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Telegrafické zprávy 
z jednání Rady 
města Příbora
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského 
úřadu Příbor)

Dne 21. 11. 2022 se uskutečnila 
3. schůze Rady města Příbora, na které 
bylo projednáno 32 bodů. Přinášíme 
vám stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města schválila:
 » za předpokladu schválení rozpočtu města na rok 2023 převod 
finančních prostředků ve výši 233 000 Kč z ODPA 3635 na 
ODPA 3429, na akci „Rekonstrukce skateparku“,
 » uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120088238 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Příborem a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce 
skateparku“ dle předloženého materiálu,
 » Plán prevence kriminality města Příbora na období 2023-2026,
 » členy pracovní skupiny prevence kriminality v tomto slože-
ní: vrchní strážník Městské policie Příbor, starosta města, 
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Příbor, vedoucí odboru 
sociálních věcí, referent odboru kultury, školství, sportu a ces-
tovního ruchu, manažer prevence kriminality, ředitel středis-
ka volného času LUNA Příbor,
 » dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 511367015 o pojištění majetku 
a odpovědnosti dle přílohy č. 1, mezi městem Příborem a Hasič-
skou vzájemnou pojišťovnou, a. s., jehož předmětem je aktuali-
zace pojistných částek k výročnímu datu pojistné smlouvy,
 » přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč 
na kulturní akce ve znění smlouvy uvedené v příloze č. 1 pod-
kladového materiálu,
 » smlouvu ve znění přílohy č. 1 mezi městem Příborem, náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, a Nadací ČEZ, Duhová 
1531/3, 140 00 Praha 4, ve výši 50 000 Kč,
 » záměr města propachtování areálu městského koupaliště 
v předloženém znění a dle zápisu,

 » uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Ski-
busu Beskydy mezi městy Příbor, Kopřivnice, Nový Jičín a společ-
ností UMRELLA CITY LINES s. r. o., se sídlem: Revoluční 1082/8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 09057846, v předloženém znění,

 » uzavření smlouvy o poskytování služby mezi městem Příborem 
a firmou JRK Česká republika s.r.o., jejímž předmětem je spoluprá-
ce v oblasti odpadového hospodářství v předloženém znění, za pod-
mínky uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města Příbora.

Rada města doporučila zastupitelstvu města:
 » vydat Obecně závaznou vyhlášku o systému odpadového hos-
podářství v předloženém znění,
 » vydat Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za systém odpa-
dového hospodářství v předloženém znění,
 » schválit návrh rozpočtu města Příbora na rok 2023 v členění 
a finančních částkách dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
 » vzít na vědomí celkové objemy rozpočtu:

Příjmy 217 702 000 Kč

Výdaje 214 201 000 Kč

Financování -3 501 000 Kč
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Rada města vzala na vědomí:
 » informaci o vyřazení majetku města za 
2. pololetí roku 2022,
 » uzavření Mateřské školy Kamarád, Fren-
štátská 1370, Příbor, okres Nový Jičín, 
v době vánočních prázdnin, a to v době 
od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023. Provoz bude 
zahájen 2. 1. 2023,

 » uzavření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 
1519, Příbor, okres Nový Jičín, příspěvko-
vá organizace, v době vánočních prázdnin, 
a to v době od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023. 
Provoz bude zahájen v pondělí 2. 1. 2023. 
 

Rada města uložila:
 » vedoucímu OBNF: zveřejnit záměr města 
propachtovat areál městského koupaliště 
na úřední desce po dobu 60 dnů. 
 » Termín: 30. 11. 2022

Úplné znění dokumentu z jednání rady města 
se všemi náležitostmi a informacemi naleznete 
na webových stránkách města Příbora.

Energie pod palcem a změny v roce 2023
Mgr. Jarmila Kyjovská (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Do kanceláře přichází manželský pár 
v seniorském věku. V ruce mají spoustu 
papírů k elektřině a plynu. Různá vyúčtová-
ní, faktury, dopisy, zálohy, ceníky, letáky. 
Manželé působí zoufale, v papírech se 
nevyznají. Posadí se, vzájemně se předsta-
víme. Předávají mi faktury od dodavatele. 
Každý dodavatel vystavuje faktury v jiném 
formátu. Manželé chtějí vědět, který ceník se 
bude týkat jejich domácnosti. Vzali s sebou 
i poslední vyúčtování, to je super, říkám si 
pro sebe, v něm najdu, co potřebuji. V ma-
lých písmenkách a číslicích hledám sazbu, 
jistič, zálohu. V ceníku od dodavatele na 
rok 2023 poté manželům barevně vyznačím, 
která platba za dodávku elektřiny se bude 
týkat jejich domácnosti v roce 2023. Také jim 
zdůrazním, že díky zastropování cen energií 
od 1. 1. 2023 jim distributor nemůže účtovat 
vyšší sazbu za cenu elektřiny a plynu než 
cenu zastropovanou.

Víme, že je těžké se v poslední době v zá-
plavě různých zpráv vyznat. Proto jsme se 
rozhodli předat vám stručné informace, kde 
najít pomoc, kam se obrátit.
Počítačově zdatní občané najdou praktic-

ké rady v oblasti šetření s energiemi na 
webových stránkách:
 » www.energiezamene.cz
 » www.zkrotimeenergie.cz
Orientační výpočet záloh se zastropo-

vanými cenami je k dispozici na těchto 
stránkách:
 » www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-
-vypocet-zaloh-na-elektrinu
 » www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-
-vypocet-zaloh-na-plyn
Pro občany je také k dispozici telefonní 

linka 1212 a to ve všední dny v době od 
8.00 do 16.00. Volání na linku je zpo-
platněno dle tarifu volajícího. Linka 1212 
poradí se zastropováním energií, úsporným 
tarifem, souvisejícím dotačním programem. 
Bezplatně se občané mohou obracetna email 
1212@mpo.cz. 
Pro seniory, osoby pobírající invalid-

ní důchod III. stupně a pro domácnosti 

s nárokem na příspěvek na bydlení je 
vyhlášen speciální dotační program Nová 
zelená úsporám Light. Bližší informace 
k dotačnímu programu naleznete na www.
novazelenausporam.cz. 

Manželé mi dále vyprávějí o své životní situaci. 
Náklady na bydlení již přesahují jejich finanč-
ní možnosti. Společně vyplníme orientační 
kalkulačku pro příspěvek na bydlení, díky které 
zjistíme, že manželé v tomto případě budou mít 
nárok na příspěvek na bydlení. 
Stát pro občany, zvláště pro jednočlenné 

domácnosti, rodiče samoživitele, ty, kteří 
pobírají nízkou mzdu apod., nabízí podporu 
ve formě příspěvku na bydlení. Nárok na 
příspěvek vzniká, pokud náklady na bydlení 
přesáhnou 30 % příjmů domácnosti. Orien-
tační kalkulačka pro výpočet příspěvku na 
bydlení je na těchto webových stránkách: 
www.mpsv.cz/web/prispevek/orientac-
ni-vypocet-prispevku-na-bydleni.

Oba manželé zjistili, že formuláře pro příspěvek 
na bydlení zvládnou vyplnit sami a odevzdat osobně 
na pobočce Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště 
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.
Pokud jste v obdobné situaci jako manželé 

v mém příběhu, nevíte si rady ve složité situa-
ci, v energiích se nevyznáte, nebojte se obrátit 
se žádostí o pomoc na své rodinné příslušní-
ky, kteří si ani třeba vaše obavy neuvědomují.
Rovněž sociální pracovnice odboru sociál-

ních věcí Městského úřadu Příbor jsou vám 
k dispozici v době úředních hodin v pondělí 
a ve středu 8.00–11.00 a 12.00–17.00, úterý 
a ve čtvrtek 8:00-11:00, či na telefonním 
čísle 556 455 470 – 472.

S manželi se loučím, odcházejí s úsměvem. 
Ubezpečím je, že se mohou znovu kdykoli přijít 
poradit.

Zastropované ceny 
od 1. 1. 2023

Cena za spotřebovanou 
komoditu v kWh s DPH

Cena za distribuci komodity za měsíc na 
odběrném místě s DPH

Elektřina 6,05 Kč 157,30 Kč

Plyn 3,025 Kč 157,30 Kč

Možnosti likvidace odpadů v Příboře
Ing. Silvie Olšovská (Technické služby města Příbora)

Občané města Příbora mají řadu možností, 
jak likvidovat (zejména) objemný odpad. Tak 
se na ně pojďme spolu podívat.
První možností je odevzdat odpad na Sběr-

ném dvoře Točna. 
Do sběrného dvora můžete bezplatně ode-

vzdat objemný odpad, papír, plast, sklo, po-
lystyrén, dřevo, baterie, nebezpečné odpady, 
tonery, kola, pneumatiky a vysloužilý elektro-
odpad. Odpady, za které musíte zaplatit, jsou 
odpady stavební.

Protože zde využíváme moderní program 
pro evidenci odpadů, je nutno po příjezdu do 
areálu nejprve najet na váhu a prokázat se 
průkazem totožnosti. Jakmile se zvážíte, vy-
jedete na vyvýšenou rampu, která usnadňuje 
manipulaci s odpadem, a odpad vyložíte. Poté 
najedete zpět na váhu, kde obsluha zváží auto 
bez odpadu, a poté můžete jet. 

Sběrný dvůr Točna je pro vás otevřen:
Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00
Pokud máte nějaké předměty, které už již 

nepotřebujete, ale zároveň je vám líto je vyha-
zovat, máme pro vás řešení. Zkuste je dovézt 
do Re-use centra. Toto centrum se nachází 
v areálu sběrného dvora – ano, ta velká šedá 
budova vzadu. Zde můžeme společně dát 

Informace z úřadu 3Zprávy z RM, ZM

http://www.energiezamene.cz
http://www.zkrotimeenergie.cz
http://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-zaloh-na-elektrinu
http://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-zaloh-na-elektrinu
http://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-zaloh-na-plyn
http://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-zaloh-na-plyn
mailto:1212@mpo.cz
http://www.novazelenausporam.cz
http://www.novazelenausporam.cz
http://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni
http://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni


V lednu proběhne distribuce setů  
na třídění kuchyňského odpadu 
Jak už jsme informovali v minulém 
čísle našeho Měsíčníku města 
Příbora, začali jsme hledat řešení, 
jak snížit množství směsného 
komunálního odpadu. Rozhodli 
jsme se zaměřit na kuchyňský 
odpad, kterého podle statistik 
končí na skládkách nejvíce. Ve 
vybraných bytových domech 
proto zavadíme pilotní projekt 
na třídění kuchyňského odpadu 
z domácností.

Které domy budou třídit 
kuchyňský odpad?
Do pilotního projektu jsme vybrali několik 

bytových domů z různých částí města (cca 
1 500 bytů). Jejich kompletní seznam najdete 
na našich webových stránkách zpo.pribor.eu 
v sekci „Gastro odpad“. 

Kdy proběhne distribuce setů na 
třídění kuchyňského odpadu?
Vybrané bytové domy ve dnech 19. 1. 

a 20. 1. 2023 od 15.00 do 19.00 hodin a 21. 1. 
2023 od 9.00 do12.00 hodin navštíví zástupci 
města. Ti občanům předají informace o tom, 
jak správně třídit. Občané také dostanou 
speciální perforovaný košík s kompostovatel-
nými sáčky na třídění přímo v kuchyni. Po 
naplnění košíku pak stačívyhodit kuchyňský 
odpad i se sáčkem do hnědé nádoby s růžovým 
poklopem na vybraných stanovištích. 

Co se stane s kuchyňským 
odpadem po vytřídění?
Pro kuchyňský odpad si každý týden přijede 

svozová společnost a odveze ho do bioplynové 
stanice v Horní Suché. Tam z něj není jen 
odpad, ale cenná surovina na výrobu ener-
gie, tepla a certifikovaného hnojiva. Tím se 
opět vrátí do oběhu a přispěje k ochraně naší 
planety. 
 
 

Zveme vás na besedu o třídění 
kuchyňského odpadu
Touto cestou bychom vás také rádi pozvali na 

besedu o třídění kuchyňského odpadu, která 
proběhne 17. 1. 2023 od 17.30 hodin v Kul-
turním domě na ulici Lidické 560. Dozvíte se 
tam více informací o důležitosti třídění ku-
chyňského odpadu. Také zjistíte, jak správně 
třídit a jaké výhody vám to přinese. Na konci 
besedy bude prostor na dotazy. Budete se moci 
zeptat na cokoliv, co vás ohledně kuchyň-
ského odpadu zajímá. Rádi vám na všechny 
dotazy odpovíme. 
Věříme, že se sejdeme v hojném počtu 

a těšíme se na vaši účast.

nepotřebným věcem nový život a navíc snížit 
množství vzniklých odpadů.
Naopak pokud sháníte něco na stavbu, 

retro věci, či jen hledáte zajímavou knihu, 
neváhejte a přijďte se podívat. Třeba si domů 
odnesete zajímavý předmět, navíc za symbo-
lickou cenu.

Re-use centrum 
můžete navštívit:
Středa 8.00 – 11.00 
12.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00
Další z možností, jak mů-

žete zlikvidovat objemný 
odpad, je prostřednictvím 
Technických služeb 
města Příbora.

Pokud máte jen jeden kus 
nábytku, je možné si na 
telefonním čísle 737 245 983 
u paní Beranové objednat 
jednorázový odvoz odpa-
du. V dohodnutý termín 
pak odpad snesete před dům 
a pracovníci technických 
služeb ho odvezou. Pokud 
nemáte možnost ho sami 
odnést, rádi vám s tím pomů-
žeme. Tato služba je ovšem 
zpoplatněná. 
Pokud však máte odpadu 

více, bude pro vás lepší 
využít oblíbenou službu 
a to tzv. paušál za přista-
vení a odvoz kontejneru 
na objemný odpad. 

Tato služba je zavedena výhradně pro občany 
Příbora z důvodu, že jako občan zaplatíte pouze 
část nákladů ve výši 2 000 Kč a zbytek nákladů 
je hrazen technickými službami. V tomto 
jednorázovém poplatku je zahrnuto přista-
vení kontejneru, manipulační práce, doprava 
odpadu na skládku a jeho likvidace. Stejná je 

situace v případě přistavení kontejneru na 
bioodpad. Zde je však paušál jen 1 200 Kč a to 
z důvodu, že kompostárnu máme v Příboře.
Kromě objemného odpadu a bioodpadu si 

můžete objednat i kontejner na stavební odpa-
dy, kamení a zeminu. Zde už si však uhradíte 
náklady v plné výši. 
Jako každý rok budou Technické služby 

města Příbora i letos přistavovat velkoobje-
mové kontejnery na bioodpad, a to na jaře 
a na podzim. Rozmístění a termíny naleznete 
v harmonogramech svozu odpadu nebo na 
webových stránkách technických služeb.
Kontejnery na objemný odpad přistaveny 

nebudou. Důvod je ten, že v nich v minulých 
letech končila převážná část odpadů, které do 
nich nepatřily, jako například pneumatiky, 
obaly od barev, elektrozařízení a jiné. Tyto 
odpady na skládku nepatří. Naši pracovníci 
tak museli každý kontejner vysypat, přetřídit 
a odpad zlikvidovat tak, jak zlikvidovaný být 
má, a to vhodnou recyklací.
Poslední a námi určitě nedoporučovanou 

možností je odpad umísťovat vedle kontej-
nerů, opírat o domy či ploty. Kdo tak učiní, 
zakládá černou skládku a hrozí mu vysoká 
pokuta. Rozvoj chytrých technologií naštěstí 
usnadňuje nalezení těchto zakladačů.
Poslední zmiňovaný způsob „likvidace“ se 

nám v Příboře příliš nevyskytuje. Navíc úro-
veň třídění odpadů je na velmi vysoké úrovni. 
Důkazem toho je téměř každoroční umístění 
ve finálové trojici Odpadového Oskara. 
A to je hlavně vaše zásluha, děkujeme!
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Harmonogramy svozu odpadu na rok 2023
Ing. Silvie Olšovská (Technické služby města Příbora)

Na rok 2023 jsme nachystali nové letáčky 
s harmonogramem svozu odpadu. Harmono-
gramy jsou součástí tohoto vydání Mě-
síčníku a můžete je tak ihned využít. Pokud 
Vám více vyhovuje elektronická podoba, 
harmonogramy naleznete na webových strán-
kách technických služeb – www.tspribor.cz. 
Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, 

či leták ztratíte, můžete se pro nový zastavit 

v budově technických služeb, kde máme letá-
ky pro občany k dispozici. 
POZOR - Změna svozových dnů pro 

občany Prchalova
Obyvatelé místní části Prchalov budou mít 

od roku 2023 změnu! Svoz nebude probíhat 
stejně jako v uplynulých letech. Od letošního 
roku bude svoz připojen ke svozům v lokalitě 
„před řekou“. Proto prosíme občany Prcha-

lova, aby si vybrali harmonogram pro lokalitu 
„před řekou a Prchalov“. Změna se týká 
jak svozu směsného komunálního odpadu, 
tak i bioodpadu. Tato změna nám pomůže při 
optimalizaci svozu odpadů.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte 
obrátit, rádi vám pomůžeme.

Ohlédnutí za rokem 2022 v číslech
Bc. Ivana Bolomová (matrikářka Městského úřadu Příbor)

K začátku nového roku si dovolujeme našim 
čtenářům předložit pár informací, týkajících 
se vývoje v oblasti pohybu obyvatel a také 
něco málo z událostí evidovaných matrikou za 
rok 2022.
K 30. 11. 2022 měl Příbor včetně jeho částí 

Hájova a Prchalova 8 345 obyvatel. Na při-
rozený nárůst obyvatel mají mimo přistě-
hovaných, kterých bylo 142, vliv také nově 
narození občánci. Těch bylo v loňském roce 
82 (25 děvčátek a 57 chlapečků). Jde o děti 
s trvalým bydlištěm ve městě Příboře a jeho 
částech Hájov a Prchalov. Všechny tyto děti 
se narodily v okolních porodnicích. Ve správ-
ním obvodu matričního úřadu MÚ Příbor se 
narodily 3 děti. 
K nejoblíbenějším dívčím jménům se ten-

tokrát řadí Eliška a Natálie - tato jména byla 
dána třikrát. Na druhém místě je v Příboře 

jméno Viktorie v počtu dvou. Ostatní děvčátka 
mají jména, která se již neopakují. Z těch méně 
obvyklých je to např. Anastázie nebo Vivien.

U chlapců byl vloni nejoblíbenějším jménem 
Filip, Matyáš s četností tři, v závěsu za ním pak 
bylo se dvěma opakováními jméno Mathias, 

Jan Slovák
Miroslava Sekerášová
Libor Halamíček
Jana Růžičková
Marta Bilská
Jaroslav Jurečka
Marie Hradečná
Jaromír Berger
Jana Hrehorová
Jaroslav Františ
Marie Janeczková
Vlastislav Závodný

František Hodina
Pavel Kocián
Jaroslav Kahánek
Ján Jehlár
Anna Stárková
Jiří Veleba
Helena Šustková
Jarmila Gilarová
Jarmila Holáňová
Danuše Surmová
Jarmila Sedláčková
Olga Krestová

Zdenka Váňová
Jindřich Mikulenka
Jaroslava Demlová
Vlasta Helmová
Marcela Rejmanová
Milada Busková
Jaroslava Dostálová
Věra Vidomusová
Jan Laník
Jiřina Hanzlíková
Blažena Krestová

Jubilanti z Příbora:

Miroslava Filipová 
Jaroslav Gillar

František Hodina 
Arnošta Holubová 

Anna Marková
Jubilanti v Domově Příbor:

Blahopřejeme jubilantům 
narozeným v lednu
Bc. Ivana Bolomová, Dis. (matrikářka Městského úřadu Příbor)
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Antonín, Kryštof, Oliver, Šimon, Teodor, Tobi-
áš a Zbyněk. Méně obvyklá jména byla u chla-
pečků např. Urban, Danilo, Dorian či Erkki. 
Tři děti dostaly do vínku křestní jména dvě. 

Na vítání občánků přihlásili rodiče v loňském 
roce 50 dětí.
Sňatků bylo ve správním obvodě matričního 

úřadu MÚ Příbor, který zahrnuje také Skot-

nici, Kateřinice, Trnávku a Mošnov, uzavře-
no 102. V níže uvedeném grafu sledujeme 
vývoj sňatečnosti v Příboře od roku 2000. 
Jedná se o sňatky civilní i církevní, přičemž 
tendence u církevních sňatků začíná být 
vzrůstající. 
Podíváme-li se blíže na úbytek obyvatel, pak 

ten přirozený – tzn. úmrtí, činil 73 obyvatel. 

Odstěhovalo se 165 obyvatel.
Jak již bylo výše zmíněno, data za rok 2022 

(zejména o pohybech v počtu obyvatel) nejsou 
k datu vydání tohoto čísla Měsíčníku zcela 
kompletní. Přesnější budou k dispozici opět ve 
Výroční zprávě města Příbora za rok 2022.
Číselné údaje počtů obyvatel byly pro tento 

článek zjištěny na pracovišti evidence obyvatel.

Vánoční stromky dosloužily, 
tak co s nimi?
Ing. Vladimír Pavelka (ředitel, Technické služby města Příbora)

Vánoční stromek patří k jednomu z nejvý-
znamnějších symbolů Vánoc. Jak s ním však 
máme naložit, když už svátky skončí? Stro-
mek v žádném případě nepatří do kontejneru, 
popelnice, a to ani do té na bioodpad. Občané 
mají možnost stromek odvézt přímo na 
kompostárnu, a to vždy v pátek od 8 do 12 

hodin, nebo stromek jednoduše odložit na 
kterékoliv stanoviště kontejnerů na třídě-
ný odpad. Zaměstnanci technických služeb 
budou průběžně zajišťovat svoz stromků 
a jejich likvidaci na kompostárně. Tyto strom-
ky budou seštěpkovány a budou tak využity 
například při nových výsadbách ve městě. 

Nemusíte být proto smutní, že stromeček 
vyhazujete, nám ještě dobře poslouží.
Hezké lednové dny.

Reakce na prohlášení J. Monsporta
Šimon Bajer

Vážený pane Ing. Jane Monsporte, vážení 
spoluobčané,
píšu jakožto mladý občan našeho města, jenž 

studuje na místním gymnáziu.
 Vaše rezignace je čistě vaše osobní rozhod-

nutí, které respektuji. Buďme vděční za takové 
technické vymoženosti, jako jsou sociální sítě. 
Člověk splňující pravidla využívání těchto 
sítí si může zveřejnit cokoliv, co mu přijde 
za vhodné, zejména když se jedná o aktuální 
situace týkající se našeho města. Naprosto 
chápu, že strana, ve které jste členem, jen 
ztěžka dokáže snést názor a vůbec přítomnost 

mladých v politickém spektru. Vaše se-
bestřednost a naprosto bezvýznamné ohlížení 
se za desaterem, které je opravdu jen vaše 
a lidí stejného vyznání, je ukázka selhání sna-
hy dělat to nejlepší pro naše město, se kterým, 
jakožto sloganem, tak často a rád vystupujete. 
Je přece jednodušší ukázat na ostatní a argu-
mentovat osobními nesympatiemi. Dovolím 
si taky citovat jednu celosvětově uznávanou 
osobnost, a to Dalajlámu: „Myslím, že tím nej-
skutečnějším náboženstvím je dobré srdce.“
 Buďte vděčný za ambice a vkládání energie 

od mladých spoluobčanů, kteří se zajímají 

o tyto „politické hry“. Nakonec to budou vždy 
a jen mladí, na kterých bude veškerá budouc-
nost záležet a pokud opravdu chcete pro naše 
město to nejlepší - vyjdu z vašeho článku - ne-
zapomínejte na pokoru a úctu k sobě samému 
a ostatním. Nakonec bude i možnost nechat 
ostatní si získat své životní zkušenosti.
Jelikož tento článek vyjde v lednovém 

vydání, rád bych tímto popřál všem spoluob-
čanům mnoho energie a úspěchů v roce 2023. 
S pozdravem Šimon Bajer.

Provozovatel městského 
koupaliště v Příboře
Město Příbor hledá provozovatele městského příborského 
koupaliště. Areál koupaliště je oblíbený v širokém okolí 
svou cenovou dostupností, zázemím a zasazením do 
krásné přírody. Zájemci mohou podat své nabídky do 
31. ledna 2023 do 11.00 hod. v podatelně Městského úřadu 
v Příboře. 
Bližší informace najdete na elektronické úřední desce Městského 
úřadu Příbor, na webových stránkách města Příbora a na 
sociálních sítích města.
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KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
 
Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
DS 77j35ss 
 
 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  

 !!! POZOR ZMĚNA 
E-MAILOVÝCH ADRES !!! 

 
 

Ing. Vladimír Pavelka, ředitel reditel@tspribor.cz 737 245 981 
Petr Hajda, dispečer 
Ing. Silvie Olšovská, odpady 

dispecer@tspribor.cz 
odpady@tspribor.cz 

731 593 110 
731 674 984 

Bc. Beranová Lucie, zakázky, zimní údržba kancelar@tspribor.cz 737 245 983 
Ing. Martina Závorková, hřbitovnictví sluzby@tspribor.cz 731 549 482 
 
 

  

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ 8:00 – 11:00    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK 8:00 – 11:00    
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ÚTERÝ ZAVŘENO    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK ZAVŘENO   
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ÚTERÝ ZAVŘENO  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ČTVRTEK ZAVŘENO  
PÁTEK 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
SOBOTA 8:00 – 12:00  
OTEVÍRACÍ DOBA – RE-USE centrum 
PONDĚLÍ ZAVŘENO  
ÚTERÝ ZAVŘENO  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ČTVRTEK ZAVŘENO  
PÁTEK ZAVŘENO  
SOBOTA 8:00 – 12:00  
 

Kontakty na Technické služby města Příbora
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I. Fortelný jarmark
Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová (předsedkyně Spolku Fortel Příbor, z. s.),  
Foto: Stáňa Slováková

Druhou adventní neděli se uskutečnil 
v Příboře I. Fortelný jarmark, sousedská 
slavnost a Restaurant Day. Kulturní dům 
zaplnili rukodělní výrobci a mistři kuchyně 
z Příbora a okolí. Nabídka v gastro zóně byla 
opravdu pestrá a musela uspokojit chutě 
každého návštěvníka. Degustovat mohli vše 
od luxusních hot dogů, tortill, přes hovězí 
ramínko s rýží až po vegetariánská jídla 
a polévky. S výběrovou kávou, vínem nebo  

punčem se skvěle snoubila nabídka rozlič-
ných moučníků a dezertů. 
Rukodělní výrobci prezentovali a prodávali 

šperky, vonné svíčky, vánoční dekorace, 
kosmetiku, šité oděvy a doplňky. Pozvá-
ní na vánoční jarmark přijala svobodná 
demokratická škola Gaudi, Domov Příbor 
a SONS Nový Jičín. 
Po celou dobu konání adventního trhu byla 

v obležení dětská dílna, nechyběl ani čte-
nářský koutek pro nejmenší 
účastníky akce. Vánoční 
atmosféru navodilo vystou-
pení příborských hudební-
ků: Martina Galii s přáteli 
a dětmi ze ZŠ 17. listopadu 
v Kopřivnici a Pavla Debefa 
s kapelou All Brass Band.
Adventní akce byla 

prvním kulturně-spole-
čenským počinem Spol-
ku Fortel Příbor, z. s., 
jehož účelem je přispívat 
prostřednictvím mezigene-

račního dialogu k podpoře kultury, pečovat 
o dějinný odkaz a rozvíjet kulturní dědictví 
našich předků, podílet se na zkvalitňování 
života občanů a obnově a ochraně krajiny 
a přírody v Příboře a okolí. 
Stovky spokojených návštěvníků a jen 

pozitivní ohlasy na celou nedělní událost 
naznačily, že se v příštím roce setkáme u II. 
ročníku Fortelného jarmarku (naše akce 
sledujte: www.facebook.com/fortel).
Děkujeme všem účastníkům kulturní 

události a přítomným prodejcům. Jmenovitě 
náleží náš dík Radce Rojíčkové, Zdeňce 
Bizoňové Veličkové, Stáně Slovákové, Pavlu 
Debefovi, Martinu Galiovi a Petru Špačko-
vi. A Nadaci Via za finanční podporu.

Ocenění dobrovolníků 
v Domově Příbor
Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor), Foto: Martin Poruba

Předvánoční doba je časem, kdy se v různých 
organizacích bilancuje, hodnotí, probíhají akce 
navozující příjemnou atmosféru, rozdávají se 
dárky apod. Domov Příbor na Masarykově 
ulici nebyl výjimkou. Kromě toho, že jsme pro 
naše seniory připravili nejednu akci s náde-
chem vánoční atmosféry, nezapomněli jsme ani 
na lidi, kteří jsou pro Domov nesmírně důležití 
a zaslouží si obrovské uznání a poděkování. 
Jedná se o dobrovolníky. Vlastně jim můžeme 
říkat „přátelé Domova“, protože jsou opravdo-
vými patrioty našeho zařízení a pomáhají svým 
působením ke zkvalitňování služby poskytova-
né našim seniorům. S radostí musíme po-
dotknout, že jejich počet přibývá, což v dnešní 
složité době je velice potěšující. Musíme také 
zmínit zásadní skutečnost, že tito lidé přichá-
zejí k nám do Domova ve svém volném čase, 
zadarmo, ze své vlastní vůle. Roli také nehraje, 
zda jsou dobrovolníky Dobrovolnického centra 
ADRA, nebo chodí sami za sebe. 

V pátek 2. prosince se 9 z 12 těchto úžas-
ných lidí dostavilo do společenské místnosti 
Domova, abychom jim vyslovili poděkování 
a odměnili je za jejich celoroční práci, kterou 
především odvádějí svým srdíčkem. Nejdříve 
pronesla proslov paní ředitelka Mgr. Kamila 
Demlová, poté následoval společný přípitek 
na zdraví a na spolupráci v nadcházejícím 

roce, a pak už každý 
z přítomných byl oce-
něn dárkovým košem, 
na kterém se velkou 
měrou podíleli samot-
ní uživatelé - ručně 
pletené košíky, dřevěné 
medaile, balíčky se 
sušenými křížalami… 
Nadšení, dojetí a radost 
se nesly v pohodové 
atmosféře za zvuku koled, napečeného koláče 
a drobného občerstvení. Pozvaní hosté si mezi 
sebou vyměňovali dojmy a zkušenosti ze svého 
působení v Domově a na závěr si společně pro-
hlédli na plátně fotografie z akcí za rok 2022.

Dovolte, abych konkrétně vyzdvihnul zásluhy 
našich dobrovolníků. Jejich činnost je pestrá 
arůznorodá. Obrovské díky patří paní Ludmile 
Adamcové, bývalé zaměstnankyni Domo-
va, a panu Pavlu Machničovi, který zde měl 
družku. Roky se starají o hudební doprovod na 
harmoniku při Kavárničce, kterou pořádáme 
každý měsíc. Oba jsou v našem Domově vždy 
vítáni i při dalších kulturních akcích. Paní 
Adamcová neopomene žádnou příležitost, kdy 
nám může písničkou zpříjemnit den. Paní Naďa 
Selnerová z Kopřivnice, která měla v zařízení 
maminku, nám zůstala věrná a ráda se sem vrací 

jako výpomoc na tréninky paměti a další akce, 
kromě toho vlastním autem vozí materiál na 
tkaní koberců nebo hobliny jako podestýlku pro 
„morčata terapeuty“. Paní Ludmila Březinová, 
taktéž z Kopřivnice, je tradiční oporou při tré-
nincích paměti a v Domově vede jednou měsíčně 
Čtenářský klub s duchovně laděnou tematikou 
a navštěvuje další klienty. Paní Eva Kučínská 
měla v Domově maminku, bývá oporou při 
probíhajících bohoslužbách v Domově a jednou 
měsíčně pro klienty vede Duchovní okénko se 
společnou modlitbou a navštěvuje klienty na 
pokojích. Když je pěkně, posedí s nimi na za-
hradě Domova. Slečna Radana Radvanská plnila 
v našem zařízení praxi při studiu a natolik se jí 
zde zalíbilo, že Domovu zůstala věrná i jako dob-
rovolník a pomáhá nám při skupinových akcích 
(bingo, petanque, doprovody na kulturní akce…) 
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Druhá mikulášská nadílka 
v Klokočově
Karel Till ml. (o. s. Klokočov)

Druhým rokem i k nám do 
Klokočova zavítala družina 
Mikuláše.

V sobotu 3. 12. jsme netrpělivě očekávali 
jeho příjezd spolu s čerty a anděly. Ti dorazili 
přesně o půl páté večer k nám na hřiště, kde je 
čekala spousta dětí.

Hodinu před samotným příjezdem jsme začali 
všem nabízet horký čaj, svařáček pro dospělé, 
párky v rohlíku i něco ostřejšího na zahřátí. 
Stejně jako v minulém roce se i letos svařák 
rozdával za cenu, kterou si každý zvolil sám. Ten 
byl tradičně velmi rychle pryč. S párky v rohlíku 
pro děti za desetikorunu to nebylo jiné. Po celou 
dobu měly děti také možnost se povozit na oslí-
kovi. Celé odpoledne i večer nám v tichosti hrály 
vánoční koledy a písně. Nečekaným překvape-
ním také pro nás organizátory byl příjezd pana 
Romana Michny z Klokočova, který nabízel 
zcela zdarma libovolné množství mandarinek. 
Tímto mu mockrát za všechny děkujeme. Tady 
je nutno dodat, že slibovaný živý betlém nebyl, 
protože spousta zvířátek, hlavně velbloudů, měla 
mladé, a proto nebylo možné je od sebe odloučit 
byť na malou chvíli. Tímto se velmi omlouváme 
všem dětem, které se na ně těšily.

Po setmění došlo na samotný příjezd Mikuláše 
a jeho družiny. Mikuláš spolu se třemi čerty 

a dvěma anděly dorazili s nadílkou na hřiště, aby 
mohli spolu s dětmi rozsvítit vánoční stromeček. 
Po společném odpočítávání s dětmi se stromeček 
po dotyku kouzelnou berlí rozsvítil do krásných 
barev. Když už byl stromeček v plné kráse, pustil 
se Mikuláš s pomocí andílků do rozdávání ba-
líčků dětem. Ty si ale musely dáreček zasloužit, 
a tak nádherně zpívaly písničky a přednášely 
básničky. Letošní účast dětí byla asi stejná jako 
v loňském roce. Na ten letošní dorazilo na 40 
velmi šikovných a hodných dětí s rodiči. Ani ne 
po hodině, kdy se rozdal poslední balíček, měly 
všechny děti možnost se na památku vyfotit 
jak s Mikulášem, tak i s andělíčky a čerty. Ten 
nakonec odešel se svou družinou nadělovat také 
do jiných městeček ostatním dětem.

Naše sdružení moc moc děkuje, že opět zavítali 
k nám, a těšíme se na společné nadělování také 
v příštím roce.
Více fotografií z nadílky naleznete ve fotoal-

bu našich stránek WWW.KLOKOCOV.COM
Závěrem mi dovolte za celé naše sdružení 

všem popřát ten nejveselejší a nejzdra-
vější vstup do nového roku 2023. Aby byl 
o něco lepší než ten starý a všichni jste vše 
zvládli ve zdraví, v již tak nelehké a pro-
blematické době.

A my se opět těšíme na společné shledání při 
našich akcích v celém roce 2023.
Vaše, naše klokočovské sdružení Klokočov

nebo s klienty vyráží na procházku, do cuk-
rárny… Klobouk musíme smeknout i před paní 
Petrou Filipcovou, která stíhá při dvou malých 
dětech a zaměstnání navštěvovat naše klienty, jít 
s nimi na procházku, do města, udělat jim nákup 
nebo pomoci kolektivu při skupinových aktivi-
tách a kulturních akcích. Paní Helena Čermáko-
vá a paní Kateřina Kollárová jsou dalšími z těch, 
kteří pomáhají svou radou, slovem a vlídným 
hlasem při doplňovačkách, které trénují paměť 
seniorů. Paní Olga Valuchová svou přítomností 

těší také jednu z klientek služby a pomohla při 
soutěžích mezi seniory a juniory. Paní Simona 
Makuchová je další z těch, které navštěvují kli-
enty, a pomáhá při akcích. Paní Jana Laníková 
nám pomohla jako doprovod při vycházkách 
a návštěvě muzea. Nesmíme zapomenout také 
na naši bývalou pracovnici paní Radku Rojíčko-
vou, která nadále s námi spolupracuje a zajišťuje 
přáníčka pro naše seniory. Poděkování patří také 
všem rodinným příslušníkům, kteří nám po-
máhají a nejsou jako dobrovolníci vedeni. Pokud 

jsem zapomněl někoho jmenovitě zmínit, moc se 
omlouvám a samozřejmě poděkování patří také 
jemu. Věřím, že všichni zmínění chodí k nám do 
Domova rádi a odnášejí si vždy příjemné pocity. 
Doufám, že nám i nadále zůstanete věr-

ni, moc si toho vážíme a ještě jednou VÁM 
DĚKUJEME. Naposled musím ještě zmínit, 
že dveře jsou k nám otevřené také pro nové 
zájemce o dobrovolnictví, přijďte, uvidíte, že 
Vám u nás bude dobře.

Memoriál Milana Strakoše ve stolním tenisu
Bohuslav Polášek (předseda oddílu stolního tenisu TJ Sokol Příbor), Foto: IN

V sobotu 3. prosince 2022 patřila sokolovna 
v Příboře od ranních hodin přátelům nejmenšího 
míčku. Sešli se stolní tenisté ze širokého okolí. 
Přijeli až z Valašské Polanky, Liptálu, Oder, Hod-
slavic, Frenštátu, Kopřivnice, Ostravy, Orlové, 
Hlučína, Paskova, Staré Vsi, Petřvaldu, Mošnova, 
Skotnice, Libhoště, Rybího, Kateřinic, Trnávky 
a 10 hráčů bylo z Příbora. Oddíl stolního tenisu 
při TJ Sokol Příbor po dvouleté pauze zapříčiněné 
covidem-19 uspořádal už 6. ročník Memoriálu 
Milana Strakoše, tentokrát ve dvou kategori-
ích - pro registrované hráče, kterých se sešlo 
17, a neregistrované amatérské hráče, kterých 

bylo 35. Všichni společně se pak mohli přihlásit 
i do soutěže ve čtyřhře, kde bylo celkem 22 dvojic.
Po slavnostním přivítání 

všech účastníků a připomenutí 
osobnosti bývalého mnoha-
letého starosty města Příbora 
a hráče stolního tenisu Ing. 
Milana Strakoše začaly urputné 
boje ve skupinách o 5, respek-
tive 6 hráčích na 2 vítězné 
sety. Konečné pořadí v těchto 
skupinách určilo sestavení tzv. 
pavouka, kde se hrálo v jed-

notlivých kategoriích už na 3 vítězné sety 
vyřazovacím způsobem až do finále. 
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Celkovým vítězem v kategorii registrova-
ných se stal Ondřej Mezera z Frenštátu, který 
ve finále porazil nejtěsnějším poměrem 3:2 

svého kolegu a kamaráda z Frenštátu Martina 
Lorence. V utkání o třetí místo pak Petr Pělu-
cha ze Staré Vsi hrající za Orel Paskov porazil 

taktéž 3:2 bratra vítěze Matěje Mezeru.
V kategorii neregistrovaných hráčů se stal ví-

tězem Zdeněk Bazalka z Liptálu, když ve finále 
porazil Martina Hořelku z Valašské Polanky 
3:0. Třetí skončil domácí Petr Šín po vítězství 
3:0 nad Radkem Březinou z Kopřivnice. 
Soutěž ve čtyřhře se stala kořistí domácích 

hráčů Ondřeje Jakubce a Tomáše Kypra, kteří 
ve finále porazili bratry Mezerovy 3:1. Třetí 
skončila další frenštátská dvojice Richard 
Macura-Martin Lorenc po vítězství 3:0 nad 
dvojicí Bazalka-Hořelka.
Hrálo se na deseti stolech - v tělocvičně 

a v nové a staré herně. Celkem bylo odehráno 
neuvěřitelných 208 zápasů. 
O zdárný průběh všech soutěží, včetně za-

jištění občerstvení v bufetu, se starali členové 
oddílu stolního tenisu, za což jim patří dík. 
Poděkování patří i zastupitelům města Příbora 
za poskytnutí finanční podpory k zajištění cen 
pro nejlepší hráče.

Mikulášská nadílka na 
Hájově
Martina Kavková (členka SDH Hájov), Foto: Andrea Škultetyová

Jak vloni Mikuláš slíbil, tak letos splnil. Při-
jel se opět podívat před obecní dům s andělem 
a čertovskou družinou s Luciferem v čele, 
zda se od loňského roku na Hájově neobjevily 
nějaké nové zlobivé děti. I letos nás navštívil 
v krásném kočáře taženém koňmi za doprovo-
du vánočních koled.
Nejprve přišla zpráva, že dorazí kočár, ale jen 

s čerty. To některé děti lehce vystrašilo. Koně 
se s kočárem přiřítili a opravdu tam seděla jen 
čertovská družina s Luciferem. Po dvou kolech 
kolem vánočního stromu kočár zastavil a čerti 
se rozeběhli mezi děti. Řinčení řetězů a dětské 
hulákání bylo slyšet všude, ať už smích nebo 
pláč, a proto raději děti společně zavolaly na 
Mikuláše, aby je přišel odměnit svými dáreč-
ky. Kočár se tedy vrátil pro Mikuláše a anděla, 

zatímco čerti úřadovali 
mezi dětmi. Volání dětí 
zabralo a Mikuláš dorazil 
i se sladkou odměnou 
v podobě krásně nazdo-
bených perníčků. První 
Mikulášovy kroky vedly 
k vánočnímu stromečku, 
který svou kouzelnou ber-
lou rozsvítil. Poté si Mikuláš poslechl spoustu 
krásných básniček a písniček, které mu odváž-
né děti zazpívaly nebo zarecitovaly. Každý byl 
odměněn - ať už od Mikuláše a anděla, nebo 
od čertů. Nakonec si čerti žádné zlobivé dítě 
s sebou neodnesli. Mikuláš rozdal všechny své 
dárky a slíbil, že se příští rok zase ukáže i se 
svou početnou družinou.

Za organizaci patří velké díky Osadnímu 
výboru Hájov spolu s Ligou žen Hájov za 
upečení a nazdobení perníčků a také Sboru 
dobrovolných hasičů Hájov, Technickým 
službám města Příbora za výzdobu vánoční-
ho stromu a obecního domu a v neposlední 
řadě městu Příboru za poskytnutí finanční 
podpory pro zajištění této akce.

Fotoklub Příbor
Milan Vícha (jednatel Fotoklubu Příbor)

Zní to až neuvěřitelně, ale založen byl Foto-
klub Příbor již v roce 1949. V různých časech 
byla i různá náplň činnosti a taky větší či 
menší počet členů. Nedávno jich začalo být 
trochu povážlivě málo a do toho nás v roce 
2021 opustili dva členové, kteří byli tahou-
ny fotoklubu po dlouhá desetiletí, Rudolf 
Jarnot a Luboš Jurečka. Podařilo se nám ale 
získat několik nových členů a snad i zažehnat 
krizi. Jsme odhodlaní tu předlouhou tradici 
ve městě zachovat, byť nás je dnes většina 
z měst okolních. 
Základem činnosti je - již asi 25 let ú- 

čast v tzv. Mapovém okruhu Vysočina. 
Účastní se jej v současnosti 17 fotoklubů 
z celé republiky. Každý rok vytvoří všichni 

reprezentační kolekci patnácti fotografií, ty 
si pak posíláme mezi sebou a vzájemně si je 
hodnotíme, abychom se pak sešli na vyhod-
nocení, které zorganizuje jeden z fotoklubů. 
V Příboře jsme se takhle naposledy sešli 
v roce 2007 a čeká nás to zase v září 2023, 
jde již o 65. ročník této soutěže. Přivítá-
me tak fotokluby z těchto měst: Havlíčkův 
Brod, Litovel, Otrokovice, Jihlava, Trutnov, 
Zruč nad Sázavou, Polná, Znojmo, Žďár nad 
Sázavou, Brumov-Bylnice, Frýdek-Místek, 
Hlinsko, Vlašim, Vysoké Mýto a Blatná. Je 
to celé o vzájemných setkáních, navazování 
přátelství, vnímání různých přístupů, učíme 
se respektovat se navzájem.
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Co se děje u nás ve škole
Mgr. Dana Lišková (Za pedagogy ZŠ Jičínské)

V úterý 15. 11. jsme přivítali na naší škole 
dvě studentky prvního ročníku Obchodní 
akademie v Ostravě. Jedna dívka byla naší 
loňskou žákyní devátého ročníku, druhá je 
její současná spolužačka. Studentky navští-
vily postupně obě osmé i obě deváté třídy 
s prezentací na téma Dětství bez násilí. 
Žáci se tak dozvěděli, že domácí násilí = 
násilí mezi partnery. Na příběhu rozebí-
rali, jak násilí poznat a jak jej řešit, kam se 
obrátit pro pomoc. Zamýšleli se nad tím, 
proč to často trvá v rodině dlouho a proč se 
to neřeší dříve. Část besedy byla věnována 
i tématu týrání nebo násilí na dětech, pří-
padně na seniorech. Společně se zamýšleli 
nad tělesnými tresty u dětí, co je přijatelné 
a co už je násilí. Na závěr se žáci seznámili 
s internetovými stránkami, kam se mohou 

obrátit anonymně a poradit se, co dál.
Víte, jaké to je, když princ miluje čočku, 

rád vaří a nechce se ženit? Veselý příběh 
doplněný hudbou a písničkami jsme si opět 
pořádně užili. V listopadu do naší družiny 
zavítalo divadélko Smíšek s pohádkou 
O princi na čočce. Herci si pro nás připravi-
li příběh, který byl veselý, trochu o vaření, 
trochu o vladařských povinnostech i o šťast-
ném konci. Na závěr byli pozorní diváci 
odměněni od nového krále čočkou. Ovšem 
tentokrát se jednalo o sladkost.
V úterý 22. listopadu se konal již 14. ročník 

soutěže Šikovné ruce. Je to soutěž ve zruč-
nosti a koná se na Střední technické a země-
dělské škole v Novém Jičíně. Naši školu za-
stupovala dvě družstva. Jedno tvořili deváťáci 
Dominik Kavan a Štěpán Mička, druhé 

družstvo kluci z VIII. B Antonín Hoffmann 
a Dominik Penčák. Soutěžící v oboru dřevo 
vyráběli kuchyňský set (prkýnko a vařečku), 
soutěžící v oboru kov vyráběli skládačku. Byť 
svou školu reprezentovali s velkým úsilím, 
ve velmi silné konkurenci se naši žáci mezi 
nejlepší nedostali.
S žáky 7.B jsme se teď na podzim věnovali 

nějaký čas „básnění“. Bavili jsme se o tom, 
co je báseň, jak vypadá, co se dá básní vyjá-
dřit, proč lidé básně píšou, jak vypadá volný 
verš. Nechali jsme se inspirovat texty Shela 
Silversteina, Jana Skácela, Radka Malého, 
starou čínskou poezií. Inspirovali jsme se 
i metodou blackpoetry. Jedním z cílů tohoto 
mini projektu bylo napsat svou vlastní bá-
seň. Jak se k tomu sedmáci postavili, můžete 
posoudit na facebookových stránkách školy. 

Zájezd do Německa
Nikola Skálová, 7.A, Viktorie Kratochvílová, 9.B (ZŠ Jičínská)

Zájezd do Německa
Na konci listopadu jsme se zúčastnili zájez-

du do Německa. První den jsme navštívili 
Drážďany, kde jsme si mohli prohlédnout 

kostel Frauenkirche, Hofkirche nebo galerii 
Zwinger. Následující den obnášel poznávání 
německé metropole Berlína. Alexander-
platz, Muzejní ostrov, Berlínský dóm, budo-
va Říšského sněmu a Braniborská brána - to 
vše jsme viděli na vlastní oči! Poslední den 
se pak týkal návštěv měst Postupim a Bu-
dyšín. V prvním ze jmenovaných měst jsme 
obdivovali zámek Sanssouci, který nechal 
vybudovat Fridrich II. Veliký a dále zámek 
Cecilienhof, kde byla podepsána Postupim-
ská dohoda. Vánoční trhy v Budyšíně pak 
byly příjemným zakončením celého zájezdu.
Výlet do Berlína byl skvělý. Máme mnoho 

nezapomenutelných zážitků včetně focení 
s Mickey Mousem a jedné ztracené a znovu-
nalezené peněženky. Poznali jsme nové věci 
a místa, zkusili mluvit německy. Nejlepší však 
bylo, že jsme ty tři dny neměli žádné starosti.

O připojení Klokočova k městu a nejen o tom
(8. díl) Igor Jalůvka

Po válce
Ihned po osvobození byli zajištěni Něm-

ci, zrádci a kolaboranti v počtu asi 200 
osob. Byli označeni písmenem „N“ a byli 
internováni v Klokočově, nejdříve v hos-

tinci U Břežného, později v Piechatzkově 
továrně naproti. Odklízeli trosky zničených 
mostů, protitankové zátarasy, u kostela sv. 
Valentina kopali hroby pro padlé rudoar-
mějce. Ženy uklízely a čistily školy, úřady 

atp. Mnohé byly též dočasně přiděleny do 
některých příborských i klokočovských 
domácností jako služky, posluhovačky či 
děvečky. V roce 1946 byli všichni příborští 
a klokočovští Němci odsunuti.
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Knižní novinky na měsíc leden
Elena Fialová (Městská knihovna Příbor)

Švédská spisovatelka Kristina Ohlssonová 
přichází s prvním dílem detektivní série 
s názvem Bouře. Stockholmský finanč-
ník August Strindberg se rozhodl pověsit 
kariéru na hřebík a otevřít si vetešnictví. 
Jenže s jeho příjezdem do ospalé pobřežní 
vesničky jako by tu veškerá idyla skonči-
la – za bouřlivé noci zmizí oblíbená místní 
učitelka. Policie v čele se sympatickou Marií 
Martinssonovou bezvýsledně prohledává 
okolí a atmosféra mezi starousedlíky houst-
ne. Co se vlastně přihodilo? A proč v Augu-
stovi roste přesvědčení, že klíč k vyřešení 

záhady má v rukou právě on?
Historický román Láska vandrovní apa-

tykářky německé autorky Iny Lorentzové 
je druhým dílem historické série. Osudy 
vandrovní apatykářky pokračují – Klára 
vede se svým manželem Tobiasem a jejich 
tříletým synem Martinem spokojený život 
v Königsee. Náhle se dozví, že byl na své 
cestě zatčen a uvězněn laborant Rumold 
Just, jeden z vandrovních apatykářů jejího 
tchána. A to kvůli podezření, že svými 
léky zavraždil starostu Rübenheimu. Jako 
domnělý výrobce osudného léku je uvězněn 

i Tobias. Klára tak musí nejen udržovat 
v chodu rodinný podnik, ale chce-li zachrá-
nit Tobiase, rovněž odhalit intriky kolem 
vraždy rübenheimského starosty…
Románová freska Vlastimila Vondrušky 

Lucemburská epopej I začíná nástupem 
Jana Lucemburského na český trůn a končí 
smrtí jeho syna, římského císaře a českého 
krále Karla IV. Je to jedno z nejslavnějších 
období našich dějin, kdy byla Praha centrem 
římské říše, ale aspirovala i na to, aby se sta-
la „druhým Římem“ křesťanstva. V epopeji 
se střídají mocenské intriky a válečné scény 

24. září 1945 se Klokočov opět odlou-
čil od Příbora a vytvořil vlastní místní 
národní výbor – MNV. Naopak Véska svou 
samostatnost neobnovila a 29. září 1945 požá-
dala o připojení k Příboru (připojení provedl 
Zemský národní výbor expozitura Ostrava v srpnu 
1947). Ale Klokočov už žádné partnerské 
město nezískal. Nešlo přirozeně jen o padlé-
ho sulechovského starostu Schiffera. Město 
Sulechov bylo dobyto silami Rudé armády 
a v souladu s Postupimskou dohodou bylo 
začleněno do Polské republiky realizací linie 
Odra–Nisa v roce 1945, zatímco zbývající 
německé obyvatelstvo bylo odsunuto. Ke 
stávajícím polským obyvatelům se připojili 
Poláci vysídlení z bývalého východního Polska 
anektovaného Sovětským svazem. Histo-
rický polský název Sulechów byl obnoven. 
Toto město má dnes necelých 17 tisíc obyvatel 
a („jako náhradu za Klokočov“) má dokonce 3 
zahraniční partnerská města. Pro zajímavost: 
největší z nich je Rushmoor v jižní Anglii, 
velkoměsto s téměř 95 tisíci obyvateli, další je 
Criuleni ve východním Moldavsku, městečko 
s necelými 7 tisíci obyvateli, a konečně –
Fürstenwalde v jižním Sasku, ve východních 
Krušných horách, nedaleko od našich hranic. 
Tam žije pouhých 340 obyvatel, a proto je 
dnes tato vesnička místní částí města Al-
tenbergu s necelými 8 tisíci obyvateli. Jakási 
analogie vztahu Klokočov – Příbor, avšak 
v ještě menším měřítku… 
Rodině majitele klokočovské pletárny 

Teodora Reisera se na konci války podařilo 
utéct do Locarna ve Švýcarsku a Teodor 
dokonce později požadoval po Českosloven-
sku navrácení svého majetku. Samozřejmě 
coby kolaborant nedostal nic a počátkem r. 
1947 v Zürichu zemřel. Jeho továrna byla 
po válce znárodněna a 24. října 1946 byla 
přejmenována na Moravskoslezské pletařské 
závody, n.p. (MOP). Ředitelství závodu sídlilo 
na radnici, MěstNV byl tehdy dočasně 
v bývalém učitelském ústavu. Avšak brzy 
bylo ředitelství přestěhováno do Rožnova. 
Závod změnil svůj název v roce 1967 na 
Loana. V roce 1990 se podnik odtrhl od 
mateřského závodu v Rožnově a opět změnil 
svůj název na Lonka. V roce 1991 zaměstná-

val 670 osob, převážně žen, r. 1998 pak 558 
osob, v r. 2002 již jen kolem 270. Přestože 
produktivita práce příborských žen byla 
v této továrně vždycky vysoká, podnik ztrá-
cel dech v mezinárodní konkurenci laciných 
(i když nekvalitních) textilních výrobků, 
které zaplavily celou Evropu. Koncem r. 
2006 prosakovaly zprávy, že Lonka je na 
tom velmi špatně. V únoru 2007 se uká-
zalo, že je to pravda: závod zastavil výrobu 
ponožek v červnu 2007, takže po 125 letech 
textilní výroby přestal podnik existovat. 
Dnes je v areálu továrny několik samostat-
ných provozoven technického charakteru, 
jedná se o autoopravny a řemeslné dílny.
Staronové Picháčkovy závody v bývalé Man-

dlerově továrně šly po válce do národní sprá-
vy. Výroba tam byla zahájena již 1. června 
1945 se 150 zaměstnanci. Válečný sortiment 
bývalé zbrojovky se přeorientoval na civilní 
produkty: hydraulické zvedací vozíky, mani-
pulační vozíky, nízkozdvižné vidlicové vozíky 
(paletové vozíky) či dokonce dětské kočárky. 
1. ledna 1946 přešel závod k n. p. Transporta, 
což byl pobočný závod Transporty Chrudim, 

vyrábějící pásové transportéty. V lednu 1947 
podnik vykazoval na 200 zaměstnanců. 
Výroba přepravníků ale pokračovala od roku 
1951 pouze v mateřském závodě v Chrudimi, 
v areálu toho roku vznikla příborská pobočka 
n. p. Tatra Kopřivnice.

Definitivní sloučení
Klokočov coby samostatná obec neměl po 

válce dlouhého trvání. Ke sloučení s Pří-
borem došlo 14. května 1948; oficiálně to 
bylo oznámeno přípisem Zemského národního 
výboru Ostrava z 21. května 1948. Od pová-
lečných let se stále méně lidí ve vsi zabý-
valo zemědělstvím, po vytvoření JZD již 
vůbec nikdo. Na druhé straně zde ale v 50. 
letech vyrostly podniky živočišné výroby, 
jako kravín a drůbežárna. Tam pracovaly 
především klokočovské ženy, muži většinou 
„robili“ v Tatrovce. Klokočov už zdaleka 
nebyl jednou velkou rodinou pokrevně 
příbuzných, „grunty už se nespojovaly“. 
Míra cizích, „neklokočovských“ rodin stále 
rostla, nejen z Příbora, ale i odjinud. 

Příště pokračování.

Pohled na dnešní ulici 9. května koncem léta 1914. V místě dnešních rodinných domů čp. 1141-43 stála 
posádková kasárna c. a k. armádní oděvní továrny v Klokočově u Příbora, Morava.
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s běžnými denními starostmi románových 
hrdinů, a to vše v barvitém obraze života 
vrcholného středověku.
Irská spisovatelka Lucinda Riley, autor-

ka románové ságy Sedm sester napsala 
samostatný román Italská dívka. Hlavní 
hrdinka Rosann má pouhých jedenáct let, 
když potkává Roberta Rossiniho, začínají-
cího operního pěvce, který navždy změní 
její život. Když slyšel její překvapivě krásný 

hlas, povzbudil ji, aby se věnovala zpěvu. 
S podporou svého bratra se vydává na cestu, 
která ji zavede od skromných začátků až po 
třpytivá jeviště nejprestižnějších světových 
operních domů. O pár let později se jejich 
životy opět protnou. Navzdory rozdílům 
věku i postavení se do sebe oba rodáci 
z Neapole vášnivě zamilují. Rosanna ovšem 
zanedlouho zjišťuje, že o Robertově minu-
losti zdaleka neví všechno…

Jistým tipem na příjemné předvánoční 
čtení je kniha Hrad ve Skotsku britské 
spisovatelky Julie Caplinové. Izzy McB-
rideová se stává majitelkou hradu. Díky 
odkazu prastrýce Billa se stala hradní paní 
s velkými plány a mizivou hotovostí. Stře-
chou sice zatéká, ale počet platících hostů 
roste. Zbývá už jen maličkost – během pár 
týdnů před Vánoci proměnit chátrající hrad 
v kouzelný hotel…

Program Muzea Novojičínska, p. o.
Centrum tradičních technologií Příbor – leden 2023
VÝSTAVA: 

„Pravěké“ kopřivové šaty
Deset let intenzivních výzkumů a expe-

rimentů s kopřivovým vláknem v Centru 
tradičních technologií Příbor má svůj výstup 
v podobě působivé výstavy „Pravěké“ ko-
přivové šaty. Ta prezentuje nejen samotné 
šaty zhotovené výhradně z vlákna kopřivy 
dvoudomé, ale také další doplňky a součástky. 
Všechny artefakty byly zhotoveny experi-
mentálním způsobem pouze primitivními ru-
kodělnými technikami bez použití moderních 
technologií a kovových nástrojů. 
Výstup je součástí dlouhodobého prezentač-

ního projektu Experimenty z CETRATu.

EXPOZICE: 
Zaniklý svět rukodělné výroby 
Expozice je věnována tradičním technologiím 

zpracování přírodních materiálů. Ve čtyřech 
sálech mohou příchozí zhlédnout celou řadu 
svébytných technik, které byly využívány 
v tradičním lidovém prostředí.

Experimentárium
Interaktivní expozice zaměřená na poznání 

rozličných textilních surovin a tradičních 
textilních technik. Jsou zde představeny 
běžné i netypické textilní suroviny, jejich 
zpracování, textilní techniky předení, tkaní, 
výroba šňůr, krosienka aj. Vybrané techniky 

je možné si v rámci návštěvy vyzkoušet.

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organi-
zace – Centrum tradičních technologií Příbor
Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191
e-mail: pribor@muzeumnj.cz
Web: www.muzeumnj.cz/pribor

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Program akcí – leden 2023
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup

Neděle
1. 1. TURISTICKÝ VÝLET Čtyřlístek 2023 Klub českých turistů Příbor 13.00 hod.

Úterý
3. 1. VERNISÁŽ Vernisáž fotografií Chodba u městské knihovny

Město Příbor, Fotoklub Příbor 17.00 hod. volný

Úterý
3. 1. PŘEDNÁŠKA Jak pracuje restaurátor Aula gymnázia Příbor 11.00 hod. volný

Neděle
8. 1. KONCERT Novoroční koncert Kulturní dům Příbor

Město Příbor 18.00 hod. 300 Kč

Úterý
25. 1. KINO Top Gun. Maverick Kulturní dům Příbor

Město Příbor 17.00 hod. 100 Kč

Úterý
25. 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Den otevřených dveří Gymnázium Příbor 14.00-17.00 hod. volný

Sobota
28. 1. PLES Společenský ples Kulturní dům Příbor

KDU-ČSL Příbor 19.00 hod. 150 Kč

Pondělí
31. 1. PŘEDNÁŠKA 9 mexických států Městská knihovna Příbor  17.00 hod. 40 Kč

PŘIPRAVUJEME
Sobota
12. 2. POUŤ Valentýnská pouť Areál sokolovny

Město Příbor 9.00 hod. volný

Sobota
18. 2. PLES Obecní ples Kulturní dům Příbor

Město Příbor 19.00 hod. 300 Kč
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28 MINUT INFORMACÍ Z PŘÍBORA denně 
ve 4.30 hod.          10.30 hod.           16.30 hod.           22.30 hod. 
PREMIÉRA  ZPRÁV - KAŽDOU NEDĚLI 
Vysíláme také: 
Magazín, o lidech z Příbora, kteří jsou šikovní (řezbáři, kováři, závodníci aj.).  
Příbor žije, pořad s tématy, o kterých se ve městě mluví. 
20 let je za námi, vysílali jsme před 20 lety v tentýž čas. 
Ohlédnutí, pořady z archivu. 
  
 

KONTAKTY                                                           tel. 776 725 909, 608 738 793 
Irena Nedomová, redakce                                   e-mail: televize-pribor@seznam.cz                    
Pavel Nedoma, technická podpora                                 nedoma.duyvis@seznam.cz 

https://www.televize-pribor.cz/  
FACEBOOK LTV PŘÍBOR                           Mediální podpora TV POHODA 
 

PF 2023 

 

 

 

 

 

I skrz vlákna pavučiny 
může být hezký pohled na svět. 

Záleží na úhlu pohledu. 
PŘEJEME VÁM, AŤ SE DOKÁŽETE V NOVÉM ROCE VYMOTAT 

Z KAŽDÉHO PROBLÉMU, AŤ SE DOKÁŽETE DÍVAT NA SVĚT                 
S OPTIMISMEM, LÁSKOU A HLAVNĚ VE ZDRAVÍ A ŠŤASTNÍ. 

 Irena a Pavel Nedomovi   

Foto: IN  
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K tanci a poslechu bude
hrát vynikající kapela

YPSILON

Městská organizace KDU–ČSL Příbor
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

Společenský
ples

Sobota 28.1.2023
od 19:00 hodin

v Kulturním domě
v Příboře

Cena vstupného 150,- Kč
Večeře 150,- Kč - nutná rezervace

Předtančení předvedou studentky ZUŠ Příbor,
můžete se dále těšit na tradiční domácí občerstvení,

slosovatelnou hru o ceny a mnoho dalšího.

Předprodej vstupenek a večeří od 9.1.2023, u p. Jitky Monsportové
v papírnictví Bonifác, denně 9-12 a 13-16 hod.
Tel. 608 459 827

Konání akce se bude odvíjet podle aktuálních
pro�epidemických opatření.

www.pribor.kdu.cz
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Vinotéka U Radnice 
& 

První příborská sýrárna 
 

Vážení přátelé dobrého vína, 

rok 2022 je za námi. Chtěli bychom Vám 
poděkovat za to, že jsme se celý rok potkávali        
a mohli si vzájemně předávat dobrou náladu. 
V tomto roce jsme byli spolu na dvoudenním 
zájezdu v Čejkovicích. Ve spolupráci s hotelem 
Lexor v Příboře jsme na řízených degustacích 
ochutnali skvělá vína. Na slevách jsme rozdali víc 
jak sedmnáct tisíc korun, 36 výherců si odneslo 
cenu v měsíčním losování. A protože je to už 
deset let, co jsme začali provozovat Vinotéku        
U Radnice, vylosovali jsme deset členů Klubu 
dobrého vína, kteří se podívali s námi na vánoční 
trhy ve Vídni. Věříme, že i následující rok bude 
neméně úspěšný, a taky chceme poděkovat 
Tramínu, Frankovce, Müllerovi i Merlotu, že 
nemáme blbou náladu.  
                                    Všechno nejlepší v roce 2023. 

LUNA PŘÍBOR 
                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA LEDEN 2023 
 

 

3., 10., 17., 24., 31. ledna 
Úterý 13:30 – 14:30, LUNA 

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry v tělocvičně ve spolupráci se školní družinou Sv. Čecha   

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

14. ledna 
Sobota 9:00 – 16:00, LUNA 
 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK „FIALKY“ 
Akce pro členky kroužku Mažoretek. 
Cena: 100 Kč (strava, pitný režim). Zájemci se mohou přihlásit do 12. 1. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, R. Johnová, tel. 607 953 300 
 

 

21. ledna 
Sobota 14:00 – 18:00, LUNA 
 

 

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.       Vede: K. Fojtíková 
 

Hedvábné tvoření - malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč + materiál.          Vede: K. Bukovjanová 
 

Valentýnské tvoření- valentýnské srdíčko z vlny– mokré plstění. 
Vstupné: 100 Kč                    Vede: K. Bukovjanová 
Akce pro veřejnost. Nutná rezervace místa! 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

21. ledna 
Sobota, 14:00 – 17:00, 
LUNA 

 

ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNE V ANGLIČTINĚ 
s lektorkou Ing. Radkou Jakešovou. 
Téma bude upřesněno na samostatném plakátku. 
Akce je určena pro děti od 4 let. 
Cena: 300 Kč     Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

 
 

3. února 
Pátek 8:00 – 16:00, LUNA  
 

 

Připravujeme 
 

Pololetní prázdniny ZIMNÍ SETKÁNÍ  
Akce pro děti z letního tvořivého tábora a jejich kamarády. 
Program: výtvarné tvoření, hry a soutěže.  
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby. 
Cena: 200 Kč (svačina, oběd, pitný režim a materiál)  
Na akci je nutné se přihlásit do 31. ledna. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 a J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

8. února 
Středa 9:00 - 12:00, LUNA 

 

MINIKARNEVAL  
Soutěže, hry pro malé děti a rodiče. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

13. – 17. února 
Pondělí - pátek 8:00 – 16:00, 
LUNA 
 

 

Jarní prázdniny  JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
Program: výtvarné tvoření, sportování v tělocvičně, hry a výlety. 
Rodiče mohou děti přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu, nutné účast nahlásit 
minimálně den předem. Cena za jednotlivý den 250 Kč, za týden1 000 Kč 
(oběd+2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, doprava). 
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby a teplé oblečení. 
Určeno pro děti do 13 let. Na akci je nutné se přihlásit do 9. února. 

 Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

S Lunou se nenudíte! 

 
 
 
 

LUNA PŘÍBOR 
 

MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

    Leden 2023 
 

 
4., 11,. 18., 25., 31. leden 
Středa, 9:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Hrátky 
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
Společný program pro rodiče s dětmi. 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

6. ledna 
Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
ZIMNÍ TVOŘENÍ – papírové vločky 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

13. ledna 
Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ - 
keramika 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

20. ledna 
Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
SNĚHULÁK Z PONOŽKY 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

27. ledna 
Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
ZIMNÍ OBRÁZEK Z KRUPICE 

Vstupné: 50 Kč 
 

  

SS  LLuunnoouu  ssee  nneennuuddííttee!! 
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Srdečně Vás zveme na 

2.18.

od        hodin 
v  Kulturním domě v Příboře

20

včetně večeře a přípitku 
9.  Vstupenka 3 0 0  KčPředprodej od  

v  Turistickém infocentru  

,

.a o zábavu se postará tvůrčí skupina 
MODRÁ MYŠ

HRDOBC I

2023
Těšit se můžete na kapelu                      YPS I L ON

skvělé drinky  Vám  namíchá bar  

OBECNÍ PLES

1. 
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 PŘÍBOR LEDEN
ÚNOR

22. 2.
STŘEDA

KINO: PRINC MAMÁNEK 
17:00 KULTURNÍ DŮM

40

VERNISÁŽ FOTOKLUBU PŘÍBOR 

PŘEDNÁŠKA 9 MEXICKÝCH STÁTŮ

NOVOROČNÍ KONCERT

KINO: TOP GUN MAVERICK

PŘEDSÁLÍ KNIHOVNY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

3. 1.

25. 1.

8. 1.

31. 1.

ÚTERÝ

NEDĚLE

STŘEDA

ÚTERÝ

KULTURNÍ DŮM

17:00

17:00

17:00

18:00

KULTURNÍ DŮM

100

100

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WEBU MĚSTA PŘÍBORA V SEKCI KALENDÁŘ AKCÍ 

21. 2.
ÚTERÝ

REFLEXNÍ TERAPIE PRO DĚTI
16:00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VALENTÝNSKÁ POUŤ
AREÁL U KOSTELA SV. VALENTINA  

12. 2.

18. 2. 

NEDĚLE

SOBOTA
OBECNÍ PLES

KULTURNÍ DŮM

9:00

20:00

BOOKSTART

ČLENOVÉ
PROJEKTU

300

300

TĚŠÍME SE NA VÁS
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