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Diplomy a symbolické šeky na 2 200 000 Kč 
předala ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-
-Pol. Jana Maláčová, MSc., paní Ing. Daně Fo-
riškové, Ph.D., místostarostce volebního období  
2014 až 2018, za dvě první místa v soutěži „Obec 
přátelská rodině 2018“ a „Obec přátelská senio-
rům 2018“ v kategorii měst od 3 001 do 10 000 
obyvatel. Slavnostní 
vyhlášení a  setkání se 
zástupci měst proběhlo 
v pražském Hrzánském 
paláci ve středu 31. října 
2018. 

Cílem této soutěže je 
podpořit v obcích opat-
ření a aktivity zaměřené 
na rodiny a seniory a na 
vytvoření pro ně přátel-
ského prostředí. Město 
Příbor využije přiděle-
né dotace na podporu 
aktivního rodinného 
života, na pořádání kul-
turních akcí, ke vzdělávání a informovanosti ve-
řejnosti, na podporu mezigeneračního soužití 
a soudržnosti rodin, zatraktivnění a dovybavení 
dětských hřišť, pořádání přednášek, muzejní 
školy (nejen) pro seniory atd. 

Dotační oblast „Obec přátelská rodině“ je 
vyhlašována již desátým rokem Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro 
rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolu-
práci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, 
Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních 

samospráv. Město Pří-
bor také v  roce 2014 
získalo v  této soutěži 
3. místo s fi nanční dotací 
500 000 Kč. 

Dotační  oblast 
„Obec přátelská senio-
rům“ byla letos vyhlá-
šena podruhé MPSV 
ve  spolupráci s  Radou 
vlády pro seniory a stár-
nutí populace a Sdruže-
ním místních samospráv.

Poskytnutím více 
než dvoumilionové do-
tace prostřednictvím 

soutěže „Obec přátelská rodině a  seniorům 
2018“, kterou poskytlo MPSV a kterému patří 
touto cestou poděkování, město Příbor může 
přispět k vytvoření příznivého prostředí a přá-
telského soužití všech generací ve městě. 

MĚSÍČNÍK
ZÁSTUPCI MĚSTA PŘÍBORA PŘEVZALI OCENĚNÍ 

V SOUTĚŽÍCH OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018
A OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2018

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

88. schůze RM ze dne 16. října 2018 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy ze schůzí a výborů  
- nesouhlasí s  žádostí o  prominutí úhrady za škody způsobené 

zvěří za období červenec 2016 až červen 2017 ve výši 4 941 Kč 
a trvá na uplatnění škody v plné výši 9 286 Kč.

- pověřuje ověřením zápisu z 88. schůze rady města, člena rady 
města, Ing. Igora Vaňka.

- uděluje souhlas panu ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░, 
s  umístěním stavby montované garáže na pozemku parc. 
č. 1413 v k. ú. a obci Příbor, pro účel uložení elektrického vo-
zíku. Souhlas je podmíněn umístěním stavby mimo ochranné 
pásmo STL plynovodu. 

- bere na vědomí informace k akcím „Odborné učebny ZŠ Příbor, 
Jičínská“ a „Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“.

- souhlasí 1.  s realizací doplňkových stavebních prací na ZŠ Ji-
čínská, jejichž zadání je v  kompetenci vedoucího Odboru in-
vestic a správy majetku MÚ Příbor, dle předloženého materiálu.  
2. se zápočtem vzájemných pohledávek mezi společností Seve-
romoravská stavební společnost, s.r.o., a městem Příborem dle 
předloženého materiálu.

- bere na vědomí žádost Technických služeb města Příbora, pří-
spěvkové organizace, o posunutí termínu dodání díla pod názvem 
„Parkourové hřiště na ul. Štramberská a dětské hřiště na ul. Fučí-
kově, Příbor   2018“ z důvodu zpoždění dodávky podzhotovitele.

- schvaluje v  předloženém znění dodatek č.  1 kupní smlouvy tý-
kající se posunutí termínu dokončení díla „Parkourové hřiště na 
ul. Štramberská a dětské hřiště na ul. Fučíkově, Příbor   2018“ na 
30.11.2018.

- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 136/2018/SD mezi měs-
tem Příborem a  společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 01 Nový Jičín IČ: 47671416 na akci „Zastavitelná 
plocha Z 43, Příbor, v předloženém znění, jehož předmětem je 
rozšíření předmětu díla a úprava ceny díla na 20 941 274,73 Kč 
bez DPH a prodloužení termínu realizace o 8 dní.

- schvaluje darovací smlouvu mezi městem Příborem a Morav-
skoslezským krajem, jejímž předmětem je přijetí daru spočívají-
cím v defibrilátoru a termokameře k dovybavení Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Příbor speciální technikou v hodnotě 
193 148,55 Kč v předloženém znění.

- rozhoduje o vyřazení poškozených skříní umístěných v budo-
vě Městského úřadu Příbor v budově č. p. 118 na ul. Freudově 
v Příboře z majetku města dle přílohy č. 1.

- souhlasí s vyhlášením v městském rozhlase koncertu Masary-
kova gymnázia s názvem 100 let československé písně pořáda-
ného u příležitosti oslav stého výročí založení republiky.

- schvaluje Programy pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora v roce 2019 pro oblasti:   činnost a pro-
voz,   granty,   materiálně technická základna,   prevence krimina-
lity,   sociální služby.

- bere na vědomí hydrogeologický posudek hřbitova parc. 
č.  3231/1 k. ú. Příbor, vypracovaný firmou ZEMPOLA, 
RNDr. Miroslav Konečný, CSc., Hnojník.

- doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit v rozpočtu roku 2019 
náklady na zpracování podrobného hydrogeologického průzku-
mu hřbitova.

- Stanovuje byt č. 3 o velikosti 1+2 v domě č. p. 291 na ul. Místec-
ká, Příbor, k sociálnímu účelu a pověřila odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Příbor k přidělování uvolněného bytu žadate-
lům v tíživé sociální a bytové situaci na dobu určitou.

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Příborem 
a WD OKNA, s.r.o., v předloženém znění.

- rozhoduje o vyřazení poškozeného nábytku umístěného v pro-
storách Klubu seniorů města Příbora, z. s., náměstí Sigmunda 
Freuda 33, Příbor, z majetku města dle přílohy č. 1.

- souhlasí s uzavřením rámcové dohody o poskytování telekomu-
nikačních služeb mezi městem Příborem a společností T Mobile 
Czech Republic, a.  s., jejíž předmětem je sjednání zvýhodně-
ných obchodních podmínek, které budou používány při uzaví-
rání Účastnických smluv a  poskytování služeb elektronických 
komunikací, v předloženém znění.

89. schůze RM v termínu dne 30. října 2018 projednala jedna-
cí body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápis ze 40. jednání Osadního výboru Prchalov, 

ze dne 03.10.2018.
- ověřením zápisu z  89. schůze rady města, člena rady města, 

MUDr. Mořice Jurečku. 
 7/89/RM/2018 Návrh akcí Programu regenerace MPR na rok 

2019 (č. bodu programu: 7) 
- bere na vědomí návrh akcí obnovy do Anketního dotazníku 

předkládaného MK ČR v  rámci Programu regenerace MPR 
a MPZ pro rok 2019. 

 8/89/RM/2018 Lávka přes řeku Lubinu v Příboře (č. bodu pro-
gramu: 8) 

- schvaluje předložený návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na stav-
bu „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ týkající se 5% pozastávky 
formou bankovní záruky. 

- souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy o  nájmu plynáren-
ského zařízení mezi městem Příborem a společností Green Gas 
DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov v předloženém znění. 

 10/89/RM/2018 Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Ji-
čínské v Příboře II (č. bodu programu: 10) 

- bere na vědomí informace k akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 
a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“.

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 398/2018/SD mezi 
městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Če-
cha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 476 71 416, na akci „Rekon-
strukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“ spo-
čívající ve změně konstrukčních vrstev skladeb podlah a snížení 
ceny díla o 260,87 Kč bez DPH dle předloženého materiálu.

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s  názvem 
„Energetické úspory Základní školy Jičínská v Příboře“.

- ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1.vyhlásit veřejnou zakáz-
ku na stavební práce zadávanou ve  zjednodušeném podlimit-
ním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s názvem „Energetické úspory Základní školy Jičínská 
v Příboře“. Termín: 09.11.2018

- ustanovuje dle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, komisi pro posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek veřejné za-
kázky „Energetické úspory Základní školy Jičínská v  Příboře“ 
ve složení Boris Ryšavý, Ing. Ivo Kunčar, Ing. Jaroslav Venzara, 
Mgr. Jarmila Bjačková a starosta.

- jmenuje náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Ener-
getické úspory Základní školy Jičínská v  Příboře“: Ing.  Jiří 
Doležal, Ing.  Jaroslav Šimíček, Ing.  Romana Šašinková, DiS., 
Mgr. Dana Cágová, místostarosta.

- doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit v  rámci rozpočtu 
města Příbora na rok 2019 částku zohledňující výši nabídkové 
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ceny vítězného uchazeče na 1. etapu veřejné zakázky „Energe-
tické úspory Základní školy Jičínská v Příboře“. 

 12/89/RM/2018 Pronájem části pozemku parc. č. 3287/17 k. ú. 
Příbor (č. bodu programu: 12) 

- schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3287/17 v k. ú. Příbor 
o výměře cca 117 m2, paní ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░, 
pro účely individuální rekreace a  estetizace okolí domu č.  p. 
128, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 234 Kč a dal-
ších podmínek dle nájemní smlouvy, v předloženém znění. 

 13/89/RM/2018 Občanské sdružení Klokočov - výpůjčka po-
zemku, převod práv a povinností (č. bodu programu: 13) 

- schvaluje uzavření smlouvy, v  předloženém znění, o  výpůjčce 
části pozemku parc. č. 552/1 v k. ú. Klokočov u Příbora o výmě-
ře cca 1200 m2, právnické osobě Občanské sdružení Klokočov, 
IČ  26657627, na dobu 10 let, pro účel realizace víceúčelového 
sportovního hřiště. Stavba bude realizována dle projektové doku-
mentace zpracované společností Groman, s. r. o., schválené ve sta-
vebním řízení rozhodnutím č. j. 4857/2018/Hy OSÚP-518/2018.

- schvaluje uzavření smlouvy, v  předloženém znění,  o  převodu 
práv a povinností stavebníka, vyplývajících z rozhodnutí staveb-
ního úřadu MÚ Příbor č. j. 4857/2018/Hy OSÚP-518/2018 ze dne 
05.10.2016 pro stavbu „Víceúčelové sportovní hřiště“ na pozemku 
parc. č. 552/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, mezi převodcem městem 
Příborem a nabyvatelem Občanským sdružením Klokočov. 

- bere na vědomí zprávu o dosavadním průběhu jednání s doda-
vatelem stavby „Silnice R 48 Rybí - Rychaltice“ firmou Metro-
stav, a. s., a vlastníky pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora dotče-
ných navrženou přeložkou polní cesty v km 331,1 silnice R 48. 

- rozhoduje provést zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Odborné učebny ZŠ Jičínská, Příbor - vybavení“ v  uzavřené 
výzvě v  souladu s  Metodickým pokynem pro oblast zadávání 
veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020. 

 17/89/RM/2018 Poskytnutí úhrady na opravu minigolfového 
hřiště poškozeného pádem částí stromu (č. bodu programu: 17) 

- neschvaluje poskytnout SKDG Příbor, z. s., se sídlem Frenštát-
ská 510, 742 58 Příbor, IČ 27016927, finanční náhradu ve výši 
19.827 Kč na pokrytí nákladů na opravu minigolfového hřiště. 
Poškození drah minigolfového hřiště bylo způsobeno pádem 
větví dubu rostoucího na pozemku parc. č.  2198/1 k. ú. obec 
Příbor ve vlastnictví města Příbora.

- stanovuje v  souladu s  §  102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu za rok 2018 Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce 
Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, ve výši dle 
zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmín-
ky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěv-
kové organizace nebo z fondu odměn.

- stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odmě-
nu za rok 2018 Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli Základní školy Npor.
Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organiza-
ce, ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena 
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené 
příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- stanovuje v  souladu s  §  102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu za rok 2018 Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce 
příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Fren-
štátská 1370, ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může 
být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového 
limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu 

za rok 2018 Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce Mateřské školy 
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 
ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena 
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené 
příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu 
za rok 2018 Olze Skřivánkové, ředitelce příspěvkové organizace 
Školní jídelny Komenského, Příbor, ul.  Komenského č.  p. 458, 
ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena 
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené 
příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu 
za rok 2018 Lence Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR, středis-
ka volného času, příspěvkové organizace, ve  výši dle zápisu ze 
schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení 
objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organiza-
ce nebo z fondu odměn. 

 19/89/RM/2018 Odměna řediteli Technických služeb města 
Příbora (č. bodu programu: 19) 

- stanovuje v  souladu s  §  102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu za rok 2018 Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitel-
ce Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, 
ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena 
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvede-
né příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 

 20/89/RM/2018 Veřejná zakázka „Pěstební práce v  roce 2019 
v městských lesích Příbor“ - vyhlášení (č. bodu programu: 20) 

- schvaluje výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého 
rozsahu pro realizaci akce „Pěstební práce v roce 2019 v měst-
ských lesích Příbor“.

- 21/89/RM/2018 Návrh RO č.  7 města Příbora na rok 2018 
(č. bodu programu: 21) 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 7 města Příbora na rok 2018 
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu.

- bere na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města 
Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 7:
- Příjmy 174 437,00  tis.  Kč, což je zvýšení oproti schválené-

mu rozpočtovému opatření č.  6 města Příbora na rok 2018 
o 694,00 tis. Kč

- Výdaje 265 188,00  tis.  Kč, což je zvýšení oproti schválené-
mu rozpočtovému opatření č.  6 města Příbora na rok 2018 
o 694,00 tis. Kč

- Financování 90 751,00 tis. Kč, což je beze změny oproti schvá-
lenému rozpočtovému opatření č. 6 města Příbora na rok 2018

- projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2019. 
 23/89/RM/2018 Návrh na vyřazení drobného hmotného dlou-

hodobého majetku (č. bodu programu: 23) 
- rozhoduje o vyřazení plynových kamen Gamata v celkové hod-

notě 2000 Kč z majetku města Příbora. 
 24/89/RM/2018 Změna použití VFP na činnost a  provoz 

(č. bodu programu: 24) 
- schvaluje dodatek č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě č.  248/2018/

OKCR o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost a pro-
voz KČT, odboru Příbor spočívající v  rozšíření účelu použití 
o nákup drobného hmotného majetku.

 25/89/RM/2018 Problematika odboru rozvoje města MÚ Příbor 
(č. bodu programu: 25) 

- doporučuje tajemníkovi MÚ postupovat v problematice oceňo-
vání vedoucího odboru dle zápisu z projednání k tomuto bodu 
schůze RM.
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- ruší usnesení rady města č. 78/08/01 o realizaci nákupu plynu 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno ze 
dne 22.05.2018.

- bere na vědomí nabídku společnosti Pražská plynárenská, a. s., 
ze dne 30.10.2018 na dodávku plnu pro město, příspěvkové or-
ganizace města a SMMP Příbor pro období roku 2019. 

1. schůze RM v termínu dne 13. listopadu 2018 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- pověřuje ověřením zápisu z 1. schůze rady města, člena rady 

města, pana Radka Jurečku. 
- Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, 

pro užívání nemovitosti - pozemku parc. č. 2330/35 část o vý-
měře 2425 m2 v  k. ú. Příbor, pro účely zemědělské prvový-
roby, na dobu neurčitou, za roční pachtovné ve výši 181 Kč, 
s každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ 
mezi vlastníkem pozemku městem Příborem a  pachtýřem 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░. 

- revokuje své usnesení č.  21/89/RM/2018 ze dne 30.10.2018 
ve znění: „Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 měs-
ta Příbor na rok 2018“ - v  členění a  finančních částkách dle 
předloženého materiálu.

- schvaluje rozpočtové opatření č. 7 města Příbora na rok 2018 
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu.

- bere na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města 
Příbora na rok 2018 po schválení RO č. 7:
Příjmy 173 743,00 tis. Kč,
což je beze změny oproti rozpočtovému opatření č.  6 města 
Příbora na rok 2018.
Výdaje 264 494,00 tis. Kč,
což je beze změny oproti rozpočtovému opatření č.  6 města 
Příbora na rok 2018.
Financování 90 751,00 tis. Kč,
což je beze změny oproti rozpočtovému opatření č.  6 města 
Příbora na rok 2018.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření 
č. 8 města Příbora na rok 2018 v členění a finančních částkách 
dle předloženého materiálu.

- doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí celkové objemy 
upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2018 po zapracová-
ní RO č. 8:

Příjmy 174 642,00 tis. Kč,
což je zvýšení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 7 
města Příbora na rok 2018 o 899 tis. Kč,
Výdaje 265 393,00 tis. Kč,
což je zvýšení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 7 
města Příbora na rok 2018 o 899 tis. Kč,
Financování 90 751,00 tis. Kč,
což je beze změny oproti schválenému rozpočtovému opatření 
č. 7 města Příbora na rok 2018

- schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem 
Dodávka tepelné energie zadávané v jednacím řízení bez uve-
řejnění. 

- schvaluje dodatek smlouvy o  dílo mezi městem Příborem  
a BISTA - KB, s. r. o., v předloženém znění. 

- pověřuje v souladu s § 108 odst.  zákona č. 182/2000 Sb. o ob-
cích paní Ivanu Žárskou - člena Zastupitelstva města Příbora 
k  užívání závěsného odznaku za účelem vykonávání svateb-
ních obřadů, výročí svateb a vítání občánků. 

- zřizuje povodňovou komisi, jejímž členy jsou: Ing. arch. Jan Ma-
lík, Mgr. Pavel Netušil, Ing. Arnošt Vaněk, JUDr. Rostislav Michá-
lek, Ing. Jaroslav Venzara, Ing. Jiří Hajda, Ing. Jaroslav Šimíček, 
Ing. Pavel Hanzelka, Bc. Libor Bolom, Milan Novák, Ing. Zuzana 
Gřesíková, Ing. Kamila Bučková, Stanislav Štefek, DiS.

- stanovuje povodňovou komisi zároveň jako havarijní skupinu 
k řešení i jiných mimořádných okolností než je povodeň. 

 14/1/RM/2018 žádost o  vyhlášení akcí v  městském rozhlase 
(č. bodu programu: 14) 

- schvaluje vyhlášení akce v městském rozhlasu „Den otevřených 
dveří na Masarykově gymnáziu“, dne 30.11.2018 a 01.12.2018.

- schvaluje vyhlášení akce v  městském rozhlasu slavnostního 
koncertu pořádanému Farností Příbor ke stému výročí založe-
ní republiky dne 18.11.2018. 

 15/1/RM/2018 Informace, podněty a  připomínky členů RM 
(č. bodu programu: 15) 

- ukládá 1. vedoucí OOSČ 1.1. aktualizovat pravidla pro vysílání 
městského rozhlasu v Příboře dle podnětů členů RM. Termín: 
31.01.2019

- Ing. Arnošt Vaněk 2.1. prověřit navazující povinnosti z minu-
lých období jednání RM, týkající se aktuálních činností. Ter-
mín: 27.11.2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

- Volí do funkce starosty Ing. arch. Jana Malíka.
- Volí do funkce místostarosty Mgr. Pavla Netušila.
- Stanovuje dle § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že Rada měs-
ta Příbora bude mít 7 členů.

- Schvaluje klíč počtu členů rady města z  jednotlivých volebních 
stran následovně: 3 členové Příbor je náš domov, 1 člen Společ-
ně pro Příbor, 1 člen Piráti, 2 členové Křesťanské a demokratické 
unie - Československé strany lidové.

- Volí do funkce člena rady města pana Radka Jurečku, Ing. Mi-
lana Střelku, paní Ivanu Žárskou, pana Stanislava Štefka, DiS., 
Mgr. Silvii Piškytlovou.

- Zřizuje podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Finanční vý-
bor zastupitelstva města o počtu 9 členů.

- Volí předsedu Finančního výboru Ing. Danu Foriškovou, Ph.D.
- Zřizuje podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Kontrolní vý-
bor zastupitelstva města v počtu 9 členů.

- Volí předsedu Kontrolního výboru Ing. Bohuslava Majera.
- Zřizuje Osadní výbor Prchalov o počtu 7 členů.
- Zřizuje Osadní výbor Hájov o počtu 7 členů.
- Volí za členy Osadního výboru Prchalov tyto občany: paní Alenu 

Sochovou, PhDr. Marii Monsportovou, paní Věru Volnou, pana 
Antonína Volného, paní Marcelu Rozsypalovou, pana Iva Lacné-
ho a paní Vlastu Machovou.

- Volí předsedu Osadního výboru Prchalov pana Iva Lacného.
- Volí za členy Osadního výboru Hájov tyto občany: pana Pavla 

Kocourka, Ing. Ondřeje Sýkoru, pana Jaroslava Šrámka, Ing. Pet-
ra Böhma, pana Martina Böhma, pana Ondřeje Opělu a  pana 
Františka Pavelku.

- Volí předsedu Osadního výboru Hájov Ing. Ondřeje Sýkoru.
- Stanovuje výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

města za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 1.400 Kč/mě-
síc s účinností od 01.11.2018.

- Stanovuje výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města za výkon funkce člena rady města ve výši 5.500 Kč/měsíc 
s účinností od 01.11.2018.
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INFORMACE PRO OBČANY

Druhý ročník soutěže o  titul 
AKTIVNÍ OBEC zná krajské vítěze. 
Kolektivní systém ASEKOL jako or-
ganizátor celorepublikového projektu 
na podporu osvěty a sběru drobného 

elektra v červených kontejnerech rozdal krajská oceně-
ní nejaktivnějším obcím. Celkový vítěz ještě čeká na své 
slavnostní odhalení, které proběhne v prosinci v Praze 
pod záštitou a za účasti Asociace krajů ČR a Svazu měst 
a obcí ČR. 
V Moravskoslezském kraji zvítězilo město Příbor. O vítězi roz-
hodovala celková výtěžnost sběru v červených kontejnerech 
za dané období a intenzita medializace témat souvisejících 
s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. „Při 
zrodu soutěže jsme vytvářeli taková pravidla, která nebudou 
zvýhodňovat větší města, kde je kontejnerů více, a naopak 
diskriminovat malé obce, kde je třeba jen jeden. Proto jsme 
volili jako jedno z klíčových kritérií výtěžnost v kilogramech 
na obyvatele,“ říká regionální manažer  pro Moravskoslezský 
kraj Zdeněk Kovářík a dodává, „rád bych tímto poděkoval 
pracovníkům městského úřadu i občanům města Příbora, kteří 
se zapojili do soutěže, a doufám, že s podobnými čísly budete 
obhajovat svůj triumf i v příštím ročníku.“ 
Certifi kát s oceněním si převzal pan Ing. arch. Jan Malík, 
starosta města, který říká: „Děkuji všem obyvatelům města 
Příbora, kteří aktivně třídí odpad. Ohledně sběru elektro-
zařízení z domácností v období soutěže občané odevzdali 
prostřednictvím stacionárních červených kontejnerů 1 245 kg.  

MORAVSKOSLEZSKOU AKTIVNÍ OBCÍ JE PŘÍBOR, GRATULUJEME!

- Stanovuje výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města 
a předsedy komise rady města ve výši 3.690 Kč/měsíc s účin-
ností od 01.11.2018.

- Stanovuje výši odměny za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva města a  předsedy komise rady města ve  výši 
1.386 Kč/měsíc v případě, že není členem zastupitelstva města 
s účinností od 01.11.2018.

- Stanovuje výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města za výkon funkce člena výborů zastupitelstva města 
nebo člena komise rady města ve výši 2.300 Kč/měsíc s účin-
ností od 01.11.2018.

- Stanovuje výši odměny členům výborů zastupitelstva města 
a členům komisí rady města ve výši 400 Kč/měsíc v případě, 
že nejsou členy zastupitelstva města s účinností od 01.11.2018.

- Stanovuje členům zastupitelstva města pověřených k přijímá-
ní projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, ja-
kož i k vítání občánků, příspěvek na úpravu zevnějšku ve výši 
800  Kč na každý den (svatební, vítání občánků), který bude 
vyplacen v měsíční odměně s účinností od 01.11.2018.

- Stanovuje náhradu ušlého výdělku v  souvislosti s  výkonem 
funkce člena zastupitelstva města ve výši 220 Kč/hod. v pra-
covní dny od 08:00 do 16:00 hodin.

- Stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí je členu 
výboru zastupitelstva   města nebo komise rady města nebo 
předsedovi výboru zastupitelstva města nebo předsedovi ko-
mise rady města, není-li členem zastupitelstva poskytnuta od-
měna až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce, za které 
mu náleží nejvyšší odměna.

Zpracováno dne 16. listopadu 2018, plné znění na www.pribor.eu

Výtěžnost oproti stejnému období minulého roku stoupla o té-
měř 35 %, takže je vidět, že osvěta měla úspěch, za což děkuji 
všem zúčastněným.“
Třídit obalové odpady je už každodenní rutinou většiny čes-
kých domácností, ale třídění elektroodpadu stále zaostává 
a  je třeba intenzivně komunikovat - zdůrazňovat přínosy 
odevzdávání vysloužilých elektrozařízení k recyklaci. Z toho 
důvodu je třeba motivovat i obce samotné, aby nám v této 
osvětě pomáhaly. A to se nám podařilo. Během trvání soutěže 
AKTIVNÍ OBEC jsme u zapojených obcí zaznamenali v prů-
měru 10% nárůst sběru v červených kontejnerech. Některé 

obce vyhlašovaly sběrové soutěže, jiné zapojily své školy, 
další třeba jen připomněly, že mají v obci červený kontejner 
a lidé nemusí s drobným elektrem a baterkami vážit cestu až 
na sběrný dvůr. 
Příští ročník soutěže bude odstartován opět v průběhu jara 
2019! 

Tisková zpráva společnosti Asekol , 2. 11. 2018
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se Vám představil. Jmenuji 

se Jan Malík a jsem Váš nový starosta.
Řekl bych o sobě, že jsem takový universální 
voják. Měl jsem vždy mnoho zájmů, k některým 
jsem jenom přičichl, některé mi vydržely dodnes. 
Co se týká přírody, celoživotně se snažím k ži-
votnímu prostředí přistupovat šetrně. Třídím 
odpady, šetřím vodou, snažím se vyhýbat na-
kupování zbytečností. K přírodě mám blízko 
i jinak. Od dětství jsem měl rád zvířata a rostliny. 
Chodil jsem do akvaristického kroužku, choval 
jsem křečky, pavouky, v poslední době kudlanky. 
Se ženou pěstujeme orchideje a masožravky. Máme zhruba 
dvacet botanických druhů orchidejí, zbylé druhy jsou klasické 
hybridy z hobby marketů.
Sport je nedílnou součástí mého života. Když se potřebuji 
odreagovat, mám hned několik možností. Vždy jsem tíhnul 
k volejbalu, který hraji dodnes. V poslední době jsem začal 
hrát tenis, chodím na hory, nejčastěji mě uvidíte na Velkém 
Javorníku, kde jsem členem klubu přátel Velkého Javorníka 
FPKPVJ. Dále mým velkým koníčkem je potápění, ale z ča-
sových důvodů se mu mnoho nevěnuji.
Kultura mi také není cizí. Od sedmi let jsem hrál na pozoun, byl 
jsem členem Dechového orchestru mladých Příbor a jazzového 
big bandu v Praze. Jsem fanoušek filmu a filmové hudby. Chodil 
jsem do výtvarného kroužku a mám rád umění všeho druhu. 

Obrazy, sochy a hlavně architekturu, která se 
stala mou prací, ale také celoživotním koníčkem. 
Rádi s manželkou cestujeme a někdy ji už asi 
pěkně unavuji, když si vyhledávám k navštívení 
adresy moderních architektonických budov, které 
jsou leckdy i kilometry vzdálené od turistických 
center měst.
Pracovně to mám také velice pestré. Vystudoval 
jsem architekturu na ČVUT v Praze. Při škole 
jsem chvíli pracoval v kopřivnickém ateliéru 
Kamila Mrvy. Po škole jsem nastoupil do OSA 
Projekt v Ostravě, dále jsem vystřídal PROJEKT-
STUDIO, ARS Vítkovice, kde jsem byl součástí 

týmu známého architekta Josefa Pleskota, který se podílel 
na revitalizaci Dolní oblasti Vítkovic. Naposledy jsem byl 
zaměstnán na Magistrátu města Ostravy jako specialista na 
územní plánování. Mojí hlavní činností bylo organizování ar-
chitektonických soutěží pro Ostravu. Takže jsem si vyzkoušel 
i práci úředníka.
Rozhodně bych nechtěl, aby z toho vyznělo, že jsem dokonalý, 
leckdy jsem líný, nerozhodný, zapomnětlivý a roztržitý. Každý 
jsme nějaký.
Příbor mám hodně rád a chtěl bych, abychom si všichni uvědo-
movali, jaké krásné město máme. Chtěl bych ze své pozice být 
hlavně moderátor, vyvolávat diskuze nad různými tématy a šířit 
optimistickou náladu, že se v našem městě máme opravdu dobře.  

Děkuji Vám za Vaši podporu a těším se na setkávání s Vámi.

Jmenuji se Pavel Netušil, v Příboře žiji s krát-
kou přestávkou od svých dvou let. Vystudoval 
jsem matematický obor na bíloveckém gymnáziu 
a učitelství na Ostravské univerzitě. Po studi-
ích jsem začal učit na příborském gymnáziu, 
kde působím dosud. Oženil jsem se v Příboře 
v roce 2003, součástí mé rodiny se brzy staly 
dcery Jana a Ivana. Kromě pedagogické praxe 
se také snažím využívat svých znalostí v před-
náškové činnosti v Příboře i okolí, provádím 
také botanické exkurze a jsem správce několika 
přírodovědecky a  společensky zaměřených 
stránek na sociálních sítích. Mezi mé koníčky 
patří výlety do přírody, cyklistika, bylinkaření a houbaření.
K odhodlání vstoupit do komunální politiky mne dovedlo 
krizové období před devíti lety, kdy jsem získal pocit, že právě 
kvůli odpovědnosti za své děti nemohu zůstat stranou. Ještě 
jako zcela nezkušený jsem kandidoval poprvé v roce 2010 do 
příborského zastupitelstva a již tenkrát jsem byl jako lídr kan-
didátky TOP 09 zvolen zastupitelem. Osm let jsem pak sbíral 
zkušenosti, kromě zastupitelské činnosti mi jich zřejmě nejvíce 
poskytlo mnohaleté působení ve finančním výboru, jemuž jsem 
v posledních letech předsedal. Do letošních komunálních voleb 
jsem šel spolu se skupinou aktivních příborských občanů, kteří 
se sice snadno domluvili na směru, kterým by se naše město 
mělo ubírat, neměli však ani zdaleka jednotný politický názor. 
Z toho důvodu jsme o podporu požádali příborské občany a po 
nasbírání potřebného počtu podpisů pod příslušnou petici 
jsme vstoupili do voleb jako sdružení nezávislých kandidátů 
„Společně pro Příbor“. Jako lídr tohoto sdružení jsem pak byl 
1. listopadu zvolen místostarostou Příbora.
Ve funkci místostarosty chci především vytvořit funkční 
tandem se starostou Janem Malíkem. Zároveň ovšem hodlám 
naplňovat priority programu, se kterým jsem šel do voleb. 

Mým hlavním zájmem bude životní prostředí. 
Po osmi letech v zastupitelstvu jsem si vědom, 
jak složité je najít uvnitř Příbora prostor, který by 
patřil městu, a dalo by se na něm vysadit strom 
(v absolutní většině případů tomu brání ochranná 
pásma inženýrských sítí). Přesto věřím tomu, že 
se nám podaří zlepšit stav zeleně ve městě a zpří-
jemnit pobyt občanů mimo městskou zástavbu. 
Rozpočet, jehož výdaje se tento rok vyšplhají 
k nevídaným 280 miliónům Kč, chceme zpátky 
vrátit k výdajům odpovídajícím příjmům. Pomocí 
participativního rozpočtu chceme dát občanům 
města možnost rozhodnout o konkrétních projek-

tech, na kterých se budou podílet především příborské spolky 
a organizace. Chci také, aby spolky i příborské organizace 
mohly chápat městský úřad jako svého spoluhráče (i když 
zřejmě nezabráníme tomu, aby měl někdo pocit, že je tento 
spoluhráč poněkud pomalý – předpisy nezměníme). Plánuji 
také vytvoření profilu příborského místostarosty na facebooku, 
kde bych komunikoval s občany a komentoval aktuální dění 
ve městě z pohledu jeho vedení (případně tuto aktivitu budu 
provádět v rámci stávajícího fb-profilu města).
Čeká nás mnoho úkolů a ne všechny lze zvládnout v jednom 
funkčním období – chci však činit tak, aby části naší vize, 
které nelze v tomto období realizovat, byly alespoň zahájeny. 
Toužím po tom, aby ve městě byla vidět aktivita občanů smě-
řovaná stejným směrem jako vedení města, tj. k jeho rozvoji 
a rozkvětu. Rád budu na této své vizi spolupracovat s občany 
i zastupiteli bez rozdílu jejich politických preferencí. Ve své 
nástupní řeči jsem ocenil ochotnou komunikaci předchozího 
vedení města, která tento charakter měla – rád na ni tedy budu 
navazovat. Funkce místostarosty je výzvou, kterou jsem ucho-
pil pln optimismu, že se nám cesta za rozvojem a rozkvětem 
Příbora společně podaří. 

STAROSTA MĚSTA ING. ARCH. JAN MALÍK

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA MGR. PAVEL NETUŠIL



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  7

V roce 2017 měla příborská rodinná společnost Amoené 
20leté výročí své existence a  já jsem cítila potřebu koupit 
objekt, který by byl po opravách reprezentativní, v dobré 
dostupnosti, krásné lokalitě a v místě. Již delší dobu jsem 
uvažovala o objektu poblíž centra. V  létě 2017 se objevila 
nabídka prodeje budovy Freudovy pekárny na ulici Freudova 
č. p. 415. Nákup jsem uskutečnila a teprve poté začala zjiš-
ťovat všechna překvapení, která budova skýtá. Z původního 
100letého objektu se postupně dohledaly podklady min. 
do roku 1775, což zásadně ovlivňuje jeho další možnos-
ti, využití, vizuální koncept, práci s použitým materiálem, 
mocnost zdí apod. Zajímavé přebudování v 60. letech a dále 
úpravy v letech 90. t. s. pak zásadně ovlivnily celkový stav, 
prostor i další možnosti. Občas si připadám jako v „Jiříkově 
vidění“, co vše bylo v minulosti povoleno a co nás nyní čeká 
změnit. Počínaje novým tvarem střechy, krytiny, zrušení 
garáže, úpravy terénu, až po zásadní interiérové členění. 
Samozřejmostí jsou nové odpady, elektroinstalace atd. atd. 
To vše po dohodě s pracovníky památkové péče, kteří nám 
velmi pomáhají, i když mají jasné představy, jak může, či 
nemůže budova (respektive její tvar, tvar oken, dveří, pou-
žitý materiál) vypadat. Budova pekárny sice není památkově 
chráněna, ale je v památkové zóně a hlavně naproti budově 
rodného domu S. Freuda. Proto chápu, že jde o zajímavou 
lokalitu, která bude reprezentovat nejen naši společnost, 
ale také město. Prosím tedy všechny, kteří chodí či nakukují 
do oken a sdělují nahlas všem kolem, že „zase se nic neděje, 
zase to komusi dali a kdoví, co z toho bude“, že je to zcela 
naopak. Na konečné verzi budovy a schválení pracuje tým 
lidí, samozřejmě v kooperaci s příslušnými orgány. I já jsem 

si myslela, že na podzim 2018 bude nová střecha a již budou 
probíhat interiérové úpravy. Doufám, že se však brzy vše 
podaří a práce začnou nejpozději na jaře 2019. Sama se moc 
těším, až budeme moci otevřít pro naše pracovníky nový 
schválený provoz pro výrobu voňavých balzámů na rty, dále 
nový show-room, pro kolemjdoucí obchůdek a další překva-
pení, která zde zatím nechci prozradit. Vše si financujeme 
sami, na každou úpravu musíme prvně prodat něco z našeho 
sortimentu. Děkuji proto Vám, občanům a návštěvníků města 
Příbora, za pochopení naší situace. Snad se vše již brzy podaří 
a my začneme bourat i stavět. 
Pohodový zbytek roku 2018 a úspěšný ten následující přeje 
za tým Amoené s.r.o. Petra Jandourková, jednatelka a po-
kračovatelka rodinné tradice výroby kosmetiky v Příboře.

Vážení občané města Příbora,
v letošním roce město Příbor vydalo kalendář na rok 2019. Tentokrát se 

jedná o kalendář s ilustracemi od příborských dětí na téma odpadového hos-
podářství. Na kalendář zdarma má nárok každá příborská rodina.
Vyzvednout si je můžete v turistickém informačním centru (bývalá lékárna).

Doufáme, že se vám kalendář líbí a bude vám sloužit k užitku. 
Za vydání tohoto kalendáře patří poděkování především Ing. Daně Foriškové, 
Ph.D., a Ing. Bohuslavu Majerovi bez jejichž přičinění a finančního zabezpečení 
by kalendář nemohl být poskytován zdarma. 

Provozní doba:
Pondělí 08:00-12:00 12:30- 17:00
Úterý 08:00-12:00 12:30- 17:00
Středa 08:00-12:00 12:30- 17:00
Čtvrtek 08:00-12:00 12:30- 17:00
Pátek 08:00-12:00 12:30- 17:00

Sobota 08:00-12:00 12:30- 17:00
Neděle 08:00-12:00 12:30- 17:00

Ing. Mgr. Petra Jandourková, Amoené s.r.o.

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

FREUDOVA PEKÁRNA ANEB PROČ SE V BUDOVĚ NIC NEDĚJE?

NA STOLNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2019 
MÁ NÁROK KAŽDÁ PŘÍBORSKÁ DOMÁCNOST

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný pa-
mátce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veterá-
nů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný 
den připomínán i v České republice. I Příbor si na válečné 
veterány vzpomněl, a to v pondělí 12.  listopadu na náměstí 

Sigmunda Freuda položením věnce a kytic u pamětní desky 
„Vlastencům a osvoboditelům“ před radnicí Městského úřadu 
Příbor. Po tomto slavnostním aktu průvod občanů zamířil za 
doprovodu Sdružení hudebníků Příbor k řece Lubině, kde si 
děti mohly poslat po vodě lampiónky štěstí a míru.

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

MĚSTO PŘÍBOR UCTILO PAMÁTKU VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V listopadovém čísle Měsíčníku města Příbora jsem uvedla v přehledu, který se týkal výsledků voleb, jako prvního náhradníka 
za sdružení Společně pro Příbor mylně Ing. Jiřího Kubáně. Správně mělo být Ing. Martin Kubáň. Pány ani jednoho jména neznám, 
opravdu nevím, jak jsem mohla poplést křestní jména. Hluboce se oběma pánům Kubáňům i jejich rodinám omlouvám.                

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

VOLBY 2018 - OMLUVA
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Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu a Vy stále tápete s výbě-
rem dárků pro své milované? Máme pro Vás výtečnou nabídku – co 
takhle je potěšit kulturním zážitkem u nás v Kulturním domě Příbor?
Od 3. 12. 2018 budou dány do prodeje tato divadelní představení a koncerty:
•   5. 1. 2019: Novoroční koncert, Sdružení hudebníků Příbor
• 28. 1. 2019: Divadelní představení Můžu k Tobě? 

 Herecké obsazení: Pavlína Mourková, Kristýna Podzim-
ková, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Jindra Kriegel, 
Michal Kavalčík, Bořek Slezáček, Josef Hervert.

•   5. 2. 2019: Divadelní představení Čarodějky v kuchyni. 
   Herecké obsazení: Veronika Žilková, Michaela Dolino-

vá, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan Duchek.
• 20. 2. 2019: Bubenická show: Miloš Meier Drumming Syndrome
• 27. 2. 2019: Minipárty s Karlem Šípem, host: J. A. Náhlovský.
• 13. 3. 2019: Divadlo pro děti: Maxipes Fík

• 10. 4. 2019: Pavel Žalman Lohonka&SPOL
• 20. 4. 2019: Nejkrásnější světové písně: Kalivodová, Pustina, Vašková
• 23. 4. 2019: Koncert SUPERGROUP CZ: Michal Pavlíček, Kamil 

             Střihavka, Roman Dragoun, Jan Hrubý, Vladimír Kulhánek,
                        Miloš Meier.
• 12. 5. 2019: Divadelní představení Neprodejné manželky, Divadlo

         Devítka.
Nabídka je pestrá, co říkáte?
Předprodej lístků v Turistickém informačním centru Příbor (pondělí až 
neděle od 8 do 17 h.), anebo na pokladně Kulturního domu Příbor (pon-
dělí a středa od 13 do 17 h.), anebo on-line http://www.mujbijak.cz/
klient-841/kino-230.
Budeme se na Vás a Vaše blízké těšit, jsme tu pro Vás 

Kontakt: odbor kultury a cestovního ruchu, 
tel.: 556 455 490, e-mail: buskova@pribor-mesto.cz

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

NEVÍTE, JAKÝ ZVOLIT DÁREK NA VÁNOCE PRO SVÉ BLÍZKÉ?

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Zdeněk Podolský
Oldřiška Pustějovská
Zdenka Bajerová
Jaroslav Goj
Jiří Moris

Zita Pavlínová
Petr Klečka
Karel Žáček
Pavla Cívelová
Karla Krestová

Anna Jančová
Oldřiška Šajtarová
Milena Kamarádová
Jan Diviš
Marie Ručková

Alena Jakešová
Olga Leblochová
Věra Ondráčková
Zdenka Knápková
Libuše Jurečková

Jiří Ondráček
Vladimír Švarc
Božena Foltová
Jarmila Rečková
Josefina Škrabalová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Libuše Podešvová     Lubomír Bajer 
Připojujeme gratulaci paní Blaženě Kamínové, která oslavila jubileum v měsíci listopadu. 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v prosinci, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.

BLAHOPŘÁNÍ

Vladimír Švarc
Božena Foltová
Jarmila Rečková

V  měsíci listopadu strážníci Městské policie Příbor, tak jako 
v předešlých letech, zavítali do prvních, třetích a pátých tříd Zá-
kladní školy Npor. Loma v Příboře. Přednášky v prvních a třetích 
třídách byly zaměřeny zejména na dopravní výchovu, kdy byla dětem 
vysvětlena základní 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 reflexních 
prvcích, které jsou nezbytné při pohybu po pozemní komunikaci 
za snížené viditelnosti. 
Strážníci se nevěnovali pouze dopravě. Děti byly vyzkoušeny ze zna-
lostí 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 na-
jdou 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 zkoušely, jak se správně zachovat 
a jak volat na linku tísňového volání např. při dopravní nehodě, při 

nalezení nevybuchlé munice nebo úrazu elektrickým proudem, při 
šikaně nebo při oslovení spolužáka na silnici neznámým řidičem. 
Nakonec byly všechny děti za svou pozornost, kterou věnova-
ly strážníkům, odměněny drobnými dárečky, které byly pořízeny 
z finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí vítězným obcím v  soutěži „Obec přátelská rodině 
a seniorům 2018“.

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

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

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor
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V tomto čísle přichází-
me s  dobrou zprávou pro 
naši parkourovou a  work-
outovou komunitu. Na 
ulici Štramberské vedle 
sídla technických služeb 
bylo dokončeno parkou-
rové hřiště. Jednot l ivé 
prvky a  jejich umístěni 
byly navrženy právě místní 
komunitou parkouristů tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich poža-
davkům. Ještě nebylo hřiště ani dokončeno a již se k nám dostávaly 

pozitivní ohlasy. Není také 
divu, protože parkourových 
hřišť tvořených z  betono-
vých monobloků je v České 
republice tolik, že bychom 
je mohli spočítat na prstech 
jedné ruky. 
Rád i bychom Vás ta ké 
pozvali na slavnostní ote-
vření parkourového hřiště, 

které proběhne v sobotu 1. 12. 2018 od 14:00. Těšit se můžete na 
představení, jak se parkourové hřiště vlastně používá .

Technické služby města Příbora informují nájemce kolumbárií 
na novém hřbitově, že během měsíce listopadu a prosince dojde 
k výměně skleněných výplní. Stávající okýnka v kovovém rámu, 
budou nahrazena skleněnými v nerezovém rámu s možností vlo-

žení kladky na uzamčení. Kolumbária s žulovou deskou zůstanou 
zachována beze změn.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. číslo 731 549 482.

Vzhledem ke skutečnosti, že v  prosinci 2018 a  lednu 2019 
připadají svozy komunálního odpadu na státní svátky, kdy jsou 
uzavřené skládky odpadů, budou provedené náhradní svozy vždy 
v nejbližší pracovní den. Jedná se o: 
• plánovaný svoz KO 25. 12. 2018 (úterý) – náhradní svoz 

27. 12. 2018 (čtvrtek)
• plánovaný svoz KO    1. 1. 2019 (úterý) – náhradní svoz     

 2. 1. 2019 (středa)
Více info na tel.: 731 549 482, Ing. Karin Juchelková

POJĎTE SI SKOČIT!

OPRAVA KOLUMBÁRIA NA HŘBITOVĚ

SVOZY KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU O SVÁTCÍCH

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer Technických služeb města Příbora

Ing. Karin Juchelková, Technické služby města Příbora

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

 

 

PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA  
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 

 KANCELÁŘ SBĚRNÝ DVŮR 

24. 12. 2018 pondělí zavřeno zavřeno 
25. 12. 2018 úterý zavřeno zavřeno 
26. 12. 2018 středa zavřeno zavřeno 
27. 12. 2018 čtvrtek 8:00 – 11:00 zavřeno 
28. 12. 2018 pátek zavřeno zavřeno 
29. 12. 2018 sobota zavřeno 8:00 – 12:00 
31. 12. 2018 pondělí zavřeno 8:00 – 12:00 
  1. 1. 2019 úterý zavřeno zavřeno 
  2. 1. 2019 středa 8:00 – 11:00  

 12:00 – 14:30 
8:00 – 11:00   

12:00 – 17:00 
 
 
 
 
 INZERCEPOZVÁNKA

 

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ A KAPRŮ 

 
 
 
 
 

                         Každý den od 8. 12. 2018 v době od 9 do 17 h 
 

           V prodeji různé druhy smrků, borovic a jedlí. 
 
                                      
 
 

                                     20. 12. – 23. 12. 2018 v době od 9 do 17 h 
 

 
Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykově 136 

u pana Krejčího (200 m od budovy Policie ČR). 

 

Zveme děti, rodiče a prarodiče 

na výtvarné odpoledne 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

   prosinec 

  

Budeme vyrábět věnec z organzy. 
Věnec i organzu dostanete v knihovně. 
Můžete si donést dekorace na dozdobení. knihovna@knihovna-pribor.cz 

556 725 037, www.pribor.knihovna.info 
 

 

 

 

 
 

V úterý 11. prosince 
v 15.00 hodin 

 

 

 

  

   prosinec

VÁNOČNÍ DÍLNA 
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Povídky známé české spisovatelky a novinářky Barbary Nesvad-
bové Momentky zachycují chvíle, kdy se náš život láme; jsou to 
okamžiky hlubokého štěstí i bolestných ztrát nebo fatálních roz-
hodnutí. „Jsou chvíle, které zůstanou v hlavě jako v albu. Navždy. 
Nemusíte je mít na fotkách. I přesto jsou nezapomenutelné. Štěstí 
se skládá z okamžiků. To ostatní je život.“

Britský autor Tim Weaver napsal další napínavý román se sou-
kromým detektivem Davidem Rakerem, který se specializuje na 
pátrání po pohřešovaných osobách. V thrilleru Údolí mrtvých 
vyšetřuje Raker zmizení Megan Carverové – vzorné dívky ze 
šťastné rodiny. Raker rozplétá nitky celé záhady a dostává se k lesu 
na okraji města, kde je místo s děsivou minulostí - bývalé loviště 
sériového vraha, které starousedlíci nazývají Údolím mrtvých…

Spisovatelka Iva Pekárková ve  svém románu o  lásce s  prvky 
investigativní reportáže Třísky, odhaluje nečekaná zákoutí ži-
vota lidí s postižením a čtivou formou podává zprávu o málo 
známých aspektech činnosti českých zastupitelských úřadů, 
cizinecké policie i  justičního aparátu. Hlavní hrdinka Šárka 
ve dvaadvaceti letech po nehodě ochrnula. Rozhodla se ale, že se 
nepromění v bezmocnou zapšklou chudinku. Poté, co ji manžel 
opustí, sama vychovává syna a muže už ve svém životě nechce. 

Pak se ale zamiluje do Pákistánce Tabishe a život nabere nečekané 
obrátky…

Thriller Alison Belshamové Tatérka je originální román z prostře-
dí světa mistrů jehel. Když během tetovacího veletrhu v anglickém 
Bringtonu objeví tatérka Marni Mullinsová podivně znetvořenou 
mrtvolu, ochromí celé město strach. Podle všeho tu řádí sériový 
vrah. Marni skrývá tajemství a má pádné důvody, proč nedůvě-
řovat policii. Pomůže mladému inspektorovi vyšetřit jeho první 
vraždu, nebo se po stopách vraha vydá sama?

Spisovatel a kastelán Evžen Boček vydal čtvrtý titul ze série úspěš-
ných humoristických románů o „poslední aristokratce“ s názvem 
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka. Navzdory 
názvu se čtenář v knize nedočká násilí ani krvavých scén. Jedi-
ným utrpením jsou skřípnuté ploténky a ulámané umělé nehty.

Naše nejprodávanější česká autorka současnosti Radka Třeštíko-
vá napsala román o návratu domů – Veselí. Když dojdete až na 
konec slepé ulice, máte dvě možnosti - přešlapovat na místě, ane-
bo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky 
na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě 
samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC PROSINEC

Nový on-line katalog knih
S finanční podporou Ministerstva kultury ČR přešla Městská 
knihovna Příbor na nový software Tritius, čehož si zajisté všimli 
pravidelní návštěvníci webu knihovny www.pribor.knihovna.info. 
Je zde nový on-line katalog knih. Oproti předchozímu katalogu 
jsou u vyhledávaných knih také komentáře a hodnocení čtenářů. 
Po přihlášení do svého uživatelského konta čtenář vidí své osobní 
údaje, může si změnit heslo, má přehled o vypůjčených knihách, 
o rezervacích a také má možnost prodloužit si výpůjční dobu.
V knihovně jsou k dispozici čtyři nové počítače v oddělení pro děti 
a mládež, které mohou využívat nejen naši registrovaní čtenáři, ale 
i další děti, které doma nemají počítač. Děti mladší 15 let potřebují 
k přístupu na internet rodiči podepsaný souhlas, poté obdrží prů-
kaz, který vždy v knihovně předloží.

Vyhodnocení výtvarné soutěže k 100. výročí založení Česko-
slovenska
Děti měly za úkol nakreslit své republice přání k  narozeninám. 
Všechny doručené obrázky byly krásné, ale přece jen jsme nakonec 

vybraly tři nejnápaditější. První místo obsadily za společnou prá-
ci Tereza Malíková, Karla Hanzelková a Kristýna Ručková, druhé 
místo získala Nikola Skálová a třetí Tomáš Smolík.

Projekt S knížkou do života (Bookstart) má za sebou úspěšný 
pilotní ročník
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti pro rodiče s nejmenší-
mi dětmi oslovil už 23 rodičů, kteří přihlásili sebe a své dítě. Pro 
děti je k dispozici dětský koutek a přebalovací pult.
Pro rodiče byly připraveny dvě přednášky PhDr. Stanislavy Pod-
žorné o výchově a vztazích v rodině.
Návštěvníci dětského oddělení si mohou půjčovat kromě knih a ča-
sopisů také deskové hry a hračky typu Montessori. Každý měsíc se 
pořádají výtvarné dílny pro děti a rodiče Odpoledne s pastelkou.

Uvítáme nápady maminek na vzdělávací akce nebo aktivity s dět-
mi v příštím roce.

24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 bude městská knihovna uzavřena.

NOVINKY Z KNIHOVNY
Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor
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PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

V rámci 100. výročí založení republiky proběhla na 
naší škole mimořádná výtvarná soutěž na téma „Jsem 
hrdý Čech“. Každá třída měla navrhnout a výtvarně zpra-
covat plakát, který by přibližoval významné osobnosti, 
díla nebo události, které se vážou k posledním sto letům 
naší republiky. Soutěž byla vyhlášena ředitelkou školy už 
na jaře roku 2018. Zúčastnily se jí téměř všechny třídy. 
A protože práce žáků byly mimořádně zdařilé, rozhodla 
porota ve složení: Mgr. Dana Lišková (aprobovaná učitel-
ka VV), Mgr. Eva Rečková (výchovná poradkyně a učitel-
ka VV), Mgr. Hana Žárská (předsedkyně Spolku rodičů 
při ZŠ Jičínské), že oceněných bude více. Oceněno bylo 

nakonec pět tříd z prvního a pět tříd z druhého stupně.
Naše škola je jednou z mála škol zapojených do projektu 
čtenářství v rámci nadace „Pomáháme školám v úspě-
chu“, proto byly také oceněné třídy odměněny knihami. 
Knihy, které poputují do třídních knihovniček, daroval 
škole Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínské. Výstava 
byla 22. 10. dopoledne k vidění před školou. Ještě téhož 
dne odpoledne však putovala do vestibulu Kulturního 
domu v Příboře, kde si ji mohli prohlédnout všichni 
návštěvníci Kulturního domu.

V LTV Příbor 44. týden s premiérou 3. 11. 2018, 
www.televize-pribor.cz

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se druháci zúčastnili programu občanského sdružení Hájenka s názvem Lžička 
medu. Žáci se dozvěděli, co všechno musí včely udělat, abychom si mohli dát lžičku medu do čaje. Zjistili, 
čím vším jsou včely pro člověka a přírodu užitečné, jak to v úlu vypadá a kdo všechno v něm vlastně bydlí. 
Seznámili se s životem včel a jejich významem pro člověka i pro přírodu. Vyzkoušeli si, jak pracují včely 
dělnice, jak se krmí včelí larvy nebo jak včelky brání úl. Ochutnali sladký med, seznámili se s novými slovy 
jako „propolis“ nebo „apisin“ (včelí jed) a nakonec si ze včelího vosku vyrobili svíčku.

Ve čtvrtek dne 6. 11. 2018 se děti z třetích tříd zúčastnily programu občanského sdružení Hájenka 
s názvem Expedice: Modrá planeta. Jak sám nadpis napovídá, hovořilo se především o vodě a také 
o její důležitosti. Motto: Bez vody by život na naší planetě nebyl možný děti doprovázelo od začátku 
až do konce. V průběhu povídání děti zjistily, jak stará je naše voda a kde se všude na naší planetě 
nachází. Děti prošly společně s lektorkou všechny kontinenty a uvědomily si mnohé problémy, které tíží 
obyvatele té dané země. Voda je opravdu zázračná tekutina, proto si ji opatrujme a neplýtvejme s ní…

Letošní pěkné a teplé podzimní počasí nám přálo, a tak jsme mohli s dětmi využívat 
zahradu školní družiny a hřiště ke sportovním a pohybovým aktivitám. S dětmi také chodíme 
na vycházky do okolí a do lesa, kde pozorujeme podzimní přírodu. Při této příležitosti mají 
vychovatelky možnost si s dětmi povídat o tématech, která je zajímají. K letošním hlavním 
tématům podzimu patří sté výročí založení našeho státu. Děti, zvláště chlapci z třetího roč-
níku, projevili značné znalosti v této oblasti. Na konci měsíce října jsme si jedno odpoledne 
v družině s dětmi nejenom povídali o našem státě, pracovali jsme ve skupinkách, povídali 
si o vlajce, hymně, významných meznících naší historie, ale sledovali jsme i k tomu účelu 
krátké animované vzdělávací fi lmy. Individuálně si starší děti četly v časopisech o této události 
a vyplňovaly si pracovní úkoly.

Ve středu 14. listopadu se ve sportovní hale Masarykova gymnázia v Příboře uskutečnilo 
okrskové kolo fl orbalového turnaje starších žáků. Turnaje se zúčastnila družstva všech pří-
borských škol (ZŠ Npor. Loma, Masarykovo gymnázium a ZŠ Jičínská) a tým ZŠ Frenštát pod 
Radhoštěm, Záhuní. 
Po výsledcích 2:8 (ZŠ Záhuní), 3:1 (Masarykovo gymnázium) a 3:2 (ZŠ Npor. Loma) obsadili naši 
chlapci krásné 2. místo a v miniturnaji příborských škol vybojovali prvenství. 
K výsledku jim gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

LŽIČKA MEDU

EXPEDICE MODRÁ PLANETA

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

FLORBALISTÉ „NEJLEPŠÍ U NÁS“

Mgr. Dana Lišková, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Jana Bilská, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Vlasta Hýžová, Mgr. Michaela Mendeová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Vychovatelky školní družiny, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Ing. Zdeněk Liška, Základní škola Příbor, Jičínská 486
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Žáci 1. až 4. ročníků ze ZŠ Npor. Loma Příbor se zúčastnili hudebního představení divadla 
Slunečnice z Brna.  V hudebním představení „Hrajeme si s pohádkou“ zazněly nejznámější melodie 
a písničky z českých pohádek a filmů: Šíleně smutná princezna, Princové jsou na draka, Dívka na 
koštěti, Tři veteráni, Pyšná princezna, Princezna ze mlejna a další. Během celého představení si 
děti prozpěvovaly známé písničky a závěrem si mohly zatančit na písničky z muzikálu MammaMia! 
a Děti ráje.
Děkujeme za krásné představení a doufáme, že si do našeho města divadlo Slunečnice zase najde cestu.

Ve vlastivědě se žáci učí o významných osob-
nostech našeho regionu, mezi které určitě patří 
i historik, politik a filosof František Palacký, který 
se narodil v Hodslavicích u Nového Jičína a nějakou 
dobu se vzdělával v Kuníně (dříve Kunvald). A právě 
za obdobím jeho školních let jsme se s žáky čtvrtého 
ročníku ze ZŠ Npor. Loma Příbor vydali.
Nejdříve jsme navštívili Hodslavice, kde se roku 
1798 v domku postaveném jeho otcem, který zde 
také zřídil evangelickou školu, František Palacký 
narodil. Děti si v tomto domě prohlédly maličkou 
třídu se stolem a lavicemi, kde se  začátkem 19. století žáci vzdělávali. 
Překvapilo je, že si tehdy děti nenosily do školy žádné tašky s učebnicemi, 
že psaly pouze na břidlicovou tabulku, která byla společně s dřevěným 
penálem a dalšími autentickými předměty té doby ve třídě vystavena. 

Děti také zaujalo to, že František již v pěti letech 
přečetl celou bibli a od osmi let pomáhal tatínkovi 
ve škole vyučovat. Vyslechly si základní informace 
o Františkově vzdělávání, které pokračovalo ve škole 
v Kuníně, kde tamější hraběnka Walburga založila 
na svém zámku školu.
Jeli jsme tedy i do kunínského zámku, kde se děti 
dozvěděly, že se zde žáci učili od rána od pěti ho-
din  až do sedmi hodin do večera jen s hodinovou 
přestávkou na oběd. Naše děti se divily, že Františka 
takové dlouhé učení bavilo. Palacký se opravdu rád 

vzdělával po celý svůj život, ovládal deset jazyků, zajímal se o historii čes-
kého národa. Svým dílem „Dějiny národa českého v  Čechách a v Moravě“, 
které psal padesát let, založil základy poznání naší minulosti. Je považován 
za zakladatele českého dějepisectví a nazýván „Otec národa“.

Zajímavou výuku měli žáci pátého ročníku ze ZŠ Npor. Loma Příbor 
v pátek 26. října. Jeli totiž na exkurzi do planetária v Ostravě a do lázní 
Klimkovic. 
Nejprve navštívili planetárium, kde absolvovali moderovanou část nazva-
nou „Země je zrnko prachu ve vesmíru“, která jim zajímavým způsobem 
přiblížila vesmír - hvězdy, souhvězdí, galaxie. Poté zhlédli naučný film 
„Dobrodružná cesta k planetám“, kde se dozvěděli mnoho nového o naší 
sluneční soustavě a díky velmi zdařilým animacím si prohlédli povrch 
některých planet a jejich měsíců. Po skončení si děti mohly pohrát s in-
teraktivními modely a koupit si plakáty, 3D pohlednice a magnetky 
s obrázky planet, souhvězdí a galaxií.
Další cesta vedla do Klimkovic. Žáci si prošli lázeňský komplex, kde ob-
divovali zvláštní architekturu místních lázeňských pavilonů. V zastřešené 

kolonádě nejprve splnili zadané úkoly, a pak už si mohli sednout do cuk-
rárny na sladké dobroty a koupit domů lázeňské oplatky nebo suvenýry. 
Všem dětem se exkurze velmi líbila.

Když jednoho dne přišly dívky ze sedmého ročníku ZŠ Npor. Loma 
Příbor s prosbou, zda by nebylo možné uspořádat retro den v naší škole, 
řekli jsme si, že to zkusíme. Požádali jsme rodiče o spolupráci na našem 
webu a retro den proběhl 2. listopadu.

Bylo to fajn. Hned ráno, když děti přichá-
zely do školy, prohlížely si navzájem své kos-
týmy. Byla legrace. Učitelé si také dali záležet. 
Někteří obzvlášť. Každá hodina začala hudbou 
z let minulých, vyučovalo se „postaru“. O vel-
ké přestávce žáci korzovali po chodbě, svačili, 
povídali si. Představte si, že některým se tato 
aktivita zamlouvala tak, že by ji chtěli zavést 
pravidelně. Za velmi nevhodné triko s anglic-
kými nápisy byla do ředitelny pozvána žačka 
9. ročníku… V hodinách žáci seděli s rukama 
za zády. Na jejich vzpřímené postavy byl pěkný 
pohled. Poslední hodina probíhala v tělocvičně, 
kde jsme si „zatrsali“ v rytmu let minulých.  
Drobnou sladkostí /jak jinak než v retro stylu 
– byla to Kofila/ jsme ocenili nejlepší kostýmy. 

Nálada byla ten den dobrá, i když při vyprávění z dob školní docházky 
našich předků moc veselo nebylo. Máme takovou myšlenku – zorganizo-
vat takový den každý rok. Uvidíme, zda bude náš nápad přijat s takovou 
vervou jako ten první retro den.

A co na to děti:
• Překvapilo mě, kolik dětí se zapojilo
• Bylo to velice humorné – kostýmy
• Velká přestávka se nám líbila
• Chtěli bychom to zažít znovu
• Jsem naštvaný – nebyl tělocvik
• Líbily se mi písničky na začátku hodiny
• Diskotéka byla super
• Líbil se mi přístup některých učitelů – naše 

třídní měla skvělý kostým a brala retro den 
velmi vážně

• Moc jsem si tento den užila
• Těším se na další
• Ruce za zády byly divné
• Učení postaru se mi nelíbilo

HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ – HRAJEME SI S POHÁDKOU

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE ZA ŽIVOTNÍMI OSUDY FRANTIŠKA PALACKÉHO

EXKURZE DO PLANETÁRIA

JAKÝ BYL NÁŠ PRVNÍ RETRO DEN

Mgr. Gabriela Grodzová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor
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Ve čtvrtek 1.  listopadu prožili žáci 6. ročníků 
ZŠ Npor. Loma Příbor příjemné dopoledne na děje-
pisné exkurzi ve Štramberku. Obě dvě šesté třídy se 
totiž vydaly za poznáním pravěkých dějin na místo, 
kde byla v roce 1880 objevena část spodní čelisti 
neandrtálského dítěte, k jeskyni Šipka. Ačkoliv to 
nemáme do Štramberka daleko, opět se přihlási-
lo několik žáků, kteří v  jeskyni ještě nikdy nebyli. 
Po prohlídce jeskyně a připomenutí toho, jak žili 

lidé v  pravěku, následovala další část exkurze – 
procházka naučnou stezkou kolem hory Kotouč 
s připomenutím slavných osobností, jejichž sochy 
a busty lemovaly stezku. Poté se žáci přesunuli na 
štramberské náměstí, kde ve skupinách zpracovali 
získané informace do pracovního listu. Dopoledne 
rychle uteklo, zaznělo mnoho informací, děti získaly 
spoustu nových poznatků i zážitků – prostě podařilo 
se propojit příjemné s užitečným.

Ve čtvrtek 1. 11. se již tradičně v naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor hemžila nejrůznější  strašidla, 
čarodějnice, kostlivci a jiné příšerky.  Téměř všichni si oblékli krásné kostýmy, včetně svých učitelek 
a asistentek pedagogů.
Třídy a chodby zdobily všelijaké nápisy, krásné vyřezávané dýně a pavoučí sítě. Nechyběli ani netopýři a myši.
V rámci tohoto dne byla vyhlášena i výtvarná soutěž  „O nej… strašidlo“. Žáci třetího, čtvrtého a pátého 
ročníku namalovali obrázky různých strašidel dle své fantazie, které byly také vystaveny na nástěnkách 
na chodbě a ve třídách.
I vyučování v jednotlivých předmětech bylo motivováno strašidelnou  tematikou a na začátku čtvrté vyučovací hodiny se strašidýlka předvedla 
v tělocvičně na promenádě. Projektový den se určitě podařil a snad se dětem líbil.

Naše škola ZŠ Npor. Loma v Příboře je již více než 
dvacet let zapojena do Stonožkového hnutí, v rámci ně-
hož děti pomáhají dětem. Žáci opět malovali vánoční 
přání, která jsme odeslali paní Běle Gran Jensen – pre-
zidentce hnutí.
V měsících říjnu a listopadu 2018 žáci ve škole organizo-
vali aktivity na podporu Stonožkového hnutí. Zahájeny 
byly v den třídních schůzek Stonožkovým bufetem, kde 
si mohli rodiče zakoupit věnečky, tvarohové koláčky, či 
slané pečivo, které připravili žáci.
V dalším týdnu pak žáci z 1. stupně připravili pro své 
spolužáky rovněž Stonožkové bufety. Žáci i ostatní pra-
covníci školy si mohli nakoupit sladké i slané dobroty, 
které většinou připravily maminky, často spolu se svými 
dětmi. Jednalo se například o bábovky, rolády, koláče, rohlíčky, šneky, 
oplatky, bonbóny, lízátka a mnoho dalších zákusků a dezertů. Další z akcí 

na 1. stupni byl prodej vlastnoručně zhotovených vý-
robků z barevných gumiček a korálků, drobných hraček.
V listopadu pokračovaly ve Stonožkových bufetech i třídy 
2. stupně. Opět to bylo slané a sladké pečivo. 
Další velmi zdařilou akcí byl turnaj v přehazované a ko-
pané, kterou uspořádali žáci 6. tříd. Zúčastnilo se přes 
80 hráčů. Během přestávek se mohli sportovci občerstvit 
v připraveném bufetu.
Žáci uspořádali také tradiční bazar plyšáků. Z velkého 
množství plyšových hraček si děti nakoupily ty, které se 
jim nejvíce líbily.
Během akcí pro Stonožku jsme získali 32.000,- Kč, které 
jsme zaslali na konto Stonožkového hnutí.
Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i ro-

dičům, kteří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na 
vlastních nohou.

V pondělí 22. října 2018 se naše gymnázium rozzářilo v barvách 
trikolory. Všichni žáci i učitelé přišli do školy oblečení do modré, červené 
a bílé barvy. Hned několika akcemi jsme se totiž rozhodli zapojit do oslav 
100. výročí založení republiky. 

Oficiální část programu proběhla ve vestibulu za účasti hostů, učitelů a žáků 
školy. Na úvod zazněla oblíbená píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach 
synku, synku, následovaly projevy ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše a sta-
rosty města Ing. Bohuslava Majera. Několik slov k přítomným pronesl také 
absolvent gymnázia Marek Hruška, člen Masarykova demokratického hnutí. 
Hlavním bodem setkání bylo odhalení nové pamětní fotografie našeho 
prvního prezidenta. Současně s novou fotografií byl odhalen obraz s částí 
projevu a citátem prezidenta Masaryka. Uvedený citát z projevu byl při 
přejmenování školy na Masarykovo státní reálné gymnázium v roce 1946 
zapsán nad vstupním schodištěm. K jeho odstranění došlo na počátku 
komunistické totality v souvislosti s odstraňováním jakýchkoli připomínek 
našich národních a demokratických tradic. 
Program zakončila česká státní hymna v podání Komorního sboru Ma-
sarykova gymnázia v Příboře a následně byl k Masarykově bustě před 
školou položen pamětní věnec. Zároveň byla zahájena výstava výtvarných 
prací žáků, která byla po dobu 14 dnů k zhlédnutí před budovou školy. 
Během dopoledne proběhly tři koncerty školního sboru, a tak se školou 

linuly melodie z různých období československých dějin. Chvilku jste si 
připadali jako v prvorepublikovém filmu s Oldřichem Novým, chvilku 
jako proletáři při budování socialismu, poté jste se přenesli v čase na 
diskotéku zlatých osmdesátých.

Ale to ještě není všechno. V rámci letošní filmové noci byly dva sály 
věnovány československému filmu a dokumentu. 
Ve škole probíhá výstava zaměřená na československé legie a výstava his-
torických mincí. Pro žáky je rovněž připravena přednáška zaměřující se 
na dopady vzniku Československa pro náš region.

V LTV Příbor 44. týden s premiérou 3. 11. 2018, www.televize-pribor.cz

POZNÁVÁNÍ PRAVĚKÝCH DĚJIN

ŠKOLA STRAŠIDEL

STONOŽKOVÉ AKCE

I MY SLAVÍME

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ján Drtil, ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová, Masarykovo gymnázium
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HISTORICKÉ HORIZONTY

2. července 1990 prohlásil prezident Václav 
Havel: „Nebylo mnoho těch, kteří se postavili 
nacistickým okupantům a po Mnichovu odešli 
bojovat do zahraničí. A po válce, resp. po komu-
nistickém puči, se těmto hrdinným chlapcům 
odvděčili totalitní mocipáni tak, že je za to pros-
tě zavřeli.“ – Výstižná slova, odrážející celou 
absurditu poválečného osudu československých 
letců z tzv. západního odboje.
Pokud se jedná o naše město, ve svazku Krá-
lovského letectva v Británii bojovalo celkem 
6  letců: Oldřich Helma a  František Bönisch 
padli, Josef Václav Štivar a Vladimír Vaněk zů-
stali raději po válce v cizině, Otakar Kresta 
a Richard Olšovský se vrátili a zůstali; major 
Olšovský později, r. 1950, zahynul při letecké 
nehodě. Ve svém rodném městě tak zůstal jen Otakar Kres-
ta, poté co mu bylo komunistickou mocí zakázáno létat a byl 
propuštěn od vojenského letectva. Krestův životopis, pečlivě 
zpracovaný plk. Bohumilem Vlachem, je spolu s ostatními výše 
uvedenými letci uveden v Dějinách města Příbora (z r. 2002) na 
str. 196. Nebudu již proto opakovat skutečnosti tam uvedené, 
jelikož předpokládám, že zmíněná publikace se nachází ve vět-
šině příborských rodin. 
Můj článek se chce zaměřit trochu jiným směrem. Když měl 
před třemi lety pan major Jerguš přednášku o Oldřichu Helmovi, 
jistý čas věnoval i podrobnějšímu vylíčení jeho sestřelení. Pro-
tože v našem městě žije jistě hodně zájemců o leteckou historii 
a Příbor je stále tak trochu ještě vojenským městem (i když 
už to není jako v 70. letech), věřím, že tzv. odbornou leteckou 
veřejnost – a nejen ji – budou zajímat okolnosti, za jakých byl 
Otakar Kresta sestřelen. Zatímco v první části svého vyprávění 
jsem nucen pro pochopení složitosti situace přiblížit kon-
krétní podmínky vzdušných bojů nad Kanálem počátkem 
roku 1942, v závěrečné části se již budu věnovat výlučně jak 
plukovníku v. v. Otakaru Krestovi, tak jeho protivníkovi – 
majoru Rolfu-Güntheru Hermichenovi.

„Plivač ohně“ versus „Rdousič“
Po ukončení operačního výcviku v  britském Hawardenu 

nastoupil Otakar Kresta k 313. československé stíhací peruti, 
která byla založena v květnu 1941. Ta se téměř výlučně skláda-
la z československých pilotů, kteří až doposud operačně létali 
v anglických perutích, a výhradně z anglického pozemního tech-
nického personálu, protože veškerý československý byl již zařa-
zen do stávajících československých perutí. Peruť byla nejprve 
vyzbrojena letounem Supermarine Spitfi re (=„Plivač ohně“) Mk.I 
a od srpna pak verzí Mk.II se silnějším motorem. 26. října 1941 
peruť obdržela nové Spitfi ry, jednalo se o verzi Mk.Vb s kano-
novou výzbrojí a novějším motorem. Skutečností ale zůstává, 
že za dobu delší než jeden válečný rok nebyl kvalitativní ani 
výkonnostní rozdíl mezi Spitfi rem verze I  (z období bitvy 
o Británii) a verze Vb až tak markantní. S výjimkou kanonové 
výzbroje u poslední verze nešlo o nijak zásadní vylepšení.

Na opačné straně Kanálu byla odlišná situace: 
Němci chtěli za každou cenu válku nad svě-
tem vyhrát, proto museli mít technický náskok. 
Výstižně to charakterizoval francouzský pilot 
Pierre Clostermann ve své slavné memoárové 
knize Velký cirkus: „Byli to Němci, kteří neu-
stále udávali chod letecké techniky. Spojenci 
se museli vždy jen s námahou přizpůsobovat, 
vždy hledat více či méně účinnou protizbraň…“ 
Na jaře 1941 Luftwaff e přezbrojila své stíha-
cí útvary na francouzském pobřeží Messer-
schmittem Bf 109 verze F, což byla kvalitativ-
ně nová stíhačka oproti verzi E, známé z bitvy 
o Británii. Nový letoun se minimálně vyrovnal 
britskému Spitfi ru Mk.V, s výjimkou jeho doce-
la slabé výzbroje. Ale to nejhorší teprve přijde. 

Na německé straně Kanálu došlo k velkému přeskupení sil; část 
odčerpal v únoru 1941 tzv. Africký sbor (Afrika Korps) a velkou 
část dubnové balkánské tažení i červnový vpád do Sovětského 
svazu, kdy se spousta leteckých útvarů přemístila do Polska 
a Východního Pruska. Na jaře 1941 tak na francouzském pobřeží 
zůstaly pouze dvě elitní stíhací eskadry: Jagdgeschwader 26 
„Schlageter“ (JG 26) a Jagdgeschwader 2 „Richthofen“ (JG 2), 
bezmála dvě stě padesát jednomotorových stíhaček. Početní 
defi cit však vynahradila technická převaha. Od července 1941, 
a v rostoucí míře od počátku roku 1942, dostávala Luftwaff e na 
západním pobřeží proti RAF významný triumf, při jehož nasaze-
ní museli Britové čelit nejhorší situaci od bitvy o Anglii. Tím byl 
stíhací letoun Focke-Wulf FW 190 A „Würger“ (= „Rdousič“ 
či „Ťuhýk“). „Stodevadesátka“ překonávala všechny dosavadní 
verze Spitfi rů ve všech ohledech, s výjimkou poloměru hori-
zontální zatáčky. Německá stíhačka byla nenáročná na pilotáž 
a měla vynikající akceleraci – zařízení Kommandgerät zjedno-
dušilo dříve samostatné pilotovy úkony s ovládáním nastavení 
vrtule, bohatosti směsi, plnicího tlaku a otáček, takže pouhým 
potlačením plynové páky se uvedené parametry nastavily opti-
málně pro daný režim letu a letadlo doslova poskočilo kupře-
du. Nad Spitfi ry měla nová německá stíhačka převahu ve vyšší 
maximální rychlosti, rychlosti střemhlavého letu, stoupavosti, 
v rychlosti provedení výkrutu, půlvýkrutu i zvratu. Focke-Wulf 
překonával Spitfi re Mk.Vb i svou těžší kanonovou výzbrojí. Jak 
jsem již napsal, všechny Spitfi ry byly schopny provést „utaženěj-
ší“ (= s menším poloměrem) horizontální zatáčku než jakákoli 
německá stíhačka, soubojům v zatáčkách se však němečtí stíhači 
na západní frontě vyhýbali.
Britové sice chtěli jako protiváhu focke-wulfu zavést koncem 
roku 1941 výkonnou stíhačku Hawker Typhoon, ale tento typ 
byl po letových zkouškách doporučen pro protivzdušnou obranu 
jako záchytný stíhač a později pro bitevní úkoly, jako frontový 
stíhač by svou těžkopádností v porovnání s FW 190 moc ne-
pochodil.
Nový Spitfi re Mk.IX, který se v  mnoha parametrech vyrov-
nal německému focke-wulfu, dostaly československé perutě až 
v únoru 1944, některé britské již v létě 1942 a zbylé pak během 

DETAILY KOLEM SESTŘELENÍ OTAKARA KRESTY KRESTA A HERMICHEN
Motto: „Nikoli mnoho, ale mnozí…“ (z emblému 312. čsl. stíhací perutě RAF) 

 ČÁST PRVNÍ

Otakar Kresta, patrně podzim 1940 

Igor Jalůvka 
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Dne 1. září 2018 v obci Holčovice, okres Bruntál se sešla vítězná družstva okres-
ních soutěží mladých hasičů Moravskoslezského kraje, aby soutěžila v XI. ročníku 
mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“. Hodiny, 
týdny a měsíce tréninků se letos zúročili a naši mladí hasiči z Hájova dokázali podat 
výborný výkon a v konkurenci 17 družstev obsadili krásné „druhé“ místo ve složení: 
Dominik Růža, Nella Kuchařová, Martina Kavková, Hana Mošťková, Kateřina Mošť-
ková, Veronika Plandorová, Jan Matula, Michal Svatoš, Ondřej Skupeň, Matěj Maléř, 
David Jiřík. Je to skvělé a nám nezbývá než gratulovat! Nesmíme však zapomenout 
na poděkování trenérům, rodičům a známým. Také děkujeme městu Příboru, Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moravskoslezskému kraji za fi nanční 
výpomoc formou grantu. DÍKY MOC! A hodně štěstí v dalších soutěžích…

roku 1943. Naši piloti si tak při střetu s dobře vycvičenými ně-
meckými piloty s  rychlými focke-wulfy zažívali přímo peklo. 
A trvalo to téměř dva roky! 

„Fighter aces“ versus „Experten“
Avšak byla zde ještě druhá věc, a to byl výcvik a bojové zkušenosti 
německých pilotů. Němci měli již z doby španělské občanské 
války vypracovánu vynikající taktiku moderního leteckého boje, 
ostatní válčící strany ji teprve postupně přebíraly. Úroveň vý-
cviku v Královském letectvu se vyrovnala německému až v roce 
1941, pak byla úroveň srovnatelná, ale v  létě 1944 začal být 
výcvik v Luftwaff e urychlován, takže utrpěla jeho kvalita. Dů-
sledek výcviku se odrazil ve vzdušných bojích 
– ve Španělsku, Polsku, Francii a nad Británií, 
takže individuální skóre stíhacích letců Luft-
waff e předčilo dosažené úspěchy jednotlivými 
stíhači z RAF. Vždyť také Luftwaff e neuznávala 
původně francouzskou defi nici „leteckého esa“ 
(= l´as de combattant; the fi ghter ace), pocháze-
jící již z doby vzdušných bojů 1. světové války, 
defi nující letecké eso ziskem minimálního po-
čtu pěti nepřátelských sestřelů. Němci během 
2. světové války zavedli vlastní kategorii der 
Experte, jež označovala stíhacího letce, který 
dosáhl minimálně deseti vzdušných vítězství. 
Některá německá stíhací esa byla tak dokona-
le vycvičena, že byla schopna sestřelit několik 
spojeneckých letadel během deseti minut.
Tak jako „válka o Atlantik“ znamenala soupe-
ření, zda německé ponorky potopí více spoje-
neckých obchodních lodí zásobujících Británii, aby tuto ztrátu 
nebyl schopen spojenecký loďařský průmysl nahradit, v letecké 
válce to bylo obdobné: spojenecké (zejména americké) letecké 
továrny chrlily takové množství těžkých bombardérů i pro-
to, aby jim je pár stovek předních německých stíhacích es 
nestačilo sestřelovat.

Důsledek technické nerovnosti
Protože úroveň výcviku v roce 1941–42 jak československých 
či britských, tak německých stíhačů byla na srovnatelné úrovni, 
zatímco technická převaha stíhacích letadel byla rozhodně na 
straně Němců, odrazilo se to ve výsledku leteckých soubojů. 
Sestřelem Kresty v dubnu 1942 počalo období nešťastných 

Krestův přemožitel, major 
R.-G.Hermichen, únor 1945 

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Martin Maléř, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

ÚSPĚCH HÁJOVSKÝCH MLADÝCH HASIČŮ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

sestřelů stíhačů československého stíhacího wingu, dnes 
známých jmen:
• Tak 10. dubna 1942 byl během volného stíhání východně od Calais 

sestřelen a zajat Václav Truhlář; sestřelil jej Karl Willius (50 ví-
tězství) z JG 26. Willius zahynul při explozi svého stroje 8. dubna 
1944 během souboje s americkými stíhacími Th underbolty; npor. 
Truhláře opustila vojenská štěstěna brzy po válce, 10. 10. 1947. 
Ztratil orientaci se svým letounem Spitfi re S-89 a při pokusu 
o nouzové přistání nedaleko Znojma havaroval a zabil se.

• 5. května 1942 byl sestřelen pozdější spisovatel letecké válečné 
literatury, František Fajtl (4 vítězství). Došlo k tomu nad Lille 
v severní Francii; jeho přemožitelem byl Artur Beese (22 vítěz-

ství) z JG 26. Zatímco Fajtl prožil strastiplnou 
cestu obsazenou Francií a neutrálním Španěl-
skem, Beese padl 6. února 1944 v nerovném 
boji s Th underbolty.

• Neméně známé jméno – Stanislav Fejfar (6 ví-
tězství) – byl sestřelen a padl 17. května 1942 
během doprovodu bombardérů Boston nad 
přístav Boulogne-sur-Mer. Vítězem souboje 
byl Josef „Pips“ Priller (101 vítězství) z JG 26, 
který válku přežil a po ní pak řídil podnik ro-
dinného pivovaru; zemřel na infarkt r. 1961. 

• Ve stejný den padl Miroslav Borkovec, jehož 
pokořitel, Johann Aistleitner (14 vítězství) 
z JG 26, padl 14. ledna 1944 v boji s přesilou 
Th underboltů.

• Třetí nejúspěšnější československý stíhač, 
Alois Vašátko (15 vítězství), nepřežil 23. červ-
na 1942 srážku s Wilhelmem Reuschlingem 

(4 vítězství) z JG 2. Šťastnější německý pilot prožil zbytek války 
v britském zajateckém táboře a jeho osud po válce je neznámý. 

• Během doprovodu bombardérů k cíli – německé ponorko-
vé základně v Brestu – zahynul 6. března 1943 Josef Přího-
da (5 vítězství). Padl za oběť Friedrichu Mayovi (28 vítězství) 
z JG 2. May pak uhořel ve svém letadle 22. října 1943, během 
přepadu spojeneckého bombardovacího svazu v okolí Rouenu.

To byly jen některé příklady, ty známější. Všichni uvedení česko-
slovenští piloti, s výjimkou Vašátka a toho času již i Fajtla, byli 
z 313. stíhací perutě RAF. Všichni pilotovali Spitfi re Mk.Vb nebo 
Vc a jejich protivník sedlal Focke-Wulf  FW 190 A.

Dokončení příště
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Hasiči z Hájova se před několika měsíci rozhodli uspořádat opět 
po letech další náročnou akci, a to 1. část závodu požárnické všestran-
nosti Okresního kola 46. ročníku hry PLAMEN 2018-2019 a celoroční 
soutěž dorostu, která je určená pro všechny kategorie mladých hasičů 
a dorostu. Termín byl stanoven na sobotu 6. října se základnou pod 
obecním domem a hasičskou zbrojnicí. Zde jsme plně využili jak 
venkovní prostranství, tak i přízemní prostory pod Kulturním domem 
a obecním domem, včetně hasičské zbrojnice. Samozřejmě, plně byla 
využita také pergola na výletišti. Tolik tedy na úvod.
Celé akci předcházela velice důsledná příprava. Byla nutná úzká ko-
munikace s Okresním sdružením hasičů v Novém Jičíně (organizační 
pokyny, stravné, zapůjčení věcí atd.). Vedoucí družstev řešili s před-
stihem další náročné úkoly. Museli pečlivě zmapovat terén a vybrat 
co nejlepší trať v obci, která by splňovala všechna potřebná kritéria. 
Dále bylo potřeba prohlédnout veškeré prostředky k soutěži; seřídit 
vzduchovky, aby „nezanášely“. A to se vedoucím rozhodně povedlo.
Postupně probíhaly koordinační schůzky, na kterých se řešilo zajiš-
tění úkolů konkrétními osobami. Museli jsme společně oslovit další 
lidi z obce, abychom spolehlivě zvládli celou organizaci. Pro hladký 
průběh soutěže se do přípravy na tuto akci nakonec zapojilo přes 30 
osob. Někteří také byli pověřeni regulováním provozu aut projíždějí-
cích obcí, další se starali o nerušený průběh voleb do zastupitelstva, 
které v danou dobu probíhaly v obecní domě.
Dne 1.  října proběhlo u starosty okresního sdružení rozlosování 
přihlášených družstev. Den před soutěží se stavěla trať, která začí-
nala u místní mateřské školky. Vedla po boční místní komunikaci, 
z větší části po loukách v části zvané Černice a blízkém okolí. Trať 
byla předána hlavnímu rozhodčímu. 
Na cvičicí dráze se chystaly věci na disciplínu – štafetu požárních 
dvojic. Na základně se připravovalo jídlo, prostory pro rozhodčí, 
stavěly se lávky, stan a chystaly prostředky pro celou soutěž. Nakonec 
jsme si museli sami i posekat trávu. 
V sobotu 6. října pořadatelé nastoupili už po páté hodině ranní. 
Zatopili pod kotlem, kde se později vařila zelňačka. V dalším kotli se 
připravoval čaj pro účastníky soutěže. V hrnci na sporáku v hasičár-
ně bublaly párky a klobásky pro rozhodčí s dětmi na trati. Chystalo 
se zbytek zázemí. Hasiči – pořadatelé rozváželi věci na jednotlivá 
stanoviště, řídili dopravu na hlavní i boční místní komunikaci. Bylo 
nutno organizovat postupně přijíždějící hasičská auta na soutěž.
 Prezentace jednotlivých družstev probíhala u vinárny. A protože ne-
byl hlášený hromadný nástup, soutěž mohla v 8:00 hodin začít. Mladí 
hasiči soutěžili nejprve ve starší kategorii, poté v kategorii mladší. 
Následovala družstva dorostu a na závěr dorost - jednotlivci. A tak 
se na trati v průběhu závodu střílelo ze vzduchovek, šplhalo, určoval 
se azimut, ošetřovala se zranění v rámci zdravovědy, plnily se testy 
požární ochrany v různých tematických okruzích, skákalo se přes 
příkop, poznávaly se hasičské přístroje a probíraly se další odbornosti.
Technická četa zásobovala jednotlivá stanoviště občerstvením a pl-
nila potřeby plynoucí ze soutěže. Od 9:00 hodin probíhaly štafety 
požárních dvojic na tréninkové dráze.
Příjemným překvapením pro děti byl skákací hrad umístěný v areálu. 
Ten děti po závodě hojně využívaly. Počasí bylo po celý den nesku-
tečně krásné. Někteří rodiče a prarodiče se přišli podívat na tuto 
soutěž. A byli velice rádi za to, že mohli doma na Hájově vidět cvičit 
děti ve štafetě. 
Takže sbory postupně přijížděly a odjížděly. Navštívila nás i televize 
z Příbora, která vše pečlivě natáčela a ochutnala i připravené jídlo. 
K tomu bylo k dispozici nealko, čaj a cukrovinky pro děti. 
Skvělé podmínky si pochvalovali i přítomní rozhodčí. Za všechny, 
k plné spokojenosti, promluvil v rozhovoru s paní Nedomovou sta-
rosta okresního sdružení v Novém Jičíně pan Stanislav Kotrc. Odkaz 
na televizi https://www.youtube.com/watch?v=M-h_LdF-qw4, 
reportáž od 16.15 minuty.
Skutečně si možná všichni ani neuvědomujeme, jaké výborné pod-
mínky k pořádání akcí u nás máme. Mám na mysli vyváženou kom-

binaci zpevněných a travnatých ploch se vzrostlými stromy. Ať už se 
v 80. letech minulého století budovalo sportovní hřiště a prováděly 
se terénní úpravy pod tehdejším vedením předsedy občanského vý-
boru pana Františka Bordovského za přispění mnoha brigádnických 
hodin, nebo se před více jak 10 lety realizovala  myšlenka a plán 
přestavby bývalého obecního bytu a s ním spojených místností na 
obecní dům pod tehdejším vedením předsedy osadního výboru pana 
Vlastimila Matuly. Následovala pak rekonstrukce staré hospodářské 
budovy a výstavba nové pergoly. To už byl předsedou osadního výboru 
pan Radek Jurečka. A za odpracování mnoha brigádnických hodin 
místních složek a občanů se podařilo vytvořit zázemí pro pořádá-
ní různých společenských akcí. Členové hasičského sboru rovněž 
strávili mnoho hodin při přestavbách společenské místnosti hned 
vedle hasičárny. Zde máme zázemí pro cvičení s dětmi, schůze členů 
hasičského výboru a prostory při pořádání akcí. V neposlední řadě 
musím také připomenout městem rekonstruovaný kulturní dům, 
včetně přízemních prostor vinárny a dalších místností.
Akce se nám tedy všem rozhodně povedla k plné spokojenosti. Podě-
kování patří každému, kdo jakoukoliv pomocí přispěl ke zdárnému 
průběhu soutěže. Zejména na hájovských dětech bylo vidět, že chtějí 
na domácí půdě udělat ten nejlepší výsledek. Kromě společných 
tréninků ještě navíc trénovali většinou individuálně i doma.
Speciální poděkování patří všem vedoucím družstev, kteří se celoroč-
ně poctivě věnují ve svém osobním čase mladým i starším hasičům. 
I pro ně to byla pro všechny premiéra - vést děti v domácím závodě.
A jestli se jim podařilo družstva na soutěž dobře připravit? Posuďte sami.
Výsledky:
Mladší žáci (celkem 9 družstev)
1. Hájov           2. Mniší           3. Frenštát p. R.
Starší žáci (celkem 14 družstev)
1. Hájov           2. Mniší           3. Frenštát p. R.
Dorost - střední dívky (celkem 8 dívek)
2. místo Adéla Onderková (Hájov)
Dorost  - starší dívky (celkem 4 dívky) 
2. místo Aneta Juřenová (Hájov)
Dorost - střední hoši (celkem 9 hochů)
2. místo Adam Kocourek a  3. místo Tomáš Pustějovský (oba Hájov)
Dorost - starší hoši (celkem 8 hochů)
1. místo Richard Matula a 3. místo Filip Kuchař (oba Hájov)

Do celé organizace jsme tradičně zapojili dorostence a dorostenky, 
kteří náš sbor v sobotu úspěšně reprezentovali.  Získávají tak další 
zkušenosti i v této oblasti a snad budou někteří z nich aktivní i v do-
spělém věku. Během tréninků mladí hasiči rozhodně smysluplně 
tráví svůj osobní čas a zlepšují se. To postupně přináší úspěchy, a tím 
pádem jsou hasiči z Hájova uznáváni v širokém okolí. A je to také 
výborná reprezentace naší malé obce.
Závěrem bych chtěl mladým hasičům popřát, aby byli stejně 
úspěšní i v 2. části závodu, který bude příští rok v květnu. To se 
potom sečtou výsledky podzimní a  jarní části k závěrečnému 
vyhodnocení.

BRANNÝ ZÁVOD PO 12 LETECH OPĚT NA HÁJOVĚ
Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov
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V neděli 28. října si naše republika připo-
mínala 100. výročí založení samostatného čes-
koslovenského státu. Během celého víkendu se 
odehrálo nespočet různých akcí, ať už to byly 
velké oslavy, komorní piety, nebo malé či velké 
vzpomínkové akce. Toto důležité výročí si po celé 
republice připomínali i skauti. V některých měs-
tech skauti a skautky stáli čestné stráže u památ-
níků, někde pořádali program pro veřejnost na 
městských oslavách a někde zas měli pro zájemce 
připravenou zajímavou výstavu o skautech z ob-
dobí první republiky a o skautské poště. Skau-
ting totiž k naší republice neodmyslitelně patří. 
Málokdo ví, že právě skauti a skautky pomohli 
velkým dílem k tomu, že naše republika v prv-
ních měsících fungovala. Skauti totiž nahradili 
stávající pošťáky a listonoše a vytvořili takzvanou 
Skautskou poštu. Nejen kvůli tomu, ale i proto, 
že jedním z cílů skautingu je vychovávat děti 
k vlastenectví, jsme si toto výročí připomněli i my v Příboře. 
V pátek 26. 10. jsme se všichni, od těch nejmenších světlušek a vl-

čat až po vedoucí, setkali na speciální skautské 
schůzce, kde jsme si nejdříve popovídali o tom, 
co se slaví a proč. Poté jsme se společně vydali 
do Klokočova, kde se u památníku padlých na 
ulici 9. května konala vzpomínková akce. Po cestě 
k památníku a poté i u něho jsme s úsměvem 
a přáním krásného dne lidem připínali na klopy 
stuhy v barvě československé trikolory. Vyslechli 
jsme si moc hezký projev pana starosty, položili 
kytici k památníku a na závěr zazpívali státní 
hymny. Po ukončení vzpomínkové akce jsme se 
vydali zpět ke středisku, kde jsme se vrátili časem 
do doby, kdy vznikal samostatný československý 
stát. Stali jsme se právě těmi odvážnými skauty 
a skautkami, kteří převzali roli pošťáků a rozná-
šeli důležité úřední dokumenty a dopisy. Donést 
dopis v pořádku ale nebylo nic jednoduchého, 
v zákoutích na nás totiž číhali záškodníci, kterým 
vznik státu nebyl pochuti. Ale ani ti nás neza-

stavili a společnými silami jsme pomohli prezidentu Masarykovi 
a dalším k tomu, aby mohlo vzniknout samostatné Československo.

Blíží se konec roku a  s  ním 
začínáme i my skauti rekapitulo-
vat. Začínáme zjišťovat, co se nám 
povedlo a v čem se budeme muset 
zlepšit. Jednou z nejdůležitějších 
věcí, která se nám povedla, je do-
končení další fáze zateplení naší 
skautské klubovny. Naše klubov-
na stojí v parku již 50 let (stavba 
začala 6. 11. 1968) a jelikož se jedná o dřevěnou budovu, tak potřebuje 
značnou péči. I přesto, že se o ni snažíme starat co nejlépe, je potřeba 
občas něco opravit. Velkou nevýhodou této staré dřevěné budovy je 
i to, že je velice energeticky náročná a hlavně v zimních měsících v ní 
bývá velká zima. Aby nám bylo teplo, spotřebujeme velké množství 
tepla. A právě proto jsme se v minulých letech rozhodli budovu zateplit. 
V loňském roce se nám podařilo zateplit dvě místnosti umístěné vedle 
vstupu, které byly na propustnost tepla nejvíce náchylné. V letošním 
roce se nám povedlo zateplit vstup a další tři místnosti. Nic z toho 
bychom však nedokázali bez podpory našeho města, které nás loni 
i letos finančně podpořilo. Velký dík patří i všem dobrovolníkům, kteří 

na brigádách stráví obrovské množství času. Veškerou práci si totiž 
děláme svépomoci a bez těchto ochotných lidí by se to nepodařilo. 
Touto cestou bychom však chtěli poděkovat hlavně našemu městu, 
bez jehož podpory by příborský Junák nemohl fungovat. Děkujeme.

A co máme v plánu? Prozatím máme zatepleno 5 kluboven, které 
jsou pro naši činnost nejvyužívanější. Nejedná se však ani o třetinu 
budovy. V následujících letech bychom chtěli zateplit i zbytek bu-
dovy počínaje vůdcovskou a roverskou klubovnou, velkým sálem 
až po stropy na chodbě a na záchodech. V případě, že budeme mít 
dostatek financí, bychom chtěli zateplit i technické místnosti (ku-
chyňku, sklad atd.).

Pěvecký soubor studentů Masarykova 
gymnázia v Příboře pravidelně navštěvuje 
v adventní době Domov pro seniory v Pří-
boře. Tentokrát však do Domova zavítali 
studenti již o měsíc dříve – 12. 11. 2018, a to 
s cyklem „100 let československé písně“ 
k probíhajícímu výročí naší republiky. Více 
než 25 studentů souboru, stylově obleče-
ných, secvičilo pod vedením p. profesorky 
Blanky Hrubé okolo 15 písní, které byly 
hudební procházkou jednotlivými obdobími naší země. Během ho-
dinového programu zazněly například písně z předválečného období 
„Ta naše písnička česká“ od Karla Hašlera nebo „Svět patří nám“ z au-
torské dílny Osvobozeného divadla. Posluchači si také mohli vychutnat 
například píseň z filmu „Kristián“ nebo muzikálu „Starci na chmelu“. 

Období totality naší země zase reprezento-
valy písničky „Modlitba pro Martu“ původně 
od Marty Kubišové, nebo „Bratříčku, zaví-
rej vrátka“ od Karla Kryla. Studenti během 
vystoupení nejen výborně zpívali, ale také 
excelentně ovládali hru na různé hudební 
nástroje - trumpeta, saxofon, bicí, kytary, 
klávesy, housle, klarinet, flétna a další. V zá-
věru dokázali publikum rozproudit i písnič-
kami mladší generace – „Holky z naší školky“ 

nebo „Nonstop“ od Michala Davida. Více než třetina obyvatelů Domova 
se výborně bavila a byla příjemně nakažena mládím, energií a dobrou 
náladou vystupujících, kteří svůj program rozjeli na maximum. Celé 
hudební odpoledne bylo opravdovou lahůdkou a již nyní se těšíme na 
Vánoční koncert, opět v podání skvěle šlapajícího souboru.  Děkujeme.

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Martin Poruba, Domov Příbor

SKAUTI OSLAVILI VÝROČÍ 100 LET ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

SKAUTI DĚKUJÍ MĚSTU PŘÍBORU ZA PODPORU

STUDENTI GYMNÁZIA ZAZPÍVALI SENIORŮM DOMOVA PŘÍBOR
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V letošním týdnu sociálních služeb jsme se 
v našem Domově Příbor tematicky zaměřili na 
zdraví, kondici, fyzické a psychické aktivity 
našich uživatelů-seniorů. 

Týden byl velmi bohatý na program i aktivity pro uživatele. V pon-
dělí se muži sešli v „Pánském klubu“, kde si při kávě zasoutěžili 
ve vědomostní hře s tematikou severní Moravy, a dámy se zapojily 
do „míčkování“, kde se za pomoci aktivizační pracovnice masí-
rovaly pěnovým míčkem a masážními pomůckami. Odpoledne 
proběhl „Čtenářský klub“ v „retro obývacím pokoji“ zaměřený 
na poslech četby.
V úterý se v „hobby dílně“ sešli manuálně zruční uživatelé, kteří 
vyráběli a zdobili dřevěné dekorace, a odpoledne na sluníčku si 
zahráli francouzskou hru „petanque“.
Středa patří pravidelně „doplňovačkám“, při nichž si uživatelé 
trénují paměť, pozornost a představivost a díky nimž také získávají 
nové zajímavé informace. Významná část týdne, probíhající po 
celý den, patřila „měření fyziologických funkcí“ našich uživatelů 
i zájemců z řad našich zaměstnanců a dobrovolníků mezinárod-
ní humanitární organizace ADRA. Tito si mohli nechat změřit 
krevní tlak, EKG, hladinu cukru v krvi odbornými pracovníky 
a stážisty Národního dohledového centra v Ostravě. Odpoledne 
bylo věnováno „individuálním činnostem s uživateli“ a nabídce 
pobytu v relaxační místnosti Snoezelen s atmosférou uvolnění 
a smyslové stimulace. 
Čtvrteční dopoledne patřilo promítání s přednáškou. Obojí se 
týkalo české historie. Téma se výborně hodilo ke 100. výročí za-
ložení Československa. Naši uživatelé měli možnost seznámit se 
s dějinami českých zemí od dob Přemyslovců přes Lucemburky, 
Habsburky až po současnost. Přednášky se účastnila více než tře-
tina uživatelů.
Pátek byl zaměřen na pravidelné „skupinové cvičení“ uživatelů 
s cílem celkového protažení, zachování nebo zlepšení hybnosti 
a fyzické kondice. Pestrý týden byl uzavřen hrou „bingo“, kdy tato 
zábavná hra s čísly je u našich uživatelů velice populární a napětí 
v místnosti během tažení se dalo krájet. Všichni se dobře bavili 
a výherci byli odměněni drobnými dárky. 
Pozornost byla věnována také vzdělávání zaměstnanců v oblasti 
péče o seniory, kteří se účastnili akreditovaného vzdělávacího 
programu s názvem„Paliativní péče v domovech pro seniory“ 
vedeného lektorkou Mgr. Evou Zwyrtkovou (zdravotní sestra, an-
dragog, odborný pedagog a garant celoživotního vzdělávání pro 

Střední zdravotnickou školu a VOŠ zdravotnickou v Ostravě). Její 
odborný výklad byl propojen příklady dobré praxe a přístupu k oso-
bám na sklonku života. Neopomněla však zmínit, že i pečující osoba 
v pomáhající profesi potřebuje o sebe pečovat a jakou roli hraje 
psychosomatika pomáhajícího, zejména toho „se srdcem na dlani“. 
V průběhu celého týdne byly k dispozici sociální pracovnice pro 
zájemce o  informace o poskytované sociální službě Domova 
Příbor, p. o., případně sociální poradenství v nepříznivé sociální 
situaci. 

Martin Poruba, Mgr. Romana Závodská, DiS., Domov Příbor

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PŘÍBOR, P. O.
„PÉČE O ZDRAVÍ SENIORŮ“ 8. ŘÍJNA – 12. ŘÍJNA 2018

v našem Domově Příbor tematicky zaměřili na 

V roce 2018 při hledání nových prostor navázaly Příborské 
deskovky spolupráci s TJ Sokol Příbor, kde vznikl oddíl deskových 
her, který se schází v sokolovně každý čtvrtek od 15:00 hodin do 
18:00 hodin. V průběhu roku se členové účastnili kvalifi kačních 
soutěží v deskových hrách na různých místech naší republiky a po-
stupně získávali kvalifi kační místa na Mistrovství České republiky 
v deskových hrách. Rovněž také uspořádali ve dnech 20 - 22. 4. 2018 
8. ročník Příborských deskovek, což byly víkendové turnaje v desko-
vých hrách, kde bylo rovněž možné získat kvalifi kaci na Mistrovství 
České republiky.
18. mezinárodní festival her - Mind Sports Olympiad in Prague 
Deskohraní 2018 probíhal ve dnech 13 - 21. 10. 2018. Zde završili 
členové deskových her své celoroční snažení. Na Mistrovství České 
republiky v Osadnících z Katanu vybojoval v juniorské kategorii 

Pavel Strakoš  9. místo (juniorská kategorie do 13 let). Další soutěžící 
se již v dospělé kategorii  umístili takto:

51. místo - Jan Folta
41. místo - Tereza Strakošová 
13. místo - Jiří Halfar
  6. místo - Petr Mišík 

   1. místo - Josef Bohumínský, který tím získal postup na Mis-
trovství Evropy, které proběhne v listopadu 2019 
v lotyšském městě Riga.

Tímto děkujeme všem, kteří oddíl deskových her v Příboře podpo-
rují a těšíme se na další spolupráci. Rovněž uvítáme všechny, kdo by 
se o deskových hrách chtěli něco dozvědět, zahrát si je, popřípadě 
se s námi pravidelně scházet.

Tereza Hrnčířová,  oddíl deskových her TJ Sokol Příbor

DESKOVÉ HRY POSTUPUJÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY 
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Příborská organizace Českého rybářského svazu sdružovala 
v průběhu roku 2018 cca 550 členů. Toto číslo je zajímavé 
především tím, že nám signalizuje zastavující se pokles členské 
základny oproti minulým letům. Přesto nábor nových členů do 
našich řad patří mezi nejdůležitější úkoly organizace i do příš-
tích let, především mezi dětmi a mládeží. V tomto směru jsou 
nám velmi nápomocni centra volného času Luna Příbor, DDM 
Kopřivnice, Štramberk a kroužek mladých rybářů v Závišicích.
V prvním čtvrtletí roku byla naše hlavní iniciativa zaměřena 
především na výdej povolenek, zaplacení členských povinností, 
ale také na závěrečnou fázi přípravného období pro výstavbu 
nové hospodářské budovy na rybochovném zařízení na Bo-
rovci.
V měsíci dubnu byly osloveny stavební firmy a následně vyhlá-
šeno výběrové řízení na výstavbu hospodářské budovy. Vítězem 
výběrového řízení se stala firma Starest ze Starého Jičína.
Na konci měsíce dubna se zástupci naší organizace zúčastnili 
aktivu předsedů jednotlivých organizací za severní Moravu 
a Slezsko v Přerově, který se mimo jiné zabýval problematikou 
ochrany osobních údajů a co je důležité také možnosti aplikace 
prostředku PTP Plus pro likvidaci organických částic včetně 
sinic v rybničním prostředí. V rámci bohaté diskuze na toto 
téma se naše organizace přihlásila do pilotního programu, kdy 
byl následně tento prostředek aplikován na chovném rybníku 
č. 2 na Borovci. Celkové výsledky po nasazení přípravku PTP + 
budou známy na konci kalendářního roku, ale již dnes víme že 
jeho nasazení přineslo pozitivní výsledky.
2. 6. 2018 se konala konference Územního svazu pro Moravu 

a Slezsko, které se zúčastnili zástupci 54 z 56 organizací. Tato 
konference byla významná tím, že se jednalo o konferenci 
výroční, při které proběhly volby do výboru územního svazu.
Začátkem měsíce září proběhlo předání staveniště na RZ Bo-
rovec stavební firmě, která nejdříve započala demoliční práce 
na stávající budově a poté započala výstavba nové budovy. Na 
staveništi probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zástupce 
stavební firmy, stavebního dozoru, bezpečnostního technika 
a zástupců naší organizace. V současné době se pracuje na 
výstavbě hrubé stavby. Plánované dokončení této investice je 
31. 8. 2019.
Neméně důležitým a každoročním úkolem je produkce rybích 
násad. Letošní lze hodnotit jako jednu z nejúspěšnějších za 
poslední desetiletí, a to jak v množství, tak i v hmotnosti ryb. 
I když panovaly především v letních měsících velmi vysoké 
teploty, což mělo za následek úbytek nejen kyslíku, ale i vody 
jako takové, podařilo se našim hospodářům s tímto problémem 
vcelku dobře vyrovnat. Úbytek kyslíku se podařilo nahradit 
zapojením elektrických aerátorů, pomocí kterých se množství 
kyslíku obsaženého ve vodě podařilo udržet na požadovaném 
množství. Negativem však je vysoká cena za spotřebovanou 
energii při nasazení aerátorů a čerpadel. Zde patří poděko-
vání zastupitelům města Příbora, kterými byla na rok 2018 
schválena dotace na nákup energií pro naši organizaci. Do 
budoucna bude nutné však v této oblasti investovat především 
do vybudování stabilních rozvodů el. energie pro všechny 
chovné rybníky.

Hospodářský rok byl zahájen výroční členskou schůzí dne 
23. 3. 2018, kde byl zvolen nový výbor a kontrolní komise 
Mysliveckého spolku Příbor I na nadcházející období. Na 
výroční členské schůzi byl zhodnocen předchozí myslivecký 
rok a zároveň představen a odsouhlasen provozní řád spolku, 
jehož součástí je také plán práce a akcí na rok 2018.
První společnou akcí bylo jarní sčítání zvěře, kdy byly stavy 
zvěře vyhodnoceny jako stabilizované s ohledem na před-
chozí roky. Největší ztráty a škody na zvěři jsou evidovány 
v husté dopravní síti, která protkává honitbu MS Příbor I. 
Dalším negativním faktorem ovlivňujícím početní stavy zvěře 
a její zdravotní stav jsou volně pobíhající psi.
S příchodem hezkého počasí proběhla jako každoročně jarní 
brigáda v areálu myslivecké chaty na Točně. Náplní brigády 
byl úklid venkovních prostor po dlouhé zimě i úklid samotné 
myslivecké chaty. Byly pokáceny suché stromy, zameteny zpev-
něné plochy u chaty, včetně příjezdové cesty, a ořezány větve 
stromů, které by mohly bránit v pravidelném sečení trávníku. 
V tomto období byla rovněž po celé honitbě vyčištěna a vy-
dezinfikována přikrmovací zařízení, kde probíhalo pravidelné 
přikrmování zvěře v zimním období. V následujících týdnech 
proběhly brigády určené k rekonstrukci verandy, kdy se pokra-
čovalo v pracích započatých v předchozím roce. V letošním 
roce se nám díky veřejné finanční podpoře od města Příbora 
podařilo položit novou zámkovou dlažbu u posezení v re-
konstruované verandě, včetně dlažby v zádveří, nainstalovat 
bezpečné schodiště do chaty i zabudovat nové vstupní dveře.

Z kulturních akcí v roce 2018, stejně jako v předešlých letech, 
postavili členové v areálu myslivecké chaty máj v měsíci 
květnu. Tato akce byla určena členům MS Příbor I a jejich 
rodinným příslušníkům, obohacena drobným občerstvením 
v rámci členské schůze. Další významnou a tradiční kulturní 
akci představoval letní večer, který se konal v sobotu 14. 7. 
2018. Tato akce proběhla za příznivého počasí ke spokoje-
nosti mnoha občanů Příbora a okolí. První den měsíce září 
proběhlo na myslivecké chatě setkání s vlastníky pozemků, 
na kterých Myslivecký spolek Příbor I vykonává právo my-
slivosti. Pro všechny vlastníky bylo připraveno občerstvení 
a posezení v příjemném prostředí. Současně s  touto akcí 
proběhla v honitbě MS Příbor I kynologická akce, a  sice 
zkoušky vloh jagdteriérů. Všechny akce byly hodnoceny 
úspěšně.
V průběhu roku se v honitbě MS Příbor I opravovala a bu-
dovala nová myslivecká zařízení, jako jsou zásypy, krmelce či 
posedy. V horkých letních měsících se instalovala napajedla 
pro zvěř, která byla pravidelně doplňována pitnou vodou. 
V současné době probíhá v honitbě MS Příbor I i v okol-
ních honitbách sezona honů na drobnou zvěř. Stejně jako 
v předešlých letech jsou naplánovány dva hony, přičemž 
se při plánování vycházelo z aktuálního stavu honitby, kdy 
jsou v plném proudu práce na rekonstrukci silnice 1/48. 
Tyto práce mají negativní dopad na volně žijící zvěř a te-
prve následující roky ukážou, jak se zvěř s těmito změnami 
v krajině vyrovná a jaké budou její stavy.

Ing. Jahn Radovan, předseda MO ČRS Příbor

Ing. Jiří Hyvnar, předseda Mysliveckého spolku Příbor I

ROK 2018 U PŘÍBORSKÝCH RYBÁŘŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU PŘÍBOR I ZA ROK 2018
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SPORTOVNÍ ŽIVOT

Stejně jako v předešlé sezóně i v té 
aktuální se příborští basketbalisté účast-
nili v  dresu Snakes Ostrava Evropské 
mládežnické basketbalové ligy (EYBL) 
v kategorii U15. První turnaj soutěže, 
v níž se utkávají nejlepší evropské týmy, 
se konal na konci října v lotyšské Rize. 
Z příborského klubu dostali pozvánku 
David Dostál, Milan Machala, Erik Ha-
vel, Marek Slovák, Adam Ivánek a trenér 
Miroslav Slovák.
Spojený tým Snakes Ostrava a BK Příbor 
odehrál v Lotyšsku pět utkání. Ve třech 
zvítězil, na dva soupeře nestačil a v prv-
ním turnaji obsadil pátou příčku.
 „Hned se čtyřmi soupeři, se kterými jsme se na turnaji potkali, jsme 
se utkali i v loňské sezóně. Proto jsme věděli, do čeho asi jdeme. 
Jen družstvo z  lotyšské Valmiery bylo pro nás trochu obestřeno 
rouškou tajemství,“ řekl trenér týmu Kamil Vašťák.
Český tým zahájil své účinkování v úvodním turnaji vítězstvím nad 
domácím týmem A.Kraukla/VEF 69:57, které ale nedopadlo dobře 
pro příborského Adama Ivánka. V prvním zápase se zranil a do tur-

naje už nezasáhl. Po úvodní výhře přišla 
porážka s dalším týmem z Rigy s názvem 
DSN 46:58, následovala vysoká výhra nad 
Valmierou 78:38 a týmem BS Riga 63:41. 
Na závěr třídenního turnaje prohrál tým 
z Ostravy a Příbora s litevským SKM Ca-
pital Lions z Vilniusu 30:48.
„Co se týká herního projevu našeho druž-
stva, tak hned od počátku jsme museli 
zapomenout na český styl basketbalu 
a přepnout do evropského pojetí. Naštěs-
tí se nám to, po loňských zkušenostech, 
povedlo dobře. V útoku jsme hráli vcel-
ku dobře. Až na poslední zápas se nám 
dařila střelba, na doskoku jsme patřili 

na turnaji k nejlepším, zejména zásluhou Davida Dostála a Honzy 
Křenka,“ popisoval Vašták. 
Skvělý turnaj odehrál příborský Erik Havel, který byl vybrán do 
nejlepší pětice hráčů na turnaji. Viděl byli i další. David Dostál patřil 
s průměrem téměř dvanáct bodů na zápas k nejlepším střelcům 
a zároveň byl nejlépe doskakujícím hráčem. Milan Machala odehrál 
nejvíce minut. V průměru třiadvacet v jednom utkání.

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

PŘÍBORŠTÍ BASKETBALOVÍ MLADÍCI HRÁLI NA TURNAJI 
V LOTYŠSKÉ RIZE

Erik Havel (druhý zleva) byl vybrán do nejlepší pětky turnaje 
EYBL v Rize. 

Příborský basketbalista Milan Machala patřil v Rize k nejvytěžovanějším hráčům. 
 Foto: 3x Eybl.lv

Společný tým BK Příbor a Snakes Ostrava obsadil v Lotyšsku 5. příčku.

V neděli 9. září se v Příboře konala tradiční příborská pouť. 
Spolek hudebníků Příbor na své občany nezapomněl a uspořádal 
tradiční pouťový swingový koncert. Počasí koncertu přálo, a tak 
se městský park v  10 hodin dopoledne zaplnil do posledního 
místa. Vystoupili hudebníci spolku s hostem Vladimírem Lich-
novským alias Elvisem Presley. Dalším koncertem, který spolek 
pro příborské občany zorganizoval, byl 9. 11. 2018 Osmičkový 

koncert v Kulturním domě věnovaný stovkám - 100. výročí vzni-
ku Československé republiky, 100. výročí  narození příborského 
skladatele Václava Pokorného a 120  letům od narození George 
Gershwina.
Děkujeme tímto návštěvníkům za přízeň a městu Příboru za po-
skytnutí veřejné fi nanční podpory – grantu, bez kterého by bylo 
náročné koncerty uskutečnit.

SPOLEK HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR NA PŘÍBORÁKY NEZAPOMÍNÁ

KULTURNÍ ŽIVOT

Zdeněk Pukovec
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SOBOTA 1. 12. 2018, OD 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
ČERTOVINY
Přijďte zažít s dětmi pekelnou atmosféru ve sklepení a chodbách 
piaristického kláštera. Pro děti budou připraveny zábavné soutěže 
a drobné odměny. Vstup volný.

NEDĚLE 2. 12. 2018, 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
I. ADVENTNÍ KONCERT
Pěvecký sbor Valentin se návštěvníkům představí na 1. adventním 
koncertě v piaristickém klášteře. Příborský sbor vede Mgr. Blanka 
Hrubá, vznikl v roce 2015 a je tvořen zpěváky napříč generacemi. Ve 
své činnosti se věnuje především autorskému zpracování lidových písní 
z Příbora a okolí a zaměřuje se na oživení i těch méně známých. Při 
svých vystoupeních tak připomíná kouzlo lašské kultury a vyjadřuje 
úctu k tradici mluveného i zpívaného slova našich předků. 
Vstupné 50 Kč. 
Lístky lze zakoupit v předprodeji v TIC anebo v Kulturním domě Pří-
bor anebo on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

ÚTERÝ 4. 12. 2018, OD 16:00 h., NÁMĚSTÍ S. FREUDA
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Sigmunda Freu-
da se uskuteční v rámci tradiční akce Mikulášská jízda, kdy přijede 
Mikuláš s anděly v kočáře a doprovázet ho budou čerti na koních. 
Program bude pestrý. Od 16:00 hod. do 17:00 hod. mohou děti poslat 
přání Ježíškovi, připraveno bude i pomyslné Nebe a Peklo.
Od 17:00 hod. s programem písniček pro děti vystoupí Pavel Novák.
 
SOBOTA 8. 12. 2018, 8:00-12:00 h., NÁMĚSTÍ S. FREUDA
VÁNOČNÍ JARMARK
Město Příbor ve spolupráci s Technickými službami Příbor připraví 
na náměstí tradiční Vánoční jarmark. Od 9:30 hod. bude probíhat 
doprovodný program s vánoční tematikou, ve kterém vystoupí děti 
z mateřských a základních škol a Dětský folklorní soubor Ostravička.

SOBOTA 8. 12. 2018, 15:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
POPLETENÉ VÁNOCE
Veselá hudební pohádka o tom, co všechno se může stát, když nebeská 
trojice Mikuláš, Andělka a Čert popletou své přípravy na Vánoce a jaké 
z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice. Děti určitě pobaví 
líný a věčně nabručený čert Brbla, který by nejraději celou zimu i Vánoce 
prospal v nějakém teplém pelechu. Nebeské Andělce zase děti určitě po-
mohou s nácvikem a zpěvem známých koled a vánočních písní. Všichni 
pak společně přivítáme a budeme se těšit na příchod sv. Mikuláše, který 
všechny zmatky vyřeší a svou moudrostí smíří i Brblu s Andělkou, kteří 
se mezi sebou pořád handrkují, pošťuchují a vymýšlejí na sebe různé 
zábavné lumpárničky. Nakonec se všechny přípravy podaří stihnout. 
Stromeček je nazdobený, dárky zabalené, koledy nacvičené, všichni se 
mají rádi a usmívají se na sebe a Vánoce opravdu mohou začít. 
Vstupné 50 Kč. 
Lístky lze zakoupit v předprodeji v TIC anebo v Kulturním domě Pří-
bor anebo on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

NEDĚLE 9. 12. 2018, 17:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
II. ADVENTNÍ KONCERT
Komorní orchestr Kopřivnice s Pěveckým sborem Ondráš z Nového 
Jičína a Pěveckým sborem Bílovec se návštěvníkům představí na 
2. adventním koncertě v Kulturním domě Příbor. 
Vstupné 100 Kč. 
Lístky lze zakoupit v předprodeji v TIC anebo v Kulturním domě Pří-
bor anebo on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

STŘEDA 12. 12. 2018, 17:30 h., NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Přijďte i  letos společně prožít příjemný adventní čas a zazpívat si 
tradiční koledy na akci Česko zpívá koledy. Příbor se do této ce-

lorepublikové akce zapojí již popáté a  také letos před samotným 
společným zpíváním vystoupí od 17:30 hod. pěvecký sbor Schola se 
svým programem. Sejdeme se na prostranství před radnicí. Texty 
koled  budou rozdány na místě.

NEDĚLE 16. 12. 2018, 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
III. ADVENTNÍ KONCERT
Pěvecké sdružení Kopřivnice se návštěvníkům představí na 3. ad-
ventním koncertě v piaristickém klášteře. Jedná se o smíšený pěvecký 
sbor, který sdružuje amatérské zpěváky různého věku a různých 
profesí. Zpívají v něm vedle sebe lidé s vysokoškolským vzděláním, 
prodavačky, dělníci a jsou mezi nimi také učitelé zpěvu nebo hudby. 
Vstupné 50 Kč. 
Lístky lze zakoupit v předprodeji v TIC anebo v Kulturním domě Pří-
bor anebo on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

ÚTERÝ 18. 12. 2018, 17:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
VÁNOČNÍ ČAS – HOSTÉ JŮ A HELE
Do Příbora přivítá oblíbená pražská loutkoherecká skupina Loudadlo, 
spolupracující s Českou televizí na studiu Kamarád, aby v Kulturním 
domě uvedla svou loutkovou revui Vánoční čas. Vánoce jsou nejkrás-
nější svátky v roce a k tradicím českých Vánoc patří nejen nezapome-
nutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný 
příchod Ježíška. Přestože jsou tyto svátky především rodinné, určitě si 
všichni považujeme i očekávané hosty, a tak se již na vás osobně těší 
známé postavičky z televizní obrazovky včetně „Jůheláků“. 
Vstupné 50 Kč. 
Lístky lze zakoupit v předprodeji v TIC anebo v Kulturním domě Pří-
bor anebo on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

SOBOTA 22. 12. 2018, 15:00 h., NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA
ŽIVÝ BETLÉM
Živý betlém můžete v Příboře na náměstí vidět letos v sobotu 22. 12. 
od 15 hodin. Tento tradiční program připravuje Římskokatolická 
farnost ve spolupráci s městem Příborem. Za nepříznivého počasí 
se akce koná v kostele sv. Valentina.

NEDĚLE 23. 12. 2018, 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
IV. ADVENTNÍ KONCERT
Závěrečný adventní koncert bude patřit vystoupení Základní umě-
lecké školy Příbor. 
Vstupné 50 Kč. 
Lístky lze zakoupit v předprodeji v TIC anebo v Kulturním domě Pří-
bor anebo on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

PONDĚLÍ 31. 12. 2018, 24:00 h., NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA
OHŇOSTROJ
Nový rok 2019 přivítáme na náměstí o půlnoci slavnostním ohňo-
strojem.

PŘIPRAVUJEME:
•      5. 1. 2019: Novoroční koncert
•    26. 1. 2019: Obecní valentýnský ples
•    28. 1. 2019: Divadelní představení Můžu k Tobě?

Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně zveme, 
dobře si vyberte a dobře se bavte!

Děkujeme všem za Vaši účast na kulturních akcích města Příbora. 
Věříme, že se Vám pestrá nabídka programů v roce 2019 bude taktéž 
líbit a budeme si společně užívat příjemné kulturní zážitky.

Přejeme Vám pohodové a klidné prožití vánočních svátků a do 
nového roku vše nejlepší! A nezapomeňte, s úsměvem jde všech-
no lépe 

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC PROSINEC 2018
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup
Sobota
1. 12.

VÁNOČNÍ JARMARK
A RESTAURANT DAY Made In Příbor Kulturní dům Příbor

Coworking Centrum Příbor 9:00 h volný

Sobota
1. 12. SPORTOVNÍ TURNAJ Ringo, mikulášský turnaj Sokolovna Příbor 

Tělocvičná jednota Sokol Příbor od 9:00 h

Sobota
1. 12. SPORT - PARKOUR Slavnostní otevření 

parkourového hřiště
Parkourové hřiště u TS Příbor
Technické služby města Příbora 14:00 h volný

Sobota
1. 12.

MIKULÁŠSKÁ AKCE
PRO DĚTI Možná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 h

Sobota
1. 12.

STRAŠIDELNÁ AKCE 
PRO DĚTI Příborské čertoviny Piaristický klášter Příbor

Město Příbor 17:00 h volný

Sobota
1. 12. TURISTICKÝ ZÁJEZD Mikulášská plavba

po Baťově kanále
odjezd od Sokolovny

Klub českých turistů Příbor
6:30 h 500,- Kč

550,- Kč

Neděle
2. 12.

I.
ADVENTNÍ KONCERT Pěvecký sbor Valentin Piaristický klášter Příbor

Město Příbor 17:00 h 50,- Kč

Úterý
4. 12.

MIKULÁŠSKÁ AKCE 
PRO DĚTI

Mikulášská jízda, rozsvícení 
stromu, Pavel Novák

Náměstí Sigmunda Freuda
Město Příbor 16:00 h volný

Úterý
4. 12.

FYZIOTERAPEUTICKÉ
ODPOLEDNE

Fyzioterapeutické
metody Městská knihovna Příbor 17:00 h volný

Středa
5. 12.

MIKULÁŠSKÁ AKCE
PRO DĚTI Mikuláš Luna Příbor 10:00 –

–12:00 h
Cena za
balíček

Středa
5. 12. KONCERT Duo Jamaha Kulturní dům Příbor

Duo Jamaha 18:00 h 220, 250,
290,- Kč

Sobota
8. 12. TURISTICKÝ ZÁJEZD Terma Baňa v Polsku

koupání
Odjezd od Tatry/Sokolovny 
Klub českých turistů Příbor

5:45 h
6:00 h

700,- Kč
750,- Kč

Sobota
8. 12. POZNÁVACÍ ZÁJEZD Zájezd do Wroclawi Odjezd od Luny

Luna Příbora 7:00 h 590,- Kč

Sobota
8. 12. VÁNOČNÍ JARMARK Vánoční jarmark Náměstí Sigmunda Freuda

Město Příbor
8:00 –

–12:00 h volný

Sobota
8. 12. EXPOZICE ŘEZBÁŘŮ 5. ročník

Setkání betlemářů v Příboře
Muzeum a pamětní síň 

Sigmunda Freuda v Příboře
Muzeum Novojičínska, p. o.

9:00 –
–13:00 h 15,- Kč

Sobota
8. 12. SPORTOVNÍ TURNAJ 4. ročník - Memoriál 

M. Strakoše, stolní tenis
Sokolovna Příbor 

TJ Sokol Příbor a město Příbor od 8:30 h

Sobota
8. 12.

DIVADELNÍ POHÁDKA 
PRO DĚTI Popletené Vánoce Kulturní dům Příbor

Město Příbor 15:00 h 50,- Kč

Sobota
8. 12. POETICKÝ PODVEČER O čarovném kolovrátku

Refektář piaristického kláštera
Muzeum Novojičínska, p. o.,

a město Příbor
17:00 h volný

Neděle
9. 12.

II. 
ADVENTNÍ KONCERT

Komorní sbor Kopřivnice
Sbory Ondráš a Bílovec

Kulturní dům Příbor
Město Příbor 17:00 h 100,- Kč

Úterý
11. 12. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Vánoční dílna Městská knihovna Příbor 15:00 h volný

Úterý
11. 12.

TURISTICKÉ
PROMÍTÁNÍ

Promítání fotek 
z turistických akcí

Restaurace Zlatá hvězda
Klub českých turistů Příbor 17:00 h volný

Středa
12. 12. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE Míčové hry Tělocvična Dukelská

Luna Příbor 13:30 h volný

Středa
12. 12. PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ Česko zpívá koledy Náměstí Sigmunda Freuda

Deník  a město Příbor 17:30 h volný

Pátek
14. 12. POSEZENÍ Zabijačkové hody Hostinec U Čechů 11:00 h

Pátek
14. 12.

KOMPONOVANÝ 
PODVEČER

Vzpomínky na starý Příbor
– zimní čas

Přednáškový sál muzea
v klášteře v Příboře

Muzeum Novojičínska, p. o.
17:00 h 15,- Kč

Sobota
15. 12. VÁNOČNÍ DÍLNA Vánoční workshop Capoeiry Tělocvična Dukelská

Luna Příbor
13:00 –

–19:00 h 100,- Kč

Sobota
15. 12. VÝTVARNÁ DÍLNA Tvořivá sobotní dílna Luna Příbor 14:00 –

–18:00 h
50, 100,
200,- Kč

Neděle
16. 12.

III. 
ADVENTNÍ KONCERT Pěvecké sdružení Kopřivnice Piaristický klášter Příbor

Město Příbor 17:00 h 50,- Kč

Úterý
18. 12. DIVADLO PRO DĚTI Vánoční čas

(hosté: Jů a Hele)
Kulturní dům Příbor

Město Příbor 17:00 h 50,- Kč

Středa
19. 12. SPORTOVNÍ AKCE Vánoční turnaj ve florbalu Tělocvična Dukelská

Luna Příbor
16:00 –

–18:00 h volný

PROGRAM – PROSINEC 2018
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

 

Středa 
19. 12. JAZZOVÝ KONCERT LAM TRIO  

s Janou Hubinskou 
Piaristický klášter Příbor 

Město Příbor 18:00 h 100,- Kč 

Sobota 
22. 12. BETLÉM Ţivý betlém Náměstí Sigmunda Freuda 

Farnost a štramberské divadlo 15:00 h volný 

Neděle 
23. 12. 

IV.  
ADVENTNÍ KONCERT 

Základní umělecká škola 
Příbor 

Piaristický klášter Příbor 
Město Příbor 17:00 h 50,- Kč 

Pondělí 
24. 12. PŮLNOČNÍ MŠE Půlnoční mše Kostel Narození  Panny Marie 

Římskokatolická farnost 22:00 h dobro-
volné 

Úterý 
25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční koncert Kostel Narození Panny Marie 

Římskokatolická farnost 16:00 h dobro-
volné 

Středa 
26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční show s Elvisem Kulturní dům Příbor 

CZ Elvis 19:00 h 150,- Kč 

Čtvrtek 
27. 12. 

VÝLET PRO PŘÁTELE 
A EXTERNISTY LUNY 

Hledání nového roku 
Výlet do Štramberku 

Sraz u TS Příbor 
Luna Příbor 9:00 h volný 

Sobota 
29. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční koncert Kostel Narození Panny Marie  

Římskokatolická farnost 16:00 h dobro-
volné 

Pondělí 
31. 12. 

NOVOROČNÍ 
SETKÁNÍ Ohňostroj Náměstí Sigmunda Freuda 

Město Příbor 24:00 h volný 

Neděle 
30. 12. TURISTICKÝ VÝLET Poslední pochod roku 2018 Nádraţí ČD Kopřivnice 

Klub českých turistů Příbor 7:45 h volný 

Úterý 
1. 1. TURISTICKÝ VÝLET Novoroční pochod 

„Čtyřlístek“ 
Nám. S. Freuda u radnice 
Klub českých turistů Příbor 13:00 h volný 

      ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

INSTITUCE, KROUŢKY A KURZY 
Instituce / Krouţky / Kurzy Otevírací doba Adresa / Kontakt 
Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 
Út – čt: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 hod. 

So: 9:00 – 17:00 hod. 
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 

 556 725 191 

Rodný dům Sigmunda Freuda Říjen – březen: 
Út – ne: 9:00 – 16:00 hod. 

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

E-mail: rodnydum@seznam.cz      556 722 200 

Městská knihovna Příbor 

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 mládeţ 

Po: 13:00 – 15:00 hod. /  Út, čt: 13:00 – 17:00 hod.  

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
Web: https://pribor.knihovna.info 

E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz 
 556 725 037 

Turistické informační centrum 
Příbor 

Po – ne: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hod. 
Adresa: Jičínská 54 

Web: https://turista.pribor.eu/tic/ 
E-mail: mic@pribor-mesto.cz        556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 

a vzdělávací akce.  
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 560 
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/ 

E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz 
739 681 287 

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 

a vzdělávací akce.  
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 50 
Web:  https://kulturnidum.pribor.eu/piaristicky-

klaster-1/ 
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz   605 227 756 

Měsíčník města Příbora 
Uzávěrka:  

vždy 18. den v měsíci do 17:00 hod. odpoledne 
Uzávěrka lednového vydání: 7. 12. 2018 do 17:00 hod.  

Adresa: Zámečnická 117 
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz, 

mic@pribor-mesto.cz                    731 632 994 

Local TV Příbor 
Vysílání - denně      ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
Pátek    - pořad: Stalo se před 20 lety  
Sobota - pořady z archivu Příbora a LTV  
Neděle -  zprávy 2018, premiéra 

Adresa: Jičínská 12 
Web: www.televize-pribor.cz 

E-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 776 725 909, 608 738 793 

BAV klub Příbor, 
středisko volného času, s. r. o. 

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 
a vzdělávací akce. 

Adresa: Masarykova 489 
E-mail: info@bavklubpribor.cz 
 556 723 778, 739 080 862 

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 
a vzdělávací akce. 

Adresa: Dukelská 1346 
E-mail: luna@lunapribor.cz 
556 725 029, 732 902 256 

Tenisový klub Příbor, z. s. 
Hraní na tenisových kurtech 

Po – ne: 9:00 – 18:00 hod. Adresa: Na Valše (za býv. restaurací Mexiko) 
Web: tenispribor.cz                   739 705 255 

Fit centrum Příbor Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod. 
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod. 

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

Po:  9:30 hod. Bodyball, overball          – Draha 
      16:00 hod. Rodiče s dětmi                – Draha, Terka 
      20:00 hod. Bodystyling                     – Terka 
St: 18:45 hod. Kruhový trénink              – Terka 
       20:00 hod. Bodyball, overball         – Draha  
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout  – Terka  

Adresa: Štramberská 1361 
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 

 724 963 164 

Cvičení Tai Chi 
Základní škola Npor. Loma  

Čt: 19:00 – 20:00 hod. Adresa: Školní 1510 
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz 

Powerjóga 
Tělocvična  Základní škola Příbor 

Út: 17:45 – 19:15 hod. Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz            603 119 174 
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Úterý 
25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční koncert Kostel Narození Panny Marie 

Římskokatolická farnost 16:00 h dobro-
volné 

Středa 
26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční show s Elvisem Kulturní dům Příbor 

CZ Elvis 19:00 h 150,- Kč 

Čtvrtek 
27. 12. 

VÝLET PRO PŘÁTELE 
A EXTERNISTY LUNY 

Hledání nového roku 
Výlet do Štramberku 

Sraz u TS Příbor 
Luna Příbor 9:00 h volný 

Sobota 
29. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční koncert Kostel Narození Panny Marie  

Římskokatolická farnost 16:00 h dobro-
volné 

Pondělí 
31. 12. 

NOVOROČNÍ 
SETKÁNÍ Ohňostroj Náměstí Sigmunda Freuda 

Město Příbor 24:00 h volný 

Neděle 
30. 12. TURISTICKÝ VÝLET Poslední pochod roku 2018 Nádraţí ČD Kopřivnice 

Klub českých turistů Příbor 7:45 h volný 

Úterý 
1. 1. TURISTICKÝ VÝLET Novoroční pochod 

„Čtyřlístek“ 
Nám. S. Freuda u radnice 
Klub českých turistů Příbor 13:00 h volný 

      ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

INSTITUCE, KROUŢKY A KURZY 
Instituce / Krouţky / Kurzy Otevírací doba Adresa / Kontakt 
Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 
Út – čt: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 hod. 

So: 9:00 – 17:00 hod. 
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 

 556 725 191 

Rodný dům Sigmunda Freuda Říjen – březen: 
Út – ne: 9:00 – 16:00 hod. 

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

E-mail: rodnydum@seznam.cz      556 722 200 

Městská knihovna Příbor 

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 mládeţ 

Po: 13:00 – 15:00 hod. /  Út, čt: 13:00 – 17:00 hod.  

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
Web: https://pribor.knihovna.info 

E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz 
 556 725 037 

Turistické informační centrum 
Příbor 

Po – ne: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hod. 
Adresa: Jičínská 54 

Web: https://turista.pribor.eu/tic/ 
E-mail: mic@pribor-mesto.cz        556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 

a vzdělávací akce.  
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 560 
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/ 

E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz 
739 681 287 

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 

a vzdělávací akce.  
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 50 
Web:  https://kulturnidum.pribor.eu/piaristicky-

klaster-1/ 
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz   605 227 756 

Měsíčník města Příbora 
Uzávěrka:  

vždy 18. den v měsíci do 17:00 hod. odpoledne 
Uzávěrka lednového vydání: 7. 12. 2018 do 17:00 hod.  

Adresa: Zámečnická 117 
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz, 

mic@pribor-mesto.cz                    731 632 994 

Local TV Příbor 
Vysílání - denně      ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
Pátek    - pořad: Stalo se před 20 lety  
Sobota - pořady z archivu Příbora a LTV  
Neděle -  zprávy 2018, premiéra 

Adresa: Jičínská 12 
Web: www.televize-pribor.cz 

E-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 776 725 909, 608 738 793 

BAV klub Příbor, 
středisko volného času, s. r. o. 

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 
a vzdělávací akce. 

Adresa: Masarykova 489 
E-mail: info@bavklubpribor.cz 
 556 723 778, 739 080 862 

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné 
a vzdělávací akce. 

Adresa: Dukelská 1346 
E-mail: luna@lunapribor.cz 
556 725 029, 732 902 256 

Tenisový klub Příbor, z. s. 
Hraní na tenisových kurtech 

Po – ne: 9:00 – 18:00 hod. Adresa: Na Valše (za býv. restaurací Mexiko) 
Web: tenispribor.cz                   739 705 255 

Fit centrum Příbor Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod. 
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod. 

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

Po:  9:30 hod. Bodyball, overball          – Draha 
      16:00 hod. Rodiče s dětmi                – Draha, Terka 
      20:00 hod. Bodystyling                     – Terka 
St: 18:45 hod. Kruhový trénink              – Terka 
       20:00 hod. Bodyball, overball         – Draha  
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout  – Terka  

Adresa: Štramberská 1361 
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 

 724 963 164 

Cvičení Tai Chi 
Základní škola Npor. Loma  

Čt: 19:00 – 20:00 hod. Adresa: Školní 1510 
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz 

Powerjóga 
Tělocvična  Základní škola Příbor 

Út: 17:45 – 19:15 hod. Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz            603 119 174 

Farnost a město Příbor
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Klub Českých turistů Příbor pořádá 

dne 8. 12. 2018 zájezd 
 

Terma Baňa v Polsku - koupání 
 

Cena zájezdu:  

členové  700 -Kč   ostatní 750 – Kč      děti o 50 Kč méně. 

V ceně zájezdu je doprava, pojištění a vstupné na bazén. 
 

Odjezd:  
8. 12. 2018 Příbor u Tatry 5.45, „Sokolovna“ v 6.00 hod.,  

 Kopřivnice KB a NJ upřesníme podle místa, 
 odkud bude autobus. 

 
Přihlášky a platba do 30. 11. 2018 - datum narození a adresa pro 

pojištění. 
 

Platit můžete každé pondělí od 14 do 16 hod. 
SVČ Luna ul. Dukelská Příbor, na kontaktní adrese po tel. domluvě 

nebo na účet: 1762515339 / 0800 
 

Návrat:  Příbor 8. 12. 2018 „Sokolovna“ do 2000 hod. 
 

Přihlášky:   Vladimír Bilský 

Email: v.bilsky@seznam.cz             Tel.: 737 375 203 

 
FYZIOTERAPEUTICKÉ METODY 
PRO PREVENCI A LÉČBU BOLESTÍ 
ZAD A KLOUBŮ 
 

                          4. prosince 2018 v 17.00 hodin 
                                        v Městské knihovně Příbor 

 
 

 

Fyzioterapeutka Martina Hyvnarová bude přednášet 
o DNS dle Koláře, SMS systému dle Smíška, 
cvičení  dle Freemana, cvičení dle Brügera, míčkování, 
tejpování a chůzi s trekovými holemi. 

Vstup volný 

 
 

Vstup volný 
 

 

 

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace MPSV vítězným obcím v soutěži 
„Obec přátelská seniorům 2018“ 

POZVÁNÍ NA KULTURU
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Setkání betlemářů v Příboře
V příborské pobočce Muzea Novojičínska, p. o., se v sobotu 8. prosince 2018 
v době od 9.00 do 13.00 hod. bude konat 5. ročník Setkání betlemářů. Expozice 
muzea oživí tento den dvanáct řezbářů, předvádějících řezbářské techniky při 
výrobě betlémů. V rámci programu bude možné zakoupit některé jejich výrobky.
Řezbáři: Metoděj Beran z Příbora, Klement Brokeš z Havířova, Ivan Hejtmánek 
a Karel Chovanec z Rožnova pod Radhoštěm, Pavel Kahánek z Kopřivnice, 
Jaromír Kostelník z Příbora, Zdeněk Matyáš Valašské Klobuky, Otmar Kantor
z Jablunkova, Kamil Kopřiva Valašské Klobouky, Rudolf Kowalczyk, Oldřich 
Unar z Opatovic a Milan Žlebčík z Příbora.
Setkání řezbářů doprovodí hrou na dudy valašský gajdoš Petr Sovják z Neobuze. 

Vstupné: 15,- Kč
Realizováno ve spolupráci s městem Příborem

Termín: sobota 8. 12. 2018, 9.00 – 13.00 hod. 

V tento den také bude zpřístupněna výstava Zboží ukryté v roce 1938 
Výstava prezentuje ojedinělý nález velkého souboru předmětů z galanterního 
a papírnického obchodu z konce 40. let 20. století, který byl řadu let zazděný 
ve sklepě domu č. 16 v Příboře. Velké množství galanterního zboží v původním 
balení tak dokumentuje důležitou součást každodennosti konce 40. let 20. století.

Kontakt: 
Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
e-mail: muzeumpribor@seznam.cz 
Lidická 50, 742 58 Příbor

 

KČT Příbor pořádá 
 

v úterý 11. 12. 2018 
 
 

PROMÍTÁNÍ FOTEK  
z turistických akcí 

 

Bude připraven plán akcí na rok 2018. 

 

Místo konání: Restaurace Zlatá hvězda 

 

Zahájení: 17:00 hod. 
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VÁNOČNÍ HUDBA 2018
FARNÍ  KOSTEL NAROZENÍ 

PANNY MARIE

PŮLNOČNÍ MŠE
24. prosince 2018 ve 22.00 hodin 

Koledy zpívá Příborský chrámový sbor         

za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor   

pod vedením pana Zdeňka Pukovce 

VÁNOČNÍ KONCERT
25. prosince 2018 v 16.00 hodin 

Účinkují:
Chrámový pěvecký sbor a hosté

Sdružení hudebníků Příbor 

řídí pan Zdeněk Pukovec

Vstupné dobrovolné
Na vaši účast se těší pořadatelé.

Římskokatolická farnost Příbor 
Vás zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert se uskuteční v sobotu 29.12.2018 

v 16.00 hodin ve farním kostele 
Narození Panny Marie v Příboře

Účinkují:
Pěvecký sbor Schola a sólisté

Komorní pěvecký kvartet
. 

Vstupné dobrovolné – výtěžek bude 
věnován na náklady spojené s opravou 

varhan v kostele svatého Valentina.

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
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         Klub Českých turistů Příbor pořádá 1. ledna 2019 
 

Novoroční pochod 
„Čtyřlístek“ 

 

Sraz účastníků turistické akce ve 13 00 hod.  

Příbor – náměstí před radnicí 

Trasa: 8 km – Hončova hůrka -  15 00 hod. 

Čtyři novoroční dobré skutky:  
(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví) 

1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet (procházku) 

2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho ze svého okolí na tento 

 výlet 

3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními  

 smysly 

4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto vyhlášené 

 KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. 

 Získané prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro  

 vozíčkáře.  

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu 
odznak NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK, 

účastnický list a příležitostní razítko. 
 

Vedoucí akce:  Vladimír Bilský  tel.: 737 375 203 
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POZVÁNKY, NABÍDKY A OZNÁMENÍ

LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času 

 

otevírá  

 

 
 

 

„Šikulky“ 
pro děti od 9 do 15 let. 

Zahajovací schůzka 
v úterý 8. 1. 2019 v 15:00 hodin. 

 
 

Činnost kroužku je zaměřena na pletení, háčkování, 
vyšívání, drhání a vaření. 

 

Zápisné: 450 Kč 
 

Informace: 
Lenka Nenutilová, telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012, 

e-mail: nenutilová@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778  mobil: 739 08 08 62

 ZIMNÍ POBYT        
jarní prázdniny 

V ŘECE  –  TĚŠÍNSKÉ BESKYDY   

pro děti, mládež, rodiny i veřejnost 

Termín: pondělí 25. 2. 2019 – čtvrtek 28. 2. 2019
Ubytování: ve 4 až 6lůžkových pokojích.
Cena – viz web, zahrnuje: ubytování, plnou penzi, práci vedoucích, pojištění.

Nezahrnuje: dopravu, vleky. 

   
 

V programu:  Sjezdové lyžování:      Snowboard:
    sjezdovka pro náročné i pro začátečníky,     samostatné

            výuka lyžování, vycházky, bobování,     ježdění
             běžkování, hry na sněhu, turistika   

 

Přihlášky a záloha – do 30.11.2018.  
Více info na:  www.bavklubpribor.cz

2 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
 
STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro rodiče s dětmi. 
10:00–11:00 / vstupné40 Kč 
  7. 11. Pohádka o zvířátkách 
14. 11. Tanečky, písničky, říkadla 
21. 11 Pohádka „O budce“ 
28. 11. Tanečky, písničky, říkadla 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
PÁTEK S JARKOU 
Šmudlíci- výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi. 
10:00 – 11:00 / vstupné 40 Kč 
  2. 11. Papírový ježek v pelíšku z listí  
  9. 11. Papírový drak 
16. 11. Závěs z papírových žaludů 
23. 11. Beseda - Vývoj řeči u dětí do 3 let s Mgr. Kateřinou Kunzovou 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

PRAVIDELNÉ AKCE 
 
STOLNÍ TENIS 
Pondělí – pátek / 15:00 – 17:00 / v Luně 
Vstupné: 10 Kč 
 
AIKIDÓ pro dospělé 
Pondělí a čtvrtek / 18:00 – 20:00 / v Luně  
Vstupné: 50 Kč 
Vede: R. Stopka, tel. 773 650 441 
 
ZUMBA®  
Pondělí / 18:00 – 19:00 / v Luně 
Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/10vstupů 
Vede: R. Fialová, tel. 607 953 300 
 
TRAMPOLÍNKY  
Pondělí / 19:00 – 20:00 / v Luně 
Vstupné: 80 Kč, permanentka 800 Kč/10 vstupů 
Nutná rezervace místa! 
Vede: R. Fialová, tel. 607 953 300 
 
DESKOVKY 
Středa / 16:00-18:00 / v Luně 
Vstupné: 30 Kč 
Vede: V. Kalmusová, tel. 730 904 512 
 
TANEC PRO RADOST 
Středa / 18:00-19:00 / v Luně 
Vstupné: 1 000 Kč/11 vstupů 
Vede: J. Buryanová Kravalová 
 
LATINO DANCE 
Čtvrtek / 18:00-19:00 / 19 - 20:00 / v Luně 
Vstupné: 750 Kč/10 vstupů 
Nutná rezervace místa! 
Vede: L.Vališová, tel. 607 007 418, lucye.v@centrum.cz 
 

Klokočovské sdružení zve všechny nadšence sportu  
na 9. ročník turnaje ve  

stolním tenise,  

 

který se koná 27.12.2018 v tělocvičně školy Npor. Loma. 
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 25.12. na email: 

p.pustejovsky@centrum.cz 
 

Program: 9.00 hod.  zahájení ( převlékání a seznámení s pravidly) 
                9.20 hod.  prezentace – startovné 100,- Kč 

                9.30 hod.  START utkání 
        cca 13:00 hod. vyhlášení vítězů 
 
 

Podmínka: v rámci fair play se 
mohou zúčastnit  pouze 
neregistrovaní,  nejlépe víkendoví  
hráči. 

 
 
 

Letošní klání bude s ohledem na 
počet přihlášených rozděleno na tři 
kategorie - 1: mužská, 2: ženská, 3: děti do 15 let.  
K dispozici bude navíc druhá tělocvična pro případnou jinou 
sportovní aktivitu.  
Malé občerstvení zajištěno. Vyhlášení vítězů s posezením v hospůdce 
JAAL. 

 

Na hojnou účast a sportu zdar, vaše sdružení. 
 

WWW.KLOKOCOV.COM 
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 5                       Tel.: 556 723 778      Mobil: 739 080 862 

email: info@bavklubpribor.cz                                                       web: www.bavklubpribor.cz 

Rozvrh činnosti kroužků  
od listopadu pro šk. rok 2018/19 

 

Den Název kroužku/kurzu Hodina Místo 

 
 

 
 

Pondělí 
 

 
Šikulové 
 
Kytara akustická 
 
Kapela 
 
Djembe  bubnování – rodiče s dětmi 
 
Djembe  bubnování - pokročilí 
 
Podvečery v rytmu bubnů  
- pro veřejnost 

 
14:30 – 16:00 

 
16:00 – 17:00 

 
17:00 – 18:30 

 
15:30 – 16:30 

 
16:30 – 18:00 

 
18:00 – 19:30 

 
Ateliér 

 
Sál 

 
Zkušebna 

 
Klubovna – djembe 

 
Klubovna – djembe 

 
Klubovna – djembe 

 

 
 
 

Úterý 
 

 

 
Kuličky - rodinný klub 
 
Dramatický kroužek 
 
RC modely aut 
 
Fiťáček - sportovní a taneční kroužek                  
od 4 let  
 
Orientální tance 

 
10:00 – 11:00 

 
15:00 – 16:30 

 
15:30 – 17:30 

 
16:30 – 17:30 

 
 

18:00 – 19:00 

 
Sál 

 
Klubovna – djembe 

 
Ateliér 

 
Sál 

 
 

Sál 

 
Středa 

 
Stolní tenis – klub 
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí 

 
14:00 – 15:00 

 
Sál 

 
Středa 

- 
Čtvrtek 

 

 
 
Djembe pro školy  
 

 
 

Na základě objednávek 
 
 

Neděle Kurz tance 17:00-19:00 Kulturní dům 
 

- 
 

Kulturní a divadelní klub -  
   návštěva akcí, včetně zájezdů 

 
Dle místa a času konání akcí 

 

 

 
Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů. 

Na základě odevzdané přihlášky pozveme děti do kroužku. 
 

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden, 
až se přihlásí dostatečný počet zájemců. 

 

Aktuální informace sledujte na:  www.bavklubpribor.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778  mobil: 739 08 08 62

 
 
 

Vážení rodiče, nabízíme  

Fiťáček  
taneční a sportovní kroužek 

pro děti od 4 let 
 

Vždy v úterý 16:30 – 17:30h 

V BAV klubu na ul. Masarykově 
 

V programu:  
základní pohybová  
a taneční průprava, zábavné 
a taneční hry, rytmizace. 
Pro sportovní činnost 
využíváme např. step. bedýnky, kruhy, 
skákací míče, žíněnky, padák, lavičky, 
házedla, lana, překážkové dráhy, 
závodivé hry, trampolína 5,2 m,  slack 
line. Za pěkného počasí a zasněžené 
zahradě probíhá činnost i venku.  

 
 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
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RODINNÝ KLUB 
KULIČKY 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním 
zapojením rodičů, prarodičů apod. Bude 
připravován pestrý program pro děti a rodiče 
– říkadla, tanečky, zpívání, malování, tvoření, 
modelování, sportování, hry, zábava. Činnost 
bude probíhat ve vnitřních prostorách BAV 
klubu. Za příznivého počasí a zasněžené 
zahradě bude činnost probíhat i venku. 
  
Přihlášku odevzdejte osobně, e-mailem 
nebo odešlete na naši adresu. Můžete si 
ji stáhnout na našich webových 
stránkách. 

 
KDY: Vždy v úterý 10:00 – 11:00 h a v době 

nabízených akcí BAV klubu 
  KDE: BAV klub na ulici Masarykově 

          OSTATNÍ: viz. www.bavklubpribor.cz 

LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času, příspěvková organizace 

 
 

PROGRAM NA PROSINEC 2018 
 

AKCE 
1. 12. 

14.00 – 18:00 
KURZ EBRU – PAPÍR 
 

Turecká technika malování 
na vodní hladině 850 Kč LUNA K. Bukovjanová 

778 013 156 
12., 19. 12. 

13:30 
SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE Míčové hry  Tělocvična 

Dukelská 
J. Lupíková 

604 188 186 
5. 12. 

10:00 – 12:00 
MIKULÁŠ Zájemci se mohou přihlásit 

do 3. 12. Cena za balíček LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

8. 12. 
7:00 – 22:00 

ZÁJEZD DO 
WROCLAWI 

Návštěva jarmarku  
a památek s průvodkyní 590 Kč Odjezd 

od Luny 
J. Lupíková 

604 188 186 
15. 12. 

13:00 – 19:00 
VÁNOČNÍ WORKSHOP 
CAPOEIRY 

Účast brazilského 
instruktora Michaela 100 Kč Tělocvična 

Dukelská 
J. Lupíková 

604 188 186 
15. 12. 

14:00 - 18:00 TVOŘIVÁ SOBOTNÍ 
DÍLNA 

Keramické tvoření 
Hedvábné tvoření 
Tvoření z papíru 
Korálkování 

100, 200 Kč 
100 Kč+materiál 

50 Kč 
100 Kč 

LUNA K. Bukovjanová 
778 013 156 

19. 12. 
16:00 – 18:00 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
VE FLORBALU 

Akce pro žáky 1. – 4. tříd, 
přihlášky čtyřčlenných 
družstev do 17. 12. 

 Tělocvična 
Dukelská 

J. Lupíková 
604 188 186 

27. 12. 
9:00 

HLEDÁNÍ NOVÉHO 
ROKU 

Výlet do Štramberku pro  
externisty a přátele Luny  Sraz u TS 

Příbor 
L. Nenutilová 
732 902 256 

PRAVIDELNÉ AKCE 
PO – ČT 

15:00 – 17:00 
STOLNÍ TENIS 10 Kč LUNA J. Lupíková 

604 188 186 
PO 

18:00 – 19:00 
ZUMBA 40 Kč, permanentky 400 Kč/10 vstupů  LUNA R. Fialová 

607 953 300 
PO a ČT 

18:00 – 20:00 
AIKIDÓ pro dospělé 50 Kč LUNA J. Lupíková 

604 188 186 
PO 

19:00 – 20:00 
TRAMPOLÍNKY 80 Kč, permanentky 800 Kč/10 vstupů LUNA R. Fialová 

607 953 300 
ST 

16:00 – 18:00 
DESKOVKY 30 Kč LUNA V. Kalmusová 

730 904 512 
ST 

18:00 – 19:00 
TANEC PRO RADOST 1 100 Kč/11 vstupů LUNA J. Buryanová 

605 433 967 

MATEŘSKÉ CENTRUM 
5. 12. 

10:00 – 12:00 
MIKULÁŠ V LUNĚ Přihlásit se můžete do 3. 12. 

40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

7. 12. 
9:00 – 12:00 

PEČENÍ PERNÍČKŮ  
40 Kč LUNA J. Lupíková 

604 188 186 
12. 12. 

10:00 – 12:00 
BESEDA O ZDRAVÉM 
ŽIVOTNÍM STYLU 

Prohlídka studia, měření IN 
BODY 

 Wellness 
studio 

J. Lupíková 
604 188 186 

14. 12. 
10:00 – 12:00 

VÁNOČNÍ KOULE Papírová vánoční ozdoba 
40 Kč LUNA J. Lupíková 

604 188 186 
19. 12. 

10:00 – 12:00 
VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
S KOLEDOU Zpívání koled 

40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

 

Informace a přihlášky: +420 556 725 029, luna@lunapribor.cz,  www.lunapribor.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778  mobil: 739 08 08 62

 
 
 

Vážení rodiče, nabízíme  

Fiťáček  
taneční a sportovní kroužek 

pro děti od 4 let 
 

Vždy v úterý 16:30 – 17:30h 

V BAV klubu na ul. Masarykově 
 

V programu:  
základní pohybová  
a taneční průprava, zábavné 
a taneční hry, rytmizace. 
Pro sportovní činnost 
využíváme např. step. bedýnky, kruhy, 
skákací míče, žíněnky, padák, lavičky, 
házedla, lana, překážkové dráhy, 
závodivé hry, trampolína 5,2 m,  slack 
line. Za pěkného počasí a zasněžené 
zahradě probíhá činnost i venku.  

 
 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778  mobil: 739 08 08 62

 
 
 

Vážení rodiče, nabízíme  

Fiťáček  
taneční a sportovní kroužek 

pro děti od 4 let 
 

Vždy v úterý 16:30 – 17:30h 

V BAV klubu na ul. Masarykově 
 

V programu:  
základní pohybová  
a taneční průprava, zábavné 
a taneční hry, rytmizace. 
Pro sportovní činnost 
využíváme např. step. bedýnky, kruhy, 
skákací míče, žíněnky, padák, lavičky, 
házedla, lana, překážkové dráhy, 
závodivé hry, trampolína 5,2 m,  slack 
line. Za pěkného počasí a zasněžené 
zahradě probíhá činnost i venku.  
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NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD

                        

Těšíme se na Vaši návštěvu

  Provozní doba:

Po-Pá 8:00-17:00

So      8:00-11:00

  MARIAN HEPNAR

TEL:739339791

                     

marianhepnar@seznam.cz

NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 46,VEDLE HLADOVÉHO

                                                                OKNA

 
 
 

 
 

ČASY VYSÍLÁNÍ, denně 30 MINUT INFORMACÍ Z PŘÍBORA 
od 4.30 hod.     10.30 hod.      16.30 hod.      22.30 hod.  

PREMIÉRA  ZPRÁV - KAŢDOU NEDĚLI 
 

AKTUÁLNĚ VYSÍLÁNÍ 24. 12. 2018 - 10. 1. 2019 
 

     Vzhledem k svátečnímu času přizpůsobujeme premiéry vysílání zpráv takto:  
 

      24. 12. – 31. 12.  VÁNOČNÍ ZPRÁVY       PREMIÉRA NA ŠTĚDRÝ DEN 
     promluví místostarosta Příbora Mgr. Pavel Netušil 
         1.  1.  –    5.  1.  NOVOROČNÍ ZPRÁVY PREMIÉRA NA NOVÝ ROK 
      promluví starosta Příbora Ing. arch. Jan Malík  
        6.  1. –   10.  1.  ZPRÁVY - premiéra 
 

      Tipy do vysílání přijímáme ve formě e-mailů, hlasových zpráv, SMS zpráv, osobně  
      v pondělí a středu 13.30 - 16.00 hod. v Jičínské ulici č. 12 (na náměstí S. Freuda).     

 
 
 
 

 
 

 

Po odvysílání jsou pořady uváděny www.televize-pribor.cz  
a aktuální zprávy najdete zde: http://www.ltv-plus.cz/index.php/pri 

59. kanál, vysílač Klimkovice 

Jste-li napojeni na kabelovou síť společnosti Corsat, přelaďte 
svou televizi v pásmu DVB-C a LTV najdete v 35. předvolbě.  

tel. 776 725 909,  e-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 

Milí čtenáři Měsíčníku, vážení diváci, 
přejeme Vám advent naplněný pohodou a mnoha příjemnými 

zážitky. Zároveň Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků  
a konec roku 2018 nechť prožijete v té nejlepší náladě.   

V novém roce 2019 ať se potkáváme zdraví na těch 
nejkrásnějších místech v našem městě, na místech pulsujících 
životem a dobrou náladou, na akcích, které nás společně baví 

a těší. A tam, kde nás čekají změny, ať je to k prospěchu města  
i naší radosti.   

  

Irena a Pavel Nedomovi, Local TV Příbor 

 

Muzeum Novojičínska, p. o.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

Otevírací doba o vánočních svátcích 

22. prosince: 9.00 – 17.00 

23.; 24.; 25.; 30. a 31. prosince: zavřeno 

26. prosince: 9.00- 12.00 

27. prosince:  8.00 – 12.00  13.00- 16.00 

29. prosince: 9.00- 17.00 

1. ledna 2019: zavřeno 

Vstupné 

plné: 30,- Kč      snížené: 15,- Kč 
 

INZERCE A REKLAMA
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SEBEOBRANA
BOJOVÉ UMĚNÍ
WING CHUN KUEN

Nekompromisní sebeobrana využívající sílu protivníka, je 
vhodná také pro ženy. Nauč se efektivně bránit. Rozviň 

své psychické a fyzické dovednosti.

KDY: V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK OD 19:15 - 21:15
KDE: LUNA PŘÍBOR (BÝVALÁ ZŠ DUKELSKÁ)

PRVNÍ TRÉNINK JE NEZÁVAZNÝ A ZDARMA. 
NUTNÁ REZERVACE. VHODNÉ PRO 15+
TEL: 605 207782, wing-chun@post.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA  
ELEKTRO – DOMÁCÍ POTŘEBY 

Doel s. r. o. 
U Brány 108 

Příbor 

Nabízí: 
Široký sortiment domácích potřeb 
Vysavače a sáčky do vysavačů 
Kuchyňské a domácí spotřebiče 
Pračky, chladničky, sporáky 
Vlasová technika 
Svítidla, žárovky, baterie 
Akční zboží ze sítě Proton 

 

Kontakty: 

721 942 508 

   znamenackovaleona@seznam.cz 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

Po – pá 8:30 – 12:00 

 13:00 – 17:00 

Sobota 8:00 – 11:00 
 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  33

Hledáte PRÁCI? 

pro strojní kováře, 
obráběče kovů, 

obsluhu CNC 
Průměrná mzda 30 600 Kč

Náborový příspěvek 15 000 Kč
Prémie 25 %

Osobní hodnocení až 5 000 Kč
Odměna za docházku až 2 000 Kč
Příspěvek na dopravu až 1 000 Kč

Už JEN 19 
volných míst

www.19mist.cz556 472 727 hana.bartova@msvmetal.eu 

Potraviny bez obalu a na váhu 
 

Co je naším cílem? 

 Podpora lokálních zemědělců a výrobců potravin 
 Prodávat potraviny s jasným původem 
 Preferování dodavatelů, kteří hospodaří šetrně s půdou,  

vodou, krajinou 
 Bezobalový způsob prodeje, vratné skleněné obaly 
 Férové ceny pro zemědělce, zpracovatele i pro spotřebitele 

Jak to u nás chodí? 

 Ze zásady nespěcháme. Chceme své zákazníky poznat a zpříjemnit jim nákup úsměvem 
 Nákup si odnesete ve (vlastní) nádobě 
 Rozmyslíte si, zda chcete stvrzenku tištěnou nebo elektronickou 
 Informujeme Vás o našich novinkách a možných objednávkách 
 Obiloviny i drobné luštěniny Vám nameleme na mouku 

Najdete nás v uličce Politických vězňů 48, pouze pár metrů od farního kostela v Příboře, bývalá mlékárna. 

Nakupte si kvalitně a jen tolik, kolik opravdu potřebujete. 
 

Aktuální informace u nás v prodejně, na www.facebook.com/viktorinaloca nebo na www.viktorinaloca.cz 
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Vánoční punč v domě s duší 
 

 
 
Srdečně vás zveme do Lucerny na horký punč a skvělou kávu                 
s kusem domácího štrůdlu. Příjemné vánoční chvíle obohatím

Sobota 22. prosince 2018, 14:00 – 18:00 hod. 
 

Místo je nutné si předem rezervovat. 
 

Vstupné: 100,-Kč/osoba, včetně občerstvení. 
 

Odpolední prohlídka: 14:00 – 15:30 hod. 
Večerní prohlídka: 16:00 – 17:30 hod. 

 
Těšíme se na vás. 

 
 

 

výkladem o historii měšťanského domu čp. 38 a budete moci také 
nahlédnout do některých tajuplných zákoutí. Poprvé veřejnosti 
představíme originální gotické malby ze 17. století. 
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