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Veselení o pouti aneb Pohádková zima 
u sv. Valentina

Srdečně zveme všechny občany na dvě 
stěžejní akce v  měsíci únoru, které se bu-
dou konat v  našem městě. První z  nich je 
již X.  Valentýnský ples města Příbora, 
který se bude konat v  sobotu 2. února od 
19.00 hodin v Kulturním domě. Připraven 
je pro vás bohatý program – večerem bude 
provázet ve velkém sále hudební skupina 
Rivieras. O  taneční zpestření se postará 
taneční sdružení Relax – skupina THARA 
z  Kopřivnice a nepřijdete ani o půlnoč-
ní překvapení či tolik oblíbené losování 
o vskutku hodnotné ceny. Zároveň speciál-
ně pro tuto příležitost pro vás otevřeme 
Polárium u cimbálu – občerstvení u cim-
bálové muziky (20.00 – 23.30 h). Věříme, 
že X. Valentýnský ples města Příbora bude 
příjemným zpestřením letošní zimy. 

A u zimy ještě zůstaneme. Další akcí, na 
kterou bychom vás rádi pozvali, je Veselení 
o  pouti aneb Pohádková zima u sv. Valen-
tina. Tradiční Valentinská pouť se letos bude 
konat v  neděli 17. února. Areál za kostelem 
sv. Valentina a sousedícím objektem TJ Sokol 
zaplní kouzelné bytosti známé z českých pohá-
dek. Můžete se těšit na valentinskou věštírnu, 
ukázky lidových řemesel, Rumcajsovu střelnici, 
dobové prodejní stánky plné příborských las-
komin i řemeslných výrobků a mnoho dalšího. 

Po celý den (09.00 – 16.00 h) bude také 
otevřeno Muzeum Novojičínska, p.o., kde si 
budete moci za snížené vstupné premiéro-
vě prohlédnout výstavu křížů z  depozitáře 
příborského muzea a unikátní výstavu Kůra, 
lýko, choroše, tráva.

Veselení o pouti Sv. Valentina zahá-
jíme pohádkovým jarmarkem v  09.00 h, 
poté nás od 09.30 h čeká mše v  kostele
sv. Valentina. Celá Valentinská pouť vyvrcho-
lí kolem 14.00 h závěrečným losováním va-
lentinských štěstí. Losy do slosovatelné sbírky 
si můžete již v předstihu (od pondělí 4. února) 
zakoupit v městském informačním centru. 

Věra Váňová, odbor rozvoje města – kultura
a cestovní ruch.

Foto: R. Jarnot, S. Slováková, archiv města Příbora.
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Z jednání rady města
Rada města Příbora na 55. schůzi dne 18. prosince 2012 
projednala 40 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy jednání osadních výborů a komisí.
- Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce za-

dávanou v  otevřeném řízení na akci „Stavební úpravy ulice 
Oldřicha Helmy“ a odsouhlasila základní obsah zadávací do-
kumentace k této veřejné zakázce.

- Uložila zpracovat analýzu dodávek služeb systému AMEBA 
s prohlížeči se srovnáním s jinými obdobnými systémy.

- Schválila pořadník pro přidělení bytů zvláštního určení v do-
mech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 1. 1. 
2013 do 30. 6. 2013. 

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výbě-
ru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Tvorba programu 
do vysílání Local TV – městská televize Příbor“, kterou po-
dala Mgr. Irena Nedomová. Zároveň rada schválila Smlouvu 
o poskytování činností televizního vysílání Local TV Příbor 
s vítězným uchazečem. 

- Souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové 
prostory v 1. patře objektu č. p. 560 v Lidické ulici v Příboře 
mezi pronajímateli a podnájemníkem společností Sindicate 
Entertainmemt s.r.o., Příbor.

- Zrušila obřadní síň Městského úřadu v Příboře v budově rad-
nice s platností od 1. 1. 2013 dle § 4 odst. 4/ Zákona č. 94/1963 
Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů.

- Schválila obřadní síň Městského úřadu v  Příboře v  budově 
piaristického kláštera v  Příboře č. p. 50 s  platností od 1. 1. 
2013 dle § 4, odst. 4/ Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění 
pozdějších předpisů.

- Schválila dodatek č. 8 Komisionářské smlouvy č. 195/06/KM/
MŠBMH mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
Příbor a Správou majetku města Příbor, s.r.o., Freudova 118, Příbor.

- Rozhodla schválit u příspěvkové organizace Základní školy 
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín změnu rozdělení účelo-
vě vázaných fi nančních prostředků v celkové výši 159 tis. Kč 
na jednotlivé účty následovně:

 č.ú. 558 - náklady z DDM       40.680,00 Kč,
 č.ú. 511 - opravy a udržování   118.320,00 Kč.

- Vzala na vědomí zprávu o kontrole vymáhání dlužného nájem-
ného za užívání obecních bytů v rozsahu dluhů nad 20.000 Kč.

- Uložila zaslat zprávu o kontrole vymáhání dlužného ná-
jemného za užívání obecních bytů v  rozsahu dluhů nad 
20.000 Kč k vyjádření SMMP s.r.o.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
pro realizaci akce „Těžba dříví v roce 2013 v městských lesích Příbor 
„s tím, že lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 18. 1. 2013. 

- Schválila Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
pro realizaci akce „Pěstební práce v roce 2013 v městských lesích Pří-
bor“ s tím, že lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 18. 1. 2013. 

- Vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou 
v otevřeném řízení na akci „Digitalizace povodňového plánu a vy-
budování varovného a vyrozumívacího systému ve městě Příboře“.

- Odsouhlasila základní obsah zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce „Digitalizace povodňového plánu a vybudování va-
rovného a vyrozumívacího systému ve městě Příboře“.

- Uložila opětovně zveřejnit návrh na pronájem garáže 
(levé) v suterénu domu č. p. 1303 v ulici Fučíkova o užit-
kové ploše 21m2 za dříve stanovených podmínek a s cenou 
200 Kč/m2/rok (termín do 21. 1. 2013).

- Uložila opětovně zveřejnit návrh na pronájem garáže 
(pravé) v suterénu domu č. p. 1303 v ulici Fučíkova o užit-

kové ploše 21m2 za dříve stanovených podmínek a s cenou 
200 Kč/m2/rok (termín do 21. 1. 2013).

- Schválila dodatek č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 6. 10. 1997 uza-
vřené mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 
58 Příbor a Českým zahrádkářským svazem, zahrádková osada 
„Sídliště“ spočívající v umožnění výstavby zahradních chatek.

- Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prá-
ce na akci „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č. p. 95 
– II. etapa – Rekonstrukce sociálního zařízení I.NP“.

- Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na akci „Parkoviště na ul. Jičínská v Příboře“.

- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě mezi městem Příborem 
a společností JAPSTAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449, 742 21 
Kopřivnice na akci „Rekonstrukce chodníků v Příboře“ zahr-
nující rozšíření předmětu díla o požadavky uplatněné majiteli 
přilehlých domů a odborem rozvoje dle předloženého návrhu.

Rada města Příbora na 56. schůzi dne 15. ledna 2013 pro-
jednala 39 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápis z jednání komise a výboru.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit II. Středně-

dobý plán rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města 
Příbora na období 2013 – 2017.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh Smlouvy 
o  spolupráci mikroregionu Lašská brána (členové: město 
Kopřivnice, město Příbor, město Štramberk, obec Hukvaldy).

- Schválila užití parcely č. 1378, k.ú. Příbor k  bezplatnému 
stánkovému prodeji pro  jednorázovou akci „Veselení a mše 
o pouti sv. Valentina“ dne 17. 2. 2013.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací o darování pro město 
nepotřebné části nemovitosti – pozemku parc. č. 3279/115 
ostatní plocha – manipulační plocha v  k. ú. a obci Příbor, 
z majetku města Příbora <anonymizováno> pro zřízení vjez-
du z ul. Štramberské k plánované čerpací stanici PHM na po-
zemku parc. č. 2922/222 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle přilože-
ného výkresu záborů, v předloženém znění.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pro-
dat z majetku města Příbora pro město nepotřebnou ne-
movitost nezatíženou věcnými břemeny –  pozemek parc. 
č. 2589/4 zahrada, k.ú. a obec Příbor, o výměře 150 m2 za 
těchto podmínek:
- pozemek za minimální kupní cenu 100 Kč/m2 ,
- plus cena za dřeviny nacházející se na pozemku, tj. 7.843 Kč,
- plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu 

nemovitostí. 
 Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
- Vzala na vědomí plán kulturních akcí na rok 2013.
- Schválila Směrnici č.1/2013 Správy majetku města Příbor, 

s r.o. k zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Vydala po zapracování připomínek Jednací řád Rady města 
Příbora s účinností od 1. 2. 2013.

- Stanovila pro rok 2013 počet pracovníků Městského úřadu v Pří-
boře, a to 48,1 pracovních úvazků, včetně dělnických profesí.

- Rozhodla přidělit Základní organizaci Českého svazu ochránců 
přírody 70/02 Nový Jičín, Záchranné stanici a centru ekologické 
výchovy Bartošovice na Moravě, se sídlem Palackého č. p. 74, 741 
01 Nový Jičín, IČ: 47657901 fi nanční dar ve výši 4.000 Kč z pro-
středků rozpočtu města, a to z rozpočtové části výdajů §3745.

- Vzala na vědomí informace k průběhu a výsledkům průzku-
mu zájmu o bydlení v Příboře. 

Informace
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- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek MÚ Příbor 
k 31. 12. 2012.

- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavře-
né mezi městem Příborem, náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor 
a Mateřskou školou Hájov s.r.o., Hájov 55, 742 58 Příbor ze dne 
21. 12. 2006 v rozsahu schváleném na 53. schůzi rady města.

- Doporučila ZM schválit přijetí daru do vlastnictví města Pří-
bora od <anonymizováno>- veřejnou část plynovodní přípojky 
na pozemku města na části  parc. č. 222/1 v k. ú. Prchalov, obec 
Příbor pro RD na pozemku parc. č. 163/3 v k. ú. Prchalov, obec 
Příbor v délce 2,56 m a v pořizovací hodnotě 23 636,80 Kč.

- Odložila projednání materiálu „Rekonstrukce střešního pláš-
tě budovy městského koupaliště v Příboře“.

- Uložila připravit alternativní řešení rekonstrukce střešní-
ho pláště provozní budovy městského koupaliště v Příbo-
ře místní úpravou stávající krytiny.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Výměna oken a dveří 
budovy  městského koupaliště v Příboře“, kterou podal uchazeč 
J PLUS L OKNA s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa.

- Schválila smlouvu o dílo na akci „Výměna oken a dveří bu-
dovy městského koupaliště v Příboře“ s uchazečem J PLUS L 
OKNA s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa a podmínila 
její podpis doplněním fi nančních prostředků potřebných pro 
realizaci této akce do rozpočtu města.

- Rozhodla v  souladu s doporučením hodnotící komise o vý-
běru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Parkoviště na 
ul. Štramberská (vedle haly TJ) v Příboře“, kterou podala fi r-
ma PB SCOM s.r.o., Boženy Němcové 685, 453 01 Hranice.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společnos-
tí PB SCOM s.r.o., Boženy Němcové 685, 453 01 Hranice na 
akci „Parkoviště na ul. Štramberská (vedle haly TJ) v Příboře“ 
za cenu 1 387 222,27 Kč s DPH a podmínila její podpis uvol-
něním prostředků z rozpočtu města.

- Uložila zveřejnit opakovaně pronájem obecního bytu č. 27 
o velikosti 2+1 v ul. U  Tatry 1484 v  Příboře za podmínky 
přistoupení k závazku dle ustanovení čl. 5 Pravidel pro při-
dělování bytů ve vlastnictví města Příbora, v platném znění. 

- Rozhodla v souladu s Čl. 5 Pravidel pro přidělování bytů ve 
vlastnictví města Příbora, v  platném znění, pronajmout byt 
č. 9 na ul. U Tatry 1484 v Příboře <anonymizováno>, za výši 
nabídky přistoupení k závazku Kč 55.000 Kč. 

- Rozhodla schválit „Místní pořadník“ pro přidělení obecních 
bytů 1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od 15. 1. 2013 do 
30. 6. 2013.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu Pravidel pro po-
skytování veřejné fi nanční podpory z rozpočtu města Příbora. 

- Doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 spočívající 
v přesunu fi nančních prostředků z položky rezerva na § 3111 
– Mateřské školy, položka realizace infra sauny pro MŠ Pio-
nýrů v následujícím rozsahu:

Paragraf Text Částka

Rezerva -270,00 tis. Kč

§ 3111
– Mateřské školy

MŠ Pionýrů – 
realizace infra sauny 

+270,00 tis. Kč

Celkem 0,00 tis. Kč

Zastupitelstvo města Příbora na 18. zasedání dne 
13. prosince 2012 projednalo 18 jednacích témat, z nichž 
mj. vybírám:

- Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za ob-
dobí od 51. do 53. schůze RM.

- Schválilo změnu účelu využití přiděleného příspěvku ve výši 
100.000 Kč společenství vlastníků bytových jednotek domu 
č.p. 103 na ulici Lidické v Příboře, zastoupené <anonymizováno>, 
a to z příspěvku na opravu střechy a komínových těles na příspě-
vek na opravu hydroizolace objektu č.p. 103, ul. Lidická v Příboře.

- Vzalo na vědomí informace k projednávání územního plánu.
- Prověřilo soulad návrhu územního plánu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů  a stanoviskem krajského úřadu.

- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí 2013.
- Schválilo rozpočtové opatření č. 9 spočívající v  přesunu fi -

nančních prostředků na paragrafu 6171 – Činnost místní 
správy z položek energie včetně PHM na položku Služby v ná-
sledujícím rozsahu:

paragraf text částka

§ 6171 energie včetně PHM -130,00 tis. Kč

služby +130,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč

- Schválilo rozpočtové opatření č. 10 spočívající v přesunu fi -
nančních prostředků z paragrafu 6112 - Místní zastupitelské 
orgány – položka Školení na paragraf  6171 –  Činnost místní 
správy – Kancelář vedení města – položka Školení v následu-

jícím rozsahu: 

paragraf text částka

§ 6112 školení -20,00 tis. Kč

§ 6171 školení +20,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč

- Schválilo 5. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2012 
v následujících objemech:

Příjmy 146 460,70 Kč což je snížení oproti 
schválené čtvrté změně 
rozpočtu města Příbora na 
rok 2012 o 22 476,00 tis. Kč

Výdaje 201 658,70 tis. Kč což je snížení oproti 
schválené čtvrté změně 
rozpočtu města Příbora na 
rok 2012 o 361,00 tis. Kč

Financování 55 198,00 tis. Kč což je zvýšení oproti 
schválené čtvrté změně 
rozpočtu města Příbora na 
rok 2012 o 22 115,00 tis. Kč

- Rozhodlo přesunout částku 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu měs-
ta na par. 6171 – Kancelář vedení města, položka: činnost dět-
ského zastupitelstva.

- Rozhodlo přesunout částku 60 tis. Kč z  par. 3612 – Bytové 
hospodářství, položka: Provedení auditu SMMP s.r.o. do re-
zervy rozpočtu města Příbora.

- Schválilo návrh rozpočtu města Příbora na rok 2013 v násle-
dujících objemech:

Příjmy 121 036,00 tis. Kč

Výdaje 117 028,00 tis. Kč

Financování -4 008,00 tis. Kč

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého a předcháze-
jícími hlasováními upraveného návrhu rozpočtu města Příbora 
na rok 2013.

- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 
2014 - 2015.

- Zrušilo usnesení ZM č. 8/7/2/2 (Zřízení fondu rozvoje bydlení).
- Schválilo Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na ob-

dobí 2013 – 2017.
- Souhlasilo s  podáním přihlášky a s účastí v  soutěži Obec 

přátelská rodině.
- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplat-

ku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí.
- Vydalo Jednací řád Zastupitelstva města Příbora s účinností od 

1. 1. 2013.
- Schválilo výplatu mimořádných odměn členům výborů Za-

stupitelstva města Příbora a komisí Rady města Příbora za rok 
2012 dle předloženého návrhu s tím, že odměny členů kontrol-
ního výboru budou vyplaceny dle pozměněného návrhu před-
sedy kontrolního výboru a odměny členů fi nančního výboru se 
navyšují o 100 Kč na osobu oproti předloženému návrhu.

- Udělilo Cenu města Příbora paní Evě Burdové.

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor.
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Úvodník

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍBORA

Nabídka bezplatné propagace 
na webových stránkách města Příbora

Vážení čtenáři,

město Příbor požádalo soukromou uměleckou školu 
AVE ART Ostrava o zpracování návrhů na novou grafickou 
podobu Měsíčníku města Příbora. Byli jsme vedeni sna-
hou o moderní a dynamický design Měsíčníku, který bude 
obsahovat i osobitý prvek pro naše město. Studenti zaslali 
celkem 30 návrhů, ze kterých byl ve spolupráci s vedením 
města a odborem rozvoje města vybrán ten, který právě dr-
žíte v rukou. Jeho autorkou je 17 letá studentka Veronika
Maňáková. 

Další významnou změnou od únorového čísla Měsíčníku je 
zahájení spolupráce s tiskárnou Kleinwächter z Frýdku-Místku, 
která se na základě předložení nejvýhodnější nabídky ve výběro-
vém řízení stala dodavatelem tiskařských služeb.

V průběhu roku 2013 bude v Měsíčníku a na webových 
stránkách města Příbora www.pribor.eu zveřejněna anketa, zda 
se vám nová grafi cká úprava Měsíčníku líbí či nikoliv. 

Příjemné čtení všem čtenářům Měsíčníku města Příbora přeje

Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy.

Dne 13. 12. 2012 byl Zastupitelstvem města Příbora usne-
sením č. 18/7/1/3 vydán Územní plán Příbora. Účinnosti nabyl 
dne 30. 12. 2012.

Územní plán Příbora je pořízen pro celé správní území, tj. 
pro katastrální území Příbor, Klokočov u Příbora, Hájov a Pr-
chalov. Stanovuje pro řešené území urbanistickou koncepci, 
tedy základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot 
a plošného a prostorového uspořádání území, dále koncepci 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 

Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí.

Úplná dokumentace Územního plánu Příbora je přístupna 
veřejnosti k nahlédnutí u pořizovatele - Městský úřad Příbor, 
odbor rozvoje města, náměstí S. Freuda 19, 2.NP, dveře č. 13a, 
742 58 Příbor, tel. 556 455 421, 556 455 450 nebo na webových 
stránkách www.pribor.eu pod odkazem MĚSTO / ÚZEMNÍ 
PLÁN.

Ing. arch. Renata Šablaturová.

Veškeré fi rmy, podnikatelé, organizace, provozovny apod. 
mají možnost BEZPLATNĚ umístit na ofi ciálních webových 
stránkách města Příbora www.pribor.eu své profi ly a především 
kontakty. Stačí informace (popř. fotky) zaslat na e-mail: kola-
rova@pribor-mesto.cz nebo se osobně dostavit do kanceláře 

vedení města. Některé fi rmy již této služby využívají, a proto 
bychom je touto cestou chtěli poprosit o kontrolu, popř. aktu-
alizaci údajů. 

Na spolupráci se těší pracovnice kanceláře vedení města.

K financování sportu v Příboře
Zákon o obcích mezi jinými rovněž ukládá pečovat o vše-

stranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

Jednou z oblastí, kde město vkládá fi nanční prostředky, je 
oblast sportu a ostatních volnočasových aktivit, které jsou za-
jišťovány ve většině případů zájmovými spolky a sdruženími 
působícími na území města. Jejich fi nancování je různé a  je-
jich činnost je závislá především na příspěvcích, darech od 
sponzorů, zisku z vedlejších aktivit, v neposlední řadě potom 
ze zdrojů, které na tuto činnost vyčlení město ze svého roz-
počtu.

Změnou tzv. loterijního zákona s účinností od 1. 1. 2012 
došlo k tomu, že odvody z hazardu již nesměřují do sportu, ale 
většina z těchto prostředků je nově přidělována do rozpočtu 
obcí. Je na rozhodnutí jednotlivých obecních zastupitelstev, 
kolik z těchto přijatých prostředků přerozdělí právě na spor-
tovní aktivity.

A jak tomu bylo v roce 2012 v Příboře?

Celková částka, kterou město získalo do rozpočtu jako 
odvod z loterií a výherních automatů, činila 2,94 mil. Kč. 

Na zajištění provozu a údržby zařízení, která jsou ve vlast-
nictví města nebo sportovních organizací, vydalo město tyto 
fi nanční prostředky:

Příspěvky
-  Základní škola Jičínská  60 000 Kč
 (zpracování žádosti o dotaci na stavbu venkovního
 sportovního hřiště)
-  Základní škola Npor. Loma (zpracování žádosti
 o dotaci na stavbu venkovního sportovního hřiště)  150 000 Kč
 (dodávka světelné výsledkové tabule) 185 000 Kč
-  podpora sportovních aktivit v Hájově   15 000 Kč
-  údržba a provoz skateparku a horolezecké stěny  79 000 Kč
-  TJ Sokol Příbor 281 300 Kč
-  Fotbalový klub Primus Příbor 166 500 Kč
-  SVP Tsunami 22 500 Kč
-  TJ Příbor 973 500 Kč
-  Klub českých turistů Příbor 5 500 Kč
-  horolezecký oddíl 10 000 Kč
-  basketbalový klub 278 500 Kč
-  tenisový klub 30 500 Kč
-  volejbalový klub 12 000 Kč
-  SK Elita 5 000 Kč
-  klub minigolfu 12 000 Kč
-  kynologický klub 10 000 Kč

Z rozpočtu města tak bylo vydáno na sportovní aktivity 
celkem 2 296 300 Kč, což představuje 78,1 % přijatých peněz 
z odvodů z loterií a výherních automatů.

Ing. Milan Strakoš – starosta.
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V rámci druhého cyklu komunitního plánování rozvoje so-
ciálních služeb a ostatních aktivit ve městě Příboře proběhlo 
na území města v říjnu minulého roku dotazníkové šetření 
zaměřené na spokojenost obyvatel se sociálními službami ve 
městě Příboře a mapování jejich potřeb v sociální oblasti.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 169 osob starších 
15  let věku. Z celkového počtu dotázaných bylo 65 % žen. 
Nejpočetněji zastoupenou sociální skupinou byly osoby 
v  zaměstnaneckém poměru – 55 %. Dotazníkového šetření 
se zúčastnilo také 12 % osob se zdravotním postižením.

Respondenti měli možnost vyjádřit se k různým oblastem 
sociální sféry ve městě. Jednou z těchto oblastí byla infor-
movanost o sociálních službách. Dvě třetiny dotázaných na 
dotaz, zda považují informace o poskytovaných sociálních 
službách ve městě za dostatečné, odpovědělo kladně. Jak lze 
vidět v níže uvedeném grafu, za nejčastější zdroj informací, 
na který by se občané v případě potřeby obrátili, označili re-
spondenti shodně městský úřad a poskytovatele sociálních 
služeb. Tento fakt můžeme považovat za výsledek snahy 
městského úřadu o informovanost a propagaci sociálních 
služeb ve městě prostřednictvím pravidelné prezentace na 
webových stránkách města a zpracováním a pravidelnou ak-
tualizací Katalogu sociálních služeb a nabídky volnočasových 
aktivit města Příbora.

Podstatou tohoto šetření bylo zjištění, které sociální 
služby občané města využívají a které jim naopak scházejí. 
Zaměřili jsme se také na to, jak hodnotí úroveň sociálních 
služeb. Do seznamu využívaných služeb jsme zařadili i dal-
ší služby, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale svou 
činností se významně podílejí na sociální pohodě obyvatel. 
Výsledky ukázaly, že nejčastěji využívané sociální služby jsou 
zaměřené na seniory.  Jedná se zejména o pečovatelskou služ-
bu, kterou využívá 9  % respondentů. 19  % oslovených oby-
vatel Příbora využívá služby Střediska volného času Luna, 
které sice podle zákona o sociálních službách není sociální 
službou, ale svou nabídkou aktivit oslovuje mladou i střední 
generaci obyvatel. Služby střediska volného času Luna byly 
také nejlépe hodnocenou aktivitou. 

Z chybějících sociálních služeb uváděli respondenti nej-
častěji noclehárnu, tuto sociální službu postrádá 22  % re-
spondentů. 21 % respondentů uvedlo, že by v Příboře uvítali 
nízkoprahové centrum pro děti a mládež a sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s  dětmi.  Takřka na stejné úrovni 
poté azylový dům, nízkoprahové denní centrum a terénní 
programy, tedy sociální služby zaměřené na osoby v tíživé 

sociální situaci. V dotaznících často zaznělo, že občanům 
ve městě schází odborné poradenství v oblasti finanční gra-
motnosti. 

Jak ukazuje uvedený graf, dle názorů respondentů, by 
město Příbor mělo zaměřit pozornost na rodiny s dětmi – 
tuto možnost označilo 32 % dotázaných občanů. Více sociál-
ních služeb pro seniory by uvítalo 17 % respondentů a 14 % 
by se více zaměřilo na mládež, zejména na tu, která tráví svůj 
čas neorganizovaným způsobem a dále na osoby v tíživé so-
ciální situaci.

K dotazu, zda je ve městě dostatek bezbariérových přístu-
pů, 51 % respondentů uvedlo, že ve městě scházejí bezbarié-
rové přístupy v budově městského úřadu, dále jej respondenti 
postrádají v budově pošty, v budově správy majetku města 
a také například v knihovně. Zajímavým postřehem a připo-
mínkou občanů bylo, aby se město zabývalo i odstraněním 
komunikačních bariér u  lidí se zrakovým a sluchovým po-
stižením.  

Respondenti měli možnost vyjádřit, co považují za nej-
větší sociální problém ve městě. Tato otázka byla konci-
povaná s  možností volné odpovědi. Většina respondentů 
označila za nejpalčivější problém vzájemné soužití obyvatel 
domu čp.  247 v Jičínské ulici a také celkově špatný tech-
nický stav tohoto objektu. Z dotazníkového šetření dále 
vyplynulo, že občané města vnímají jako problém chování 
nepřizpůsobivých občanů, obtěžující okolí svým chováním, 
které je většinou ovlivněno alkoholem i jinými návykovými 
látkami. 

Na základě zjištění potřeb z uvedeného dotazníkového 
šetření a jednání pracovních skupin komunitního plánování 
zastupujících seniory, osoby se zdravotním postižením, ro-
diny, děti, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd. byly ve 
II. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních 
aktivit ve městě Příboře na období 2013 – 2017 stanoveny 
priority a opatření, které by právě měly řešit uvedené problé-
my a potřeby obyvatel města. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří 
jste zapojili do dotazníkového šetření. Vaše náměty a připo-
mínky byly pro nás cenným zdrojem informací.

Mgr. Aneta Seibertová, 

členka pracovní skupiny pro komunitní plánování.  

Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného 
na spokojenost obyvatel se sociálními službami ve městě 

Příboře a mapování jejich potřeb v sociální oblasti.
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Termíny svozu popelových nádob od 1. ledna 2013:
Svozová fi rma AVE CZ předkládá platný harmonogram 

svozů popelových nádob.

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

9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs. armády, Etzlova, Freu-
dova, Gagarinova, Hluboká, Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, 
Juráňova, K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní, Lidická, 
Lomená, Luční, Masarykova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, 
Na Kamenci, Nádražní, nám. S. Freuda, Nerudova, O. Helmy, 
Okružní, Ostravská, Osvobození, Pod Hradbami, Pol. vězňů, 
R. Volného, Říční, Sadová, Štefánikova, Štramberská, Švédská, 
Tovární, Tržní, Tyršova, U Brány, Zahradní, Zámečnická.
Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně  každý pátek
2) 1x za 14 dní  pátek - sudý týden
3) 1x za 4 týdny v těchto termínech:
18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8, 27.9., 
25.10., 22.11., 20.12. (jedná se o liché pátky).

II. Nádoby 120 l a 80 l – ulice ( úterní svozy):
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova, Dukelská, 

Dvořáková, Erbenova, Frenštátská, Fučíkova, J. Hory, J. Rašky, 
Jirá skova, K. H. Máchy, Kamenná, Kašnice, Komenského, Kpt. 
Jaroše, L. Janáčka, Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, 
Nábřeží, Nová, Palackého, Pod Haškovcem, Remešova, Šafa-
říkova, Sládkova, Šmeralova, Smetanova, Stojanova, Sušilova, 
Sv.  Čecha, Švermova, Úzká, V  Kopci, Větřkovská, Víznarova, 
Vrchlického, Wolkerova, Žižkova.

Sváží se podle domluvených četností svozů:

1) 1x týdně  každé úterý

2) 1x za 14 dnů  úterý - sudý týden

3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech:

15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8, 24.9., 22.10., 
19.11., 17.12 (jedná se o liché úterky ).

PRCHALOV
1) 1 x za 14 dní     pátek – sudý týden 

2) 1 x za 4 týdny    pátek - data měsíčních svozů jsou:

11.1, 8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 31.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 
15.11., 13.12.

 

HÁJOV
1) 1 x za 14 dní   pátek – lichý týden 

2) 1 x 4 týdny    pátek  -  data měsíčních svozů jsou:

18.1.,  15.2.,  15.3.,  12.4., 10.5., 7.6.  5.7.,  2.8.,  30.8., 27.9.,  
25.10.,  22.11.,  20.12.

 

III. Nádoby 1100 l

Se svážejí podle domluvených četností:

1) 1x týdně – úterý

2) 2x za týden - úterý, pátek     

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU ZÁJMU O BYDLENÍ
Ve dnech od 1. 11. 2012 do 17. 12. 2012 proběhl Průzkum 

zájmu o bydlení. Průzkum se týkal lokality Za školou Npor. 
Loma a možné přestavby dvou nebytových objektů na objekty 
bytové, a to objektu bývalého DDM v Masarykově ulici č. p. 586 
a objektu bývalé ZŠ v Dukelské ulici č. p. 1346. 

Dotazník, který byl opakovaně zveřejněn v Měsíčníku města Pří-
bora, regionálních periodikách a na webových stránkách města Pří-
bora, vyplnilo a doručilo celkem 49 respondentů, kteří vznesli celkem 
74 požadavků (18 respondentů uvedlo více než jeden požadavek).

V  případě lokality „Za školou“ dotazník nabízel bydlení 
v bytových domech i možnost individuální zástavby. O indivi-
duální zástavbu projevilo zájem 11 respondentů. Jejich běžný 
požadavek odpovídal parcele velikosti cca 800 m2 za jednotko-
vou cenu v rozmezí 500-600 Kč/m2.

Požadavky respondentů na nájemní bydlení jsou shrnuty 
v následující tabulce: 

1+1 2+1 celkem

Masarykova 586 9 7 16

Dukelská 1346 10 16 26

Za školou 3 17 20

Celkem 22 40 62

Z výše uvedeného tabulkového přehledu vyplývá, že respon-
denty oslovilo nájemní bydlení jak v nových bytových domech 
v lokalitě Za školou, tak v rekonstruovaných objektech bývalého 
DDM, resp. základní školy. Pro porovnání je třeba uvést předpo-
kládaný počet bytových jednotek (BJ) v jednotlivých objektech:

-  DDM, Masarykova 586 … cca 10 BJ 

-  ZŠ, Dukelská 1346 … cca 25 BJ, resp. pouze 12 BJ v pří-
padě rozdělení objektu na bytovou a nebytovou část

-  bytový dům Za školou … cca 6-10 BJ/1 bytový dům 

Věková struktura respondentů

do 25 roků
26 - 35 
roků

36 - 50 
roků

nad 50 
roků

počet 16 17 6 9

Pro dokreslení uvádíme přehled věkové struktury zájemců 
o bydlení. Podle očekávání je dominantní skupina lidí do 35 let 
věku, která ještě nemá vyřešenu otázku bydlení. Následuje ka-
tegorie osob nad 50 let, která reaguje na změněné potřeby v ob-
lasti bydlení (např. z důvodu osamostatnění potomků). Střední 
generace má otázku bydlení většinou již vyřešenou.

V 16 případech byla respondenty uvedena možnost fi nanční 
spoluúčasti ze strany zájemce o bydlení, z toho 14x ve výši do 
100 tis. Kč, 2x nad 100 tisíc Kč. Naopak 11x byla vybrána mož-
nost bez fi nanční spoluúčasti, zbytek respondentů se nevyjádřil 
(nebyl to povinný údaj).

Výsledky průzkumu zájmu o bydlení ve městě Příboře bu-
dou do projektových záměrů promítnuty následovně:

- v lokalitě „Za školou“ bude vypracována územní studie, kte-
rá je vymezena novým Územním plánem Příbora a je pod-
mínkou pro rozhodování v území. Územní studie bude řešit 
parcelaci, veřejnou infrastrukturu i dopravní obslužnost. Tato 
lokalita bude prioritně zaměřena na individuální výstavbu 
rodinných domů a doplněna možností výstavby nízkopodlaž-
ních bytových domů;

- dalším krokem v realizaci záměru přestavby objektů bývalého 
DDM na ulici Masarykově a bývalé ZŠ Dukelská na objekty 
pro účely nájemního bydlení je zpracování studie proveditel-
nosti uvedeného záměru. Studie je zaměřená na snížení ener-
getické náročnosti obou objektů a dispoziční řešení bytových 
jednotek. Předpokládaný termín dokončení studie je březen 
2013.

Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor.
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POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA A ODKLAD 
POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků 
základní školy pro školní rok 2013/2014 bychom Vám rádi po-
dali informace týkající se povinné školní docházky a možnosti 
odkladu povinné školní docházky, které vycházejí z § 36, § 37 
a § 38 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Obec zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní do-
cházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí 
umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvlášt-
ním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených 
při těchto školských zařízeních. Obec stanovuje v souladu se 
školským zákonem školské obvody spádové školy. Do spádové 
školy jsou přednostně přijímání žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu 
ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné vý-
chovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou 
péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve škol-
ském rejstříku. Zákonný zástupce žáků může pro žáka zvolit 
i jinou než spádovou školu. 

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. (Pro školní rok 2013/2014 se 
jedná o děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a děti s odlo-
ženou školní docházkou v r. 2012.)

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013 
do konce června 2014 příslušného školního roku, může být 
přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 
2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-
-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte naro-
zeného v období od září do konce prosince k plnění povinné 
školní docházky je také doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a  odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce. (Pro školní rok 2013/2014 se jedná 
o děti narozené od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008.)

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, 
nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne se-
dmnáctého roku věku a vztahuje se na:

- státní občany České republiky

- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území 
České republiky pobývají déle než 90 dnů,

- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České 
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

O odkladu školní docházky rozhoduje podle §37 
odst.  1  školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, 
kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní 
docházky odloží ředitel školy o jeden školní rok na základě pí-
semné žádosti zákonné zástupce dítěte podané nejpozději do 
31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku. Žádost o odklad školní docházky musí 
být doložena doporučujícím posouzením příslušného škol-

ského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posou-
dit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné 
školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař 
nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě 
v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže měl by provést tako-
vé posouzení odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast 
specializuje. 

(Pro školní rok 2013/2014 musí být písemná žádost o od-
klad povinné školní docházky podána do 31. května 2013.)

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní 
docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspě-
lost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 
souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu 
prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné 
školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní do-
cházky a lze předpokládat, že to vyrovná vývoj dítěte, může 
zákonný zástupce dítěte po dobu odkladu školní docházky ne-
chat dítě vzdělávat:

- v posledním ročníku mateřské školy nebo

- v přípravné třídě základní školy, pokud je zřízena

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do za-
hájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor.

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

základních škol z ízených m stem P íbor a ást spole ného 
školského obvodu základní školy se uskute ní 

 
 

Z Á P I S 

k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014, 
který se bude konat ve školách: 

 

 Základní škola Npor. Loma P íbor Školní 1510 okres 
Nový Ji ín, p ísp vková organizace 

 

 Základní škola P íbor, Ji ínská 486, okres Nový Ji ín  
 

v pátek 8. února 2013 od 13:00 do 18:00 hod. 
 
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dít tem 
 

 narozeným od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007, 
 s odloženou školní docházkou z r. 2012. 

 Na žádost zákonného zástupce m že být      
zapsáno i dít  narozené v termínu od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008.  

  
  

 U zápisu p edložte: 

- rodný list dít te, 
- ob anský pr kaz zák. zástupce. 

 
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyv šena na informa ních 

tabulích m stského ú adu a ve školách 
 
 

M stský ú ad P íbor 
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Město Příbor v souladu s „Pravidly pro přidělování bytů ve 
vlastnictví města Příbora“  schválenými 46. schůzí Rady města 
Příbora dne 25.09.2012

vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem 
obecního bytu  za podmínky přistoupení k závazku

· Označení bytu: Příbor, U Tatry 1484,  byt č. 27,  VII. NP, 

velikost bytu 2+1 o celkové ploše 57,70 m2

· Minimální výše přistoupení k závazku: 50.000,- Kč
· Popis bytu: 2 pokoje + kuchyň, předsíň, WC, koupelna, sklep 
· Výše nájemného bez záloh: 2.463,- Kč 
· Stav bytu: byt je vylíčený, stav odpovídá běžnému opotřebení
· Vybavení bytu: plynový sporák, kuchyňská linka, 2 ks vo-

doměru, 3 digitální měřiče spotřeby tepla, 3 termoregulační 
ventily, plastová okna. Dům je po celkové revitalizaci v roce 
2010.

Organizační pokyny:

· žadatel musí být občan starší 18 let, který není vlastníkem ani 
nájemcem bytu nebo domu. Upozorňujeme, že žádost mo-
hou podat v souladu s Čl. 5 odst. 16 platných pravidel i zá-
jemci, kteří nemají trvalý pobyt na území města Příbora;

· prohlídka bytu je možná po dohodě se zaměstnancem Správy 
majetku města Příbor s.r.o, tel.:  556 723 787,  556 723 788;

· formulář přihlášky obdržíte na Městském úřadě v  Příboře, 
nám. S. Freuda 19, Odboru rozvoje města, II. patro, dveře 
č. 13a); 

· vyplněnou přihlášku odevzdejte v zalepené obálce na poda-
telně Městského úřadu Příbor (informační centrum v příze-
mí), náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor v termínu do 8. úno-
ra 2013 do 13.00 hod.. Obálku označte v levém horním rohu 
adresou a číslem bytu: Příbor, U Tatry 1484, byt č. 27 

 

 Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku na 
přistoupení k závazku. V  případě rovnosti nejvyšších nabídek 
rozhodne rada města o budoucím nájemci losem. Závazně na-

bídnutá částka bude určeným nájemcem bytu  jednorázově za-
placena před uzavřením nájemní smlouvy.

Bližší informace k  pronájmu obecního bytu za podmínky 
přistoupení k závazku získáte na www.pribor.eu pod odkazem 
Bytová problematika (Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnic-
tví města Příbora).

Opakované zveřejnění bytu s dluhem bylo schváleno na 56. 
schůzi Rady města Příbora dne 15. 1. 2013 usnesením č. 56/34/2.

  Ing. Milan Strakoš, starosta.

Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním 
moderních metod k efektivnímu řízení úřadu

jsme se vydali v roce 2011 díky stejnojmennému dvouleté-
mu projektu fi nancovaného z prostředků Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu (reg. č. projek-
tu: CZ.1.04/4.1.01/57.00045). Stáli jsme před problémem, jak 
nejlépe realizovat vizi našeho městského úřadu „Odborností 
a vstřícným jednáním zvyšovat kvalitní služby občanům“. Z to-
hoto důvodu jsme realizovali projekt, jehož cílem je zefektiv-
nění fungování městského úřadu cestou vzdělání a zavedením 
moderních metod v oblasti řízení lidských zdrojů. Jeho realizace 
byla ukončena 31. 12. 2012.

Projekt byl zahájen vstupní analýzou efektivity procesů říze-
ní lidských zdrojů a analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců 
úřadu. Následovalo zpracování kompetenčních modelů jednot-
livých pracovních pozic a na ně navazující kompetenční mana-
žerské diagnostiky a rozvojové/řídící diagnostiky pracovníků 
úřadu. Diagnostiky poslouží ne-
jen jako zpětná vazba pracovníko-
vi (jakým směrem by se měl dále 
rozvíjet), ale poslouží i jako pod-
klad pro hodnocení zaměstnanců 
a k sestavení vzdělávacích plánů. 

Tím výčet produktů vzniklých díky projektu nekončí. Jeho 
nedílnou součástí se stala směrnice pro hodnocení zaměstnan-
ců a nový etický kodex obsahující jasnou defi nici standardů fi -
remní kultury úřadu. Na tvorbu nových produktů navázala ško-
lení pro vedoucí pracovníky úřadu a členy zastupitelstva. 

Jedním z největších přínosů projektu jak pro vedení úřadu, 
tak pro zaměstnance je zavedení hodnotícího systému, který by 
měl zvýšit motivaci zaměstnanců pracovat efektivněji. Vedoucí 
pracovníci tak získají účinný nástroj motivace. 

Prostřednictvím optimalizace personálních procesů, zavá-
děním moderních nástrojů personálního řízení a odbornou pří-
pravou vedoucích zaměstnanců a politiků budujeme moderní 
a kvalitní systém řízení lidských zdrojů.

Ing. Iveta Busková, projektová manažerka dotace.

Jubilanti – únor 2013

Ludmila Tabášková

Ludmila Sviderková

Josef Sedonik

Stanislav Friedl

Drahomíra Balátová

Emília Rajnohová

Emilie Vágnerová

Marie Přívětivá

Zuzana Říčková

Bohumil Bača

Otto Jahoda

Božena Štolfová

Marie Follnerová

Marie Hladká

Danuška Balcarová

Ludmila Matulová

Kristína Bartošová

Gratulace

Pronájem volného bytu

Blahopřejeme jubilantům narozeným v únoru.
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POŽÁR V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

21. ledna brzy ráno se k „růžovému“ Domu s pečovatelskou 
službou v Příboře sjelo pět jednotek hasičů a šest sanitek záchran-
né služby.

Brzy se stala Jičínská ulice neprůjezdnou. Jednotky hasičů 
- dvě z Nového Jičína, dobrovolní hasiči z Příbora, Štramberka 
a  Kopřivnice měli plné ruce práce, stejně jako zdravotníci. Ve 
3. nadzemním podlaží hořel byt s balkonem směrem do dvora. 
Hasiči dostali požár pod kontrolu za necelou hodinu.  

Dům má 30 bytů a bydlí v nich 33 obyvatel. Ne všichni ale byli 
ono nešťastné ráno doma. Ti, kteří spali doma, byli evakuováni 
po schodišti, někteří z vyšších pater se dostali ven po hasičském 
žebříku. Následně byla všem poskytnuta v přízemí budovy, ve sta-
cionáři, první lékařská pomoc. 

Evakuováno tak bylo 26 obyvatel. Dvěma seniorkám, bohužel, 
už záchranáři nedokázali pomoci. Zemřela žena v bytě, kde požár 
vznikl, a druhá z bytu nad ní, ale o dvě patra výš. V těžkém stavu 
byl do nemocnice v Ostravě do hyperbarické komory převezen 
68 letý muž. Záchranáři ho našli v bezvědomí. Další čtyři ženy 
sanitky převezly do nemocnice v Novém Jičíně. 

Ve stacionáři nakonec zůstalo 21 nájemníků.  Po psychické 
stránce - dobrým slovem a také například zabalením do dek po-
máhali seniorům pracovnice příborské radnice, konkrétně  sociál-
ního odboru a kanceláře vedení města, dále pracovnice Diako-
nie a také vedení města - místostarostka a starosta Příbora. Ti 
navíc organizovali následnou pomoc seniorům. Rozhodli o pře-
místění lidí, kteří se během chvilky ocitli bez střechy nad hlavou, 
do budovy bývalé školy v Dukelské ulici, konkrétně do střediska 
volného času Luna. Tam bylo odvezeno 18 seniorů. Přišli za nimi 
všichni obvodní lékaři z Příbora. Mnohým babičkám dědečkům 
přivezli léky, prohlédli je a promluvili si s nimi.  Město zajistilo 
vodu a také obědy ze školní jídelny Komenského. 

A to už se ozývala první města, organizace, charity. Všichni 
nabízeli pomoc - například Nový Jičín nabídl dva byty ve svém 
domě s pečovatelskou službou. Město Příbor nakonec přijalo na-
bídku z Kopřivnice. A tak bylo brzy odpoledne šest seniorů pře-
vezeno do domu s pečovatelskou službou právě tam. Pro ostatní 
si přijeli rodinní příslušníci. 

Den po požáru 22. ledna panoval v domě čilý ruch. Do bytů 
- vždy za asistence policie, protože všechny byty byly zapečetěny,  
přicházeli buď rodiny nájemníků - pro různé věci svým babič-
kám a dědečkům, nebo sami nájemníci. A taky se tady pracova-
lo. Správa majetku města Příbora zajistila montáž nových dveří, 
těch, které byly násilně vylomeny. Opravovala se elektroinstalace 
a začaly práce související se zprovozněním topení a dodávkami 
teplé a studené vody. Další den měla nastoupit sanační fi rma, kte-
rá má zkušenosti s byty a domy postižených požáry. V té době 
se předpokládalo, že práce v domě - kromě bytu, v němž hořelo,  
budou ukončeny kolem 29. ledna. Teprve poté dojde ke stěhování 
nájemníků zpět do jejich bytů. 

Zda se bude uvažovat o nainstalování hlásičů požárů, zatím 
není rozhodnuto.  Správce domu (Správa majetku města Příbora) 
bude tuto otázku konzultovat s městem i hasiči, a pak se uvidí.

Předběžná škoda je odhadnuta na 600 - 700 tisíc korun. Hned 
po požáru město jednalo s pojišťovnou. Příčinu požáru 22. ledna 
ještě policisté neznali.

Co říct na závěr? Na tom, že práce všech záchranářů - hasičů 
i zdravotníků, policistů i strážníků byla naprosto profesionální, se 
shodují všichni, kteří mohli jejich práci sledovat.  Dá se ale říct, že 
to se jaksi předpokládá. Že ještě navíc se záchranáři k evakuova-
ným seniorům chovali velmi ohleduplně a hlavně trpělivě, stojí za 
obrovské díky. Také je třeba poděkovat všem, kteří s vylekanými 
obyvateli domu byli po celou dobu až do jejich předání do Kop-
řivnice a do rodin a ani potom neztratili s nimi kontakt. A je třeba 
poděkovat i těm, kteří nabídli následnou pomoc. Z mého pohledu 
mohu říct, že v kritické situaci všechno fungovalo, jak mělo….

Irena Nedomová, Local TV Příbor, www.televize-pribor.cz

Foto: HZS MSK, Policie ČR Nový Jičín.

Souhrn kácení a výsadeb
Vážení čtenáři, 

v  následující tabulce předkládáme souhrnnou informaci 
o počtu kusů kácených a vysázených dřevin v uvedených létech 
na pozemcích ve vlastnictví města Příbora. Kácení a výsadby byly 
prováděny v katastru města Příbora, Hájova a Prchalova. Samotné 
výsadby i kácení dřevin probíhaly jak v zastavěných částech výše 
vedených katastrálních územích, tak i mimo tyto lokality.       

Rok
Počet kácených

 dřevin
Počet vysázených 

dřevin

2009 82 ks 66 ks

2010 19 ks 48 ks

2011 30 ks 55 ks

2012 67 ks 88 ks

Celkem 198 ks 257 ks

Zpracovala: Andrea Nováková, odbor rozvoje města MÚ Příbor.

Komise pro občanské záležitosti uskuteční                                                   
pokračovací kurz výuky pro seniory. 
Termín:  2. 4. 2013 - 28. 5. 2013 
Místo:   ZŠ Npor. Loma Příbor 
Čas:   16.00 -17.30 hod. 
Počet lekcí:  9 
Lektor:   Mgr. S. Macková 
Cena:   400,-  Kč 
Přihlášky:  Informační centrum Příbor do 16. 3. 2013.         
                               Uveďte jméno, bydliště, číslo telefonu. 

 Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti 
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- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci 
i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.

- Od února do května budou každý měsíc v Měsíčníku města Pří-
bora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách 
Rodného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny 
soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bo-
nusovou otázkou.

- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný 
dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor. Otevřeno 
je úterý až neděle v době 9.00 - 12.00  a  13.00 - 16.00 hod.  

- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři zá-
kladní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdá-
ní v rodném domě S. Freuda. 

- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude 
uveden na soutěžním listu.

- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři zá-

kladní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařa-
zeny do losování o 3 ceny.  

- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.
- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před 

kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.
- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů 

uvedených v soutěžním listu. 
- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách měs-

ta Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.
- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím 

svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losová-
ní o ceny v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, na 
webových stránkách a v Local TV. 

- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bo-
nusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní 
výhru. Losování se uskuteční na akci města ke Dni dětí dne 1. 6. 2013.

1. Zakladatelem města Příbora byl hrabě Frank z Hückeswagenu. První zmínka o založení Příbora (tehdy se uváděl název Vriburch) je uve-
dena v listině markraběte moravského Přemysla, pozdějšího českého krále Přemysla Otakara II. Ve kterém roce markrabě listinu vydal?

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kardinál František Dietrichštejn navštěvoval Příbor a pobýval zde. V roce 1615 udělil městu četná privilegia a také výrazně polepšil 
městský znak. Jaké číslo má dům na náměstí, na němž je umístěn znak kardinála Dietrichštejna? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. V Příboře jsou celkem čtyři kostely. Oltář jednoho z nich je orientován na jinou světovou stranu než oltáře ostatních kostelů, konkrétně 
je orientován na západ. Kostel byl postaven v roce 1596, původně jako dřevěný. Dnes je kulturní památkou města Příbora. O který kostel 
jde, komu byl zasvěcen? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kolem kostela sv. Valentina se pohřbívalo. Ještě dnes jsou vidět u kostelní zdi tři náhrobky. Je zde pohřben i poslední příborský piarista. 
Uveďte celé jeho jméno.  (Pozn.: areál kostela bude veřejnosti zpřístupněn v neděli 17. 2. 2013 na Veselení a mši o pouti sv. Valentina.) 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

 Na ubíhající čas nás pravidelně upozorňuje odbíjení hodin na věži farního kostela Narození Panny Marie. Kolikrát se malá a velká 
ručička na hodinách vzájemně překryjí v průběhu jednoho dne, tj. od 0:01 hodin do 24:00 hodin včetně?

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

Termín uzávěrky únorového kola: 28. 2. 2013
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem 
soutěže za účelem losování o ceny.

Jméno a příjmení:……………………………………………………………    Adresa, telefon, e-mail: ………………………………………………

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

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž

1

mediální partner

Soutěžní list - otázky na měsíc ÚNOR 2013


Sponzorem 1. ceny měsíce února: Restaurace Slávie Příbor Poukázka v hodnotě 300,- Kč na občerstvení (s výjimkou tabákových výrobků).

2. cena měsíce února: 2 vstupenky na koncert Komorního orchestru Kopřivnice, refektář piaristického kláštera 16. 3. 2013

3. cena měsíce února: 2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013

Připomenutí::Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!                                                   

Stanislava  Slováková a Mirek Růžička, muzeum Rodný dům Sigmunda Freuda. 
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Poohlédnutí za rokem 2012
– KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR

Zájmové organizace

V loňském roce pořádal KČT Příbor několik zajímavých 
a  poučných zájezdů i pěších turistických výšlapů, jednoden-
ních a několikadenních. Těchto akcí se zúčastnili zájemci z Pří-
bora, Kopřivnice a z okolí.

Aby se zájezd nebo výšlap mohl uskutečnit, musí se najít zapá-
lený člověk o tuto práci. Není to práce jednoduchá. Zařídit byd-
lení, stravu, dopravu a hlavně poutavé a zajímavé turistické 
trasy. To vše zařídili čtyři obětaví členové. Vladimír Plandor, 
ing. Vlasta Čejková, ing. Ivan Čejka, zajišťovali zájezdy, Pavel 
Bilík zajistil tři jednodenní pěší turistické výšlapy.

V měsíci květnu uspořádal Vladimír Plandor čtyřden-
ní zájezd do Čech. Autobus řídil p. Lubomír Závodný, vždy 
usměvavý, příjemný a obětavý. Navštívili jsme snad nejkrás-
nější památky v ČR: Karlštejn, Křivoklát, Beroun, Koněpruské 
jeskyně, sklárny v Nižboru, město Louny, kde jsme se u hro-
bu T. G. Masaryka poklonili, zapálili svíčky a prohlédli si okolí 
zámku a zámecké zahrady. Poslední výstupy byly na hrady Toč-
ník a Žebrák. Ubytování bylo v chatkách. Přišly mrazy, ale my 
vydrželi. Vedoucí prohlásil: když jste vydrželi tyto noci, můžete 
se přihlásit do klubu otužilců a jít plavat do Vltavy. Zájezd lze 
hodnotit na výbornou.

Netrvalo dlouho a následoval v červenci celotýdenní zá-
jezd do Rakouských Alp. Vedoucí byl ing. Ivan Čejka. Autobus 
ZLATOVÁNEK nás bez sebemenší poruchy vozil v cizině jako 
doma. Ubytování v městečku RUPERTINK v domě, kde dovezli 
polotovary a naše kuchařka paní Eva Klečková dělala zázraky 
a my ji pomáhali. 3x denně strava. Měli jsme karty SOMMER-
CARD na lanovky, koupaliště, parkoviště- žádné jednotlivé 
placení. Trasy podle zdatnosti. Úžasné výšlapy na vodopády, 
jezera, chaty. Příroda rovněž nepopsatelně krásná, města čis-
tá, plná květin.  Návštěva města RADSTADT a jeho památky. 
Nezapomenutelný výjezd lanovkou na ledovec „DER DACH-
STEIN“ – 2 996 m. Nahoře se lyžovalo. Překvapil nás „DACH-
STENSKÝ LEDOVÝ PALÁC“ – krásu nelze popsat, musí se 
vidět. Poslední výstup soutěskou na chatu, zdolali jsme žebře, 
lana, skály, schody. Loučíme se s Rakouskem, jedeme domů. 
Vezeme si nejen krásné, ale i úžasné zážitky. Děkujeme vedou-
címu ing. Ivanu Čejkovi.

Třetí zájezd proběhl v měsíci září, čtyřdenní do Železných 
hor, který vedla ing. Vlasta Čejková. Cestovali jsme s příjem-
ným panem řidičem. Obec Vápenný Podol nás překvapila krás-
ným ubytováním, polopenzí a vstřícným chováním. Pochody 
byly podle mapek a podle zdatnosti. Navštívili jsme Třemošnici, 

CHITTUSSINO údolí, Ronov nad Doubravou a nádherný čtyř-
křídlý zámek Žleby. Na zámek navazuje zoopark s bílými jeleny. 
Dominantou ŽH tvoří zřícenina hradu LICHNICE. V podhra-
dí stojí mohutný „Žižkův dub“ – stáří 800 let. V Třemošnici 
jsme navštívili nově zrekonstruovaný objekt „BERLOVOU 
VÁPENKU“. Je zapsána jako kulturní památka. Překvapila nás 
ohromná přehrada 100 let stará „PAŘÍŽOV“ na řece Doubra-
vě. Čekala nás další přehrada SEČ. Je na řece Čhrudimce. Nad 
přehradou se tyčí zřícenina OHEB. Zaujala nás dále dřevěná 
rozhledna bez jediného hřebíku jménem „BÁRA“ v obci Pod-
hůra. Pokračování cesty byl „Kočičí hrádek“, pak Slatiňany, kde 
byl zámek, hřebčín. Poslední zastavení bylo ve městě Chru-
dim, označeno za „BRÁNU ŽH“. Zaslouží si velké poděkování 
ing. Vlasta Čejková.

Pan Pavel Bilík dovede vytvořit kouzelný a překvapivý pěší 
turistický výšlap do okolí nebo vlakem. Má úžasné nápady, jde 
se vždy za každého počasí. 

Dne 27. 5. v neděli jsme se vydali do Hostašovic, na Do-
moraz, kde jsou tři prameny: sírnatý, sírovodíkový, železitý 
a vlévají se do říčky Zrzavky. Lesem jsme došli do Hostašovic 
na krásnou vyhlídku „Padělek“. Přes lesy, louky jsme došli na 
LURDY, přes obec Perná až do nově zrekonstruovaného zámku 
LEŠNÁ  u Val. Meziříčí. Odjezd vlakem ze Lhotky u Val. Mez. 

Dne 24. 11. nás Pavel Bilík zavezl vlakem do Kolína. Turis-
tický výšlap byl v okolí Kolína, zhlédli jsme starý i nový zámek 
RATBOŘ, vodopád, byly zajímavé horolezecké trasy, vodní 
mlýny v údolí Polepky a v neposlední řadě jsme prošli památky 
Kolína. Všichni unavení a spokojení odjížděli vlakem do svých 
domovů. 

Poslední „Pochod roku“ se uskutečnil v neděli 30. 12. 
a účast největší 57 osob – cíl trasy Kateřinice – Příbor. Trasa 
přes les byla úžasná, ani domorodci nevěděli, že takové cestičky 
jsou v  lese. Pokračovali jsme přes louku, poblíž sv. Jana, přes 
Klenos k Čechovi.

Pan Pavel Bilík má největší zásluhy o turistické vycházky.

Závěrem bych chtěla jmenovaným poděkovat za sebe i za 
ostatní turisty, kteří se zájezdů nebo výšlapů zúčastnili. Škoda, 
že tito čtyři zdatní a spolehliví turisté nejsou členy výboru KČT 
Příbor.

Závěrem chci říci: máme krásnou vlast, uchovávejme si 
ji, neničme ji!!!

Zapsala Vlasta Linartová.

VÁNOCE OPEN Ostrava 2012
Šachový turnaj s mezinárodní účastí se konal v Porubě (klu-

bovna VOKD) 25. 12. 2012 – 31. 12. 2012. V silně obsazeném 
turnaji hrálo 18 šachistů a také  dva šachisté z Příbora (Bohumil 
Borovička - KM a Jan Diviš - I. výk. třída). Hrálo se švýcarským 
systémem na 7 kol. Konečné pořadí po 7 kolech:

1. Čempel Jaroslav FM (Slezan Opava) – 6 bodů
2. Malík Jan FM (Slavoj Poruba) – 6
3. Kolář Stanislav KM (ŠK Šenov) – 5
4. Borovička Bohumil KM (Tatra Kopřivnice) – 4

5.  Václavík David KM (VOKD Poruba) – 4, … 
9.  Diviš Jan (ŠK Petřvald u NJ) – 3,5 bodů.

Vynikající výkon v turnaji prokázal Bohumil Borovička, když 
potrápil většinu favoritů, s kterými se  střetl. V posledním kole re-
mizoval s vítězem turnaje J. Čempelem a zlepšil svoje FIDE ELO 
o 11 bodů.

Druhému hráči z Příbora stačil bodový zisk na  jednu z ved-
lejších cen za 1. místo v kategorii seniorů nad 60 let (4 senioři).

Jan Diviš.
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I. Z činnosti AK v roce 2012
• Výroční schůze AK se konala 3. 1. 2013 za účasti 5 členů 

(Jan Diviš, Daniel Fryč, Bohumil Borovička, Josef Šobáň, 
Ing. Jaroslav Horák,) a tří hostů (Dalibor Kolbinger, Ladislava 
Hradilová, Radek Johančík). Před zahájením schůze blahopřál 
předseda AK s ostatními přítomnými vynikajícímu šachistovi 
a  našemu členu Bohumilu Borovičkovi k  ohromujícímu 
úspěchu na šachovém turnaji v  Havířově. Turnaj se hrál 
švýcarským systémem na devět kol a B. Borovička s  titulem 
KM hned v prvím kole porazil ukrajinského velmistra A. Kis-
linského s elem 2562, který přesto v turnaji zvítězil. Historicky 
nejlepší příborský šachista, který v  současné době hraje za 
Kopřivnici krajský přebor, pokračoval úspěšně v  tomto   tur-
naji a zlepšil se na elo o 38 bodů. Výkon B. Borovičky je a bude 
po dlouhou dobu „rekordem“ v rámci okresu Nového Jičína. 
Pokud je nám známo, tak zatím žádný šachista z našeho re-
gionu neporazil nikdy tak silného šachistu ve „švýcaráku“. 

• Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeo-
logického materiálu (byly objeveny nové pravěké lokality 
v  okolí Studénky, Sedlnic, Bartošovic a Příbora. Zvláště objev 
nové neolitické lokality D. Fryče od Studénky patří k úžasným.

• Provádění povrchových sběrů na archeologických lokali-
tách již dříve objevených – zapojili se všichni členové AK. 
Průzkumy a sběry byly realizovány v širším okolí Příbora, 
Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, Lipníku 
nad Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem se jednalo 
o více než 180 vycházek, převážně individuálních. 

• Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova 
– provádí se velmi pečlivě a to včetně fotografi cké dokumen-
tace nalezených artefaktů.

• Publikační činnost v odborném a periodickém tisku – po-
slední publikaci Archeologie Moravy a Slezska jsme měli také 
několik příspěvků. Uvádíme jen některé: Zámek Ropice. Zá-
chrana zámku odsouzeného k zániku (Jan P. Štěpánek – Jiří 
Tichánek), Nejvýznamnější objevy členů Archeologického klu-
bu v Příboře a fotografi e některých lokalit (Jan Diviš – Daniel 
Fryč), Představení Archeologického klubu (Jan Diviš – Daniel 
Fryč). Přehled archeologických lokalit a nálezů objevených 
a  zkoumaných členy Archeologického klubu v  Příboře (Jan 
Diviš – Daniel Fryč). Z těchto našich článků považuji posledně 
uvedený za nejdůležitější. Zahrnoval všechny regiony, v kterých 
jsme prováděli archeologické bádání povrchovými sběry. Bylo 
to v okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Fulneku, Bílovce, 
Lipníku nad Bečvou, Hranic, Kněžic u Jihlavy, Jevišovic, 
Hlubokých Mašůvek, Jaroměřic nad Rokýtnou, Třebíče, Sla-
vic, Hlinska pod Hostýnem, Dolních Věstonic a Prostějova. 
Přehled obsahoval mapky regionů se zakroužkováním námi 
objevených (120) nebo zkoumaných lokalit. Mapky byly 
doplněny soupisem lokalit s  těmito základními údaji: Název 
lokality, druh nálezů, počet nálezů, doba (kultura), rok objevu 
s monogramy objevitelů. Několik článků bylo v minulém roce 
zveřejněno také v  Měsíčníku města Příbora. Pro publikace 
„Archeologie Moravy a Slezska“ i „Přehled výzkumů“ jsme 
odevzdali opět několik příspěvků k tisku. 

• Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s od-
bornými a vědeckými pracovníky. Též v  roce 2012 jsme 
realizovali konzultace s  odbornými a vědeckými pracovníky 
(z  Moravského zemského muzea a Archeologického ústavu 
v  Brně, Muzea Vysočiny, Slezské Univerzity v  Opavě). Tato 
setkání se uskutečnila v Brně,  Třebíči, Příboře a Opavě.

• Spolupráce archeologů AK se studujícími archeologii. 
V minulé době jsme poskytli nálezový materiál ke zpracování 
pro bakalářskou i magisterskou diplomovou práci studující na 
Slezské univerzitě v Opavě. V  letošním roce přislíbil Daniel 
Fryč jiný nálezový materil (z jedné nověji objevené lokality 
v Poodří) Danuši Kališkové z Kopřivnice, která studuje archeo-

logii na univerzitě v Hradci Králové. Zapůjčené nálezy zahr-
nují keramické zlomky nádob, štípanou a hlazenou industrii 
z mlaší doby kamenné. 

• Velmi si ceníme zdařilých webových stránek o činnosti AK 
umístěných na internetových stránkách města Příbora. 
V  roce 2012 zde přibylo několik nových a poměrně ob-
sáhlých příspěvků. Velmi mile nás překvapilo, že všechny naše 
příspěvky na webových stránkách o činnosti AK převzalo více 
než 200 obcí, měst a organizací nejen z blížšího okolí Příbora, 
ale i ze vzdálených regionů Čech, Moravy a Slezska. 

• XXXI. výroční setkání České archeologické společnosti, 
pobočky pro Moravu Slezsko se uskutečnilo 26. května 2012 
v Příboře. Lví podíl na tom, že toto setkání proběhlo právě 
v Příboře, má Jiří Tichánek (jednatel pobočky a výkonný redak-
tor pobočky publikace Archeologie Moravy a Slezska). Akce se 
zúčastnilo 5 našich členů. Podrobnosti o této akci jsou uvede-
ny na webových stránkách města Příbora v příspěvku Mgr. Ja-
romíra Poláška. Zprávu o činnosti AK přednesl Josef Šobáň.

• Tradiční archeologická výstava v kostele Sv. Kříže nebyla 
v loňském roce realizována pro neprojevený zájem ze strany 
zastupitelstva města Příbora. 

• Dvoudenní archeologický zájezd na Jihlavsko a Třebíčsko 
se konal koncem září. Povrchový průzkum jsme prováděli 
v okolí Jaroměřic nad Rokýtnou, Třebíče, Slavic a Kněžic, okr. 
Jihlava. Podrobný článek o této akci bude zveřejněn D. Fryčem 
v další publikaci Archeologie Moravy a Slezska (v tisku).

• V  prosinci roku 2012 naštívil D. Fryč Slezskou universitu 
v Opavě a seznámili  Dr. Vratislava Janáka se svými novými 
nálezy a objevy.

• Koncem prosince 2012 byla zaslaná žádost na Městský úřad 
v  Příboře o fi nanční příspěvek na náklady pro vydání knihy 
s názvem Výběr archeologických nálezů v obrazech, z objevů 
Jana Diviše, Daniela Fryče a Jiřího Fryče. 
Autoři připravované publikace: Jan Diviš – Daniel Fryč
Nástin obsahu publikace:

I. Úvod. II. Starý a střední paleolit. III. Mladý paleolit. 
IV. Pozdní paleolit a mezolit.V. Neolit a eneolit (štípana kamen-
ná industrie, broušená kamenná industrie, keramika, plastiky 
a pod.) VI. Doba bronzová. VII. Doba železná. VIII. Doba římská 
a stěhování národů. IX. Doba hradištní. X. Raný středověk. 
XI.Literatura. XI. Závěr.

Publikace by především obsahovala fota nálezů 
nejpozoruhodnějších artefaktů výše uvedených badatelů a také 
fota nejvýznamnějších jimi objevených archeologických lokalit, 
nejen z okolí Příbora, ale i odjinud. Kniha by byla určena jednak 
pro širokou veřejnost, jednak i pro odborníky.

Nejlepším řešením by pro nás bylo, kdybychom se dohodli 
s představiteli města na podobném postupu, jako v případě pub-
likací pana Mgr. L. Loukotky či Dr. J. Juroka. Trochu neskromně 
si dovolíme poznamenat, že realizace této publikace by jistě 
přesáhla významem, dříve publikovaná díla, která se vztahovala 
k Příboru. Prosíme po projednání o písemnou odpověď .
• Do AK v Příboře byl na této výroční schůzi přijat nový člen 

Radek Johančík z Nového Jičína. Provádí povrchové průzkumy 
především v  okolí N. Jičína, objevil zde již několik archeo-
logických lokalit z  mladší doby kamenné. Povrchové sběry 
konal i v okolí Prchalova, Příbora a Hájova.

II. Plán činnosti na rok 2013.
• Činnost podle odstavců 2 až 7 z bodu I.
• V  roce 2013 dodáme aspoň tři nové příspěvky pro webové 

stránky města Příbora.
• Práce na knize Výběr archeologických nálezů v  obrazech, 

z  objevů Jana Diviše, Daniela Fryče a Jiřího Fryče (v  případě 
příslibu fi nanční podpory ze strany představitelů města Příbora).

Předseda AK v Příboře Jan Diviš. 

Výroční schůze Archeologického klubu
v Příboře v roce  2013
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Dá se dobrého uplatnění dosáhnout bez protekce?

KOUZELNÉ SLUCHÁTKO

Proč v 21. století hraje tak velkou roli při výběru zaměstnání 
postavení jednotlivce ve společnosti? Co to protekce vůbec je?

Myslím, že s takovým zvýhodňováním, upřednostňováním 
se setkal každý z nás. Buďto v dětství, kdy nám mladší souro-
zenec rozházel hračky po pokojíčku a nám bylo rodiči nakázá-
no je uklidit, anebo ve škole, kde bylo přidáváno „jedničkářům“ 
a hodným žákům a po těch druhých se učitelé zpravidla „vozi-
li“ jako po lanové dráze. A v neposlední řadě právě při hledání 
a volbě zaměstnání, kdy byl úspěšnější ten, jenž měl známé na 
vyšších postech. 

Pravda je, že všude tam, kde pracují lidé, je protekce mož-
ná. Na co se tedy snažit, když předem víme, že z tohoto boje 
nevyjdeme s hlavou vztyčenou jako vítěz? Proč bychom se měli 
zúčastňovat klání a konkurzů, když už je mnohdy předem roz-
hodnuto?

Když jsem byla mladší, rodiče mi vždycky říkali: „Uč se, ať se 
máš v životě dobře.“

Určitě nepatřím k jediným, komu bylo takhle promlouváno 
do duše… 

Snažila jsem se vždy respektovat názory mých rodičů a vzít 
si z nich ponaučení. Ale čím jsem starší, tak zjišťuji, že v tomhle 
neměli tak úplně pravdu. Mnoho lidí s průměrným nebo pod-
průměrným prospěchem má kolikrát lepší zaměstnání než ti, co 
měli jedničky na vysvědčení od vrchu až dolů. 

Byli výřečnější a pracovitější? Byli lepší? Nebo měli prostě 
více štěstí?

Když si jde každý za svým, tak toho vytouženého cíle určitě 
dosáhne. Není možné, aby člověk s  dostačujícím vzděláním, pílí 
a zdravou ctižádostí neměl uplatnění odpovídající jeho kvali-
tám. U výběrového řízení, castingů apod. si vybírá zaměstnava-
tel, jedná se o individuální rozhodnutí, při kterém může rozho-
dovat spousta faktorů na straně uchazeče. Třeba jeho dokonalý 
životopis, sympatie, nebo možná příbuzenský či kamarádský 
vztah… 

Protekce, zdá se, je všude kolem nás, asi bude lepší nad tím moc 
nepřemýšlet, a přesto se nevzdávat, i když se proti ní nic moc dělat 
nedá.

Vendula Ryndová, Masarykovo gymnázium, Příbor.

S velkým nadšením jsme se i v letošním školním roce za-
pojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna 
v Příboře. Kdo by neznal kouzelné sluchátko Miloše Macourka, 
se kterým dva školáci, Mach a Šebestová, zažili nejednu legra-
ci. A tak jsme popustili uzdu naší fantazii a výtvarně ztvárnili, 
jaká dobrodružství bychom si přáli prožít prostřednictvím kou-
zelného sluchátka. Soutěž byla ukončena 10. 12. 2012, a pak už 
jsme jen netrpělivě čekali na vyhodnocení. 

To proběhlo o týden později, v pondělí 17. prosince 2012. 
Moc děkujeme paní Elen Fialové, která pro nás připravila pří-

jemné dopoledne s výtvarným programem. V úvodu jsme si 
nejprve vyslechli zhodnocení našich výtvarných děl. Každý 
účastník soutěže obdržel drobný dárek a pro třídu jsme získali 
krásnou knihu „Kuky se vrací“. Po této části následovalo tvoření. 
Za pomoci paní Fialové jsme si vyrobili vánoční dárkové kra-
bičky, které jsme někteří použili k obdarování nejbližších nebo 
jiní k dekoraci doma. Spokojenost a nadšení v našich tvářích 
byly nepřehlédnutelné! Děkujeme všem pracovnicím knihovny 
a těšíme se na další zajímavé akce.

Mgr. Jana Činčalová a žáci IV. A 
ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín

Ze škol

NABÍZÍM VÝUKU ZÁKLADŮ ANGLICKÉHO JAZYKA - LEVNĚ.
Doučím také angličtinu na základní škole.

Vlastním certifi kát  - ŠKOLA LAL LONDÝN. Tel: 737 620 489
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Kdo k nám chodí?

MUZEUM Příbor – program únor 2013

V uplynulém roce bylo registrováno v naší knihovně 1292 
čtenářů, z toho 429 dětí do 15 let. Každý uživatel přišel prů-
měrně 13x za rok do knihovny. Ženy tvoří 71 % návštěvníků, 
muži pouze 29 %.  Naši čtenáři si za rok vypůjčili na 49 000 knih 
a časopisů, takže jeden člověk si půjčil v průměru 38 knih ročně.  
Máme ale i „velké čtenáře“.  Jedna čtenářka v roce 2012 přečet-
la 326 knih. Možnost bezplatně se připojit k internetu využilo 
4201 uživatelů.  

Do nabídky knih přibylo 794 novinek. Každý den si mohli 
návštěvníci přečíst Mladou frontu Dnes a vybírat z 35 druhů 
odebíraných časopisů.

A co se četlo v loňském roce nejvíce? Překvapivě česká de-
tektivka Kateřiny Tochovké-Vestman Když začalo pršet. Na 

druhém místě skončila česká historická detektivka oblíbeného 
autora Vlastimila Vondrušky Klášterní madrigal a hned za ní 
Orwellova Farma zvířat. 

U dětí opět zvítězil německý spisovatel Th omas Brezina 
s knihou Případ pro Tebe a Klub Tygrů.

Uspořádali jsme 18 přednášek, autorských čtení a výtvar-
ných dílen pro dospělé a dětské návštěvníky a 19 knihovnických 
lekcí pro žáky základních škol a gymnázium.

Knihovnu navštívila také celá řada zajímavých osobností, 
jako např. Arnošt Goldfl am, ilustrátorka Tereza Říčanová nebo 
odbornice na zdravou výživu MUDr. Strnadelová.

Silvie Bahnerová, vedoucí knihovny.

5. února 2013 - Černá hodinka v příborském muzeu: 

VZPOMÍNKY na starý Příbor. 

Komponovaný pořad, ve kterém zazní úryvky z pamětí osob-
ností spjatých s městem Příborem. Jedná se o písemné památky 
uložené v příborském muzeu, které přibližují dobu druhé polovi-
ny 19. století a první poloviny století 20. 

Vystoupí Mořic Jurečka, Václav Michalička a Pukovcovo trio.

Přednáškový sál muzea, 5. února v 17.00 hod., vstupné 15 Kč.

-------------------------------------------------------------------------

17. února 2013 - VALENTINSKÁ POUŤ. 

- Otevření nové výstavy: Kříže z depozitáře příborského muzea

- Zpřístupnění výstavy: Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy... 

(Důležité přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté 
tradiční technologie jejich zpracování) 

v 10.00, 11:00 a 13.00 hod. se uskuteční doprovodná akce k této 
výstavě, a to promítání unikátního fi lmového dokumentu z fi l-
mového archivu Muzea Novojičínska o výrobě klobouků ze stro-
mových hub – chorošů. 

Muzeum otevřeno 9.00 – 16.00, pouze zlevněné vstupné 15 Kč.

-------------------------------------------------------------------------

18. – 22. února 2013 - Podle peří poznáš ptáka,
podle řeči nezdvořáka. 

Interaktivní pořad pro základní a střední školy o společen-
ském chování v historickém kontextu. 

Pouze objednané skupiny, vstupné 15 Kč.

20. února 2013 - Beseda s docentem Pavlem Nováčkem 

Od udržitelného rozvoje k ústupu?

O tzv. udržitelném rozvoji se mluví již čtvrt století. Zdá se 
však, že nemáme vůli a odhodlání přijmout způsob chování, 
který by byl vůči přírodě citlivý a přátelský. Čerpáme příliš 
mnoho surovin a energie, produkujeme příliš mnoho odpadů. 
Je tedy možné, že se začne naplňovat varování Jamese Loveloc-
ka, autora hypotézy Gaia, že dlouhodobě udržitelného rozvoje 
nebudeme schopni dosáhnout a bude třeba se připravovat na 
tzv. „udržitelný ústup“.

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. je mezinárodně uznávaný 
vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog specializující se 
např. na globální enviromentální problémy či principy udrži-
telného rozvoje.

Přednáškový sál, 17.00 hod., vstupné 15 Kč.

-------------------------------------------------------------------------

Výstavy: 

Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy... 

(Důležité přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapome-
nuté tradiční technologie jejich zpracování). 

Do 28. února, velký výstavní sál.

Kříže z depozitáře příborského muzea

17. února – 5. března, malý výstavní sál

Městská knihovna informuje

Informace z muzea
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍ V PŘÍBOŘE - ÚNOR 2013

Pátek 1. února od 9:00 hod. 
VYCHÁZKA DO ZIMNÍ KRAJINY

Zimní vycházka kolem řeky Lubiny. S sebou menší fi nanční ob-

nos na zakoupení čaje. Sraz u klokočovského mostu. 
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 1. února od 9:00 hod. 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Startovné 10 Kč. Herna TJ Sokol.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 5. února od 17:00 hod. 
ČERNÁ HODINKA V PŘÍBORSKÉM MUZEU: 
VZPOMÍNKY NA STARÝ PŘÍBOR. 

Komponovaný pořad, ve kterém zazní úryvky z pamětí osobností 

spjatých s městem Příborem. Vstupné 15,- Kč.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Úterý 5. února od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Zrcadlový sál v Dukelské ulici. 

                        BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 6. února od 9:00 hod. 
MINIKARNEVAL 
Akce pro děti a maminky. Vstupné: 30 Kč. 

BAV klub Příbor  739 080 862

Sobota 9. února od 8:00 hod. 
8. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE 
VE FLORBALU

III. kolo turnaje pro mladší kategorii žáků. Tělocvična ZŠ Npor. 

Loma.   Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pondělí 11. února od 17:00 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ
S PRVKY MUZIKOTERAPIE
Hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. Možnost zapůjčení 
bubnů.Cena: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč.

BAV klub Příbor  739 080 862

Úterý 12. února od 15:30 hod.
PŘÍBORSKÝ MASOPUST 2013
Sraz masopustních masek a maškar od 15:30 hodin před rad-
nicí. Odložte ostych a přijďte se v hojném počtu v masopustním 
přestrojení společně poveselit. Zveme rodiče s dětmi, mládež 
a všechny občany města. Nám. S. Freuda.

Město Příbor  556 455 427/428

Úterý 12. února od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Zrcadlový sál na Dukelské ulici. 

 BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 13. února od 14:00 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Určeno žákům 1.- 4. tříd. Tělocvična v Dukelské ulici.
BAV klub Příbor  739 080 862

Sobota 16. února od 8:00 hod. 
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2013
34. ročník žákovské soutěže a 25. ročník juniorské soutěže. Veřej-
ná soutěž v plastikovém modelářství. Akce je doplněna dopro-
vodnými soutěžemi.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 16. února od 15:00 hod.  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Program: rej masek, diskotéka, předtančení, soutěže, hry. Občer-
stvení zajištěno. Předprodej místenek v Bav klubu.
Vstupné 40,- Kč. 

BAV klub Příbor  739 080 862

Sobota 16. února od 15:00 hod. 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ  KORÁLKOVÁNÍ

Šitý trojúhelník, mořská hvězda nebo čtverec – náušnice nebo 

2 přívěšky. Kurz pod vedením lektorky Jany Zemánkové.

Vstupné: 150 Kč. V ceně: materiál, malé občerstvení. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Neděle 17. února od 9:00 hod. 
VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA
Areál kostela sv. Valentina. Více viz pozvánka.

Město Příbor  556 455 427/428

Neděle 17. února  od 9.00 do16.00 hod. 
VÝSTAVA KŘÍŽŮ Z DEPOZITÁŘE PŘÍBORSKÉHO 
MUZEA

Výstava bude probíhat do 5. března 2013. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Úterý 19. února od 9:00 do 12:00 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Práce s  vlastním materiálem (šála, šátek, kravata, obrázek - 
čtverec). Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit. 
Cena: 100 Kč (barvy a kontury) + materiál.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 19. února od 16:00 do 20:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové. 
Výrobek bude upřesněn na kurzu. Počet míst omezen, na akci je 
nutno se přihlásit. Kurzovné: 200 Kč.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 19. února od 17:00 hod. 
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
PŘÍBOR
Přijďte slavit se svou knihovnou. Program: 17:00 hod. Gottland 
- scénické čtení z projektu LiStOVáNí. Hrají: Lukáš Hejlík, Lenka 
Janíková, Alan Novotný. Od 18.30 hod. Země Morava. 
Od 16:00 - 18.30 hod. Tisk z výšky - workshop pro děti i dospělé.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Pozvání na kulturní akce



16  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

Úterý 19. února od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Zrcadlový sál v Dukelské ulici. 

                        BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 20. února od 14:00 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Určeno žákům 1. a 4. tříd. Tělocvična v Dukelské ulici.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Středa 20. února od 17:00 hod.     
BESEDA S  DOCENTEM PAVLEM NOVÁČKEM „OD 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K ÚSTUPU?“
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. je mezinárodně uznávaný vě-
decký pracovník a vysokoškolský pedagog specializující se napří-
klad na globální enviromentální problémy či principy udržitel-
ného rozvoje. Přednáškový sál, vstupné 15,- Kč.

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

Čtvrtek 21. února od 17:15 hod. 
ZÁJEZD DO DIVADLA NA KOMEDII 
„JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA“

Oscar Wilde. Lehkovážná komedie pro seriózní publikum. Před-

prodej v BAV klubu. Cena: 250,-Kč. Odjezd od Sokolovny v Pří-

boře. 

BAV klub Příbor  739 080 862

Neděle 24. února od 8:00 hod. 
8. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE 
VE FLORBALU

III. kolo turnaje pro starší kategorii žáků

Tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Probíhající výstava do 28. února 2013 
„KŮRA, LÝKO, CHOROŠE, TRÁVA, KOŘENY, PAŘEZY…“ 
Důležité přírodní materiály v lidské kultuře.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Probíhající výstava do 5. března 2013 
„SPIRÁLA PARDUBICE“
Fotografi cká výstava v Galerii v radnici. 

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 427/428 

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA
Zámečnická, č. 117
Duben až září:   Úterý – neděle:  9:00 – 17:00 hod. 
Říjen až březen:  Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod.
www.freudmuseum.cz

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Lidická 59 – piaristický klášter
Út a čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle  9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 556 725 191

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY           
Oddělení pro dospělé:
Pondělí  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Út, čt, pá  8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 hod.

Oddělení pro mládež:
Pondělí         13:00 – 15:00 hod.
Út, čt  8:00 – 12:00  13:00 – 18:00 hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor
Denně 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod. 
Zpravodajství - premiéry: středa a neděle.
Pořady z archivu - sobota.
Zasedání ZM na www.televize-pribor.cz

 776 725 909, 608 738 793

LOUTKOVÉ DIVADLO „BERÁNEK“
„Postrašení medvídci“

Hraje se každé úterý od 17:00 hod. 
Vchod vedle restaurace Neptun z Lidické ul.

STOLNÍ TENIS
Zrcadlový sál Bav klubu na ulici Dukelské.

Pátek: 15:45 - 17:15 hod.        Cena: 30,- Kč.
BAV klub Příbor  739 080 862

ZUMBA
Tělocvična v Luně na Dukelské ulici.

Pondělí: 18:30 - 19:30 hod., vstupné: 40,- Kč,

        permanentka 11 vstupů 400 Kč (s Věrou).

Středa:  19:00 - 20:00 hod., vstupné: 50,- Kč, 

        permanentka 11 vstupů 500 Kč (s Renátou).

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

QI GONG 

Čtvrtek: 17:30–18:30 hod., vstupné 50 Kč. 
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

KURZY JÓGY
Cvičí se týž den na dvou místech v Příboře
MŠ v ulici Pionýrů  775 084 815
Úterý: 17:30 – 19:00 hod. 

Luna Příbor, SVČ,  733 165 317
Úterý: 18:00 – 19:30 hod. 

MAGICAL & VITAL STUDIO

Náměstí S. Freuda, č. 20
Cvičení na strojích Vacu Line a Vibroboost
Po – Pá: 8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod.
So -Ne: 8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání)

Markéta Puhrová  739 657 301

CVIČENÍ AEROBICU
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 

Po  16:45 – 17:45 hod.  easyaerobic, body workout            
 20:00 – 21:00 hod.  mix aerobic

Út 16:40 – 17:30 hod. port de bras 
 18:00 – 19:00 hod.  step aerobic

St   8:30  –  9:20 hod.  body styling
   9:30 – 10:30 hod.  body ball
 18:45 – 19:45 hod.  dance aerobic
 20:00 – 21:00 hod.  body and Over ball

Čt 16:30 – 17:20 hod.  port de bras – fi t
 20:00 – 21:00 hod.  body workout

Pá 17:45 – 18:45 hod.  step aerobic
 18:50 – 19:50 hod.  body ball

1 vstup 45,-Kč, student 35,-Kč, do 14 let 25,-Kč,
10 vstupů 400,-Kč, student 350,- Kč.

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164        

FITCENTRUM
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí - pátek:      9:00 – 21:00 hod.

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská

Pondělí, čtvrtek 15:00 – 21:00 hod. muži.
Úterý, pátek 15:00 – 21:00 hod. ženy.
Středa, sobota  15:00 – 21:00 hod. muži a ženy.

 607 714 277

INFORMACE O AKCÍCH: www.pribor.eu
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PLESOVÁ SEZÓNA 
2013 V P ÍBO E 

 
 

 

Sobota 2. února 
X. VALENTÝNSKÝ PLES 

M sto P íbor 
 
 

Sobota 9. února 
SPOLE ENSKÝ PLES 

KDU – SL P íbor 
 
 
 

Sobota 16. února 
HASI SKÝ PLES  

SDH Hájov 
 
 

Sobota 23. února 
HASI SKÝ PLES 

SDH P íbor 
 
 

Sobota 23. února  
MYSLIVECKÝ PLES 

Myslivecké sdružení P íbor – Hájov 
 
 

Sobota 2. b ezna 
PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA P ÍBOR 

Masarykovo gymnázium P íbor 

M stská knihovna P íbor slaví 
19. února 2013 

120. výro í svého založení 
 

p ij te slavit se svou knihovnou 
 

17.oo hod. Gottland 
scénické tení z projektu LiStOVáNí 

 

Vodopád informací a souvislostí o esku ve 20. století, o kterých jste možná 
ani netušili. Známý polský reportér Mariusz Szczygiel vyt žil ze svých 

pobyt  v echách „výbušnou“ knihu o naší zemi. 
 

 
 

 
 
 
 

18.30 hod. Zem  Morava 
 její zaml ená vznešenost a krása 

prezentace knihy Jaroslavy Grobcové. 
 
 

16 - 18.30 hod. Tisk z výšky 
workshop pro d ti i dosp lé 

odlévání liter do Guttenbergova lisu, výklad o barvách a papíru. 
 

Hrají:  
Lukáš Hejlík  
Lenka Janíková 
Alan Novotný 

 

 

M O KDU- SL P íbor 
Vás zve na 

SPOLE ENSKÝ PLES. 
Uskute ní se v sobotu 9. února 2013  

od 19:00 hod. v Kulturním dom  P íbor. 
K tanci a poslechu hraje skupina  

Y P S I L O N. 

P edtan ení p edvede tane ní pár:  

Jan Tyllich s partnerkou. 
 

Bude p ipraveno bohaté ob erstvení a tombola. 
 

P edprodej vstupenek a ve e í od pond lí  
28. 1. 2013 u paní Št skové, ul. Tyršova 243,  

tel.: 736 764 744, 556 725 182 
vždy od 15:00 do 19:00 hod. 

 

Vstupné 80,- K  
K hojné ú asti srde n  zvou po adatelé!  
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„V hravém těle mladý duch“
Klubová středa od 14.00 – 17.00 hod
Každou první pracovní středu v měsíci
2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6. 2013

zveme členy i nečleny STP na společné posezení 
v Klubu seniorů na náměstí S. Freuda v Příboře se 
zaměřením na:
- společenské a stolní hry
- tělovýchovné chvilky (cvičení vestoje, vsedě, s PET 

lahví, se stuhou, s míčkem)
- křížovky, kvízy
- ruční práce
- posezení s přáteli a kamarády u kávy a čaje.

Zve výbor Sdružení tělesně postižených Příbor.

MĚSTSKÝ VÝBOR A ZÁKLADNÍ 
ORGANIZACE KSČM V PŘÍBOŘE

si Vás dovolují pozvat na

společenskou akci – oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
6. března 2013 od 16:30 hod.

v sále bývalé jídelny ZŠ Dukelské.

Hudba k tanci i poslechu, kulturní 
program, pohoštění, občerstvení.

  

V sobotu dne 9. 2. 2013 
 

zveme všechny leny K T  
a p íznivce b žeckého a sjezdového lyžování na 

 

SS  OO  LL  ÁÁ     
Ski areál Solá  se nachází na severovýchodních svazích Solán , uprost-
ed poho í Vsetínské vrchy, v nadmo ské výšce 861 m n. m. Celý areál se 

rozprostírá mezi dv ma vrcholy, Solán m a Gigulou, s krásným výhledem 
na hory Radhoš , Smrk a Lysou horu. Areál je s necelými 4 km sjezdovek 

nejv tším lyža ským areálem na Vsetínsku. Sou ástí areálu jsou ty i 
vleky a sedm sjezdovek r zných obtížností. Vyberou si zde jak za áte -

níci, tak zkušení lyža i. 
Ski areálem probíhá b žka ská h ebenová trasa ze Vsackého Cábu p es 
vrchol Gigula až na Bumbálku (délka trasy Solá  – T eštík a zp t asi 30 

km, Solá  – Vsacký Cáb a zp t asi 30 km). 
 
ODJEZD Z NOVÉHO JI ÍNA: v 7.00 hodin od LIDLu 
ODJEZD Z P ÍBORA: v 7.15 hod. od Sokolovny 
ODJEZD Z KOP IVNICE: v 7.30 hod. od Komer ní banky. 
P edpokládaný návrat do N. Ji ína do 18.00 hod. (p es Kop ivnici, P íbor) 
 
Cena zájezdu: lenové K T 160,- K , ne lenové 180,- K . 
Cena zahrnuje dopravu autobusem. 
 
Zájemci posílejte SMS na tel. 605147563, e-mail kctnj@seznam.cz.   
Uzáv rka p ihlášek:   5. 2. 2013 
Další informace na www.kctnovyjicin.cz a www.holidayinfo.cz             
                                                   

Za  Výbor O K T TJ Nový Ji ín  Renata Matušová 

K T P ÍBOR PO ÁDÁ TURISTICKOU AKCI 
Skotsko – až na Loch Ness 

Termín: 5. 6. – 16. 6. 2013 
 

Cena zájezdu: 15 000,- K  – lenové K T  15 500,- K  – ne lenové 
 14 500,- K  – d ti K T         15 000,- K  – d ti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  5. 6. odjezd v cca 13:00 hod. z R, nocleh v autobusu, cestou 

p es N mecko 
  6. 6. odjezd trajektu  Zebrugge - Hull, nocleh ve ty l žkových 

kajutách 
  7. 6.  p íjezd v ranních hodinách do Anglie, ubytování v Anglii 

cestou k jezeru Loch Ness ve m st  Stirling, poblíž m sta 
Glasgow - nocleh ve vícel žkových pokojích, s ve e í 

  8. 6. po snídani odjezd ze Stirlingu a p íjezd do Bearnock u jezera 
Loch Ness (ubytování ve t íl žkových, nebo p til žkových 
pokojích v hostelu), nocleh 

  9. 6. pobyt u jezera Loch Ness, nocleh – Ben Nevis 
10. 6. pobyt u jezera Loch Ness, nocleh – Loch Ness 
11. 6. odjezd od jezera Loch Ness, nocleh v autobusu 
12. 6. p íjezd do Londýna v ranních hodinách, prohlídka 

zajímavostí Londýna (nap . Trafalgarské nám stí s národní 
galerií, parlament, Westminster Abbey, Downing Street, 
Soho s ínskou tvrtí, Hyde Park, Buckinghamský palác, Big 
Ben, Tower Bridge, katedrála Sv. Pavla, hrad Tower). Hostel 
v centru Londýna cca 10 min. jízdy od Tower Bridge, ubytování 
v šestil žkových a osmil žkových pokojích, nocleh s ve e í 

13. 6. po snídani odjezd z ubytování a pokra ování v prohlídce 
Londýna, pozd  odpoledne odjezd z Londýna na trajekt 
Dover – Calais, odjezd trajektu v cca 23:15 hod. 

14. 6. p íjezd do m sta Bruggy, Belgie (Unesco, prohlídka 
nejkrásn jšího m sta Belgie - katedrála P. Marie, Kaple          
sv. K íže, nám stí s tržnicí sukna), nocleh ve vícel žkových 
pokojích s ve e í v m st  Bruggy 

15. 6. po snídani odjezd z m sta sm rem do R, nocleh v autobusu. 
 

V cen  zájezdu: doprava, 6 x nocleh s polopenzí, trajekty 1x nocleh 
v kajutách. 

Záloha: 7 000,- K . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P ihlášky: Ing. Suchánek Emil, Pionýr  1512, P íbor 
 556 722 198 (záznamník)  606 711 135,  
 email: emil.suchanek@quick.cz 

http: kctpribor.wz.cz 

Oddíl stolního tenisu TJ SOKOL Příbor pořádá 
v rámci oslav 120 let Sokola Příbor XX. ročník turnaje 

neregistrovaných hráčů

„o Pohár starosty města Příbora“ 
Datum:  23. únor 2013, Místo konání:  Sokolovna Příbor
Prezentace: Jednotlivci:  8:45 hod.  -  9:15 hod.     
Soutěže:  - Dvouhra   - Čtyřhra, Systém: Bude určen podle počtu přihlášených
Podmínky účasti: Neregistrovaní hráči, Ředitel turnaje: Karel Erle
Hlavní rozhodčí: Mgr. Kamil Krček, Luděk Fojtík         
Předpis: Hraje se dle pravidel Stolního tenisu a dle tohoto rozpisu, na šesti stolech. 
Startovné: Dvouhra: 100,- Kč, Čtyřhra: 80,- Kč na dvojici
Míčky: Dodá pořadatel, Občerstvení: Zajištěno po celou dobu turnaje
Ceny: Vítěz obdrží pohár starosty města Příboru. První 3 obdrží věcné ceny. 

Srdečně zvou pořadatelé.                                                                                                        
Milan Sklenovský, v.r., předseda oddílu stolního tenisu TJ Sokol Příbor.
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K O P Ø I V N I C E

SLEVA 20%
na veškeré kamenické práce

Akce platí do 28.2.2013

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
ve Štramberku

NABÍZÍ K PRODEJI DŮM
v centru města Příbora - Čsl. armády 225.

Jedná se o dům samostatně stojící, částečně 
podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími,

zastřešený sedlovou valbovou střechou.

Dispoziční uspořádání:
1.PP: sklepy

1.NP: chodba, 5 místností, komora, kuchyňka, 2 x WC
2.NP: 1. byt – chodba, koupelna s WC, kuchyň, 

spíž, 2 pokoje, komora na chodbě
2. byt – kuchyň, 2 pokoje, koupelna s WC

Zastavěná plocha domu 202 m2;
užitná plocha domu 303 m2.

Cena dohodou.
Kontakt: tel.: 556 812 350, Mobil 1: 606 127 507, 

Mobil 2: 736 273 563,
e-mail: cce-stramberk@seznam.cz

POZVÁNÍ NA DEN S JUSTEM 
 

Vážení p átelé a p íznivci alternativní medicíny. 
P ijm te pozvání na setkání, kde budete mít 
možnost se seznámit a vyzkoušet si p írodní 

bylinné produkty švýcarské fy JUST a NAHRIN. 
 

Akce se uskute ní dne 13. 2. 2013 
od 10:00 do 17:00 hod.  

v restauraci ARMANKA, V Kopci 354, P íbor 
(vedle kostela). 

Nejedná se o prodejní akci. 
 

T šíme se na vaší ú ast!!!

Vyrábíme a montujeme kuchyn , koupelnový nábytek, 
vestav né sk ín , kancelá ský a d tský nábytek. 

Prodáváme nábytková fóliovaná dví ka,           
pokládáme plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde zakoupený nábytek. 

V m síci únoru sleva 10%. 

Pište, volejte, p ijedeme k vám. 

tel.: 776 128 317, 774 128 317 

www.nabytekinteriery.cz

- nabízím kompletní služby pro fyzické a 
právnické osoby, pro nevýd le né 
organizace a ob anská sdružení. 

Ing. Blažková – 777 891 346 
ina.blazek@post.cz 
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