! 

CENA

3 000 Kč
2 500 Kč
studenti

Inklubátor program
19. 2.
Informační nášup
Podáme vám informace o inklubátoru - co získáte tím, že ho projdete? Jaké jsou vaše osobní hodnoty, 
směry zájmu a podnikatelské nápady.

11. 3.
Workshop Startujeme
Odstartuj svůj nápad/změnu. Uvědomte si, co chcete dělat a proč? A začněte to i dělat. My vám na to 
dáme nástroje.

25. 3.
Efektivní byznys model na 1 stránku 
Selským rozumem přijdete na to, jak zrealizujete nápad, na kterém můžete vydělat. Kdo jsou vaši zákaz-
níci? Jaké jsou jejich potřeby? Jak je naplnit? Jak se k nim dostat? Kdo je vaše konkurence?

8. 4.
Praktický workshop: "Základní produkt k otestování" 
Řešení a nápady na základní produkt/službu, hypotéza k ověření a kroky (co a jak a s kým) k otestování 
vašeho nápadu.

22. 4.
Věta, která prodává (pitch + marketing)
Krátká a efektivní prodejní věta - jak stručně vysvětlit, co dělám a vzbudit zájem?

13. 5.
Burza nápadů a dovedností
Nechcete realizovat váš nápad sám? Chcete někoho do týmu? Potřebujete se propojit?

27. 5.
Závěrečné prezentace
Potřebujete zpětnou vazbu? Hledáte investora?

• Aby se přihlásili jen ti, co změnu chtějí, nic zdarma nefunguje.
• Protože za ziskem je vždy nějaká investice.
• Protože je v něm řada praktických workshopů namísto obecných pouček.
• Protože obsahuje i místo v coworku.
• Protože vás povedou zkušení mentoři z praxe.
• Protože dostanete kontakty na odborníky.
• Protože jen jeden takový komerční workshop by stál víc. A my jich máme hned několik!

Proč se inklubátor platí?

vivaostrava.cz/inklubator www.ccpribor.cz
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HELP PŮJČKA 

PŮJČKA PRO KAŽDÉHO 

OSVČ, ZAMĚSTNANCI, ID, SD, MD 

5 000 - 50 000 Kč 
 

PŘÍKLAD: 

10 000 Kč ZA 310 TÝDNĚ 

Tel: 778 411 168 

Helpfinpujcka@seznam.cz 

PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 

S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 

ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 

ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2015!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Tel: 723 630 336 
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových  
  pomníků i zvířecích náhrobků 

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy písma  
  (zlato, stříbro, bronz, barva) 

▪ veškeré betonářské a likvidační práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního  
  sortimentu, tj. vázy, lampy,  
  fotoskříňky, fotokeramika, portréty 
  a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, schodišť  
   aj. 
 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku 
na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

Využijte předsezónní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníků, 
včetně broušení starších hrobů! 

 

PRONÁJEM GARSONIÉRY Příbor, ul. Jičínská, 1. n.p., po rekonstrukci. Tel: 723 827 617
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Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Šířka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 

Prodám byt 1+1 v Příboře, osobní vlastnictví, ul. Fučíkova - přízemí. Tel. 777 153 881.
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     OBEC LIBHOŠŤ 

INFORMUJE O SVÉM ZÁMĚRU 
PRONAJMOUT RESTAURACI 

 v budově č. p. 1, bývalé „Fojtství“ v centru obce Libhošť. 

Nabízené prostory s klenbovými stropy zahrnují vlastní plochu 
restaurace, kuchyň, skladové prostory, sociální zázemí pro personál         
a hosty. V průběhu roku 2014 byly kompletně zrekonstruovány, 
kuchyň nově vybavena a splňují veškeré hygienické i energetické 
požadavky na uvedený provoz.   

V souladu se zákonnými předpisy 
obec připravuje zveřejnění tohoto 
majetkoprávního záměru na úřední 
desce obce Libhošť v měsíci 
březnu, kde v zadávacích 
podmínkách budou uvedeny 
všechny další údaje a požadavky. 

Nájem za uvedené nebytové 
prostory byl stanoven na 1,- Kč /m2 
podlahové plochy měsíčně. 
K nájmu bude připočtena měsíčně 
paušální částka 5.000,- Kč za 
možnost používání nového 
gastronomického vybavení kuchyně 
a souvisejících prostor.    
 

Podrobnější informace týkající se pronájmu lze získat 
na Obecním úřadě v Libhošti. Tel. 556 730 319. 
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Letošní akce Mše a veselení o pouti sv. Valentina byla celý 
den prozářena hřejivým sluníčkem, a to také přispělo k velmi 
vysoké návštěvnosti této tradiční akce. Návštěvnost dle prodejců 
byla asi nejvyšší za posledních několik let. Bohatý doprovodný 
program byl zahájen uvítáním v 9:00 hodin společností Keltik. 

V 9:30 v kostele sv. Valentina byla sloužena mše. Po mši byl 
kostel do 14 hodin otevřen zájemcům k prohlídce. Návštěvníci 
pouti měli v  areálu Sokolovny možnost obdivovat zručnost 
kovářů, zastřílet si z  balisty nebo praku, vyzkoušet si sílu na 
siloměru, zasoutěžit si. Program byl proložen vystoupeními 
hudební skupiny Rabussa, která hrála a  zpívala středověké 
skladby a  písně. Do show sokolníků Vancoš byly zapojeny 
i děti. Kolorit této již tradiční příborské akce dotvářela rodinka 
v dobových kostýmech s dítětem, které vozila v dřevěném vozíku 
vystlaném kožešinami.

Nechyběl ani tradiční dřevěný kolotoč poháněný lidskou 
silou. Mnoho dětí se soustředilo u alchymie. U stánků s občer-
stvením, koláčky, perníčky, příborskými šif lemi, horkou 
čokoládou, stánku s vynikající kávou, vařonkou, punčem či se 
zabijačkou, ale i u dalších pochoutek se tvořily fronty a prodejci 
se ani na chvilku nezastavili. Rovněž prodejci rukodělných 
výrobků, šperků, hraček aj. byli s prodejem spokojeni. Snad každý 
návštěvník pouti si přišel na své. 

Muzeum a  pamětní síň Sigmunda Freuda připravilo dvě 
výstavy: „Svět loutek“, výstavu neprofesionálních loutkářů 
z  Příbora a  Nového Jičína, ta bude k  vidění do 26. 4. 2015, 
a výstavu „Symboly a jejich význam na sbírkových předmětech 
příborského muzea“. 

Novinkou letos bylo zpřístupnění nově zrekonstruovaného 
severozápadního křídla piaristického kláštera, malbami 
zdobeného refektáře, salónku a  zasedací místnosti. V  té byl 
promítán prezentační dokument o  piaristickém klášteře. 
V průběhu dne tyto prostory navštívilo odhadem 400–500 lidí. 
Valentinskou pouť každoročně navštěvuje i mnoho lidí z širokého 
okolí a ti rovněž využili možnosti prohlédnout si prostory piari-
stického kláštera.

V průběhu dne byly v  prodeji losy Valentinského štěstí 
a  po 14. hodině nastalo jejich losování o  pěkné a  hodnotné 
ceny. Ceny věnovali členové neformálního cechu podnikatelů 
z Příbora, prodejci a řemeslníci z poutě a město Příbor. Kdo se 
losování nemohl zúčastnit, mohl si na webových stránkách města  
www.pribor.eu zkontrolovat, zda něco vyhrál a v informačním 
centru v budově radnice si cenu do 27. 2. 2015 vyzvednout.

Zbývá ještě poděkovat všem těm, kdo se podíleli na přípravě 
Valentinské pouti. Děkujeme všem sponzorům, partnerům, 
městu Příboru, neformálnímu cechu podnikatelů, Technickým 
službám za technické zabezpečení, pracovnicím města Příbora, 
ale i Muzeu Novojičínska za přípravu jedné z největších příbor-
ských kulturních akcí.

Věřím, že i  v roce 2016 se na nás bude, stejně jako letos, 
usmívat sluníčko a návštěvnost bude vysoká, ne-li i vyšší.

Zpráva v Local TV - 10. zprávy,
premiéra 1. 3., reportáž - 11. zprávy, premiéra 8. 3.

Foto: Kamila Návratová

SLUNceM PROZářeNá VALeNTINSKá POUŤ
V PříBOře - NedĚLe 15. ÚNORA 2015

Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor


