
úvodem bychom chtěli použít citát od ne-
známého autora, ale je to zároveň přání:
“Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen 
štěstí, zdraví, láska a  přátelství dává smysl 
našim dnům.“ Toto vše Vám všem přejeme 
do nového roku 2017.
Stojíme před branami nového roku a všichni 
jistě přemýšlíme, jaký ten nový rok bude a co 
nám nového přinese, zda se nám něco pod-
statného v životě změní, či nikoliv. 
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás in-
formovat, co nového chystáme v  rámci 
města a oblastí, za které jsme zodpovědní.
V oblasti sociálních služeb nám začne přípra-
va na vypracování III. Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve městě a Plánu ro-
dinné politiky. Oba plány budou zpracovány 
na období 3 let od roku 2018 do roku 2020. 
Střednědobé plány se budou zpracovávat po-
mocí nástroje komunitního plánování, který 
zjišťuje potřebnost sociálních služeb ve městě 
a jejich rozvoj. V rámci komunitního pláno-
vání máme ve  městě zřízeny dvě pracovní 
skupiny a  to pracovní skupinu pro seniory 
a občany se zdravotním pojištěním a pracovní 
skupinu pro rodinu a děti a pro osoby ohro-

žené sociálním vyloučením. Pracovní jednání 
jednotlivých skupin jsou veřejná a každý člen 
pracovní skupiny si může přivést i hosta. Vá-
žení spoluobčané, budeme velmi rádi, když se 
do práce těchto pracovních skupin zapojíte, 
a svým aktivním způsobem ovlivníte rozvoj 
sociálních služeb na  území našeho města 
a  také směr rozvoje Plánu rodinné politiky 
ve městě.
S odborem kultury a cestovního ruchu plánu-
jeme i pro příští období zachování tradičních 
kulturních akcí ve městě, jako např. Valentin-
skou pouť, Mezinárodní den památek a sídel, 
Svatojánské ohně, III. ročník příborské lávky, 
Dny evropského dědictví a adventní koncer-
ty. Rovněž připravujeme spolu s organizacemi 
a institucemi ve městě další zajímavé spole-
čenské, kulturní a  vzdělávací akce. Občané 
města a jeho návštěvníci se mohou těšit na bo-
hatou nabídku kulturních akcí pořádaných 
nejenom v Kulturním domě, ale také v pia-
ristickém klášteře a piaristických zahradách. 
V rámci odboru rozvoje města – životní 
prostředí dojde v  počátku roku konečně 
k rekultivaci skládky komunálního odpadu 
ve  Skotnici, dále připravujeme revitalizaci 
starého hřbitova. 

MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA

LEDEN 2017
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

• Z jednání Rady města Příbora
• Pravidla zřizování vyhrazeného 

parkování 
• Oznámení o přestěhování pobočky 

České spořitelny 
• Preventivní přednášky Městské poli-

cie v prvních, třetích a pátých třídách 
Základní školy Npor. Loma v Příboře

• Předvánoční setkání s dárci krve
• Komise pro občanské záležitosti 

- činnost v roce 2016
• Knižní novinky na měsíc leden
• Rok 2016 v městské knihovně 
• Adventní věnce
• Předvánoční výlet do Vídně
• Časopis Připínáček v  celostátním 

finále 
• Procházka Sluneční soustavou
• Pasování na čtenáře
• Den otevřených dveří
• Stonožka a věda, která léčí
• Mikuláš ve škole
• „Svět v souvislostech“ – týdenní 

projekt osmých ročníků
• Dny otevřených dveří na Masarykově 

gymnáziu Příbor
• Adventní koncert duchovní a  var-

hanní hudby
• Nabídka pohybových kurzů na Ma-

sarykově gymnáziu
• Mikuláš u nás a ve školce
• Npor. Jaroslav Lohrer-Lom, příbor-

ský rodák - mladý hrdina od Sokolova
• Činnost Klubu seniorů města Příbora
• Předvánoční cestování
• Poděkování
• TOROLA CUP - vyhrála Ostrava, 

domácí kluci bronzoví
• Sport Tennis Club Příbor
• Cvičení pro všechny
• „Freudův pozdrav z Brazílie“
• Adventní recitál Evy Henychové
• Mikulášská nadílka na Hájově
• Rozsvícení vánočního stromu v Pří-

boře
• Adventní čas v Příboře
• Kulturní okénko na leden 2017
• Kulturní program – leden

Foto: Stanislava Slováková
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

48. schůze RM dne 29. 11. 2016 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Doporučila ZM schválit 5. změnu rozpočtu města Příbora 

na rok 2016 v následujících objemech:
Příjmy 176 423,40 tis. Kč což je zvýšení oproti 

schválené 4. změně rozpočtu 
města Příbora na rok 2016 
o 1 191,40 tis. Kč

Výdaje 176 830,40 tis. Kč což je zvýšení oproti 
schválené 4. změně rozpočtu 
města Příbora na rok 2016 
o 1 191,40 tis. Kč

Financo-
vání

407,00 tis. Kč což je beze změny oproti 
schválené 4. změně rozpočtu 
města Příbora na rok 2016 

 v  členění a  finančních částkách dle předloženého návrhu 
5. změny rozpočtu města Příbora na rok 2016.

- Doporučila ZM schválit rozpočet města Příbora na rok 2017 
v následujících objemech:
Příjmy 2017 149 030,00 tis. Kč
Výdaje 2017 146 335,00 tis. Kč
Financování 2017 -2 695,00 tis. Kč

 v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu roz-
počtu města Příbora na rok 2017.

- Doporučila ZM vzít rozpočtový výhled města Příbora na roky 
2018–2019 na vědomí.

- Souhlasila s  přijetím peněžitého daru příspěvkovou organi-
zací města Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul.  Komen-
ského č.  p. 458, ve  výši 42.126  Kč od  společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 
na úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin na období 
od 01.01.2017 do 30.06.2017.

- Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřeb-
ný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Školní jídelny 
Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, uvedený v evi-
denčním listě nakládání s  nepotřebným majetkem č.  1/2016/
ŠJK, mimo „Chladicí skříň 400 litrů“, inv. č. 02230-04, vedenou 
v evidenčním listě pod poř. č. 3.

- Schválila přijmout do  majetku města Příbora bezúplatně 
„Chladicí skříň 400 litrů“, inv. č. 02230-04, v celkové pořizovací 
hodnotě 21.325,60 Kč, která je ve vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského 

č. p. 458, a je uvedena v evidenčním listě nakládání s nepotřeb-
ným majetkem č. 1/2016/ŠJK pod poř. č. 3. 

- Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve  vlastnic-
tví příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Pří-
bor, ul. Komenského č. p. 458, v celkové pořizovací hodnotě 
239.112,05 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným 
majetkem formou likvidace, prodeje a bezúplatného převodu 
na zřizovatele dle návrhů organizace uvedených v evidenčním 
listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2016/ŠJK.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odpro-
dat právnické osobě Povodí Odry, s. p., nemovitost – po-
zemek parc. č. 3289/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
a obci Příbor o výměře 5 m2 za prodejní cenu 200 Kč/m2. 
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o  smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene pro stavbu „Příbor, p. č. 2721/3, Štěpán, 
NNk“ na pozemku parc. č. 2723, k. ú. a obec Příbor, v předlo-
ženém znění, mezi budoucím oprávněným společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín a budoucím po-
vinným městem Příborem.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, 
v předloženém znění, pro stavbu „Reko VTL TU 300233 Pří-
bor + 2 ks odv.“ na pozemku parc. č. 3090/8 v k. ú. a obci Příbor, 
mezi oprávněným právnickou osobou RWE GasNet,  s.  r.  o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a povinným městem Pří-
borem, v  rozsahu dle geometrického plánu č.  3130-59/2016 
zpracovaného GIS-STAVINVEX, a. s., na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu ve výši 42 Kč včetně DPH.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výbě-
ru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Pojištění majetku 
a odpovědnosti za újmu města Příbora“, kterou podal uchazeč 
Česká pojišťovna, a. s., útvar korporátního pojištění a zajištění, 
28. října č. p. 32, 702 86 Ostrava.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy na „Pojištění majetku a odpo-
vědnosti za újmu města Příbora“ s vybraným uchazečem Čes-
kou pojišťovnou, a. s., útvar korporátního pojištění a zajištění, 
28. října č. p. 32, 702 86 Ostrava.

- Souhlasila s  uzavřením smlouvy na  Havarijní pojištění vozi-
del města Příbora s  vybraným uchazečem Českou pojišťov-
nou,  a.  s., útvar korporátního pojištění a  zajištění, 28. října 
č. p. 32, 702 86 Ostrava.

- Odsouhlasila uzavření smlouvy, v předloženém znění,  o pře-
vodu práv a povinností stavebníka, vyplývajících z rozhodnu-
tí stavebního úřadu MÚ Příbor č.  j. 4134/2016/Kub OSÚP-
708/2016/7 ze  dne 05.10.2016 pro stavbu „Hospodářská bu-
dova s přístřeškem“ na pozemku parc. č. 556 v k. ú. Klokočov 

Na základě požadavků občanů se připravuje další vlna bez-
platného zapůjčení kompostérů. Ke snížení objemu směsného 
odpadu a třídění odpadů budou pokračovat přípravy vybudo-
vání nového sběrného dvora v lokalitě Točna a bude zahájen 
svoz biologicky tříděného odpadu od rodinných domů. Rovněž 
bychom chtěli v důsledku vybudování nové lávky přes řeku 
Lubinu provést revitalizaci parků v okolí Lubiny.
A co bychom chtěli v našem městě v roce 2017 zrealizovat 
z hlediska stavebních akcí a větších oprav?
Kromě drobných údržbových a záchovných činností bychom 
rádi pro zvelebení města a  spokojenost občanů dokonči-
li v  roce 2017 rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení 
na sídlišti Benátky, zrekonstruovali chodníky na ul. Fučíkova, 
realizovali opravy areálu městského koupaliště, včetně ob-
novy mobiliáře koupaliště, rekonstruovali sociální zařízení 
u tělocvičny bývalé ZŠ Dukelské a pokračovali v činnostech 
přípravy pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
za školou Npor. Loma. 
Dále bychom chtěli provést odstranění staré a instalaci nové 
lávky přes řeku Lubinu, která byla vybrána architektonic-
kou soutěží. Zcela novou tvář bychom chtěli vtisknout domu 

č. p. 245 a 247 na ul. Jičínské, který by měl projít kompletní 
rekonstrukcí. V plánu je i rekonstrukce chodníků na ul. Šver-
mova. Projekčně hodláme připravit pro rok 2018 realizaci 
bezbariérovosti budovy radnice – což znamená zbudování 
výtahu radnice, sociální zařízení pro tělesně a zdravotně po-
stižené spoluobčany a s tím spojený systém bezbariérového 
pohybu po budově radnice.
Mimo jiné bude město podávat žádosti o dotace na revitaliza-
ci bývalé ZŠ Dukelské včetně výměny výplní, také na výměnu 
oken, zateplení a nátěr fasády ZŠ Jičínské, rovněž na revitali-
zaci budovy Technických služeb města a také na vybudování 
nového sběrného dvora v lokalitě Točna.
K realizaci je připravena celá řada dalších akcí, jejichž usku-
tečnění vyplyne z návrhů a shody zastupitelů při schvalování 
1. změny rozpočtu města v březnu roku 2017. Samozřejmě vše 
jen na základě finančních možností města.

Vážení spoluobčané, závěrem bychom Vám chtěli popřát 
ještě jednou do nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Ing. Bohuslav Majer, starosta města  
a Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města
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Rada města Příbora na své 48. schůzi dne 29.11.2016 schválila 
„Pravidla zřizování vyhrazeného parkování pro držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P a jejich zákonné zástupce na místních komunikacích 
města Příbora“.

Tato pravidla umožnují prostřednictvím Technických služeb 
města Příbora, příspěvkové organizace, zřídit na místní komuni-
kaci vyhrazené parkování držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a jejich 
zákonným zástupcům za splnění těchto podmínek:
a. jedná-li se o osobu s tělesným postižením s omezením hybnos-

ti, která je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla 
a která je při pohybu odkázána na kompenzační pomůcky, jako 
je invalidní vozík nebo francouzské hole,

b. jedná-li se o rodiče, který pečuje o nezletilé dítě s těžkým tělesným 
postižením s omezením hybnosti, které je při pohybu odkázáno 
na kompenzační pomůcky, jako je invalidní vozík, francouzské 
hole nebo rehabilitační kočárek,

c. jedná-li se o rodiče nezletilého dítěte s mentálním postižením,
d. žadatel splňuje podmínky uvedené v bodech a), b) nebo c) a nemá 

jinou možnost parkování vozidla v garáži, ve dvoře, na svém po-
zemku nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště,

e. vozidlo, na něž žadatel žádá rozhodnutí o povolení vyhrazené-
ho parkování, musí být ve vlastnictví žadatele nebo osoby blízké 
pečující o žadatele, která má totožné trvalé bydliště s žadatelem 
a žije s žadatelem ve společné domácnosti.

Technické služby města Příbora, příspěvková organizace, na zákla-
dě žádosti žadatele a jeho zplnomocnění zajistí následující doklady:
a. vyjádření vlastníka místní komunikace,
b. stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích,
c. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace.

Na základě vydaného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace zajistí Technické služby města Příbora, pří-
spěvková organizace, realizaci svislého a vodorovného dopravního 
značení v souladu s platnými normami.

Žadatel uhradí Technickým službám města Příbora, příspěvkové 
organizaci, náklady spojené s vyřízením a s osazením dopravního 
značení.

Celé znění pravidel naleznete na  webových stránkách města 
Příbora – Právní předpisy města:

www.pribor.eu/obcan-1/pravni-predpisy-mesta/?page=4

Radka Ondrušáková, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ 
PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP A ZTP/P A JEJICH ZÁKONNÉ 

ZÁSTUPCE NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

INFORMACE PRO OBČANY

u Příbora, mezi převodcem městem Příborem a nabyvatelem 
Občanským sdružením Klokočov.

- Schválila úpravu Směrnice RM č.  6/2015 o  odměňování 
u příležitosti svatebních obřadů a vítání občánků s účinností 
od 01.01.2017 dle předloženého návrhu.

- Schválila Domovu Příbor, p. o., Masarykova 542, 742 58 Pří-
bor, IČ: 48804878, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční 
dar ve  výši 5.000  Kč na  opravu speciálního bezzápachového 
koše OdoCare.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého 
rozsahu pro realizaci akce „Těžba dříví v městských lesích Pří-
bor v roce 2017“.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vydat Obecně závaz-
nou vyhlášku města Příbora č.  02/2016 o  místním poplatku 
za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

- Schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 207/2016 na realiza-
ci stavby „Obecní dům č. p. 2, 3 Prchalov – stavební úpravy“ 
mezi městem Příborem a společností  JVAgro Morava, s. r. o., 
se sídlem Meziřičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ 26826411, navyšující cenu díla na 5.401.408,08 Kč, předlo-
žený prostřednictvím přílohy č. 1 této zprávy.

- Souhlasila s  realizací projektu „Profesní rozvoj pedago-
gů v  ZŠ Npor. Loma, Příbor“, registrační číslo CZ.02.3.X/ 
0.0/0.0/16_022/0001894, který bude realizován z  finančních 
prostředků OP VVV „Podpora škol formou projektů zjedno-
dušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit převod 
nedočerpaných finančních prostředků do  rozpočtu měs-
ta roku 2017 na  renovaci pískovcového kříže na  pozemku 
parc. č. 3097/25 v k. ú. Příbor přiděleného paní <anonymizo-
váno> a panu <anonymizováno> (v zastoupení paní <anony-
mizováno>).

- Schválila „Pravidla zřizování vyhrazeného parkování pro drži-
tele průkazu ZTP a ZTP/P a jejich zákonné zástupce na míst-
ních komunikacích města Příbora“

- Rozhodla v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o  vý-
běru nejvhodnější nabídky k  veřejné zakázce „Tisk Měsíční-
ku města Příbora“, kterou podala podnikající fyzická osoba 
Josef Kleinwächter, Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 12643441.

- Schválila znění zadání pro podání indikativních nabídek 
na  provozování soustav zásobování teplem na  ul.  Lomené 
a Nerudova dle předloženého materiálu.

- Uložila zaslat Výzvu pro podání indikativních nabídek dle 
důvodové zprávy (Tepelné hospodářství ve  smyslu bodu 
48/34/1).

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ul. Úzké, 
Příbor - III“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke  zpracování nabídky k  veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sta-
vební úpravy ul. Úzké, Příbor - III“.

Zpracováno dne 9. prosince 2016

Nová pobočka je stále na náměstí Sigmunda Freuda. Došlo ale k jejímu přestěhování z domu č. 19 (příborská radnice) do domu 
č. 35 (tzv. palác, bývalá prodejna elektro).

Otevírací doba byla prodloužena:    po – čt:   9:00 – 17:00 hod.
      pá:    9:00 – 16:00 hod.             Polední přestávka: 12:30 – 13:30 hod.

OZNÁMENÍ O PŘESTĚHOVÁNÍ POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY 
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Již tradičně pořádá komise pro občanské záležitosti setkání 
dárců krve a plazmy, abychom jim v době adventní poděkovali za 
vzácný dar, který v průběhu celého roku dávají potřebným lidem. 
Občanům Příbora, kteří darují potřebným vzácnou tekutinu, bez 
které člověk, kromě vody, nemůže existovat, poděkoval pan starosta 
Ing. Bohuslav Majer a předsedkyně komise pro občanské záležitosti 
PhDr. Marie Monsportová. 

V roce 2016 bylo pozváno na předvánoční setkání 14 bezpříspěv-
kových dárců krve a plazmy. Šest z nich dosáhlo v roce 2016 čtyřiceti 
odběrů (Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského), šest osmdesáti 
odběrů (Zlatý kříž ČČK III. třídy), jeden 160 odběrů (Zlatý kříž 
ČČK I. třídy) a jeden 250 odběrů (plaketa Dar krve – dar života). 

Setkání proběhlo 12. prosince 2016 v podvečerních hodinách v sa-
lonku piaristického kláštera v Příboře. Pozváni byli – Petr Děcký, Lu-
bomír Macíček, Marie Monsportová, Radmila Rejdová, Eva Janečková, 
Tomáš Juřena, Martina Benešová, Radim Hrnčíř, Jaroslav Richtár, Petr 
Tončík, Josef Žáček, Lenka Žáčková, Miroslav Beneš a Čestmír Kantor. 
Některé ze jmenovaných doprovodili také jejich blízcí.

Pod záštitou komise pro občanské záležitosti byly přítomným 
předány drobné dárky jako poděkování za jejich příkladnou činnost 
a při pohoštění si všichni v příjemné atmosféře poseděli a popovídali. 
Letos jsme požádali pana ředitele Základní umělecké školy v Příboře 

Iva Lacného o malé hudební vystoupení, které by nám setkání zpes-
třilo. Pan ředitel nám vyhověl a pro radost nám na flétnu zahrály 
žákyně ZUŠ Příbor – Marie Jurečková a Magdalena Kopková pod 
vedením paní učitelky Jiřiny Lacné. Nechyběla samozřejmě ani naše 
městská televize, která vše zaznamenala pečlivým okem kamery.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří snad budou příkla-
dem pro ty, kteří se k tomuto kroku ještě odhodlávají. Darovaná krev 
či plazma je darovaná šance na život.

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DÁRCI KRVE

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MĚSTSKÁ POLICIE V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V měsíci listopadu strážníci Městské policie Příbor opět zaví-
tali do prvních, třetích a pátých tříd Základní školy Npor. Loma 
v Příboře. Přednášky v prvních a třetích třídách byly zaměřeny 
zejména na dopravní výchovu, kdy byla dětem vysvětlena zá-
kladní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu po pozemní 
komunikaci, např. při přecházení přes přechod pro chodce, při 
chůzi po chodníku nebo po silnici nebo při jízdě na  jízdním 
kole. Důležité informace děti získaly i o reflexním oblečení a re-
flexních prvcích, které jsou nezbytné při pohybu po pozemní 
komunikaci za snížené viditelnosti. Strážníci se nevěnovali pouze 
dopravě. Děti byly vyzkoušeny ze znalostí čísel tísňových linek, 
vyzkoušely si, jak vůbec na tyto tísňové linky volat a prohlédly 

si i služební výstroj strážníků. V průběhu přednášek byly dětem 
nastíněny i  nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat, 
např. když jsou doma samy, co mají dělat, když najdou injekční 
stříkačku, nebo když jsou osloveny neznámou osobou na ulici 
nebo řidičem vozidla. 

Tématem přednášek v pátých třídách byly linky tísňového 
volání. Děti si na modelových situacích zkoušeli, jak se správ-
ně zachovat a jak volat na linku tísňového volání při dopravní 
nehodě, při nalezení nevybuchlé munice nebo úrazu elektric-
kým proudem, při šikaně nebo při oslovení spolužáka na silnici 
neznámým řidičem. Nakonec byly všechny děti za svou pozor-
nost, kterou věnovaly strážníkům, odměněny drobnými dárečky.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY MĚSTSKÉ POLICIE V PRVNÍCH, TŘETÍCH 
A PÁTÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY NPOR. LOMA V PŘÍBOŘE

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor

Foto: Ing. Silvie Strakošová
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V roce 2016 pracovali členové komise pro občanské záleži-
tosti v počtu deseti členů. Dalších 18 dobrovolníků navštěvovalo 
občany města - jubilanty ve 12 obvodech Příbora, včetně jeho 
místních částí Hájova a Prchalova.

V průběhu roku 2016 se konalo 11 pracovních setkání. 
Čtyřikrát ročně se zúčastnilo jednání komise i dalších 18 členů, 
kteří si vyzvedávali dárky pro jubilanty, sdělovali návrhy pro 
zlepšení kontaktu s jubilanty, případně řešili problémy, které se 
vyskytovaly v  jejich obvodech. Na pracovních setkáních, kte-
rá probíhají dle plánu práce, se pravidelně projednávalo plnění 
rozpočtu, operativně se řešily zadané úkoly či iniciativní návrhy 
členů nebo obyvatel města.

V roce 2016 proběhlo v  Příboře 4x vítání občánků, kde 
bylo slavnostně přivítáno 49 nových občánků. Komise v  této 
souvislosti zajišťuje zápisy do kroniky a dárky a ve spolupráci 
s Mateřskou školou Pionýrů a ZŠ Jičínskou milý kulturní pro-
gram. Za ochotu a  výbornou spolupráci patří paní ředitelce 
Jordánkové, paní učitelce Filipové a paní učitelce Rejmanové, 
samozřejmě se všemi účinkujícími dětmi, velký dík.

V červnu proběhlo jako každým rokem vyhodnocení devíti 
nejúspěšnějších žáků a studentů příborských základních škol 
a gymnázia. Komise  pomáhá také při organizaci předávání ma-
turitních vysvědčení.

V září členky předávaly prvňáčkům praktické dárky za-
koupené z rozpočtu komise. Ve stejném měsíci se konalo také 
slavnostní setkání sedmdesátníků, tentokrát již v rekonstruo-
vaných prostorách Kulturního domu Příbor. Z 32 přihlášených 
sedmdesátníků se jich na setkání dostavilo 25. V říjnu se pak 
konalo již podruhé i  setkání pětasedmdesátníků, na  které 
se dostavilo 28 oslavenců z přihlášených jednatřiceti. Komise 
pro jubilanty zajišťovala kulturní program a  zakoupila dár-
ky a květiny pro oslavence. Pro oslavence tentokrát nakreslily 
krásné obrázky děti z  prvního stupně Základní školy Npor. 
Loma v Příboře. Obě setkání proběhla již tradičně také za účas-
ti představitelů města v čele s panem starostou Ing. Bohuslavem 
Majerem a paní místostarostkou Ing. Danou Foriškovou, Ph.D. 
O kulturní vystoupení se postarala Umělecká agentura Zuzany 
Rausové a folklorní soubor Pramínky.

Komise se dále podílela i na obřadech výročí svateb. V roce 
2016 to byly dvě zlaté a jedna diamantová svatba. V prosinci 
byly zakoupeny vánoční dárky pro Domov Příbor. Dárky 
v Domově seniorů byly předány osobně paní místostarostkou 
za asistence matrikářky a tradičně také v Dětském domově 
Příbor komisi zastoupily paní Miluše Bergrová a paní Lud-
mila Sklenovská. 

Komise projednává také návrhy na ceny obce a čestného 
občanství, pokud jsou v daném roce nějaké předloženy. V roce 
2016 projednala komise jeden návrh na cenu starosty, dva návr-
hy na cenu obce a dva návrhy na čestné občanství in memoriam. 

Tyto ceny byly uděleny v září při příležitosti Dnů evropského 
kulturního dědictví. 

V průběhu roku členky úzce spolupracují s kluby seniorů 
ve městě, navštěvují obyvatele Domu s pečovatelskou službou 
a Domov Příbor. Komise jednou ročně odměňuje také čestné 
dárce krve a předává jim věcné dary. V roce 2016 bylo pozváno 
k předání drobných dárků a poděkování 14 bezpříspěvkových 
dárců krve a plazmy. 

O akcích organizovaných komisí pro občanské záležitosti si 
mohou občané přečíst v průběhu roku v Měsíčníku či na webo-
vých stránkách města, nebo reportáže o nich zhlédnout v Local 
TV Příbor.

Všichni členové komise a  jejích subkomisí pracovali po 
celý rok 2016 nezištně, iniciativně, s chutí a pochopením pro 
potřeby obyvatel našeho města. Za tuto činnost patří všem 
obrovský dík.

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, členka komise

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - ČINNOST V ROCE 2016

Blahopřání paní Adolfině Rožnovské ke stým narozeninám. 
Foto: Stanislava Slováková

Předání významných ocenění zasloužilým občanům města při příle-
žitosti Evropských dnů kulturního dědictví.  Foto: Lukáš Ukropec

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU

Jana Domitrová
Karel Gilar
Miroslav Kozar
Oldřich Šumbera
Alois Valchář
Ludmila Gansová

Ludmila Gilarová 
Jaroslav Kroupa
Jozef Kuman
Vlastimil Matula
Pavla Nantlová
Jiřina Svobodová

Josef Caloň
Ladislav Jerguš
Milada Busková
Jaroslava Dostálová
Marie Konvičková
Jan Laník

Božena Michná
Ludmila Švrčková
Věra Vidomusová
Jiřina Dvořáková
Blažena Krestová
Věra Veličková

Marie Paterová
Karla Jahnová

Zároveň blahopřejeme obyvatelkám Domova Příbor, které slaví tento měsíc své narozeniny:   
 Marie Juříková  Bohuslava Randulová 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LEDEN

Brazilský spisovatel Paulo Coelho v  románu Vyzvědačka 
předkládá mimořádný portrét ženy, dobrodružný román i pří-
běh lidského zrání. Paříž roku 1917, vězení Saint-Lazare. V cele 
tráví dny žena, jejímž jediným přáním je, aby její dcerka jednou 
poznala pravdu o své matce. Proto se chápe pera, aby vylíčila svůj 
dobrodružný a mnohdy kontroverzní život. Touto ženou je údaj-
ná špionka, tanečnice a svůdkyně nejbohatších a nejmocnějších 
mužů té doby Mata Hari.

Nitranská brána smrti je název další historické detektivky 
Vlastimila Vondrušky. Při vojenské výpravě do Horních Uher 
proti králi Štěpánovi obsadí vojska Přemysla II. Otakara Nitru. 
Zatímco hlavní síly pokračují v tažení, město dočasně spravuje 
zástupce českého krále Oldřich z Chlumu. Má za úkol vypátrat 
relikviář, který se ztratil z baziliky svatého Emeráma. Než však 
začne vyšetřovat, objeví se oběšený kanovník, záhy pak mrtvola 
bez hlavy a po ní další…

Americký spisovatel Eric Rickstad nás v detektivce Tiché 
dívky zavede do nejtemnějších koutů Nové Anglie, do míst, 
kde se návštěva po setmění turistům nedoporučuje. Soukromý 
vyšetřovatel Frank Rath žije v zapadlém městečku v severním 
Vermotu a  sám vychovává dceru. Jednoho dne je u  silnice 
nalezeno opuštěné auto a jeho majitelka, krásná mladá dív-
ka, zmizí beze stopy. Brzy se začnou ztrácet další mladé ženy 
a policie i Rath se snaží přijít na to, co dívky spojuje. Ratha 
trápí vlastní násilná a bolestná minulost a znovu zjišťuje, že 
zlo číhá všude.

Knihu vzpomínek a fejetonů Laskonky vydala spisovatelka 
Barbara Nesvadbová. Proč si neustále obouváme boty, které 
přece vždycky tlačily… Může existovat nevěra, která nezraňuje? 
Opravdu lze mít sex bez závazků? A kdy přijde po střídavé péči 
i střídavá povinnost a role rodičů se konečně vyrovnají? Povíd-
ky o nešťastné zamilovanosti a šťastných flirtech. 

Americký spisovatel Jeffery Deaver napsal už dvanáctý 
případ Lincolna Rhyma - Ocelový polibek. Amélie Sachsová 
pronásleduje muže podezřelého z vraždy. Jde mu v patách až 
do nákupního centra, a zatímco podezřelý v klidu popíjí kávu, 
Sachsová přivolá posily a přemýšlí, jak ho zatknout, aniž by vy-
volala rozruch. Její snaha ale přijde vniveč: centrem se vzápětí 
rozlehne zoufalý křik, protože kohosi rozdrtil porouchaný es-
kalátor, a v nastalém zmatku podezřelý uprchne. Zpočátku to 
vypadalo jako nešťastná shoda okolností s tragickým následkem. 
Brzy se ale začnou vynořovat skutečnosti, které smrt z eskaláto-
ru staví do zcela jiného světa. 

Pokračování bestselleru Než jsem tě poznala Jojo Moyesové 
nese název Život po tobě. Louisu Clarkovou nacházíme v situa- 
ci, kdy se po vážném úrazu vrací do rodného města, aby se o ni 
postarali rodiče. Jako by byla najednou na začátku cesty - ži-
vot po Willově smrti totiž znamená učit se leccos znovu, stavět 
na nových základech. Záchranář Sam Fielding by snad mohl být 
právě tím, kdo Louise pomůže vrátit se do života. Jenomže pak 
se z Willovy minulosti nečekaně vynoří Lily – jeho šestnáctiletá 
nezvladatelná dcera. A všechno je rázem jinak…

Městskou knihovnu v současné době navštěvuje 1136 čtenářů, 
z toho 406 dětí. Nakoupily jsme přes 1400 knih a vybrat si čtenáři 
mohou ze 42 druhů periodik. 
Ve statistice nejpůjčovanějších knih zvítězila zásluhou čtenářů z řad 
gymnazistů kniha George Orwella Farma zvířat, pak historická 
detektivka oblíbeného autora Vlastimila Vondrušky Letopisy krá-
lovské komory IX. a román Lucy Dawsonové Milenka mého muže. 
V oddělení pro děti se nejvíce četly Deníky malého poseroutky Tho-
mase Kinneyho a dobrodružné knížky Thomase Breziny Klub tygrů.

V uplynulém roce 2016 si mohli naši čtenáři a návštěvníci nejen 
půjčit některou z knih, některý z časopisů, novin, ale mohli si opět 
vybrat z mnoha kulturních a výtvarných akcí. 
Pro základní školy, mateřské školy a gymnázium jsme uspořádaly 
dohromady 27 knihovnických lekcí. Dále se žáci zúčastnili poví-
dání se spisovateli, ilustrátory a také zhlédli představení divadla 
Listování. 
Zajímavé byly cestopisné besedy o Ázerbajdžánu, Sibiři, ostrově 
Madeira nebo o Tajemných pyramidách v Bosně. Skvělou přednáš-
ku s názvem Léčebný kód měla u nás PhDr. Stanislava Podžorná 
a o fantastických záhadách přednášel spisovatel Arnošt Vašíček.
Poslední květnové úterý jsme uspořádaly v piaristických zahradách 
Den dětí s knihovnou a také jsme v zahradách pasovaly prvňáky 
ZŠ Jičínské na čtenáře. Pro žáky ZŠ Npor. Loma předvedl své Po-
hádkové malování ilustrátor Adolf Dudek. Spisovatelka Zuzana 
Pospíšilová zase dětem z druhých tříd představila své pohádky 
a příběhy. V rámci Týdne knihoven proběhl Komiksový workshop 
s ilustrátorem Danielem Vydrou pro šesťáky a pro veřejnost jsme 
uspořádaly Kabelkový jarmark. Knihovnu navštěvovali žáci základ-
ních škol i gymnázia v rámci knihovnických lekcí, přicházely také 
děti z mateřských školek z Příbora i Kopřivnice.    

Celý rok probíhaly na dětském oddělení akce pro děti, zamě-
řené na výtvarný projev – Odpoledne s krokodýlem Teodorem. 
Děti tvořily valentýnské, velikonoční i vánoční dekorace, přáníčka 
ke Dni matek, halloweenské dýně na podzim a v létě, kdo měl čas, 
přišel na Prázdninové dílny.

Počítáme s tím, že i rok 2017 bude v městské knihovně stejně 
bohatý!

Krásný rok 2017 plný pohody  
a dobré nálady Vám přejí  
pracovnice městské knihovny.

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

ROK 2016 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - OHLÉDNUTÍ 
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11. listopadu vyrazili žáci naší školy - 
ZŠ Npor. Loma Příbor učící se německý 
jazyk na výlet k našim sousedům do Vídně. 
Byly to děti ze sedmého, osmého a devá-
tého ročníku a společně s nimi jely paní 
učitelky Vladislava Strnadová, Milada Maš- 
čuchová a Kateřina Dolná. 

Z Příbora se vyráželo za brzkých ran-
ních  hodin, přesto nikdo nezaspal, ani 
nezapomněl pas, a  tak se mohlo vyjet. 
Cesta probíhala bez problémů a před de-
sátou hodinou jsme byli ve Vídni.

Náš náročný den začal návštěvou 
úchvatné architektonické památky Hun-
dertwasserhaus. Tato pestrobarevná 
zajímavá stavba, neuznávající pravidla, 
všechny velmi zaujala. Hodně času děti 
strávily v obchodě, který je postaven ve stej-
ném duchu jako Hundertwasserhaus, 
a mohly si tak koupit nějakou památku.

Dále naše pouť Vídní pokračovala 
k zámku Schönbrunn, kde jsme na sebe 
nechali dýchnout trochu historie z dob 
Habsburků, kterým zámek sloužil jako 
letní rezidence. Při procházce zámecký-

mi zahradami si žáci mohli představovat, 
jak si zde hrály generace malých králov-
ských potomků.

Odtud jsme již vyrazili do  centra 
Vídně, kde jsme si prohlédli Hofburg.  
Na slavné ulici Graben měli žáci rozchod, 
mohli nahlédnout do Stefansdomu, či na-
vštívit obchody. Poté jsme se šli podívat 
k Wiener Rathaus, kde nás čekalo překva-
pení v podobě zahájení vánočních trhů. 
Děti tak měly možnost zakusit atmosfé-
ru vánoční Vídně, která má bezpochyby 
své kouzlo. 

Celým dnem nás prováděla paní 
průvodkyně Veřmiřovská, která nás 
obeznámila s různými zajímavostmi. Uka-
zovala nám jednotlivé památky, ale také 
nám připomněla historická fakta s nimi 
související.

Přestože jsme za celý den nachodi-
li mnoho kilometrů, dětem zůstalo ještě 
dostatek energie a  cesta zpět proběhla 
ve veselém duchu. Celá akce měla pozitivní 
ohlas a věříme, že se v příštích letech bude 
moci zopakovat.

Snad všechny děti se těší na Vánoce a výjimkou nebyly ani 
naše děti ze školní družiny při Základní škole Příbor, Jičínská.

K přípravě na Vánoce neodmyslitelně patří advent a jeho 
nejznámější symbol – adventní věnec. Děti ze školní družiny 
vyráběly věnce již celý minulý týden. Každý si donesl potřebné 
výtvarné pomůcky a za pomoci a pod vedením paní vychova-
telek vznikly krásné výtvory z převážně přírodních materiálů.

V celostátním finále soutěže Školní časopis roku 2016 zís-
kal Připínáček 1. místo za titulku a celkové 7. místo v kategorii 
I. a II. stupeň.

Do finále, které se konalo 1. prosince na Střední polytechnic-
ké škole v Brně, postoupil náš školní časopis z 1. místa v krajském 
kole. Letošního 10. ročníku soutěže se účastnilo 486 časopisů zá-
kladních a středních škol z celé republiky. Kategorie I. a II. stupně 
ZŠ, ve které soutěžil i Připínáček, byla nejobsazenější. O to cen-
nější je pro nás úspěch v tak velké konkurenci, který je zásluhou 
skvělé týmové práce celé redakce.

Bc. V. Strejčková za vychovatelky Školní družiny ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská

Mgr. Kateřina Dolná a Mgr. Vlaďka Strnadová, Základní škola Npor. Loma Příbor

ADVENTNÍ VĚNCE ČASOPIS PŘIPÍNÁČEK 
V CELOSTÁTNÍM FINÁLE 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO VÍDNĚ

ZE ŠKOL
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Jak už se stalo na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor zvykem, 
navštívili i žáci letošního 5. ročníku planetárium v Ostravě. Po 
delší přestávce, kdy bylo planetárium v rekonstrukci, jsme se už 
všichni těšili na zajímavý zážitek. 

Už před začátkem programu si děti prohlížely růz-
né expozice umístěné v  prostorách okolo hlavního sálu, 
které se týkaly planet, naší Země, Slunce, galaxií a jiných 
vesmírných jevů. Vše bylo přehledně zobrazeno a  velmi 
srozumitelně popsáno. Mimo to si děti na interaktivních 

modelech mohly vyzkoušet, jak vzniká zemětřesení, vlny 
tsunami, tornáda aj. 

Samotný program s názvem „Napříč Sluneční soustavou“ byl 
víc než zajímavý. Děti si zopakovaly zábavnou formou vše, o čem 
se učily v přírodovědě, a dozvěděly se i mnoho nových informací. 

Po ukončení prohlídky planetária jsme se přesunuli do láz-
ní Klimkovice, kde si děti s velkým zaujetím prohlédly zvláštní 
architekturu zdejších pavilonů, splnily zadané úkoly a samozřej-
mě utratily své kapesné. 

Je již tradicí, že po ukončení předslabikářového čtení jsou 
prvňáčci naší školy ZŠ Npor. Loma Příbor slavnostně pasováni 
na čtenáře.

Je to období, kdy zvládnou přečíst některá písmena, slabiky 
a jednoduchá slova.

Na to, jak se jim vše daří, se přišel podívat pan král s paní 
královnou. 

Prvňáčci ukázali, co vše se naučili. Zpívali, tancovali, předná-
šeli básničky a četli. Protože byl pan král s prací žáků spokojen, 
pasoval všechny přítomné na čtenáře. Každý si odnesl pamětní list, 
medaili a Slabikář. Všichni panu králi slíbili, že budou opatrovat 
knížky jako nejvzácnější poklad a budou se k nim chovat s úctou. 

Dne 26. 11. 2016 se na  naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor 
uskutečnil již poněkolikáté Den otevřených dveří, jehož sou-
částí byl program pro předškoláky – Škola nanečisto. Od 10:00 
do 14:00 hodin se tedy po chodbách a třídách naší školy tentokrát 
pohybovali nejen žáci a učitelé, ale i široká veřejnost. Návštěvníci 
měli možnost zhlédnout nejrůznější práce dětí – zimní básničky, 
zeměpisné projekty, výkresy či vánoční ozdoby a dekorace, které 
si mohli také zkusit v jednotlivých třídách sami vyrobit. Součástí 

Dne otevřených dveří byla také práce v dílnách, vánoční zpívání 
či chemické pokusy. Chybět nesmělo samozřejmě občerstvení, 
o které se postarali žáci šestého ročníku. Z jejich kuchařského 
umění bylo možno ochutnat za symbolické ceny dobroty slané 
i sladké. Největší úspěch sklidily kuřecí řízky a sladké palačin-
ky, které zmizely jako první. Tímto chceme všem, kteří k nám 
zavítali, poděkovat za návštěvu a těšíme se na viděnou v příš-
tím školním roce. 

Mgr. Dana Svobodová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Říčková, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Petra Urbanová, Základní škola Npor. Loma Příbor

PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Planetárium - OstravaKlimkovice-lázně
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Jako každý rok se i  letos v první prosincový pátek sjely děti 
ze stonožkových škol do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Pra-
ze na slavnostní Mši svatou pro Stonožku, na niž je pozval pražský 
arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O. P. 
Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl náčelník 
Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní 
nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dět-
ské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, 
Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Mi-
roslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské 
univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát 
JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka 
v průběhu let spolupracovala, a mnoho dalších.

Naši žáci ze ZŠ Npor. Loma Příbor spolu s kamarády ze dvou 
kopřivnických škol se této akce také zúčastnili. Zapojili jsme se 
totiž do výtvarné soutěže „Věda, která léčí“. Z výkresů dětí byla 
uspořádána výstava a výtěžek jde na výzkum Crohnovy nemo-
ci, který probíhá ve Fakultní nemocnici v Plzni ve spolupráci se 
Západočeskou univerzitou. Naše škola získala čestné uznání za 
účast v této soutěži.

Po skončení mše jsme si prohlédli Hrad, prošli se po Karlově 
mostě, na Staroměstském náměstí navštívili vánoční trhy a na-
konec se prošli po Václavském náměstí.

Jako každý rok nás 5. 12. navštívil Mikuláš, anděl a rozdovádění čerti. Moc jsme se na ně všichni těšili. Nejvíc byly nadšené 
děti z prvního stupně, které měly připravené hezké písničky a básničky. Zlobivé děti si čerti označili svým znamením a pohrozili 
peklem, pokud se nepolepší. Na závěr všechny děti dostaly malou sladkost, za kterou děkujeme Spolku rodičů ZŠ Příbor. 

Tato akce se velice vydařila a těšíme se na příští rok, kdy opět budeme očekávat příchod Mikuláše.

Mgr. Ján Drtil, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Daniela Grohmannová, Základní škola Příbor, Jičínská

STONOŽKA A VĚDA, KTERÁ LÉČÍ

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Není čert jako čertNadílka v 5. B
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Dochází skutečně ke  globálnímu oteplování? Chceme 
levné věci za každou cenu? Máme dost vody? Jak by vypadal 
svět bez včel? Koho pálí palmový olej? Obejdeme se bez návy-
kových látek? Máme se bát očkování? Jaká je temná strana 
lásky? Komunikujeme více… Komunikujeme lépe? Vymys-
lely stromy internet dávno před lidmi?... To jsou jen některá 
ze zadání, nad kterými se v posledním listopadovém týdnu za-
mýšleli žáci osmých tříd Základní školy Příbor, Jičínská. 

Témata, která provokativně položené otázky otevírají, spa-
dají do  oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Fenomén 
migrace, fanatismus, extremismus, negativní změny životního 
prostředí, nedostatek vody nebo nespravedlnost a porušování 
lidských práv představují velké aktuální problémy, které sou-
časná generace mladých lidí bude v blízké budoucnosti nucena 
řešit. Typickým rysem všech těchto problémů je, že i dospělí lidé 
mají potíže se v nich zorientovat a utvořit si na ně vlastní názor. 
Proč? Protože příčiny těchto problémů jsou velmi komplexní 
a  pokud jim chceme správně porozumět (abychom je mohli 
efektivně řešit), musíme propojit vědomosti z různých oborů, 
jako jsou např. historie, přírodověda, ekonomie nebo politika. 
To je náročné. Vyžaduje to totiž aktivní přístup, dovednost 
vyhledávat informace, kriticky je srovnávat a – přemýšlet! Vět-
šinou pro ně neexistuje jedno univerzální jednoduché „správné“ 
řešení, což je matoucí… Ale takový už je život.

Když uvážíme, že mnoho žáků se po opuštění základní 
školy už nikdy s dějepisem nebo přírodovědou nesetkají (bu-
dou se vzdělávat už jen v rámci svého specializovaného oboru 
a připravovat se na vykonávání zvolené profese), vzniká zde 
nebezpečí, že tito úzce zaměření odborníci nebudou mít šir-
ší povědomí o důležitých problémech současnosti. Jak se pak 
jako občané budou moct kompetentně rozhodovat v politic-
kých otázkách, které zahrnují život v celé jeho šíři a vztazích? 
Nezbude jim, než důvěřovat médiím, politikům a  oborní-
kům, kteří však jejich nevědomost mohou snadno zneužít 
k manipulaci… To je strašidelná vize nutně ústící v destrukci 
společnosti a planety. 

Abychom tomu předcházeli, snažíme se využít příležitos-
ti, a vytváříme projekty, které tyto problémy odkrývají. Jejich 
prostřednictvím učíme žáky se v nich orientovat a zároveň bu-
dovat užitečné dovednosti, jako jsou např. čtení a porozumění 
textu, dovednost formulovat své názory, komunikovat, disku-
tovat, argumentovat, vyjadřovat se a prezentovat se před lidmi 
či ovládat techniku a různé počítačové aplikace.

V rámci tohoto projektu jsme vyrazili také na jednodenní 
exkurzi do Muzea romské kultury a do Technického muzea 
v Brně. Zde žáci absolvovali program „Od tamtamů k interne-
tu“, prohlédli si expozici dinosaurů a měli možnost sledovat 
ovládání 3D tiskárny.
K závěrečné obhajobě žákovských prací jsme letos přizvali také 
dvě absolventky naší školy, žákyně gymnázia Příbor, které spolu 
s učiteli poskytovaly žákům hodnotící zpětnou vazbu. Závě-
rem jsme se jich zeptali, jak se jim vystoupení žáků líbila a jak 
tento projekt hodnotí: 

„Projekty konané na Základní škole Příbor Jičínská jsou dle 
našeho názoru velmi přínosné. Žáky odmalička připravují 
k  vypracovávání větších seminárních prací na  střední škole 
a zároveň je učí mluvit před obecenstvem, vyjadřovat a obha-
jovat svůj vlastní názor. Jako absolventky této školy můžeme 
říct, že se nám schopnosti nabyté během devíti let na této ško-
le mnohokrát hodily.
Obhajoby prací, které jsme měly možnost zhlédnout, byly větši-
nou velmi zdařilé. Žáci dokázali plynule a smysluplně hovořit. 
S pomocí své prezentace v powerpointu seznamovali ostatní 
spolužáky s danou problematikou. Velký přínos je také nutné 
vidět ve volbě vypracovávaných témat, z nichž většina se nás 
přímo dotýká. Jsou to záležitosti nejen naší republiky, ale ce-
lého světa. Je důležité, aby se žáci již v mladším školním věku 
učili orientovat ve světě přeplněném informacemi, přemýšlet 
a nebýt jen tzv. ovcí v davu.“

Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská

„SVĚT V SOUVISLOSTECH“ – TÝDENNÍ PROJEKT OSMÝCH ROČNÍKŮ
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Poslední listopadový víkend bylo na Masarykově gymnáziu 
opravdu rušno. Během pátečního odpoledne a  sobotního do-
poledne se dveře školy otevřely pro bezmála 250 návštěvníků. 
Zaměstnanci i  žáci školy připravili opravdu bohatý program, 
a proto se hosté snad ani na minutu nenudili. 

Při vstupu do školy mnohé překvapil, některé dokonce i vyle-
kal císař František Josef I. sedící ve vestibulu. Figurína v životní 
velikosti byla vyrobena u příležitosti stého výročí panovníkova 
úmrtí a byla doplněna malou výstavou. Chodba v přízemí byla 
plná rozličných vůní, které se linuly jednak z učebny chemie 
a z chemické laboratoře, jednak z učebny francouzského jazyka, 
ve které žáci připravovali tradiční francouzské palačinky. V tělo-
cvičně byly prezentovány nové pomůcky pro rozvoj pohybových 
dovedností i informace o sportovních kurzech pro děti.   

Zájemci o studium se nejvíce pohybovali v blízkosti infor-
mačního centra v  prvním patře. Zajímali se o  učební plány, 
studijní literaturu, podmínky přijímacího řízení a možnosti pří-
pravy na přijímací zkoušky. Naše škola nabízí přípravné kurzy pro 
žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední 
školu z matematiky a českého jazyka. Kurzy proběhnou od ledna 
do dubna 2017 a jsou určeny všem zájemcům o studium na naší 
nebo jiné střední škole. Podrobnější informace včetně přihlášky 
naleznete na webových stránkách školy (www.gypri.cz). 

V učebně anglického jazyka se mohli návštěvníci občerstvit 
čajem a vyzkoušet si anglickou verzi hry Scrabble, v učebně země-
pisu prověřit své znalosti ve vědomostní soutěži, v učebně fyziky 

být svědky zajímavých pokusů a v učebně biologie nahlédnout 
do mikroskopu a podstoupit měření tlaku či vitální kapacity plic. 
Z návštěvy školy si mohli odnést i drobný dárek s vánoční tema-
tikou, a to dokonce vlastnoručně vyrobený v naší výtvarné dílně.

Ve dvou učebnách horního patra byly prezentovány technické 
vymoženosti dvou generací. V jedné učebně byly vystaveny sta-
ré psací stroje, ke kterým rodiče usedali s nostalgií a jejich děti 
se značným údivem. Vedlejší místnost nabízela naopak ukázku 
moderní techniky, se kterou naši žáci ve výuce pracují. Hostům 
byla představena první chromebooková učebna v České republice 
a zároveň byli seznámeni se žhavou novinkou – tzv. Google Card-
boardy. Díky těmto papírovým brýlím a svým chytrým telefonům 
tak mohli alespoň na chvíli vstoupit do virtuálního 3D prostoru. 

Z auly se po celou dobu šířily rozmanité hudební melodie. 
V pátek proběhla zkouška souboru Valentin, který vznikl ve spo-
lupráci s městem Příbor a  je tvořen žáky naší školy a zájemci 
z řad veřejnosti. V sobotu se představil Komorní sbor Masary-
kova gymnázia Příbor. 

Velký zájem byl o  obě přednášky, které se v  rámci této 
akce uskutečnily. V  pátek to byla přednáška Mgr.  Petra Ca-
loně na  téma „Konec islámského státu“, v  sobotu přednáška 
Mgr. Pavla Netušila s názvem „Opravník nejkřiklavějších bio-
logických omylů“.  

Pokud byste se k nám rádi podívali i vy, budete mít šanci 
hned zkraje příštího roku. Další den otevřených dveří proběhne 
ve středu 1. 2. 2017. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Je 27.  listopadu, první ne-
děle adventní, a z vrcholu věže 
farního kostela Narození Pan-
ny Marie v Příboře zvon pyšně 
odbíjí sedmnáctou hodinu a zve 
celé město na koncert duchovní 
a varhanní hudby.

Pěvecký sbor Valentin, ve 
kterém se mísí zralé hlasy pří-
borských zpěváků s elánem žáků 
Masarykova gymnázia, si pod 
vedením Mgr. Blanky Hrubé při-
pravil hodinové vystoupení.

Čtení ze  Starého zákona 
a  z  evangelií střídají Hymny 
z breviáře Petra Ebena v podání 
studentů Masarykova gymná-
zia, kostelem majestátně hřmí 

varhanní skladby J. S. Bacha 
a L. Boelmanna (hraje a pěvec-
ká čísla doprovází MgA. Pavel 
Rybka, Art.D., kterému pat-
ří velký dík). V  zákulisí zatím 
zpěváci popíjejí čaj a připravují 
se na závěrečnou skladbu, Ebe-
novu Truvérskou mši, kde již 
celý sbor zpívá společně a díky 
bouřlivému potlesku večer uza-
vírá přídavkem. 

Naplněný kostel a  pozitiv-
ní ohlasy jak z  publika, tak se 
za strany sboristů naznačují, že 
koncert se jednoznačně povedl 
a podařilo se mu důstojně zahájit 
období adventu.

Foto: Stanislava Slováková

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová 

Aleš Chromečka, Masarykovo gymnázium Příbor, oktáva

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MASARYKOVĚ GYMNÁZIU PŘÍBOR

ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ A VARHANNÍ HUDBY

Foto: Mgr. Jiří Svoboda
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V roce 2016 se žáci Ma-
sarykova gymnázia v  Příboře 
zapojili do  realizace progra-
mu „Miniprojekty mládeže 

(ŠMS/M/3)“. Projekt byl vyhlášen Moravskoslezským krajem 
ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. 
Do projektu se mohli zapojit mladí lidé ve věku od 15 do 30 let, 
kteří tak měli možnost získat finanční dotaci na realizaci svých 
nápadů v rámci podpory aktivit v oblastech využití volného času 
dětí a mládeže.
Žáci školy se rozhodli oslovit vyučujícího tělesné výchovy Mgr. Ji-
řího Šplíchala. Realizační tým ve složení Alena Slavíková, Andrea 
Volavková, Karolína Talajková (dnes již absolventky) a Jan Dobeš 
(4. B) přišel s nápadem na rozšíření pohybových kurzů, které se 
v té době na naší škole již konaly. Zároveň žáci navrhli zakoupe-
ní moderních cvičebních pomůcek, které by se v těchto kurzech 
nově využívaly. Součástí projektu bylo také vytvoření metodic-
kého materiálu.
Pohybové kurzy jsou zaměřeny na všestranný motorický rozvoj 
dětí. Hlavním cílem vedoucího kurzů Mgr. Jiřího Šplíchala i po-

mocných instruktorek Petry Klečkové (4. B) a Barbory Plánkové 
(oktáva) je naučit děti vnímat pohyb a sport jako přirozenou sou-
část života. Zároveň se snaží naučit je základním dovednostem, 
které uplatní při pohybových aktivitách nejen ve školce či škole, 
ale i v každodenním životě.

Miniprojekt s názvem „Pohybové kurzy Skokánek“ nakonec 
uspěl a realizační tým získal pro své záměry finanční podporu 
ve výši 35 000 Kč. Za tuto částku byly zakoupeny pěnové válce, 
klíny a  pěnové schody sloužící k  rozvoji gymnastických do-
vedností, skákací pytle, balanční schody a sedací klíny sloužící 
k rozvoji koordinace. Další novinky, jako jsou karimatková se-
dátka či odporová lana, pak pomáhají procvičovat nejen rychlost, 
sílu a obratnost, ale i dětskou psychomotoriku. 
V současné době jsou v nabídce tři kurzy rozdělené podle věku 
dětí: Skokánci (4 – 5 let), Klokánci (6 – 7 let) a Sporťáci (8 – 11 let). 
Novinkou je pohybový kurz pro dívky ve věku 5 – 10 let, který 
je zaměřen na rytmiku, zdravotní cvičení, gymnastiku, atletiku 
a celou řadu dalších sportovních her.
Více informací o jednotlivých kurzech najdete na webové adrese 
www.skokanek.gypri.cz.

Už u nás byl! A nejen u nás, v Základní škole Npor. Loma 
Příbor, ale také v Mateřské škole Pionýrů. Nevíte kdo? No přece 
Mikuláš. Samozřejmě nepřišel sám, ale v doprovodu pekelných 
čertů a milých andělů.
V pondělí 5. prosince 2016 si naši deváťáci zahráli na Mikuláše, 
čerty a anděly. Protože jich není mnoho, zapojili se všichni. Každá 
třída měla svého vlastního Mikuláše, kterého doprovázeli hrozi-
vě vypadající čerti a nádherní andělé. Náležitá příprava - kostýmy, 
účesy, líčení, resp. černění se – nebyla jednoduchá. Nezapomenout 
mikulášskou berli, seznam hříšníků v pekelné knize a pro ty, co 
nezlobili, hromadu pamlsků.

Nejdříve se navrátili do míst, kde se před více než deseti lety oni 
sami báli, možná někteří i plakali. Většina z nich navštěvovala totiž 
Mateřskou školu Pionýrů, se kterou naše škola úzce spolupracuje. 
Dětičky v mateřince jsou hodné, poslouchají, zazpívaly společně 
pěknou písničku, a tak odešli čerti s nepořízenou. Tak aspoň usedli 
na pekelný létající kolotoč a odletěli hledat jiné zlobivé děti. Nenašli 
je v první, druhé, ani třetí třídě. Až ve čtvrté a páté třídě jim zača-
ly pravé čertovské žně. Tam bylo tolik nezbedníků, že se všichni 
do pekla nedostali. Ale nebojte se, my si pro vás příští rok přijdeme!

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová

Mgr. Ivana Bortlová,  ZŠ Npor. Loma Příbor

NABÍDKA POHYBOVÝCH KURZŮ NA MASARYKOVĚ GYMNÁZIU

MIKULÁŠ U NÁS A VE ŠKOLCE

Foto: Mgr. Jiří Šplíchal
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Většina z nás Příboráků ví, že máme ve městě základní školu, 
která se jmenuje Npor. Loma. A nejen to - v Příboře se může-
me projít i ulicí téhož jména. Ale víme, kdo npor. Lom byl? 
Většina pouze tuší. Dnes se o něm dozvíte více. Na úvod jen 
stručně: byl to mladý člověk, kterému nescházela odvaha 
a odhodlání. Co mu ale scházelo, byl kus štěstí. Byl to 
muž, který se narodil před sto lety - v Příboře

ŽIVOT CHLAPCE, MLADÉHO MUŽE
Jaroslav Lohrer se narodil 4. ledna 1917, tedy před 100 lety, 
v domku č. 388 v dnešní Stojanově ulici. Je to domek pod 
farou blízko železniční tratě. Dodnes stojí. Jeho tatínek Emil 
byl železničním zřízencem.

Jaroslav v letech 1923–27 chodil do cvičné školy při učitel-
ském ústavu v Příboře. Od r. 1927 do r. 1933 studoval na míst-
ním reálném gymnáziu. Na jeho studentská léta svého času 
vzpomínal profesor Josef Luňáček, který ho na gymnáziu učil 
kreslení: „... Vzpomínám rád na toho tichého chlapce, zaníce-
ného pro všechno krásné a ušlechtilé. Byl synem železničáře 
a pro svou milou povahu byl oblíben nejen u spolužáků, ale 

i v Sokole, kde od dětství cvičil, účastnil se spolkové činnosti 
jako jeho starší sestra. Jaroslav patřil mezi nejlepší kreslíře 
a tato záliba ho doprovázela celým životem za dob studijních 
i na vojně...“
V roce 1933 odešel jeho otec Lohrer do důchodu a rodina se 
přestěhovala do Místku, kde Jaroslav pokračoval ve studiu 
gymnázia. Tam v roce 1935 maturoval.
Po maturitě se hlásil na Vojenskou akademii v Hranicích 
na Moravě. Nebyl však přijat. A  tak nastoupil prezenční 
vojenskou službu u pěšího pluku ve Valašském Meziříčí jako 
důstojnický aspirant. Působil zde v letech 1935—1936. Jeho 
touha být vojákem ale přetrvávala a Jaroslav se opět přihlásil 
ke studiu vojenské akademie. Byl přijat a v  roce 1938 vy-
řazen v  hodnosti 
poručíka.
Potom sloužil u vo-
jenského útvaru 
v Komárně a krátce 
v  Topolčiankách. 
Na  Slovensku jej 
zastihla zářijová 
mobilizace (1938). 
Vrátil se k rodičům 
do Frýdku-Místku. 
Tady zažil v břez-
nu 1939 okupaci 
Československa. 
V  červnu toho 
roku se rozhodl 
ilegálně odejít za 
hranice a vstoupit 
do československé 
jednotky v Polsku. 
S  ní prošel něko-
lika výcvikovými 

Z HISTORIE

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

NPOR. JAROSLAV LOHRER-LOM,  
PŘÍBORSKÝ RODÁK - MLADÝ HRDINA OD SOKOLOVA

Foto J. Lom dostal od své ruské přítelkyně 
20. 12. 1942.
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tábory, např. v Malých Bronowicích u Krakova. Po odchodu 
do emigrace přijal krycí jméno Lom.
Marie Demlová, sestra, později na bratra vzpomínala: „Po ma-
turitě odešel Slávek na vojnu. Když byl ve Vojenské akademii 
v Hranicích, psali jsme si dvakráte týdně, na nic si nestěžo-
val. Všechny vojenské těžkosti statečně snášel. Když odešel za 
hranice do Polska a později do Ruska, chtěl, aby naše rodina 
netrpěla, tak si dal tajné vojenské jméno Lom.“
V Malých Bronowicích se Jaroslav Lom v červenci 1939 se-
známil s Miroslavem Šmoldasem (později generální inspek-
tor ČSLA): „Lom byl člověk ryzího charakteru. Přes tehdejší 
fyzické mládí s vytříbeným smyslem pro plnění všech povin-
ností a s velmi citlivým vztahem k přátelům i k podřízeným 
vojákům.“ 
Z Krakova Lohrer-Lom odjel do Buzuluku. Deník si nepsal, 
ale maloval. Profesor Josef Luňáček řekl: „Jeho jedna kresba 
líčí, jak odjíždí vlakem z Krakova jako člen polského regionu 
do SSSR.“ 
Do Buzuluku Lom dorazil 5. února 1942 a hned se zapojil 
do budování tamní československé vojenské jednotky. Byl 
příslušníkem velitelského a instruktorského sboru 1. česko-
slovenského praporu v SSSR. „Hned na počátku mého pobytu 
v Buzuluku,“ líčil ve vzpomínkách Adolf Sonek z Havířova, 
major v záloze, „jsem se seznámil s Jaroslavem Lomem, který 
měl zájem o vojáky, kteří pocházeli z jeho kraje. Scházeli jsme 
se na nádvoří kasáren i mimo ně a zvláště v pěveckém kroužku. 
Zvláště vzpomínám na chvíle, kdy jsme se sešli v pěveckém 
kroužku a zpívali havířské písničky z Ostravska a slezské pís-
ničky. Ty měl obzvláště rád. Znal jsem ho i  jako vzorného 
kamaráda a výtečného velitele, který nedělal rozdílu mezi 
vojáky a důstojníky. Při společném cvičení nezapomněl nikdy 
pochválit vojáky za vzorné chování a splnění bojového úkolu. 
Naposledy jsem ho viděl 7. března 1943, kdy šel kolem našeho 
obranného postavení v Mirgorodě, blízko Sokolova. Pamatuji 
na ten den, poněvadž npor. Lom na nás volal: Tak chlapci, 
půjdeme do toho a vy, Ostraváci, bojujte jako byste bojovali 
o Ostravu! Na druhý den jsem se ve večerních hodinách dověděl 
o hrdinské smrti npor. Loma...“
Zajímavé je i další svědectví. Ing. František Sedláček, ge-
nerálporučík znal Loma také z války: „.. ...vždy se jevil jako 
člověk nadmíru čestný, skromný, velmi inteligentní, v kolektivu 
oblíbený pro svou veselou povahu a vtipnost. Nikdy nikoho 
nezarmoutil, naopak, vždy se snažil kamaráda i svého podří-
zeného rozveselit a rozptýlit jeho dočasné bolesti a neúspěchy. 
Jako velitel kulometné roty byl velmi náročný, ale spravedlivý. 
Podřízení ho měli velmi rádi a jeho rota byla jedna z nejlépe 
vycvičených z našeho praporu...“ 

NPOR. LOHRER-LOM V BITVĚ U SOKOLOVA
Existuje mnoho studií, článků i zapsaných vzpomínek o tom, 
jak bitva probíhala. Pro nás je bitva důležitá v souvislosti se 
jménem příborského rodáka. 
30. ledna 1943 se 1. polní prapor s necelou tisícovkou mužů 
a žen vydal z Buzuluku na západ. Zhruba po měsíčním přesunu 
se jednotka dostala do prostoru ukrajinské vesnice Sokolovo, 
na jih od Charkova. Absolvovala skoro tři týdny jízdy po že-
leznici a dvanáct dnů 350 kilometrů pěšího nočního pochodu 
v třeskutém mrazu. Rozkaz pro 1. čs. samostatný polní prapor 
zněl jasně - udržet postavení na břehu řeky Mža a zabránit 
nepříteli v jejím překročení. 3. března byl tento rozkaz písemně 
potvrzen. Rozhodující bitva přišla o pět dní později. 
Ludvík Svoboda, armádní generál, ve své knize Z Buzulu-
ku do Prahy popsal: „Před polednem se velitelé čet střídají 

u nadporučíka Jaroše, rozhodného velitele sokolovské obrany, 
který ještě jednou projednal se svým zástupcem Jaroslavem 
Lomem všechna postavení a bojovnou připravenost. Na-
posled od něho odchází veselý, mladý důstojník, oblíbený 
u vojáků, velitel kulometné roty – nadporučík Jaroslav Lom.“
Po zaujetí obranného postavení byla kulometná rota npor. 
Loma rozdělena po četách k zesílení obranného postavení 
pěších rot. Sám npor. Jaroslav Lom si vybral své velitelské 
stanoviště u čety přidělené k první rotě npor. Otakara Jaroše, 
která byla v nejvíce ohroženém směru. Proti této rotě útočily 
jednotky německé 6. tankové divize. Po celodenním boji byli 
obránci ze Sokolova vytlačeni. Jaroslav Lohrer-Lom během 
těchto těžkých bojů padl. 
Na jeho poslední chvíle vzpomínal kpt. Jan Ivanco z Opavy: 
„Jaroslav Lom těsně před útokem fašistů chodil od jednoho 
kulometného hnízda k druhému, prohlížel, radil, napomínal. 
Vojáci už z dálky poznali vytáhlou postavu a světlé vlnité 
vlasy nad veselýma očima. Když bylo vše v pořádku, spěchal 
do sokolovského kostelíka k Jarošovi. Byli dobrými kamarády, 
hlásil splnění bojového úkolu - zaujmout obranné postavení. 
Nemyslel na válku, na boje, nemračil se, dobrá nálada ho 
stále neopouštěla, takový byl pořád a nezměnil se, ani když 
první střela z německého tanku dopadla mezi vojáky. Tanky 
se blížily, pěchota za nimi, Němci šli jako na pochod. Lom 
vyběhl z krytu, dal povel k palbě a kulomety zarachotily - 
výsledek byl tu, německé jednotky se daly zmateně na útěk. 
Pak ale zasáhly tanky. Po zjištění odporu začaly ostřelo-
vat kulometná hnízda. Lom se rozhodl kulometná hnízda 
přemístit, jenže tanků bylo mnoho. S pěchotou si dovedl 
poradit, ale co proti tankům? Lom měl ve  svém mužstvu 
velké ztráty a obsluha kanonu byla zničena. Lom nechává 
kulomet a přiskakuje k dělu. Zahájil boční palbu proti ně-
meckým tankům a s velikou radostí křičel: Za naši rodnou 
zem, za Československo! Vojáci se rozběhli po pláni směrem 
ke kostelíku, jen Lom bojoval do poslední chvíle u děla, kde 
byl zasažen. Jeho světlé vlasy plné krve a bláta se strnule 
dívají na modré nebe. Stačilo jen málo, aby se svými vojáky 
odběhl se skrýt do sokolovského kostelíka...“     
Vzpomínal i  Bohumír Lomský, armádní generál: „Patřil 
k našim nejmladším poručíkům. Opustil svou rodnou zemi, 
aby mohl se zbraní v ruce bojovat proti okupantům. Se za-
hájením boje u Sokolova jsem pozoroval spolu se Svobodou 
hrdinný boj našich kulometníků a protitankistů. Když vět-
šina z nich padla, zaměnil je u protitankové pušky Jaroslav 
Lom. Zničil dva německé tanky, ale pak byl smrtelně zraněn. 
Nemohli jsme jej pochovat.“
A do  třetice - v už zmíněné knize Z Buzuluku do Prahy 
se píše: „... Npor. Lom odvrací lavinu nepřátelské pěchoty, 
kulomety jsou vyřazeny, rozdrceny těžkými tanky, už mlčí! 
Veselý nadporučík Lom nezpívá, jako vždy zpíval, úsměv 
zmizel z bledého obličeje a horečnatých očí. Plný zásah ne-
přátelského tankového kanónu vyřadil obsluhu protitankové 
pušky. Jsou mrtvi. Nadporučík Lom běží přískokem k dlouhé 
pušce, zjišťuje, že je v pořádku, zaléhává a s rozvahou střílí 
po nejbližším tanku. Ruce se chvějí — minul. Klid! Teď zasá-
hl, ten nejbližší vyřadil a znovu míří — zasáhl i druhý. Ale 
jsou tu další dva obrovité tanky. Ani nestřílejí — nesmírná 
lavina železa zavalila statečného velitele kulometné roty, 
nadporučíka Jaroslava Loma.“
Jaroslav Lohrer-Lom, příborský rodák, padl v boji u So-
kolova 8. března 1943 ve věku 26 let.1. československý 
polní prapor udržel svou linii do 13. března. Pak byl pod 
hrozbou obklíčení z fronty stažen. 
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PO VÁLCE
Npor. Jaroslav Lom byl za své hr-
dinství a  statečnost vyznamenán 
in memoriam několika řády. Pre-
zident republiky mu propůjčil Řád 
rudé hvězdy, presidium Nejvyššího 
sovětu SSSR mu propůjčilo Řád ru-
dého praporu (17. 6. 1944). Po válce 
(8. 12. 1945) byl oceněn Českoslo-
venským válečným křížem 1939 
a  povýšen do  hodnosti kapitána.  
V roce 1963 mu byla udělena So-
kolovská medaile k 20. výročí bitvy 
u Sokolova.
To, že o npor. Jaroslavu Lohreru-
-Lomovi mnohé víme, na tom má 
zásluhu pan Vilém Vlk z Frýdku Místku (žil v letech 1927–
2010). Napsal o npor. Lomovi knížku Hrdina od Sokolova 
neumírá (r. 1973), je v Muzeu Beskyd. Také publikoval vše, co 
nashromáždil, v periodiku Těšínsko v r. 1975. Shromažďoval 
především vzpomínky tehdy žijících spolubojovníků npor. 
Loma, velmi záslužná práce. A i on sám si v rámci projektu 
Paměť národa zavzpomínal: „Ještě jedna zajímavá věc se pojí 
s Lohrer-Lomem. Když jeho sestra přebírala in memoriam 
od generála Svobody jisté vyznamenání, tak mu povídá při 
podávání ruky: „Pane generále Svobodo... tak se nezlobte, ale 
bylo to zapotřebí? Tolik smrti? Tolik našich chlapců tam padlo 
u Sokolova... Bylo to zapotřebí? Museli jste se dobrovolně...?“ 
Generál Svoboda úplně sklopil hlavu a kapaly mu slzy z očí, 
že mu to vyčetla.“
Onou sestrou byla Marie Demlová-Lohrerová žijící tehdy 
ve Frýdku Místku. Ale i maminka přežila smrt svého syna. 
V kronice města Příbora pan kronikář Ant. Sattek v  roce 
1964 napsal: „Ve Frýdku Místku žije milá, bělovlasá paní. 
Dnes už vyrovnaným životem, ale málokdo věděl, co Josefa 
Lohrerová prožila. Před jedenadvaceti lety 8. března 1943 - 
nastoupili do svého prvního boje s fašisty českoslovenští vojáci 
v SSSR. V onom mlhavém, mrazivém ránu skončil pod pásy 
německého tanku s protitankovou puškou v ruce nadporu-
čík Jaroslav Lohrer-Lom, příborský rodák. Voják, který se 
chtěl vrátit do vlasti, za jejíž svobodu bojoval.... Učitel Ivan 
Gavrilovič Gončarenko, správce sokolovského muzea se jen 
náhodou dověděl od československých turistů, že maminka 

Fotografie dokazuje, jak to ve výkladu spořitelny v r. 1963 vypadalo.

Jar. Lom Lohrera žije, proto jí napsal. V dopise mimo jiné 
uvedl: „Děláme všechno, aby na hrobě československých vo-
jáků v Sokolově kvetly od časného jara do pozdního podzimu 
květiny. Pošlete nám fotografii svého syna, na věčnou paměť 
pro ty, kteří do našeho muzea přijdou.“ (Výpis ze zpráv Nové 
Svobody z 8. 3. 1964.)“

Kromě vzpomínek se dochovalo také přání, které věnovali 
svému veliteli jeho spolubojovníci. Zveřejníme příště i  se 
stručnými osudy gratulantů.

Zajímavý je dochovaný deník, „v němž zdařilými kresbami 
Jaroslav Lom zachytil dlouhé putování přes Krakov do So-
větského svazu. Deník končí kusým poznámkami z listopadu 
1940 a z ledna 1941, kdy vykonával službu velitele roty. Vy-
znamenání i Deník opatrovala jeho ovdovělá sestra Marie 
Demlová-Lohrerová“, napsal Vilém Vlk před léty. Vyzname-
nání jsou ve státním archivu, Deník nevím.

PŘÍBOR A NPOR. J. LOHRER-LOM
20 let po smrti  J. Loma
„Aby i mladší generace příborských občanů seznámila se 
s osobností českého hrdiny v bojích za druhé světové války, byl 
obraz Jaroslava Loma-Lohrera vystaven ve výkladní skříni 
spořitelny na radnici,“ píše se v kronice v r. 1963. 

21 let po smrti  J. Loma
Ulice Npor. Loma  - v kronice je uvedeno pod heslem Pře-
jmenování ulic- že k 29. 12. 1964 byly některé ulice přejme-

novány, jiné nové vznikly. Ulice Npor. Loma 
nahradila Farní uličku. Dnes ale víme, že 
ulice Npor. Loma je jedna z ulic na  „sta-
rém“ sídlišti. Ulici Npor. Loma najdeme také 
ve Frýdku-Místku i v Sokolovu.

32 let po smrti  J. Loma
Pamětní deska v Příboře  - rodný dům Ja-
roslava Lohrera-Loma
Na rodném domě č. 388 npor. Jaroslava Lohre-
ra-Loma ve Stojanově ulici byla 6. května 1975 
odhalena pamětní deska. Obsahuje reliéf – 
portrét Jaroslava Lohrera-Loma a nápis:

V TOMTO DOMĚ
SE NARODIL DNE 4. 1. 1917 

NADPORUČÍK
JAROSLAV LOHRER-LOM,

KTERÝ PADL V BITVĚ
U SOKOLOVA 8. 3. 1943.
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Den odhalení pamětní desky byl dnem 30. výročí 
osvobození Příbora. Účastníci akce pořádané měst-
ským národním výborem a místním výborem Sva-
zu protifašistických bojovníků se setkali u radnice. 
Odtud šli s dechovou hudbou k domku. Hrála se 
i skladba Ktož sú Boží bojovníci. Akci zahájil Alois 
Valchař. Slavnostní projevy přednesli a desku odha-
lili plk. Mil. Opravil a pplk. v. v. A. Steiner z Brna. 
Arnošt Steiner (1915–1982), příslušník kulometné 
roty, byl podřízeným npor. Loma. On a sestra npor. 
Loma byli vzácnými hosty setkání, jehož se podle 
kronikáře účastnilo na 700 osob.
Zdravice přednesli i  zástupci sovětské posádky 
z  Frenštátu a  pionýři ze  ZDŠ ve  Sviadnově, kte-
rá už tehdy nesla jméno npor. Loma. V programu 
zpíval pěvecký sbor ZDŠ Jičínské řízený uč. Ilonou 
Čiernou. Věnce byly u  domku položeny za tónů 
Pochodu padlých revolucionářů. Na závěr zazněla 
Internacionála. Některé zdroje uvádějí, že slavnost 
ukončily salvy. 
A deska? „Vypracováním návrhu na  desku pově-
řila krajská umělecká komise akad. sochaře Pavla 
Chrásku z Opavy. Odlití slévárenské a umělecké po-
mohl zajistit ředitel slévárny n. p. Tatra Kopřivnice 
Ing. Richterek. Práci řídili Ing. Štípek, slévači Pa-
vlačík z Příbora a Klozík z Vlčovic, oba zaměstnan-
ci n. p. Tatra Kopřivnice. Jmenovaní byli uvolněni 
pro závod Strojosvit Krnov, kde byla pamětní deska 
zaformována a odlita. Veškeré technologické práce 
s úpravou byly provedeny v kovomodelárně Tatra 
Kopřivnice. Celkový náklad činil 42.481,50.“ Tolik 
údaje z kroniky Příbora.
Deska byla renovována k 60. výročí úmrtí Lohre-
ra-Loma. V  tomtéž roce 2003 se u  desky konala 
květnová slavnost osvobození města Příbora - první 
a zatím poslední

45 let po smrti  J. Loma
Základní škola Npor. Loma  v Příboře - škola nese 
jméno hrdiny od 1. 10. 1988. Byla to tehdy velká 
sláva. Fotky z ní jsou uloženy v archivu školy. 

Jaroslav Lohrer-Lom byl podle pamětníků odvážný 
mladý člověk, který nechtěl sedět doma se zalo-
ženýma rukama v  době, kdy byla ohrožena jeho 
vlast. „Škoda, že je tomu již tak dávno, kdy jsem 
měl možnost s Jardou prožít spoustu trpkých, ale 
i pěkných chvil v dobách, kdy jsme se připravovali 
na frontu, a škoda, že Jarda padl již v prvém boji 
Čechoslováků v SSSR - u Sokolova...,“ litoval gene-
rálporučík Ing. Frant. Sedláček.   Škoda.... 

Zdroje: kroniky města Příbora - III. a  IV. díl, Lou-
kotka, Lubomír. Vzpomínky - pomníky a  pamětní 
desky v  Příboře, Příbor. Fond Státního okresního 
archivu Frýdek Místek. Měsíčník města Příbora, 
únor 2003: Miroslav Olšaník - Hrdina od Sokolova. 
Vlk, Vilém. Hrdina od  Sokolova, Palkovice 1994. 
Archiv Frýdecko-místeckého Deníku 27.  2. 2009. 
Tomáš Foldyna: Paměť národa. Svoboda, Ludvík. 
Z  Buzuluku do  Prahy. Kladenský Deník 3.  4.  2016. 
Těšínsko 1975, ročník 18, číslo 1. Miroslav Brož: 
http://www.dukla1944.com/pametnici/gen-mjr-v-z- 
-richard-tesarik/                                                                                                                    

Marie Demlová-Lohrerová ve škole Npor. Loma
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Klub seniorů města Příbora je dobrovolný, neziskový spolek, ve kterém se 
denně scházejí senioři města ke svým volnočasovým aktivitám. V současné době 
máme 113 členů. Výbor klubu se snaží organizovat zajímavé akce, přednášky 
týkající se zdraví, poznávací zájezdy. Ty si můžeme dovolit díky dotaci z veřejné 
podpory města, za kterou tímto děkujeme vedení našeho města.

Již tradičně připravil Osadní výbor na Prchalově pro své 
starší občany předvánoční setkání.  Letos jsme se proto vyda-
li do zámku v Kuníně za tamější slavnou dobrou hraběnkou 
a osvícenou majitelkou Marii Walburgou hraběnkou z Truch-
sess-Waldburg-Zeilu, rozenou z  Harrach-Hohenemsu, která 
zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů 
tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější 
otec národa a velký český historik František Palacký. Zámek Ku-
nín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro 
hrabata z Harrachu jej v letech 1726–1734 vybudoval věhlasný 
rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt. Zdevasto-
vaný zámek je od roku 1999 ve vlastnictví obce Kunín. Prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí  původní 
zámecké sbírky. Jako návštěvníci jsme si prohlédli Pohostinský 
pokoj, ložnice a učebny zámecké školy se zařízením a empí-
rovou nástěnnou výmalbou, Zámeckou obrazárnu, Lovecký 
pokoj, Dámský pokoj, Velkou jídelnu, Hudební a taneční po-
koj. Prohlídka zámku byla umocněna zaníceným, odborným 
a  poutavým výkladem správce zámku pana PhDr. Jaroslava 
Zezulčíka, kterému zároveň velmi děkujeme za umožnění ná-
vštěvy zámku i mimo běžnou sezónu.

Poté si „účastníci zájezdu“ společně pochutnali na malém 
občerstvení v Zámecké restauraci a příjemné pohodě přispěli 
také mladí hasiči svým vánočně laděným kulturním vystou-
pením, za které jim velmi děkujeme. Děkujeme všem, kteří se 
s námi vydali na cesty, a doufáme v  jejich přízeň i v příštím 
roce na další cestě za krásami okolí. 

Sbor dobrovolných hasičů na Prchalově díky dotaci z veřejné finanční podpory města může svou činnost dál rozvíjet. 
Letos jsme z podpory pořídili drobný hmotný majetek do prodejního stánku, což nám zlepší podmínky při pořádání kul-
turních i sportovních akcí. Za finanční podporu, ale nejen za ni, vedení města děkujeme.

KLUBY, SPOLKY

ČINNOST KLUBU SENIORŮ 
MĚSTA PŘÍBORA

PŘEDVÁNOČNÍ CESTOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Miluše Bergrová, jednatelka

Alena Sochová, Marie Monsportová, Osadní výbor Prchalov

Alena Sochová, SDH Prchalov 

Foto: Pavel Kaluža
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Osmý ročník Torola Cupu 2016, který se konal od pátku 
25. do neděle 27. listopadu ve sportovní hale Masarykova gym-
názia v Příboře, vyhrál bez porážky tým NH Flames Ostrava. 
Druhou příčku obsadil Kyjov a třetí domácí Torola Basket Team 
Příbor. Až ve druhé půlce tabulky se umístili všichni tři zahra-
niční účastníci turnaje dvanáctiletých basketbalistů slovenská 
Žilina, maďarská Šoproň a polská Vratislav.

Pořadatelsky a organizačně opět výborně zvládnutý turnaj 
vyšperkovali perfektními výkony a bojovností mladí basketba-
listé domácího Torola Basket Teamu. Poprvé v historii turnaje 
dosáhli příborští kluci třetím místem na medailové umístění. 
„Na turnaj si pokaždé zveme velice kvalitní týmy z Česka, ale 
i ze zahraničí. Nepořádáme turnaj proto, aby na něm za kaž-
dou cenu musel zvítězit domácí tým. Potřebujeme hrát těžká 
utkání se silnými soupeři a mít tak konfrontaci s těmi nejlep-
šími. Letos poprvé visely v hale čtyři evropské vlajky - česká, 
slovenská, polská a maďarská,“ uvedl organizátor turnaje Ro-
bert Bukovjan.

Osmý ročník suverénně vyhráli mladí basketbalisté NH 
Flames Ostrava, kteří hned na úvod turnaje porazili domácí 
výběr 48:24. „Potěšilo nás vyjádření ostravského trenéra Marka 
Stuchlého, který přiznal, že kdybychom toto vzájemné utkání 
hráli v turnajovém programu později, tak by s námi měli urči-
tě daleko více starostí a práce,“ řekl trenér příborského týmu 
U12 Robert Bukovjan.

Domácí tým následně porazil Šoproň, Vratislav i Žilinu. Na zá-
věr turnaje ale prohrál souboj o druhou příčku s Kyjovem. „Věřím, 
že nejen já a kluci, ale všichni diváci, kteří pravidelně plnili tribu-
nu, si při slavnostním zakončení bronzovou příčku náležitě užili. 
Musím říct, že pro mě osobně to byl jeden z nejsilnějších basket-
balových zážitků. Myslím si, že jsme zviditelnili nejen basketbal 
v Příboře, ale město Příbor jako takové,“ uvedl Robert Bukovjan.

Výsledky:
Pátek 25. listopadu: NH Ostrava - Torola Basket Team Pří-
bor 48:24, Victoria Žilina - Jiskra Kyjov 40:51, WKS Wroclaw 
- Soproni Sportiskola 51:55, Kyjov - NH Ostrava 47:65, Příbor 
- Šoproň 79:44, WKS Wroclaw - Žilina 39:54.
Sobota 26. listopadu: Kyjov - WKS Wroclaw 61:16, Příbor - Ži-
lina 50:34, Šoproň - NH Ostrava 30:74, Příbor - WKS Wroclaw 
73:41, Šoproň -Kyjov 36:62, Žilina - NH Ostrava 18:68.
Neděle 27.  listopadu: Žilina - Šoproň 44:29, NH Ostrava - 
WKS Wroclaw 85:29,  Kyjov - Příbor 48:24.

1.  NH Ostrava 5 0 340:148  10
2.  Kyjov  4  1  269:181   9
3.  TBT Příbor 3  2  250:215  8
4.  Žilina 2  3  190:237   7
5.  Šoproň 1  4  194:310   6
6.  Wroclaw 0  5  176:328   5

ZE SPORTU

TOROLA CUP - VYHRÁLA OSTRAVA,  
DOMÁCÍ KLUCI BRONZOVÍ

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Příborská hala Masarykova gymnázia hostila 8. ročník Torola Cupu, který vyhrál tým NH Flames Ostrava U12.  Foto: Jiří Tomaškovič, BK Příbor

Letos proběhl na tenisových kurtech v Příboře již 3. ročník 
letních tenisových kempů, které pořádá Sport Tennis Club Pří-
bor Academy. Šéftrenér akademie je bývalý profesionální hráč 
Jiří Krkoška, který byl nejvýše na 169. místě ve světovém žeb-
říčku. Před třemi a půl roky jsme založili akademii, abychom 
mohli předávat letité zkušenosti těm nejšikovnějším dětem. 
Mezi velké úspěchy tak krátce fungující akademie určitě patří 
výsledky Olivera Pešata, který vyhrál i celostátní turnaj v ka-
tegorii do 9 let a v té samé kategorii účast Nikol Poláškové ve 

finále. Účel kempu byl splněn přesně podle představ - hráči, 
kteří trénují v akademii pravidelně, měli velké objemy trénin-
ků a po týdnu byl vidět herní pokrok. Menší děti se naučily 
hrát tenis podle pravidel a také se velmi zlepšily. A poslední 
kategorie byla úplně noví hráči, u kterých šlo o to seznámit je 
především s technikou úderů. 
Na závěr bych chtěl říct, že kemp splnil očekávání, a poděkovat 
všem dětem za skvělé nasazení po celou dobu konání kempu. 
A taktéž jim popřát hodně štěstí do dalšího tenisového života.

Jiří Krkoška 

SPORT TENNIS CLUB PŘÍBOR
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Ve sportovní hale na Štramberské ulici si přijde na své 
opravdu každý zájemce o pohybovou aktivitu.
Pro naše nejmenší děti je každé pondělí od 15:30 hodin připra-
veno cvičení na rozvoj pohybových dovedností a základních 
koordinačních prvků. Malí capartíci se tak s hudbou z pohá-
dek učí různorodosti pohybu, zvykají si na kolektiv a získávají 
první zkušenosti se sportováním. Pravda, ne každý cvik se 
zrovna sejde s pochopením cvičících, ale zase jiné jako „kolo 
mlýnský“ či „kotouly“ jsou dětmi velmi oblíbené. O úsměvné 
situace také není nouze, zejména když se naše malé ratolesti 
v půlce cviku rozhodnou pro přestávku k dodržení pitného re-
žimu, či doplnění kalorií kouskem banánu.  
Pro odrostlejší slečny a dívky v nejlepších letech jsou 3x týdně 
připraveny lekce aerobiku pod vedením akademické mistryně 
republiky Terezy Sattkové. I zde je tělocvična slušně zaplněná 
a většinu zájemkyň tvoří stálé návštěvnice. Není proto divu, 
že zde panuje pohodová atmosféra a děvčata se pod rychlými 
rytmy hudby dobrovolně potí a spalují přebytečné kalorie. Po-
kud by to snad děvčatům nestačilo, mohou si zpestřit trénink 
posilovacím cvičením, které se nazývá pilates. Na první po-
hled se může zdát, že se jedná jen o „jakési“ protahování, ale 
po 10 minutách je možno cítit svaly, o kterých jste si do té doby 
mysleli, že je snad ani nemáte.
No a také pro naše maminky a babičky je přichystáno 2x týdně 
cvičení, jak dámy samy říkají, aby tělo nebolelo. Počet zájem-
kyň o  tato cvičení je velký, a  pokud to pracovní povinnosti 

dovolí, není počet 30 účastnic nijak výjimečný. Jednotlivé cvi-
ky jsou zaměřeny především na protahování a uvolnění svalů, 
kde se nejvíc věnuje pozornost oblasti zad a páteře. Paní Draha 
Sattková, která cvičení vede, se téměř se všemi zná, a tak není 
divu, že se dámy dokážou u cvičení i pěkně zasmát. Cvičení je 
také čas od času zpestřeno výletem na bazén do Kopřivnice, 
kde si dámy dopřávají aqua-aerobic a po cvičení se musí vše 
probrat u vínečka.

Závěrem je třeba říci, že o různorodost cvičebních lekcí pro 
všechny věkové kategorie se starají naše hodné holky Tereza 
a paní Draha Sattkovy, kterým patří za všechno úsilí a snahu 
velké díky!

CVIČENÍ PRO VŠECHNY
K. Bordovský, člen výboru Tělovýchovné jednoty Příbor

Pozorní čtenáři si jistě vybaví květnovou zprávu 
paní Mgr. Matlákové: „Sigmund Freud a návště-
va z Brazílie“. Doprovodná fotografie k tomuto 
článku zachycovala usměvavou paní profesorku 
psychologie z Rio de Janeira s manželem stojící-
mi u figuríny Sigmunda Freuda v jeho rodném 
domě v Příboře. Paní Mgr. Matláková zde upřes-
ňuje, že v  rámci programu „sabbatical year“ 
univerzita umožnila paní profesorce po úspěš-
ném absolvování doktorandské zkoušky využít 
možnosti dlouhodobého studijního pobytu 
v  zemi, kde by si mohla prohloubit své vědo-
mosti z daného oboru. Vybrala si Francii, kde 
se Freud v rámci své studijní stáže v roce 1885 
setkal s profesorem Charcotem, který značně 
ovlivnil jeho další životní dráhu.

Paní Nadja Pinheiro nám brzy po návratu domů 
poslala fotografii své knihovny, kde na  po-
zadí sebraných spisů Sigmunda Freuda jsou 
zachyceny vzácné „dárky“ z  Příbora - kresba 
rodného domu Sigmunda Freuda a  hrníček, 
na kterém Freud balancuje s nezbytným dout-
níkem na jablíčku. Toto jablíčko si zvolili jako 
svůj symbol pro konferenci v Příboře francouz-
ští psychoanalytici v roce 2011. 
Tyto suvenýry budou paní profesorce, která 
vyučuje na univerzitě psychoanalýzu, i jejím stu-
dentům na sousedním kontinentu připomínat, že 
rodištěm zakladatele jejich studijního oboru není 
Vídeň, jak si mnozí myslí, ale je to náš Příbor.

supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 651 856
Foto: Nadja Pinheiro

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda

„FREUDŮV POZDRAV Z BRAZÍLIE“
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V sobotu 26.11.2016 vystoupila v  Příboře 
zpěvačka, kytaristka, skladatelka a  textařka Eva 
Henychová. V  krásném prostředí zaplněného 
refektáře piaristického kláštera jsme mohli být 
účastni adventního recitálu této výjimečné hu-
debnice, kterou mnozí z nás znají i jako 11letou 
herečku z dětského seriálu „My holky z městečka“, 
kde ztvárnila jednu z hlavních rolí.
Eva vystupuje po celé republice a vyhledává zejmé-
na prostory menších klubů, čajoven, hradů, zámků, 
kostelů a kaplí, kde její něžná hudba nejlépe vyzní. 
Nevyhýbá se ani akcím benefičního charakteru 
v domovech důchodců, v hospicích a psychiatric-
kých léčebnách.

Zajímavostí jejího pobytu v Příboře bylo, že když 
se Eva dozvěděla, že právě v  sobotu 26.11.2016 
slaví své 100. narozeniny občanka města Příbora 
paní Adolfina Rožnovská, neváhala ani na chvilku 
a v improvizovaném prostředí jejího pokoje v Do-
mově (pro seniory) v Příboře jí popřála malým 
vystoupením. V neděli 27.11. Eva také navštívila 
příborský sbor Bratrské jednoty baptistů, který její 
víkendový pobyt v Příboře organizoval, a při neděl-
ní bohoslužbě posloužila několika svými písněmi.
Dojem z víkendového vystupování Evy Henycho-
vé v Příboře předčil všechna očekávání a můžeme 
se těšit na další spolupráci s touto charismatickou 
zpěvačkou.

V sobotu 3. prosince 2016 se prostranství před obecním do-
mem na Hájově zcela zaplnilo malými i  velkými návštěvníky, 
kteří se přišli podívat, zda i letos na Hájov zavítá Mikuláš se svou 
družinou. 
Nejprve pěvecký sbor Schola navodil předvánoční atmosféru 
známými vánočními koledami, které si společně s nimi zpívali 
i ostatní návštěvníci této akce.
Při vystoupení Beskydských trubačů, již ti nejmenší pokukova-
li, odkud přijede kočár s Mikulášem. Po několika minutách se 
konečně dočkali, když kočár tažený koňmi přijel před obecní 
dům na Hájově. Nejprve Mikuláš pozdravil všechny přítomné 
a společně s andělem rozsvítil krásně nazdobený vánoční strom. 
Čertovská družina mezitím hlídala dárky, které Mikuláš přivezl 
hodným dětem.
Po rozsvícení vánočního stromu Mikuláš a anděl rozdávali hod-
ným dětem drobné dárky, zatímco čerti chytali zlobivé děti. 

Na tvářích dětí se objevil úsměv, u některých i slzička, ale i  to 
k Mikulášské nadílce patří. O tom, že na Hájově jsou děti hodné, 
svědčí i to, že čerti žádné s sebou neodvezli …
Po rozdání dárků Mikuláš a jeho družina nasedli zpět do kočá-
ru, rozloučili se s malými i velkými návštěvníky a slíbili, že příští 
rok přijedou zase.
Vzhledem k tomu, že v sobotu podvečer již bylo chladno, pořadate-
lé připravili pro malé návštěvníky horký čaj a párek v rohlíku a pro 
ty větší svařené víno a další pochutiny, které všem přišly k chuti. 

Velké poděkování patří všem, kteří se se Sborem dobrovolným 
hasičů Hájov na této vydařené Mikulášské nadílce podíleli - osad-
nímu výboru, Lize žen, která napekla medové perníčky, místní 
Schole za pěvecké vystoupení a městu Příboru za poskytnutí fi-
nanční podpory pro zajištění této akce.
V Local TV Příbor, vánoční zpravodajství s premiérou 24. 12. 2016, 

v archivu na www.televize-pribor.cz

ADVENTNÍ RECITÁL EVY HENYCHOVÉ V PŘÍBOŘE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HÁJOVĚ

Mgr. Martin Okáč

Tomáš Bordovský, SDH Hájov
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Tak jako každý rok, i letos se konala na náměstí S. Freuda MIKULÁŠSKÁ JÍZDA s rozsvěcením vánočního stromu. Než 4. prosince 
přijel na náměstí kočár s Mikulášem za doprovodu strašidláckých čertů, vystoupil a pobavil děti i dospělé Pavel Novák se svými pís-
ničkami. Děti vyprávěly básničky a zpívaly písničky andělům i čertům, mohly si napsat své přání Ježíškovi a pověsit ho na nebeské 
brány. Mikuláš rozsvítil nádherný vánoční strom a popřál všem krásné Vánoce.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

V Local TV Příbor, vánoční zpravodajství s premiérou 24. 12. 2016, v archivu na www.televize-pribor.cz  Foto: Lukáš Ukropec
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ADVENTNÍ ČAS V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to 
doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní pří-
pravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.  Tradičním 
symbolem adventu je od 19. století adventní věnec. 
První adventní neděli jsme v  kostele Narození Panny Marie 
rozsvítili první svíčku, tzv. svíci proroků (tato svíčka je pa-
mátkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista), 
a zaposlouchali se do písní 
pěveckého sboru Valentin 
a Komorního sboru Masa-
rykova gymnázia Příbor. 
Druhou adventní sobotu 
se v  kostele sv.  Valentina 
rozsvítila druhá svíčka, 
tzv.  betlémská (reprezen-
tuje lásku a  představuje 
Ježíškovy jesličky), a  vy-
stoupi l i  žáci Zák ladní 
umělecké školy Příbor. 
O třetí adventní neděli jsme 
zapálili v piaristickém kláš-
teře svíci, tzv. pastýřskou 
(vyjadřuje radost z  toho, 
že postní období je téměř 
u konce a adventní období 
získává slavnostnější ráz), 
a poslechli si koncert hráčů 
na lesní rohy – Trio Oliver. 

O čtvrté adventní neděli se rozhořela v Kulturním domě poslední 
svíčka, tzv. andělská (představuje mír a pokoj). Vystoupil Komorní 
pěvecký kvartet, Sdružení hudebníků Příbor a pěvecký sbor Schola.
Děkujeme všem účinkujícím za krásné adventní prožitky.

V Local TV Příbor, vánoční zpravodajství,  
v archivu na www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková
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STŘEDA 4. 1. 2017
Od 17:00  hodin bude zahájena v  galerii radnice vernisáž 
výstavy fotografií Antonína Válka z  Fotoklubu Haví-
řov. Výstavu můžete ve  všech patrech radnice zhlédnout 
do 28. 2. 2017.

STŘEDA 4. 1. 2017
Starosta města Vás zve na Vzpomínkovou akci k 100. výro-
čí narození Jaroslava Lohrera-Loma, vojáka, nadporučíka, 
obránce Sokolova, který padl 8. 3. 1943 v bitvě u Sokolova 
jako zástupce velitele kpt. Otakara Jaroše. Položení květin 
k pamětní desce na rodném domě ve Stojanově ulici čp. 388 
s proslovem starosty města za hudebního doprovodu Decho-
vého orchestru mladých Příbor se uskuteční od 16:00 hodin. 

SOBOTA 7. 1. 2017
Do prostoru nově zrekonstruovaného Kulturního domu 
se vrací tradiční NOVOROČNÍ KONCERT, na kterém se 
představí Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků 
Příbor s hosty z Janáčkovy filharmonie Ostrava se svými só-
listy a dirigentem Zdeňkem Pukovcem. Začátek v 18:00 ho-
din. Vstupné: 150 Kč, děti 90 Kč.
Předprodej v  pokladně Kulturního domu každé pondělí 
a středu od 10:00 do 17:00 hodin.

SOBOTA 21. 1. 2017
Také OBECNÍ PLES dříve nazývaný Valentýnský se vrací 
do Kulturního domu. Můžete se těšit na oblíbenou hudební 
skupinu Rivieras show band, frenštátskou cimbálovou mu-
ziku Radegast, taneční vystoupení Jana Tyllicha s  Lenkou 
Komínkovou, módní přehlídku Studia 365, akrobatické vy-
stoupení na šálách a stepařské vystoupení Thara DC – Tap 
dance aj.
Sál bude otevřen od 19:00 hodin. Program bude slavnostně 
zahájen ve 20:00 hodin. Cena vstupenky 250 Kč, včetně veče-
ře a přípitku. Předprodej v pokladně Kulturního domu každé 
pondělí a středu od 10:00 hodin do 17:00 hodin bude zahájen 
9. 1. 2017.

ČTVRTEK 26. 1. 2017
Žánrová pestrost, kulturní rozmanitost, jedinečný okamžik, 
kdy se Východ setkává se Západem – nejen to nabízí tradič-
ní FESTIVAL SONGFEST.CZ. V únoru 2016 město Příbor 
přijalo nabídku se tohoto hudebního festivalu zúčastnit po-
prvé. Program se tehdy uskutečnil v prostorách piaristického 
kláštera a byl velmi pozitivně hodnocen. 
Pro rok 2017 bylo město Příbor poctěno nabídkou zahájit 
již 16.  ročník Songfestu. Jedinečný koktejl koncertů a  do-
provodných akcí, jejichž společným jmenovatelem je vítání 
nového roku. Podle luno-solárně jupiterského čínského ka-
lendáře je rok 2017 rokem Kohouta. 
V prostorách Kulturního domu v Příboře, které budou vy-
zdobeny výrobky a obrázky dětí, žáků a  studentů místních 
škol, se od 16:00 do 18:30 hodin můžete těšit na vystoupení 
dětského pěveckého sboru Korálky z Mateřské školy Kama-

rád, na  sbor Masarykova gymnázia Příbor, který vystoupí 
s pořadem Vůně Francie, a workshop Hlas a Dech. 
Přátelskou atmosféru navodí Dobrá čajovna, výtvarná dílna 
Luny, s. v. č., nebo výstava Příbor v krajce. 
V hlavním večerním programu se od 19:00 hodin představí 
původní indonéský tanec v podání tanečního souboru Kin-
tari, zpěvačka paní Feng-yűn Song s jazzovou kapelou Trio 
PUO a místní pěvecký sbor Valentin. 
Moderátorské role se v Příboře ujme herec Jaroslav Dušek. 
Vstupné na odpolední program se neplatí. Na večerní pro-
gram od  19:00  hodin ve  velkém sále jsou ceny vstupenek 
v předprodeji 250 Kč, v den konání akce 300 Kč. Předprodej 
každé pondělí a středa od 10:00 17:00 hodin v pokladně Kul-
turního domu Příbor byl zahájen 5. 12. 2016.
Festival se koná od 26. 1. do 11. 2. v deseti českých a mo-
ravských městech. Více informací o  festivalových scénách 
a programech naleznete na www.songfest.cz. 

ÚTERÝ 31. 1. 2017
Divadelní komedie Hledání ztraceného ráje, v  hlavních 
rolích Zdeněk Podhůrský a  Ivana Jirešová. Představení se 
z důvodu nemoci herců přesunulo z termínu 1. 12. 2016 na 
termín úterý 31. 1. 2017 v 18:00 hodin. 
Zakoupené vstupenky jsou v  platnosti, cena vstupného 
370 Kč, předprodej vstupenek v pokladně Kulturního domu 
Příbor každé pondělí a středu od 10:00 do 17:00 hodin.

PŘIPRAVUJEME
Veselení a mše o pouti sv. Valentina se uskuteční v nedě-
li 12.  2. 2017 od  9:00 hod. na  prostranství okolo kostela 
sv. Valentina a v areálu sokolovny Příbor. 
V neděli 26. 2. 2017 se uskuteční ve velkém sále Kulturního 
domu Dětský maškarní ples.

Srdečně Vás zveme na všechny akce, těšíme se na Vaši ná-
vštěvu!
Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LEDEN 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

POZVÁNKY

 
Klub českých turistů Příbor pořádá v sobotu 7. 1. 2017 

 

ZIMNÍ VÝSTUP NA GRÚŇ 
 

Odjezd autobusu: 
730 od sokolovny (vyčká příjezd vlaku z Kopřivnice), 735 od Tatry 
 

Cena:  členové KČT 200,- Kč ostatní 220,- Kč 

 děti 180,- Kč  200,- Kč 

Trasa:  A - Staré Hamry, Grúň, Švarná Hanka 10 km 

 B - Staré Hamry, Bílý kříž 16 km 

 C - jako B +Visalaje 19 km 

Návrat: do 16:30 hod. 

Informace a přihlášky:  

Věra Dostálová, tel.: 737 375 203, e-mail: 1.kctpribor@email.cz 
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KULTURNÍ PROGRAM – LEDEN

Probíhající výstava do 28. května 2017 
KOPŘIVA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 1. ledna od 13:00 hod. 
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“ 

KČT Příbor  737 375 203 
Probíhající výstava do 3. ledna 
PETR SOCHA A MIROSLAV GALIA 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Středa 4. ledna od 16:00 hod.  
VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 100. VÝROČÍ  
NAROZENÍ JAROSLAVA LOHRERA-LOMA 

  Město Příbor  
Středa 4. ledna od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
ANTONÍNA VÁLKA, FOTOKLUB HAVÍŘOV 
Výstava trvá do 28. 2. 2017.  Galerie v radnici. 

Město Příbor 
Sobota 7. ledna od 7:30 hod.  
ZIMNÍ VÝSTUP NA GRÚŇ 
Info: Věra Dostálová, tel. 737 375 203, KČT Příbor 

Sobota 7. ledna od 18:00 hod.  
NOVOROČNÍ KONCERT   

Město Příbor, Sdružení hudebníků Příbor 
Středa 11. ledna od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Pondělí 16. ledna od 18:00 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Úterý 17. ledna od 15:00 hod. 
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE 

Městská knihovna Příbor 
Středa 18. ledna od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Pátek 20. ledna od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY        Hostinec u Čechů  
Pátek 20. ledna od 17:15 hod. 
KISS ME, KATE - ZÁJEZD DO DIVADLA                   
J. MYRONA V OSTRAVĚ 

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Sobota 21. ledna od 14:00 hod. 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 21. ledna od 20:00 hod. 
OBECNÍ PLES 

Město Příbor 
Úterý 24. ledna od 16:00 hod. 
VÝTVARNÁ DÍLNA - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Úterý 24. ledna od 16:00 hod. 
VÝTVARNÁ DÍLNA - MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 

Luna Příbor, SVČ, p. o  
Úterý 24. ledna od 17:00 hod. 
NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE  
PŘEDNÁŠKA MILANA ZACHA KUČERY 

Městská knihovna Příbor 
Středa 25. ledna od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE   

Luna Příbor, SVČ, p. o. 

Čtvrtek 26. ledna od 16:00 hod. 
FESTIVAL SONGFEST  

    Město Příbor 
Pátek 27. ledna od 18:00 hod. 
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ  

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Úterý 31. ledna od 18:00 hod. 
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE – DIVADLO 

API, s. r. o. 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle.  
Pátek - 21 let je za námi, pořady z r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
So:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
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 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, čt:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 - 21:00 hod.  muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po – pá: 9:00 - 19:00 hod. 

 739 657 301 

Probíhající výstava do 28. května 2017 
KOPŘIVA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 1. ledna od 13:00 hod. 
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“ 

KČT Příbor  737 375 203 
Probíhající výstava do 3. ledna 
PETR SOCHA A MIROSLAV GALIA 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Středa 4. ledna od 16:00 hod.  
VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 100. VÝROČÍ  
NAROZENÍ JAROSLAVA LOHRERA-LOMA 

  Město Příbor  
Středa 4. ledna od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
ANTONÍNA VÁLKA, FOTOKLUB HAVÍŘOV 
Výstava trvá do 28. 2. 2017.  Galerie v radnici. 

Město Příbor 
Sobota 7. ledna od 7:30 hod.  
ZIMNÍ VÝSTUP NA GRÚŇ 
Info: Věra Dostálová, tel. 737 375 203, KČT Příbor 

Sobota 7. ledna od 18:00 hod.  
NOVOROČNÍ KONCERT   

Město Příbor, Sdružení hudebníků Příbor 
Středa 11. ledna od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Pondělí 16. ledna od 18:00 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Úterý 17. ledna od 15:00 hod. 
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE 

Městská knihovna Příbor 
Středa 18. ledna od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Pátek 20. ledna od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY        Hostinec u Čechů  
Pátek 20. ledna od 17:15 hod. 
KISS ME, KATE - ZÁJEZD DO DIVADLA                   
J. MYRONA V OSTRAVĚ 

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Sobota 21. ledna od 14:00 hod. 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 21. ledna od 20:00 hod. 
OBECNÍ PLES 

Město Příbor 
Úterý 24. ledna od 16:00 hod. 
VÝTVARNÁ DÍLNA - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Úterý 24. ledna od 16:00 hod. 
VÝTVARNÁ DÍLNA - MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 

Luna Příbor, SVČ, p. o  
Úterý 24. ledna od 17:00 hod. 
NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE  
PŘEDNÁŠKA MILANA ZACHA KUČERY 

Městská knihovna Příbor 
Středa 25. ledna od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE   

Luna Příbor, SVČ, p. o. 

Čtvrtek 26. ledna od 16:00 hod. 
FESTIVAL SONGFEST  

    Město Příbor 
Pátek 27. ledna od 18:00 hod. 
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ  

Bav klub Příbor, SVČ, s. r. o.  
Úterý 31. ledna od 18:00 hod. 
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE – DIVADLO 

API, s. r. o. 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle.  
Pátek - 21 let je za námi, pořady z r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
So:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
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 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, čt:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 - 21:00 hod.  muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po – pá: 9:00 - 19:00 hod. 

 739 657 301 
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CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Po: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čt: 19:00 hod.   

http://taiji-pribor.webnode.cz 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
 

ÚTERÝ S HELOU 
STROLLERING 
Od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                       
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit. Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
 

STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro rodiče s dětmi 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  4. 1. Pohádka „O tučňákovi a sněhulákovi“ 
11. 1. Básničky, tanečky, písničky 
18. 1. O víle „Vitamínce“ 
25. 1. Básničky, tanečky, písničky 
 

Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
 

ČTVRTEK S HELOU 
Cvičení pro rodiče s dětmi 
Od 10:00 hod. Vstupné dobrovolné. 
 

Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
 

PÁTEK S PAVLOU 
Výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  6.1. Zimní krajina - tvoření s vatou 
13.1. Chaloupka se sněhovou pokrývkou 

  dřevěné špachtle 
20.1. Zimní obrázek z krupice 
27.1. Keramické tvoření 
 

Info: P. Kavanová,  606 848 461 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    e-mail: info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.:556723778 mobil:739080862 

 

     Vážení rodiče, milé děti, nabízíme kroužek 

PEL-MEL proti nudě 
sportovně zábavný kroužek  

pro děti od první třídy opět začne  
v úterý 3. 1. 2017, vždy od 14 do 15hod. 

           v zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské. 
 

V programu: pestrá klubová, zábavná, sportovní činnost. 
Hry, soutěže, turnaje, např. stolní tenis, trampolína, step-bedýnky, 

kruhy, padák, žíněnky, švihadla, lavičky apod. 
 

V jarních měsících, cca od dubna, bude činnost probíhat ve venkovním areálu 
BAV klubu na ul. Masarykova. Slack-line, pétanque, kroket, táborové hry, 

vycházky do okolí, posezení u ohně, lano, překážkové dráhy, streetball, 
 velká trampolína 5,2m, míčové hry apod.   

 

Zápisné: 10 vstupů – 400,- Kč 

Ve dnech 1. až 15. ledna 2017 

 bude probíhat v našem městě  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA. 
V této době u vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy 
tři králové, jenž se vám prokážou platnou průkazkou. 

Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou 
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.  

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Mockrát Vám děkujeme. 

Pracovníci Charity Kopřivnice 

 
 

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611 
 

CESTA VESMÍRU 

o znovuprobuzení kosmu v nás a skrze nás 

 
Neformální sdružení Příbor v pohybu  

společně s odborem kultury města Příbora a s PRO-BIO regionálním centrem Moravská brána 
Vás srdečně zve na čtvrtý pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,  

tentokrát na setkání Jiřím Zemánkem 
 

 Pátek 27. ledna 2017 

 Piaristický klášter, Příbor - refektář 

 Od 17.00 hodin 

Motto: „Člověk je tím místem, v němž se reflektuje celých 14 miliard let evoluce… 

My máme toto určení – a dokonce povinnost – žasnout nad vesmírem!“ 

Brian T. Swimme 
 

´
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INZERCE

INZERCE

ZENSU 
Eva Lorencová 

  
MASÁŽE 

KOSMETIKA 
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 

 
Příbor, ulice Karla Čapka (naproti PENNY, pod oční optikou) 

 

Tel.: 739 054 561 
www.zensu.cz 

MěO KDU – ČSL Příbor pořádá 
 

SPOLEČENSKÝ 
PLES 

V sobotu 4. 2. 2017  
v Kulturním domě Příbor 

začátek v 19:00 hod 
 

K tanci a poslechu hraje skupina 
YPSILON.  

Předtančení předvede p. Jan Tyllich 

se svou taneční partnerkou. 

Bude připraveno bohaté občerstvení,  

nebude chybět ani oblíbená hra o slosovatelné ceny. 

Předprodej večeří a vstupenek bude zajištěn 
 u paní Štůskové na ul. Tyršova č. p. 243  

nebo telefonicky č. tel.: 736 764 744  
od 19. 1. 2017 vždy od 15.30 hod. do 18.00 hod. 

„Předprodej večeří pouze do 1. 2. 2017.“ 
 

NA HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ! 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s. r. o. 
     Office: Masarykova  489, Příbor 742 58                                 Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 
     IČ: 25 39 05 62             e-mail: info@bavklubpribor.cz                 Číslo účtu: 271 286 370 297 / 0100 

 

                         Přijměte pozvání na 

  KURZ TANCE 
         pro dospělé a mírně pokročilé páry 
 

Zahájení v pátek 27. 1. 2017   v 18:00h       
           v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské v Příboře 
 

 

Kurzovné : 1.100,- Kč/os. (8 lekcí - á 3 vyuč.h = 24h) 

       Závěrečný  večírek - 4h = celkem 28 hod. 
 

Pozvěte i své známé! 
 

Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů tance a ty,  
kteří se už někdy věnovali tanci v kroužcích, klubech, na plesech apod. 

 
Přihlášky v BAV klubu nebo ke stažení  na:  www.bavklubpribor.cz 
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Petr Škrobánek 
Pohřební služba st. AGNES 

se sídlem v Příboře, Freudova 118 
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  

nabízí občanům tyto služby: 
 

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

 zhotovení fotoporcelánu 
černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky 

 zprostředkování kamenosochařských prací 
 prodej náhrobních doplňků 

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment) 
 prodej křestních svící a křestních roušek 

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře 
  

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek    8 - 12    13 - 16    

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

Bezplatná linka   800 111 202               
www.pohrebnisluzba-agnes.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 2017!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

 
 
 
 
 

Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

 
Masarykovo gymnázium Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2016/2017 sportovně 
pohybové kurzy pro děti a mládež. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4–5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6–7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8–11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5–10 let) 
 
Kurz zahrnuje: 17 hodinových lekcí (17 x 60 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 1.100,- Kč na II. pololetí šk. roku 2016/2017  
Počet osob v kurzu: 6 - 10 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů:  v týdnu od 6. 2. 2017 

 
více informací včetně přihlášky naleznete na 

www.skokanek.gypri.cz 
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TANE NÍ 
več rye

pod vedením páru 

mezinárodní třídy

Neděle 

15. ledna 

2017
v 17 hod.

Velký sál

KD Příbor

Přihlášky na 

www.tanecni-vecery.cz
10 lekcí

1600 Kč
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