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Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,
opět se blíží konec roku a my všichni se chystáme bilancovat: co nám ten stávají rok 2011 přinesl, jak byl úspěšný?
A hlavně přemýšlíme, jaký bude následující rok 2012.
Pokud se podívám na letošní rok z hlediska jeho dalšího rozvoje, tak můžu konstatovat, že se opět do činnosti města zapojily všechny složky obce - od politických až po společenské organizace, různé spolky a sdružení, které jako každoročně uspořádaly zajímavé kulturní, společenské a sportovní akce, ať již to
byly krásné koncerty, pozoruhodné výstavy, sportovní soutěže
a klání, připomenutí si lidových tradic a další nezapomenutelné
akce. Za to jim všem patří moje poděkování.
Nemůžu opomenout ani stavební akce, které v letošním roce
přispěly ke zkrášlení Příbora a k obnově kulturních památek ve
městě. Pokračuje se postupně v opravě piaristického kláštera,
který by měl být dokončen v příštím roce 2012. Permanentně se
opravují chodníky ve městě, i když to nemusí být na první pohled znát. Došlo k obnově kapliček a křížové cesty v okolí kostela Panny Marie, restaurovaly se drobné architektonické prvky
v areálu kostelů. V současné době jsou dokončeny revitalizace

zahrad u všech mateřských školek. Zahrada u mateřské školky
v ul. Frenštátské bude zpřístupněna veřejnosti od jara do podzimu veřejnosti. Rodiče s dětmi získají nové prostory, kde budou
moci s dětmi trávit volné chvíle. V letošním roce dojde k dokončení další cyklostezky, která propojí město Příbor s městem
Kopřivnice.
Z tohoto výčtu ať již kulturních, sportovních nebo stavebních
akcí můžeme vidět, že se opravdu život ve městě nezastavil, ale
pokračuje dále. K rozvoji města stále dochází.
Před námi stojí však spousta dalších úkolů a rozpracovaných
projektů, které bychom chtěli v nadcházejících letech dokončit.
Víme však, že rok 2012 nebude lehkým rokem a bude záležet
na finančních příspěvcích, dotacích a možnostech města, které
akce budou uskutečněny.
Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé a milí kolegové městského úřadu, ještě jednou Vám všem děkuji za spolupráci a věřím, že společným úsilím a spojenými silami se nám i v nadcházejícím roce podaří splnit stanovené úkoly a dokončit námi
rozpracované projekty.
Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města.

Vážení spoluobčané,
vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce.
A tak ať letošní Vánoce u Vás proběhnou ve znamení radosti, klidu, pohody i lásky.
Do roku 2012 Vám přejeme to, co člověk nejvíce potřebuje – zdraví,
to, co člověk marně hledá – štěstí,
a to, bez čeho se nedá žít – lásku.
Mnoho úspěchů v novém roce přejí
  

starosta
Ing. Milan Strakoš

místostarostka
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
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K programové dohodě na období 2011-2014

Není jistě tajností, že po posledních volbách do městského
zastupitelstva v roce 2010 vytvořili užší koalici členové některých
volebních stran, na základě čehož
vznikla i programová dohoda, která byla sestavena především na
shodných prioritách těchto stran.
Programová dohoda obsahuje
tyto hlavní cíle:
• Vyrovnané hospodaření města
a jeho organizací. Případné přijetí půjček nebo úvěrů na rozvojové akce musí být pro město výhodné a ekonomicky zdůvodnitelné.
• Maximální transparentnost výběrových řízení a hospodaření
s majetkem města.
• Dostatečná
informovanost
o záměrech města a činnosti
jednotlivých orgánů.
• Zefektivnění činnosti volených

•

•
•

•
•
•

orgánů města, činnosti městského úřadu a organizací města.
Potřebné rozšíření bytového
fondu ve všech jeho formách
(individuální výstavba, startovací a sociální bydlení apod.).
Další regenerace MPR, jejího
ochranného pásma a významných veřejných prostranství.
Urychlenou realizaci kulturního domu jako multifunkčního
objektu s možností jeho maximálního využití pro všechny
generace.
Realizaci bezbariérových přístupů do veřejných objektů.
Rozšíření možností pro volnočasové aktivity neorganizovaných občanů.
Podpora neziskových organizací, které vytvářejí zázemí pro
aktivity mládeže.

• Postupná revitalizace bytových
domů v majetku města za jasných podmínek jejího financování.
• Smysluplná propagace města za účelem zvýšení cestovního ruchu a návštěvnosti města
a rozšíření potřebného zázemí.
• Opravy a modernizace obecních
domů v Hájově a v Prchalově
v rozsahu racionálních potřeb
obou obcí s důrazem na jejich
maximální využití.
Přestože tato programová dohoda obsahuje především úkoly
dlouhodobějšího charakteru, lze
po roce činnosti městského zastupitelstva, rady města, výborů
a komisí, kde členové koalice mají
své zástupce, říct, že většina stanovených cílů je již rozpracována
a plněna.
Ing. Milan Strakoš, starosta

Dávky pro osoby se zdravotním postižením podle nové sociální reformy
Od ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 329/2011 Sb.
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů. Nový zákon představuje zásadní změny v oblasti sociální péče o osoby se zdravotním postižením, a to především v dávkovém systému.
Ze současného spektra mnoha dílčích dávek pro osoby se
zdravotním postižením, které byly poskytovány u několika správních orgánů, vzniknou nově pouze dvě dávky, a to
příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
I.	Příspěvek na mobilitu
• jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude
poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace,
• výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč
měsíčně,
• o dávce bude rozhodovat Úřad práce ČR (občané
města Příbora budou o dávku žádat na Úřadu práce
ČR, Kontaktním pracovišti Kopřivnice, Štefánikova
1163/12).
II. Příspěvek na zvláštní pomůcku
• jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým nebo s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkým mentálním postižením,
• o dávce bude rozhodovat Úřad práce ČR (občané
města Příbora budou o dávku žádat na Úřadu práce
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ČR, Kontaktním pracovišti Kopřivnice, Štefánikova
1163/12),  
součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 po sobě jdoucích kalendářních měsících přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při
součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období
vrátila, nebo jejich vrácení bylo prominuto),
dávka je zaměřená na pomoc v oblasti pomůcek, které
umožňují sebeobsluhu, slouží k získání informací nebo
ke styku s okolím apod., k zakoupení a úpravu motorového vozidla a úpravu bytu,
příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytne v případech:
a) příspěvek na zvláštní pomůcku:
pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude nižší než
24 000 Kč, poskytne se příspěvek jen v případě, pokud
je příjem osoby nebo osob s ní společně posuzovaných
nižší než osminásobek životního minima (v případech
hodných zvláštního zřetele lze poskytnout příspěvek,
i když příjem přesahuje uvedenou částku životního minima). Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast
osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené
ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč,    
pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude vyšší než
24 000 Kč, spoluúčast osoby nebo osob společně posuzovaných bude činit také 10% z této ceny,
pokud osoba nebude mít dostatek finančních prostřed-

Měsíčník města příbor a 2

Z městského úřadu

ků na spoluúčast, krajská pobočka Úřadu práce ČR
s přihlédnutím na celkové majetkové a sociální poměry osoby nebo společně posuzovaných osob může určit
nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč,  
• maximální výše příspěvku nesmí být vyšší než 350 000
Kč.
b) příspěvek na pořízení motorového vozidla:
• výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti
a důvodu opravy vozidla a také k příjmu osoby nebo
osob společně posuzovaných podle zákona o životním
a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům,
• maximální výše příspěvku na pořízení motorového vo-

zidla nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč (opětovně
lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let).
Nový zákon také upravuje průkazy pro osoby se zdravotním postižením, které nahradí dosavadní průkazy pro
přiznání mimořádných výhod. Rozsah výhod poskytovaných podle dosavadní právní úpravy zůstane zachován.
Průkaz pro osoby se zdravotním postižením (průkaz TP,
ZTP a ZTP/P) bude součástí elektronické karty sociálních systémů a bude vydáván automaticky v souvislosti
s rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Průkaz bude možné přiznat také samostatně bez vazby na výše uvedené dávky.
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí

Informace o ochraně ovzduší a vyhlášení ankety pro občany

Znečištění ovzduší na Příborsku
Měření Českého hydrometeorologického úřadu ukázala,
že Moravskoslezský kraj je regionem s nejvíce znečištěným
ovzduším v České republice. Moravskoslezský kraj a tedy
i Příbor   byly v roce 2004 zařazeny   do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví, a to pro
suspendované částice PM10 (prašné částice) a benzo a pyren, který se do odvzduší dostává z velké části z domácích
lokálních topenišť.   Podle dostupných informací je ovzduší
v Moravskoslezském kraji znečišťováno těmito malými zdroji
až ze 40%, což je hodnota, nad kterou je třeba se zamyslet,
a tuto situaci zlepšit.
Město Příbor společně s dalšími obcemi ORP Kopřivnice
má zpracován tzv. Místní program zlepšování kvality ovzduší. Tento dokument má několik částí. Zabývají se původem
znečištění ovzduší, popisem imisní situace, a také je zde návrh některých opatření pro zlepšení kvality ovzduší.
Například je zde uvedeno, že v roce 2001 – při tehdejším sčítaní lidu uvedlo 169 příborských domácností, že vytápějí domy pevnými palivy. Jedná se o domy v Klokočově
a na Benátkách, a také ale také v centru města pod kostelem
a u starého hřbitova. Nebyly však vzaty v úvahu domky v osadách Hájov a Prchalov. Také zde jsou zaznamenávány problémy se znečištěným ovzduším. Proto na základě upozornění osadního výboru Hájov, zdejší odbor životního prostředí
vypsal anketu pro občany celého města včetně částí Hájov
a Prchalov, jejímž cílem je zjistit, jak občané města přistupují k vytápění svých domů, jestli přitom berou v potaz otázky ochrany ovzduší. Město tímto získá přehled o množství
domků vytápěných různými druhy paliv a zároveň o zónách,
které jsou z hlediska znečištění ovzduší nejvíce ohroženy.

Rovněž  je tato anketa pro občany impulzem k zamyšlení nad
tím, zdali postupují při otápění svých domů správně, a tedy je
i součástí osvěty v oblasti ochrany ovzduší.
Informace pro provozovatele malých zdrojů - uživatele domácích topenišť
Otápění domů pevnými palivy může být podobně ekologické jako otápění jinými palivy, ale je zapotřebí, aby občané dodržovali zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který  
v § 12 odst. 1 a) říká, že provozovatelé malých zdrojů znečišťování (kterými jsou také majitelé kotlíků na pevná paliva)
jsou povinni uvádět své zdroje do provozu jen v souladu s pokyny výrobce (tj. s návodem k použití). To znamená, mohou
topit jen takovým palivem, které výrobce pro otápění kotle
určí. Definici paliva stanoví § 2 písm. a) vyhlášky č. 13/2009
Sb. Pokud někdo dosud stále topí odpadem, pak porušuje
zákony, protože zde je přímo stanoveno, že odpad palivem
není, jedinou výjimkou jsou odpady rostlinného původu vyjmenované v dalších předpisech (např. dřevo, korek, papír).
Druh paliva pro otápění určuje výrobce.
Informace pro provozovatele malých zdrojů znečišťování - podnikatele
Provozovateli malých zdrojů znečišťování mohou být také
podnikatelé, na které se ovšem kromě výše uvedených vztahují všechny další povinnosti provozovatelů malých zdrojů
(§ 12 zákona), například povinnost měřit jednou za dva roky
spaliny a předat výsledek tohoto měření městskému úřadu,
povinnost ohlášení některých zdrojů s předáním podkladů
pro zpoplatnění (spalovací zdroje na pevná paliva nad 50 kW,
některé ostatní zdroje prachu - třeba provozovny - brusky
nebo dřevozpracující dílny a zdroje těkavých látek – například lakovny).

ANKETA PRO OBČANY
Anketu se 17ti otázkami k problematice znečisťování ovzduší emisemi z lokálních topenišť zpracovalo občanské sdružení
Arnika.
Anketní lístky si můžete vyzvednout v městském informačním centru, náměstí S. Freuda 19, odboru životního prostředí
a lesního hospodářství, ul. Freudova 118 a také jsou ke stažení na webových stránkách města Příbora www.pribor-mesto.cz –
sekce Městský úřad - Odbor životního prostředí a lesního hospodářství – Formuláře a tiskopisy.
Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní.
Vyplněný dotazník můžete anonymně odevzdat do připraveného boxu na chodbě odboru ŽP a LH, ul. Freudova 118, a to
do konce roku 2011!
Ing. Libuše Volná, odbor ŽPLH
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Z jednání rady
a zastupitelstva
města
ské smlouvy uzavřené mezi městem Příbor
a v souladu s ustanovením §102 odst.

21. schůze RM v mimořádném termínu dne 20.
října 2011 mj. projednala:
- Vzala na vědomí návrh tajemníka na vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího „odboru kancelář vedení města“.
- Vzala na vědomí návrh tajemníka na vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího „odboru rozvoje města“.
- Uložila  projednat pracovní a platové  podmínky s paní Mgr. Svatavou Krpcovou.
- Zrušila usnesení RM č. 20/3/1 (schválila,
že „kancelář vedení města“ bude v organizačním schématu zařazena jako oddělení
MÚ).
- Zrušila ve schváleném organizačním schématu  MÚ kancelář vedení města.
- Schválila v organizačním schématu   MÚ
nový odbor „kancelář vedení města“.
22. schůze RM dne 25. října 2011 mj. projednala:
- Uložila zpracovat stanovisko k zápisu
z kontroly projektů vedených na účtu 042,
které jsou součástí zápisu kontrolního výboru ze dne 20. 9. 2011.
- Uložila vypracovat doporučující metodické pokyny prodeje a odkupů pozemků realizovaných městem Příborem.
- Uložila vypracovat v rámci „Koncepce
rozvoje bydlení ve městě Příboře do roku
2015“ kapitolu 6.2.4, (návrh prodeje bytů).
- Uložila vypracovat pravidla pro zřízení,
tvorbu a použití účelového fondu rozvoje
bydlení.
- Uložila vypracovat návrh na úpravu pravidel pro přidělování obecních bytů.
- Uložila provést průzkum zájmu individuální výstavby rodinných domů v lokalitě Za
školou.
- Uložila zpracovat studii rekonstrukce objektu č. p. 247 na ulici Jičínská pro účely
sociálního bydlení ve městě Příboře.
- Rozhodla posunout termín projednání aktualizace Programu regenerace MPR pro
období 2010 – 2015.
- Uložila vyhlásit výběrové řízení k výběru
peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru ve
výši 22,0 mil. Kč ke krytí nákladů na revitalizaci bytových domů č. p. 1352 - 1354
a č. p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská
a č. p. 1489 - 1491 na ulici J. V. Choráze.
- Uložila vyhlásit výběrové řízení k výběru zhotovitele stavebních prací pro pro-vedení revitalizace bytových domů
č. p. 1352-1354 a č. p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská a č. p. 1489 - 1491 na ulici
J. V. Choráze.
- Nedoporučila ZM prodat panu MUDr.
Mořici Jurečkovi nemovitosti – pozemky.
- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti
JSDH Příbor v celkové výši 31 000,- Kč.
- Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 167 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tři členy školské rady při
Základní škole Npor. Loma Příbor, Školní
1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ve složení: Pavla Matulová, Mgr.
Miroslava Myšková, Ing. Jan Monsport.  
Členové školské rady jsou jmenování na
funkční období od 1. 11. 2011 do 1. 11.
2014.
- Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tři členy školské rady při Základní
škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
ve složení: paní Ivana Žárská, pan Martin
Monsport, paní Kateřina Neusserová.
Členové školské rady jsou jmenováni na
funkční období od 1. 11. 2011 do 1. 11.
2014.
- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbora prodat část nemovitosti pozemku parc. č. 2952/3 lesní pozemek, k.
ú. i obec Příbor, v rozsahu dle situačního
snímku cca 230 m2 - majetkoprávní vypořádání, Mysliveckému sdružení Příbor I,  
za stanovených podmínek.
- Schválila Seniorcentru OASA s. r. o.,  
Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald
u Nového Jičína, z rozpočtu města Příbora,
paragrafu 4329 - položka veřejná finanční
podpora, na poskytování sociálních služeb
finanční dar ve výši Kč 5 000,-.
- Schválila Centru pro rodinu a sociální péči
o. s., Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava 1,
z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329
- položka veřejná finanční podpora, na poskytování sociálních služeb finanční dar ve
výši 3 000,-Kč.
- Rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky
k veřejné zakázce „Projektová dokumentace opravy Kulturního domu v Příboře“, kterou podal uchazeč ASA Expert a.s., se sídlem Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava,
IČ 27791891.
- Vzala na vědomí návrh plánu hlavních kulturních akcí na rok 2012.
23. schůze RM dne 15. listopadu 2011 mj. projednala:
- Odsouhlasila přijetí finanční podpory
ve výši 505.017,- Kč z programu Zelená
úsporám na realizaci akce „Revitalizace
bytového domu č. p. 1358 - 1360 na ulici
Štramberské v Příboře“.
- Schválila rozpočet příjmů a výdajů za správu nemovitostí města Příbora dle komisionářské smlouvy uzavřené mezi městem
Příbor a SMMP s.r.o na rok 2012.
- Schválila finanční plán údržby, oprav a investic DBF města Příbora dle komisionář-
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a SMMP s.r.o na rok 2012.
Vyhlásila řízení na přidělení VFP pro rok
2012 v souladu se schválenými Pravidly
č. 3/2011 pro poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Příbora s termínem uzávěrky podání žádostí 31. 12. 2011.
- Vyhlásila řízení na přidělení VFPGRANTŮ pro rok 2012 v souladu s platnými Pravidly č. 1/2009 pro poskytování
veřejné finanční podpory - grantů z rozpočtu města Příbora s termínem uzávěrky
podání přihlášek 31. 12. 2011.
- Uložila provést prošetření technického stavu budovy včetně střechy a přístupové cesty v areálu městského koupaliště.
- Vzala na vědomí stanovisko k účtu 042 –
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zpracované finančním odborem.
- Jmenovala Ing. Danu Foriškovou, Ph.D.,
místostarostku, členkou řídící skupiny
a garantkou plnění úkolů a zodpovědnosti
za proces zpracování a plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve
městě Příboře.
- Vzala na vědomí zprávu ve věci odběru el.
energií na městském koupališti.
- Vzala na vědomí informaci k návrhu zpracování řešení sociálního bydlení ve městě
Příboře do Koncepce rozvoje bydlení.
- Vzala na vědomí materiál odboru ÚP, rozvoje a MPR mapující současný stav chodníků na území města Příbora.
- Připomínkovala předložený návrh rozpočtu města Příbora na rok 2012 jako podklad
pro jeho dopracování.
- Vzala na vědomí informaci k problematice dalšího provozu Kulturního domu
v Příboře.
8. zasedání ZM dne 20. října 2011 mj. projednalo:
- Vzalo na vědomí zprávy, případně protokoly z výborů ZM.
- Uložilo vypracovat doporučující metodické pokyny prodeje a odkupů pozemků realizovaných městem Příbor.
- Vzalo na vědomí seznam projektů určených pro zařazení do akčního plánu 2012.
- Schválilo návrh „Koncepce rozvoje bydlení ve městě Příboře do roku 2015“ s vypuštěním kapitoly 6.2.4, která bude nově
zpracována a předložena k rozhodnutí
Zastupitelstvu města Příbora.
- Uložilo vypracovat pravidla pro zřízení,
tvorbu a použití účelového fondu rozvoje
bydlení.
- Uložilo vypracovat návrh na úpravu pravidel pro přidělování obecních bytů.
- Uložilo provést průzkum zájmu individuální výstavby rodinných domů
v lokalitě Za školou.
- Rozhodlo realizovat rekonstrukci objektu
č. p. 247 na ulici Jičínská jako součást řešení sociálního bydlení ve městě Příboře.
- Uložilo zpracovat studii rekonstrukce objektu č. p. 247 na ulici Jičínská včetně návr-

Z městského úřadu
hu provozního řádu pro ubytovací služby
poskytované v tomto objektu.
- Uložilo zpracovat studii rekonstrukce objektu č. p. 247 na ulici Jičínská pro účely sociálního bydlení ve městě Příboře.
- Schválilo druhou změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2011 v následujících objemech:
	Příjmy 153 902,54 tis. Kč - což je zvýšení
oproti schválené první změně rozpočtu
města Příbor na rok 2011 o 1 113,60 tis. Kč
Výdaje 172 584,54 tis. Kč - což je zvýšení
oproti schválené první změně rozpočtu města Příbor na rok 2011 o 1 113,60 tis. Kč
Financování 18 682,00 tis. Kč - což je beze
změny oproti schválené první změně rozpočtu města Příbora na rok 2011
v členění a finančních částkách dle předloženého a upraveného návrhu druhé změny
rozpočtu města Příbor na rok 2011.

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY
MĚSÍČNÍKU SE OMLOUVÁME
VŠEM AUTORŮM, KTERÝM NEBYL
V TOMTO ČÍSLE ZVĚŘEJNĚN
JEJICH PŘÍSPĚVEK!

Děkujeme za pochopení!

-

-

-

Rozhodlo posunout termín projednání aktualizace Programu regenerace MPR pro
období 2010 – 2015.
Schválilo od 1. 1. 2012 poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v sazbě 492,- Kč.
Vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v souladu s usnesením
č.8/7/5/1.
Vydalo dodatek č. 1 k platnému jednacímu
řádu Zastupitelstva města Příbora s platností od 21. 10. 2011.
Schválilo časový harmonogram dokončení revitalizace sídlištních bytových domů
ve vlastnictví města Příbora v letech 2012
a 2013.

-

-

-

Schválilo
financování
revitalizace bytových domů č. p. 1352 - 1354
a č. p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská
a č. p. 1489 - 1491 na ulici Choráze přijetím úvěru.
Uložilo vyhlásit výběrové řízení k výběru
peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru ve
výši 22,0 mil. Kč ke krytí nákladů na revitalizaci bytových domů č. p. 1352 - 1354
a č. p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská
a č. p. 1489 - 1491 na ulici J. V. Choráze.
Uložilo vyhlásit výběrové řízení k výběru
zhotovitele stavebních prací pro provedení
revitalizace bytových domů č. p. 1352-1354
a č. p. 1355 - 1357 na ulici Štramberská
a č. p. 1489 - 1491 na ulici J. V. Choráze.
Dne: 21. listopadu 2011,
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

jubilantům
narozeným v prosinci
Naši jubilantiBlahopřejeme

Jitka Kabátová
Marie Kryšková
Josefína Škrabalová
Anna Mazáčová
Eva Hončová
Jan Pytel
Libuše Slavíčková

Alena Kratinová
Marie Ondřejcová
Zdeňka Galiová
Jarmila Šulíková
Milada Poláčková
Petr Schroll
Dašenka Fialová

Jarmila Hulová
Eliška Kabátová
Ivan Teichmann
Josef Bönisch
Jaroslav Žáček
Marie Dobešová
Antonie Grocholová

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO ROK 2012
Na 23. schůzi rady města konané dne 15. listopadu 2011
vyhlásila rada města řízení na přidělení veřejné finanční podpory a přidělení grantů pro rok 2012.
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2012 – BEZE ZMĚNY
jsou Pravidla pro grantové řízení i termíny odevzdání přihlášek, a to do 31. 12. tohoto roku.
VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA PRO ROK 2012 –
ZMĚNY!:
- nová Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z
rozpočtu města Příbor č. 3/2011- platná a účinná od 1. 11.
2011,
- termín odevzdání žádostí pro rok 2012 - do 31. 12. 2011!
K žádostem o VFP jsou nutné následující přílohy (kopie
dokladů):
u právnických osob (podle povahy organizace):
- doklad o založení a registraci organizace,
- stanovy,
- doklad o ustanovení statutárního zástupce (jmenovací dekret, zápis z členské schůze apod.),
- doklad o přidělení IČ,
- doklad dokladující existenci vedení bankovního účtu žadatele,

u fyzických osob:
- živnostenský list nebo jiné oprávnění k provozování činnosti, pokud podniká,
- doklad dokladující existenci vedení bankovního účtu žadatele,
- žadatel o VFP na publikační činnost předloží platný doklad
totožnosti.
Pravidla a žádosti najdete na webových stránkách města
Příbora www.pribor-město.cz – sekce Městský úřad – Odbory
- Odbor kultury a cestovního ruchu – Formuláře a tiskopisy.
TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ VFP POSKYTNUTÉ PRO

ROK 2011 - do 15. 12. 2011 (nutné doložit formulář vyúčtování a kopie dokladů o čerpání VFP).
NEVYČERPANÉ NEBO NEDOČERPANÉ PROSTŘEDKY z poskytnuté VFP v roce 2011 - nutno vrátit na účet poskytovatele do 15. 12. 2011.
S jakýmikoliv připomínkami a dotazy se na nás můžete
včas obrátit.
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Ing. Lenka Filipová,
vedoucí odboru KCR MÚ Příbor.

městská knihovna

Knižní novinky na měsíc prosinec

Petře Soukupové se v knize Marta v roce
vetřelce podařilo citlivě a přesvědčivě zachytit prožívání devatenáctileté dívky Marty.
O Martě si rodiče myslí, že je chytrá a mohlo
by z ní něco být, hlavně když bude studovat
a nebude se flákat. Nečekaný spád událostí
však obrátí Martin život naruby a z nadějné
studentky se stává „největší lůzr světa.“
Americká spisovatelka Sandra Brownová
v románu Ostrý střih popisuje strhující
příběh lásky, vášní a zločinu. Vražda Paula
Wheelera ve výtahu hotelu vzbudí mimořádný rozruch. Nechybí rodinné peníze, rodinná rivalita, ani krásná milenka…
Další z řady čtivých dobrodružných románů Wilbura Smitha se jmenuje Šelma. Během plavby v Indickém
oceánu přepadnou somálští piráti jachtu ropné magnátky Hazzel Bannockové
a unesou její dceru Caylu. Požadují za ni obrovské výkupné. Hazzel získá důkazy o ne-

lidském týrání své dcery, a protože oficiální
úřady jim pomoc odmítají, obrátí se na majitele bezpečnostní agentury Hectora Crosse.
Spolu s ním bere spravedlnost do vlastních
rukou.
Magda Váňová v knize Pavouk v síti ukazuje svým hrdinům, kudy ven z nenasytných
citů, zbožných přání a pokryteckých pastí. Nezkušenou Belu zaujmou na dovolené
v Řecku starší manželé, kteří svým chováním
dávají najevo, že se stále velice milují. Bela
u nich hledá radu, jak dosáhnout, aby i ji
manžel zahrnoval takovou pozorností a láskou. Šupiny jí spadnou z očí, když pochopí,
že starší žena ji manévruje do náruče svému
milenci, kterého se chce zbavit.
Klasik thrilleru David Morrell napsal další napínavý román Na ostří.
I v této knize dokazuje, že je skutečným
mistrem bleskurychlých dějových zvratů
a nepřekonatelným způsobem dokáže přiblí-

žit okamžiky na hraně mezi životem a smrtí.
Francouzská autorka Delphine de
Viganová vypráví v románu No a já o třináctileté dívence Lou, která má IQ 160
a v hlavě mraky otázek. Pozoruje lidi, sbírá
slova, provádí různé pokusy, hltá encyklopedie. Dva školní roky přeskočila. Ve třídě je
nejmladší a nejmenší, ale dělá si největší starosti. Proč ji matka už nikdy neobejme, proč
otec předstírá dobrou náladu, proč jsou věci
tak, jak jsou?
Ve všech knihách Lee Childa vystupuje tulák a bývalý vojenský policista Jack
Reacher. V thrilleru Za cenu života se
Reacher ocitá v pustině Nebrasky, kde se
dostane do konfliktu s klanem terorizujícím
celé okolí. Na místě ho zdrží i nevyřešený
případ osmileté dívky, která už před několika
desetiletími beze stopy zmizela.

Muzeum novojičínska - muzeum příbor

Muzejní škola (nejen) pro seniory

Muzeum rozšiřuje a obohacuje kulturní povědomí, oživuje obraz minulosti
a snaží se o to jak různými výstavami, tak
i pořádáním besed a pořadů, které pro své
návštěvníky připravuje. Novinkou příborské pobočky Muzea Novojičínska, p. o.
je v letošním roce projekt „Muzejní škola
nejen pro seniory“.  Tato Muzejní škola si
vzala za úkol reagovat na současné potřeby společnosti, která chce být déle aktivní. Seniorů smysluplně využívajících svůj
volný čas a neustále pracujících na svém
sebevzdělávání bude v budoucnu stále přibývat.
Nápad založit tuto školu měl vedoucí příborského muzea Mgr. Václav
Michalička s cílem navázat užší kontakt
mezi muzeem a návštěvníky z řad seniorů. Počáteční obavy, zda to byl dobrý nápad, se nenaplnily a velký zájem potvrdil,
že Muzejní škola byla trefou do černého.  
Muzejní škola je souborem devíti přednášek, které probíhají každé úterý od 27. 9.
2011. Všichni přednášející jsou odborní
zaměstnanci muzea Novojičínska, p. o.
Spojení odborných výstupů z několika
specializovaných pracovišť v celek dalo
vzniknout různorodosti a pestrosti přednášek z více vědeckých oborů, které jsou
v Muzeu Novojičínska obsaženy.
Velice specifické je i místo konání
Muzejní školy, má své „Genius loci“, ducha staré školy a vzdělanosti, která byla
pro Příbor velice důležitá a obohacující.
Muzeum, kde se konají přednášky, se nachází v budově ze 17. století, která byla
postavena jako škola a kolej piaristů. Tento
mnišský řád byl znám svou velkou tolerancí a snahou otevřít školu pro všechny bez

rozdílu, svým přístupem k výuce a snahou
posílit hodnoty krásy a umění. Po odchodu
piaristů byl v této budově zřízen Učitelský
ústav ku vzdělávání učitelů, další velice
důležitý moment pro historii a vzdělanost
Příbora. Muzejní škola je realizována v novém přednáškovém sále, který i přes své nevelké rozměry důstojně nahradil chybějící
prostory unikátního refektáře.
Do prvního ročníku Muzejní školy se
přihlásilo 60 osob. Bohužel, další zájemce jsme museli s těžkým srdcem odmítat.
Studenti Muzejní školy jsou různého věku,
spojuje je snaha prohlubovat si své znalosti a dovídat se něco nového, ale také
lidská potřeba po společnosti a kolektivu.
V Muzejní škole si studenti mohou popovídat se svými známými a také se setkávat
s novými lidmi, majícími podobné zájmy.
Muzejní školu zahájila ředitelka
Muzea Novojičínska p.o., PhDr. Sylva
Dvořáčková.
Program přednášek byl následující:
27. 9. Radek Polách, zástupce ředitele
Muzea Novojičínska.
Téma: Muzeologie, péče o sbírky v muzeu. Historie dvourohých a třírohých klobouků. Kloboučnická specializace Muzea
Novojičínska.
4. 10. Mgr. Václav Michalička, etnolog
a muzeolog.
Téma: Historie – práce s materiálem archivní povahy.
11. 10. PhDr. Anna Hrčková, etnografka.
Téma: Lidové tradice v regionu, práce etnografa v terénu.
18. 10. Mgr. Václav Mikeš, zoolog.
Téma: Hlodavci v České republice.
25. 10. Mgr. Petr Drkula, Ph.D., hudební
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vědec, pedagog a skladatel.
Téma:   Počátky zájmu o hudební folklór
u nás a na Moravě.
1. 11. PhDr. Jiří Jurok, CSc., historik.
Téma: Dějiny a osobnosti regionu.
8. 11. Mgr. Václav Michalička, etnolog
a muzeolog.
Téma: Zvyk, rituál a tradice v dějinném
kontextu.
15. 11. Mgr. Petra Mičková, botanička.
Téma: Práce muzejního botanika v Poodří
a Pobeskydí.
22. 11. Mgr. Aleš Knápek, archeolog.
Téma: Práce archeologa a prehistorie regionu.
Prostřednictvím Muzejní školy se
muzeum snaží oslovit všechny, kteří mají
zájem o dějiny a přírodu svého regionu.
Je to zajímavý a pro příborské muzeum
nový způsob v interpretaci předávání vědění, který se postupně stává i spojujícím
mostem mezi obyvateli širšího Příborska
a Muzeem Novojičínska.  
Značný zájem o tento typ muzejní aktivity nastolil otázku dalšího pokračování. Následující cyklus přednášek se zatím
uskuteční v příštím roce opět na podzim,
ale do budoucna je reálné rozšíření výuky
do dvou semestrů dle vzoru vysokých škol.
V roce 2012 se tedy opět Muzejní škola otevře, a tímto srdečně zveme všechny
letošní studenty, a samozřejmě také nové
uchazeče, do dalšího studia.   Muzejní
škola je určena pro všechny, kteří si chtějí
obohatit a rozšířit své znalosti, duševně se
osvěžit a udělat si ze svého běžného všedního dne den nevšední.
Monika Chromečková,
Muzeum Novojičínska, p.o. –
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře.

Z historie města

Známá ilustrátorka
navštívila knihovnu

Renáta Fučíková, uznávaná ilustrátorka a spisovatelka, byla na letošním knižním veletrhu ve Frankfurtu
nominována na dětskou knižní cenu
Astrid Lindgrenové.   Do příborské
knihovny přijela žákům základní školy
představit svou novou knihu Historie
Evropy.  Jedná se o velkou obrazovou
publikaci, která si klade za cíl seznámit čtenáře s dějinami Evropy přehlednou, srozumitelnou a hlavně čtivou formou. Děti jistě ocení, že kniha
je psána formou připomínající komiks
a jednotlivé dějinné události jsou zde
představeny jako živé příběhy.
Příbor
nenavštívila
Renáta
Fučíková poprvé. Minulé léto zde
strávila část své dovolené. Také proto
se zmínka o našem slavném rodákovi
objevila v její knize.
Novou knihu Historie Evropy, ale
i další publikace, které R. Fučíková
ilustrovala nebo napsala, jsou čtenářům k dispozici v knihovně.
Silvie Bahnerová,
Městská knihovna Příbor.

Střípky Městské policie Příbor

Ve dnech 17. až 23. 10. 2011 prováděla
Městská policie Příbor poprvé ve své historii kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel v obci. V uvedených
dnech bylo na katastru města v měřených
úsecích schválených dopravním inspektorátem Policie ČR (ul. Štramberská, Místecká,
Ostravská, Nábřeží RA, Hájov, Prchalov)
řešeno v souvislosti s překročením nejvyšší
povolené rychlosti v obci celkem 97 dopravních přestupků. Z toho v 91 případech se jednalo o překročení nejvyšší dovolené rychlosti
o více než 10 km/hod a méně než 20 km/hod
v obci a v 8 případech se jednalo o překročení rychlosti o 20 km/hod a víc. V souladu
s ust. § 125c odst. 1 písm. f bodu 3 a 4 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, byly přestupcům uděleny blokové pokuty v celkové výši
73 300,- Kč.
Dne 4. 11. 2011 v 11:20 hod. musela
hlídka MP Příbor zasáhnout proti silně podnapilému 48letému muži z Příbora, který
u bankomatu na náměstí S. Freuda velmi vulgárními výrazy slovně napadal mladou ženu
a vyhrožoval jí újmou na zdraví. Následná
dechová zkouška prokázala u muže přítom-

nost 2,13 promile alkoholu v dechu. Jako důvod slovního napadení podnapilý muž uvedl,
že se zdálo, že ho žena u bankomatu zdržuje.
Vzhledem k výše uvedenému a k podezření,
že bude v protiprávních jednáních pokračovat, byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku. Ze svého
protiprávního jednání se bude zodpovídat po
vystřízlivění.
Dne 8. 11. 2011 v 6:45 hod. bylo přijato
oznámení, že na Hájově před rodinným domem spí na zahradě neznámý muž. Po příjezdu na místo hlídka muže probudila a z místní
znalosti poznala, že se jedná o 42 letého T. T.
z Příbora. Po kontrole a zjištění, že na místě
nebyla způsobena žádná škoda, byl psychicky
rozrušený muž převezen do místa trvalého
bydliště. Po cca 3 hodinách hlídka opět přijala oznámení, že byt uvedeného muže je otevřen a u dveří leží sekera. Muž byl proto opět
kontaktován v místě bydliště, přičemž bylo
zjištěno, že je zjevně ve velmi špatném psychickém stavu. Vzhledem k tomuto zjištění
byl převezen k ošetřujícímu lékaři, který rozhodl o jeho převozu do Psychiatrické léčebny
v Opavě.

DOM Příbor – úspěšný rok 2011

Dechový orchestr mladých Příbor asi není potřeba v našem
městě příliš představovat. V letošním roce jsme se v Příboře
představili na tradičním prvomájovém koncertě a 2. července jsme společně se zakladatelem DOM Příbor Ludvíkem
Demlem, oslavili koncertem jeho životní jubileum a udělali
jsme radost jak jemu, tak i nabitému hledišti v městském parku.
Zúčastnili jsme se také dvou soutěží, abychom zjistili, jak
jsme na tom v porovnání s konkurenčními orchestry. První
soutěžní festival Złota Lira se konal v červnu v polském městě Rybnik. Čekalo nás setkání s orchestry z Polska, Slovenska,
Ukrajiny i Česka, soutěžní vystoupení v divadle před mezinárodní porotou, promenádní koncerty v Rybniku i dalších městech, nebo dlouhé odpoledne v Katowicích, kdy jsme při přesunech na pochodování a koncert nachodili asi 10 kilometrů
a při pochodu dlouhém přes 2 kilometry jsme zmokli. A také
závěrečná radost při vyhlašování výsledků. Naším výsledkem
totiž bylo zlaté pásmo.
Druhý vrchol sezóny proběhl 22. října na Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. I když slovíčko
„mezinárodní“ tentokrát neplatilo, soutěžily pouze orchestry
z České republiky. Možná se projevila krize a nedostatek peněz, anebo také velmi obtížná povinná skladba pro přihlášené
orchestry. Soutěže jsme se letos účastnili již pošesté, vždy jsme
se řadili k nejlepším, čtyřikrát jsme vybojovali zlaté pásmo,
a jednou (v roce 2003) dokonce zlaté pásmo s vyznamenáním.
A na tento úspěch se nám podařilo navázat letos. Zase jednou
skoro všechno „sedlo“, všichni hráči byli ve výborné formě

a zlaté pásmo s vyznamenáním bylo obrovskou odměnou
za měsíce tvrdé práce na zkouškách. Vše ještě korunovala cena
pro nejlepšího dirigenta, kterou získal Ivo Lacný, umělecký vedoucí DOM Příbor. Průběh celé soutěže natáčela Česká televize Ostrava, pořad z cyklu ...a tuhle znáte byl ve vysílání 26. listopadu a můžete ho zhlédnout na webových stránkách České
televize.

Všechny, kteří nás rádi vidí a slyší naživo, chceme pozvat
na náš poslední koncert v letošním roce – adventní koncert
se bude konat v sobotu 3. prosince od 17 hodin v Kulturním
domě v Příboře a představíme se na něm opět s novými skladbami.
Za Dechový orchestr mladých Příbor Simona Macková.
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Ke 140. výročí úmrtí prof. Řehoře Volného
aneb Proč je Volný ve svém rodném městě tak neznámý

3. května 1871 zemřel v rajhradském
klášteře profesor Tomáš Řehoř Volný,
druhý nejvýznamnější příborský rodák.
Toto výročí bylo na stránkách Měsíčníku
naprosto opomenuto, nerad bych řekl
ignorováno. Je sice pravda, že po smrti
Luboše Loukotky, který podobná výročí už z postu kronikáře města sledoval,
lze očekávat určitý kvalitativní propad na
stránkách Měsíčníku, ale pozvolný úpadek
a jistá regrese se začala uvnitř jednotlivých
čísel projevovat už dávno. Proč lidi, kteří
se permanentně zabývají historií města na
stránkách Měsíčníku (a někteří paradoxně
ani nejsou příborskými rodáky), lze spočítat na prstech jedné ruky?
Tím samozřejmě nemám na mysli
mladší generaci nadšenců, které svým zapálením pro historii města Luboš ovlivnil.
Vždyť před sto lety lékárník Ferdinand
Pokorný a koneckonců ani Luboš
Loukotka nebyli „profesionálními“ historiky. Byli to ale doslova renesanční lidé. A ta
„renesance“ dnes chybí. Mám tím na mysli
tzv. lidi „od fochu“ – historiky, pracovníky
památkové péče, muzejní pracovníky, novináře a redaktory, pracovníky v kultuře
a osvětě, ředitele a vedoucí různých institucí, ředitele škol, učitele dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, přírodopisu či
ostatní učitele. Ti všichni – a samozřejmě
nejen ti - by mohli nejen k historii Příbora,
ale i o jeho životě dost co říci. Někteří
z nich čas od času vydávají knihy, publikují v odborném tisku, jezdí na konference či pořádají výstavy, ale jejich výstupy
na stránkách Měsíčníku – tedy periodika
určeného občanům města - moc nevidíme. Vždyť Měsíčník města Příbora je „otevřené“ periodikum. Kdokoli může cokoli
(rozumného) publikovat. Všichni tito „lidé
od fochu“ v Příboře nebo v jeho blízkém
okolí žijí. Není jich až tak málo. Někdy to
vypadá, jako by své povolání neměli svým
koníčkem.
Mám tím na mysli i některé „nudící se“
penzisty, kteří pečlivě články v Měsíčníku
pročítají a netají se pak jejich kritikou.
Čas od času se od nich ke mně donese, že
například to a tamto bylo v Příboře jinak,
než jsem napsal, anebo že ten či onen bydlel v Příboře jinde. Ale na papír své závěry
nedají, přitom by byly důležitým střípkem
k poznání souhrnné historie města. Proč
pán, který má dost co říci k událostem roku
1968 v Mošnově a Příboře, čekal se svým
zajímavým článkem celých 21 let od pádu
Husákova režimu a rozčiluje se, proč to ne-

Igor Jalůvka

udělal „nějaký pisálek“ už dříve? - Udělal.
Sice mi bylo roku 1968 pouhých 7 let (jsou
tu jistě povolanější), ale v srpnu a září 2003
mi v Měsíčníku vycházel na pokračování
článek o událostech roku 1968 v Příboře,
v říjnu a listopadu 2003 pak o událostech
roku 1938.

Benedikt a historik Řehoř Volný
Od učitelek (a učitelů) příborských základních škol (kteří zpravidla neopomenou
předřadit před jméno svůj akademický
titul Mgr.) bych zase osobně očekával duchaplnější články než takové, že se děti té
či oné třídy té či oné školy zúčastnily toho
či onoho zájezdu nebo že postoupily v té
či oné soutěži a získaly to či ono místo,
o profesorech Masarykova gymnázia ani
nemluvě. Jejich výstupy jsou v Měsíčníku
naprosto nulové – jako by tu žádné gymnázium ani nebylo. Vždyť vlastivědní pracovníci jako býval svého času Kramoliš,
Otáhal, Nehýbl, Strakoš, Hrnčárek, Busek,
Loukotka a spousta dalších byli právě učitelé. Jistě – dnes je ve školství situace poněkud odlišná. Na základních školách učí
především ženy a pokud od nich budeme
chtít zabývat se vlastivědou, rozhodně to
zvládnou, pokud jim tolerantní manželé
vypomohou s praním, žehlením, nakupováním a dalšími domácími pracemi.
Ale – co můžeme čekat dnes? Vždyť
k napsání takového článku musí být jednak
čas, jednak nálada – tedy inspirace, která
se musí zrodit někde uvnitř člověka. Pro
peníze to neděláme. Za to žádné nejsou.
Položme si ale otázku: jaká asi bude pohoda pro takovou tvorbu pracujících v ovzdu-
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ší této společnosti, jakési pseudodemokracie, která vystřídala předešlou politickou
šikanu pracujícího nesmírnou šikanou
ekonomickou, kdy sice nejsou fronty před
Tuzexem, zato jsou fronty před úřadem
práce? V jaké pohodě se asi píše v době,
kdy jsou pracující (jejichž odchod do penze
je někde v mlhách) vystaveni vykořisťování
a pohrdání ze strany managementu a často jednoduchých a ukřičených vedoucích,
záměrně vybíraných šéfy soukromých firem, kdy mezilidské vztahy se dostaly až na
samé dno jako nikdy dřív, kdy jsou opravdu
schopní zaměstnanci vystaveni „bonzování“ ze strany svých jednodušších spolupracovníků ve snaze „vylít“ je z práce, kdy vyhrožování v zaměstnání je na denním pořádku, kdy pracující zatíženi abnormálně
vysokými daněmi pobírají směšně malou
mzdu, kdy společnost na první místo v ceníku hodnot postavila peníze, kdy jsou občané vystaveni diletantismu, neschopnosti,
nepředstavitelné aroganci a lhaní ze strany
ministerských úředníků či poslanců, kdy je
všem všechno jedno a společností vládne
osobní egoismus? To nejsou obyčejné fráze, to je pravda. Nedávno jsem viděl v televizi reportáž, kdy jeden z mála dnes již žijících veteránů protifašistického odboje prohlásil, že kdyby se za okupace dověděl, jak
nespravedlivá doba za necelých sedmdesát
let v Republice nastane, na nějaký odboj by
se za války „vykašlal“ a nechal by Němce, ať
si tu dělají, co chtějí … Ale ani za okupace
lidé neztratili chuť psát. Jistěže ne politické, ale zajímavé vlastivědné, národopisné
a historické články nadále vycházely v oblastních vlastivědných periodikách jako
Kravařsko, Naše Valašsko či Záhorská kronika. Jejich autoři tak posilovali národního
ducha obyvatel v těžké době okupace. Zato
v dnešní době všeobecné apatie a konzumního individualismu je všechno jinak. Lidé
ztratili chuť cokoli tvořit, „zhnuseni“ realitou, kterou jsem popsal o něco výše.
Ale vraťme se k Řehoři Volnému.
Pokud si čtenář myslí, že jsem „se vybrečel“ a s kritikou jsem skončil, mýlí se. Od
kritiky obecné se zaměřím na kritiku konkrétní. Samozřejmě jsem nezapomněl,
jaký je název mého článku. A o to právě
jde. Navážu tedy na jeho druhou větu, že
výročí úmrtí Řehoře Volného (3. května
1871) bylo na stránkách Měsíčníku naprosto opomenuto. Opomenuto, na rozdíl
od výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Příboře, shodou okolností ve stejném roce. Těm byla věnována zasloužená

pozornost v posledních číslech, v jednom
z nich dokonce na zvláštní dvojstraně
a na křídovém papíře. Rozhodně si to po
právu zaslouží. Kromě svého poslání se
hasiči výraznou měrou podílejí i na kulturním životu obce. Nic proti nim. Sám jsem
před deseti lety absolvoval velice náročný
výcvik v Armádním výcvikovém středisku požární ochrany v Dašicích u Pardubic
a souhlasím s názorem, že povolání hasiče
je nejnebezpečnějším povoláním v míru.
Ale - co je moc, to je příliš. Hasičské spolky totiž vznikaly ve druhé polovině 19.
století v mnoha městech a městečkách
Rakousko-Uherska a dovolím si tvrdit (a
dokumentuje to i článek mé kolegyně Ireny
Nedomové), že namnoze tak tomu bylo na
popud shora, jak už to v centralisticky koncipované habsburské monarchii bývávalo.
Avšak Řehoř Volný byl jen jeden
a alespoň vzpomenout výročí jeho smrti bychom rozhodně měli. Roku 1868 byl
jmenován čestným příborským občanem.
Profesor Tomáš Řehoř Volný je nesporně druhým nejvýznamnějším příborským rodákem, ihned po Sigmundu
Freudovi. V tom se mnou před šesti lety,
když jsem připravoval do Měsíčníku článek o jeho díle, bezesporu souhlasil i Luboš

Loukotka. Jistěže, Sigmund Freud má světový věhlas a jeho dílo se stalo v prvních
desetiletích 20. století základem moderní
psychoanalýzy, zatímco Řehoř Volný patřil („jen“) mezi přední moravské historiky
19. století. Už ono adjektivum „moravské“
o něčem svědčí. Nikdy mi „nešlo na rozum“,
proč stejnojmenná řeka a kraj v Srbsku
– Morava, ke všemu území o rozloze asi
osmkrát menší než Morava naše, je přece
jen známější u evropských národů, včetně
národů slovanských (snad až na Poláky).
Druhý nejvýznamnější rodák ale
v Příboře neznamená to co „druhý nejslavnější“. Abych to vysvětlil, dovolím si
tvrdit, že naprostá většina dnešních občanů města ještě dnes neví, čím se Řehoř
Volný zabýval, co bylo náplní jeho díla
(jestliže se mýlím, tak je to jedině dobře
a nechť mi čtenáři odpustí). Nikterak tuto
situaci nezměnil ani můj článek ze srpna
2005, přibližující dílo Volného. Ohledně
povědomí o osobnosti a díle Sigmunda
Freuda se situace v porovnání s tou před
rokem 1989 dosti změnila. Dnes se již
těžko může zopakovat fraška jako někdy
v polovině 70. let 20. století, kdy skupince
Němců či Rakušanů, snažících se na náměstí od postávajících „příslušníků VB“

zjistit, kde je ve městě Freudův rodný dům,
bylo řečeno, že „tu žádného Freuda neznají“. V současnosti jsme svědky spíše opačné
situace – nahlédneme-li do „posametovorevolučních“ Měsíčníků, je v nich jaksi
„přefreudováno“. Jisté „štěstí“ měl Sigmund
Freud, že výročí jeho smrti (1939) padlo
na obrodné roky 1968-69, kdy se mu v severním křídle městského muzea zřídila
pamětní síň a naproti lékárně postavil žulový monument. Nastupující bolševická
„normalizace“ však záhy bagatelizovala památku na Freuda a onen monument urbanisticky vysloveně zesměšnila necitlivým
„přilepením“ k obří samoobsluze „zetce“,
která byla jakousi náhradou za zrušené
obchody na náměstí, již nově pojmenovaném po diktátoru a vrahu Stalinovi. (Když
už jsme u toho, ono náměstí již neslo jména jako Hitlerplatz, Stalinovo a konečně
S. Freuda. Stalin nechal lidi zabíjet, Freud je
léčil. Jsem přesvědčen o tom, že Freudovo
jméno si náměstí zaslouží nejvíce. Stalinovi
nejsme nic dlužni. Stalin druhou světovou
válku nevyhrál. Vyhrálo ji nesmírné hrdinství prostých ruských vojáků.)
Pokračování příště.

Poznámka: Sdružení dobrovolných hasičů Příbor si „zvláštní dvojstranu“ ke svému výročí připravilo, nechalo vytisknout a vložit do určitého počtu Měsíčníků (nikoli do všech) na
vlastní náklady organizace. Touto „Samostatnou přílohou“ hasiči neomezili počet stran městského periodika. Ing. Lenka Filipová, vedoucí odboru KCR MÚ Příbor.

ze škol

Oslavy 120. výročí založení ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Celý minulý školní rok i začátek tohoto školního roku byl na naší škole ve znamení příprav na oslavy výročí založení
naší školy.
Jak je jistě příborské veřejnosti známo, proběhla v červnu školní akademie,
o ní už bylo napsáno a řečeno hodně.
  ale
Teď bych se chtěla zmínit o druhé části
oslav, a to byl Den otevřených dveří, který
se uskutečnil v úterý 25. 10. 2011.
Jen ten, kdo podobnou akci organizoval nebo se podílel na její přípravě, ví,

kolik to dá práce.
Rozhodně to není záležitost jednoho
dne nebo týdne. Škola byla slavnostně vyzdobena, výzdobu museli učitelé se žáky
nejdříve vyrobit stejně jako výrobky na
podzimní jarmark, který byl součástí akce.
Bylo rozesláno více než 100 pozvánek
nejen bývalým zaměstnancům a důchodcům, ale i představitelům veřejného života ve městě.
Učitelé sami připravili pro hosty bohaté občerstvení.

Dveře školy se pro veřejnost otevřely
úderem čtrnácté hodiny. Školu navštívila
spousta rodičů i bývalých žáků školy. Na
každém kroku jsme se setkávali s chválou,
jak pěkně to ve škole vypadá, pohovořili

  

jsme si s bývalými žáky a zavzpomínali na
léta dávno i nedávno minulá.
Byli jsme spokojeni s tím, co jsme dokázali, žáci pracovali s plným nasazením
a prokázali hodně dovedností a obětavosti. Výtěžek z jarmarku není pro školu, ale
je určen na adopci na dálku.
Oslavy se vydařily a nezbývá, než poděkovat všem, kdo se na nich podíleli.
Mgr. Libuše Babaríková, ZŠ Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín.
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program kulturních akcí

PROGRAM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ V PŘÍBOŘE
PROSINEC 2011
Probíhající výstava do pátku 31. prosince

VÝSTAVA RUDOLFA JARNOTA
„JAK TEN ČAS LETÍ, ANEB
POZNÁTE SE?“

Galerie v radnici a je otevřena:
Po, St:
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt, Pá: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 443

Probíhající výstava do února 2012

VÝSTAVA MODERNÍ LIDOVÁ
KULTURA NA PŘÍBORSKU

Netradiční výstava o svébytných jevech
moderní
lidové
kultury
na
Příborsku.
Přednáškový sál.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Pátek 2. prosince od 10:00 hod.

ČERTOVSKÁ ZUMBA PARTY

Vítaní jsou všichni čerti, Mikuláši, andělé…
Vstupné v předprodeji 200, Kč (na hodinách
zumby), na místě 250, Kč. Rezervace na
telefonu. Tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Pavla Kovalčíková  739 135 127

Pondělí 5. prosince od 10:00 hod.

MIKULÁŠ V LUNĚ

Akce je určena pro maminky s malými dětmi.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 6 . prosince od 16:00 hod.

„MIKULÁŠSKÝ BÁL“

Srdečně vás zvou uživatelé a zaměstnanci
Domova Příbor.

Domov Příbor  556 723 143

Čtvrtek 8. prosince od 17:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMY
V PŘÍBORSKÉM MUZEU

Výstava historických betlémů ze sbírek
muzea. Výstava potrvá až do 25. ledna 2012.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Výroba vánoční rybičky z pedigu. Cena: 30, Kč.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 3. prosince od 4:00 hod.
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

Návštěva kulturních, historických památek
a předvánočního jarmarku.
Cena: dospělí 700, Kč, dítě do 15 let 350, Kč.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 3. prosince od 4:30 hod.

VÁNOČNÍ KRAKOW

Jednodenní autobusový zájezd.
Cena: členové KČT 570, Kč, nečlenové KČT
590, Kč. Odjezd od Sokolovny Příbor.
Vedoucí zájezdu: Ing. Vlasta Čejková,
tel: 608 623 240.
KČT Příbor

Sobota 3. prosince od 8:00 hod.

Čtvrtek 8. prosince od 17.00 hod.

TRADIČNÍ
V MUZEU

VÁNOČNÍ

PODVEČER

Komponovaný pořad spojený s vernisáží
výstavy Betlémy v příborském muzeu.
Kapela historických nástrojů RukyNaDudy
předvede v působivém vystoupení tradiční
hudební lidové nástroje a lidové adventní
a vánoční písně i obchůzky typické
pro etnografický region valašskolašského
pomezí.
Průvodní slovo PhDr. Marian Friedl, Dis.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Čtvrtek 8. prosince od 17:00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU

Aula Masarykova gymnázia v Příboře.
ZUŠ Příbor  556 725 353

VÁNOČNÍ JARMARK

Náměstí Sigmunda Freuda.

Sobota 3. prosince od 17:00 hod.

Sobota 10. prosin ce od 15:00 hod.
Město Příbor

Sobota 3. prosince od 17:30 hod.

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

od 17:30 hod. – KOUZELNÍK
od 18:30 hod. – PEKELNÁ JÍZDA
PŘÍJEZD MIKULÁŠE
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Město Příbor  556 455 443

Sobota 3 . prosinc e od 17:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU
MLADÝCH PŘÍBOR

Diriguje Ivo Lacný.
Koncert uvádí Jiří Siostrzonek.
Vstupné dobrovolné.
Velký sál Kulturního domu v Příboře.
Město Příbor a Společnost přátel DOM Příbor

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU

Divadlo „POD VĚŽÍ“ ze Štramberka zahraje
pohádku „Byl jednou jeden drak“. KD Hájov.
Po pohádce bude mikulášská nadílka.
Kulturní komise Hájov

Sobota 10. prosin ce od 17:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT

Účinkuji: Kateřina Juřenová, zpěv, Judita
Šprochová  violoncello, Petra Ošmerová – hoboj,
Karel Monsport – varhany, Příborská schola.
Římskokatolická farnost Příbor

Pondělí 12. až pátek 16. prosince
od 8:00 do 18:00 hod.

VÁNOČNÍ INSPIRACE ANEB PLNÝ
PYTEL NÁPADŮ

Vystaveny budou betlémy, různé vánoční
inspirace, nápady na vánoční dárky aj.
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Pondělí 12. až pátek 16. prosince
od 15:00 do 16:30 a od 16:30 do 18:00 hod.

TVOŘÍVÉ DÍLNY

Je třeba si předem rezervovat místo.
Pondělí 12. 12. Výrobky z FIMO hmoty, 60, Kč.
Úterý 13. 12. Výrobky z pedigu, vánoční
rybka, hvězda 30, Kč.
Středa 14. 12. Výrobky z korálků, 60, Kč.
Čtvrtek 15. 12. Pískované dřevěné rámečky, 30, Kč.
Pátek 16. 12. Papírové vánoční přání
a jmenovky na dárky, 30, Kč.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 13. prosinc e od 15:00 hod.

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ

Vyrobíme si krásné vánoční hvězdy.
Vyhodnocení soutěže Bylo, nebylo – pověsti
našeho okolí. Ještě máte šanci se do soutěže
zapojit  stačí nakreslit obrázek na téma
některé místní pověsti a odevzdat do 7. 12.

Městská knihovna  556 725 037

Čtvrtek 15. prosince od 17:00 hod.

ČERNÁ
HODINKA
TAJEMSTVÍ VÁNOC

V MUZEU



Komponovaný podvečer přibližující tajemný
vánoční čas. Viola a zpěv – Mgr. Petr Drkula,
Ph.D., mluvené slovo Mgr. Václav Michalička.
Vstupné 15, Kč.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Pátek 16. prosince od 10:00 hod.

ZABIJAČKOVÉ HODY

Sobota 24. prosin ce 22:00 hod.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

Farní kostel Narození Panny Marie v Příboře.
Neděle 25. prosince 9:30 hod.

MŠE NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

Farní kostel Narození Panny Marie v Příboře.
Neděle 25. prosince od 16:00 hod.

KONCERT ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUBA JANA RYBY

Účinkuji: Alena Juřenová – soprán, Kateřina
Juřenová – alt, Mudr. Mořic Jurečka – tenor,
Jiří Gřes – bas, Karel Monsport – varhany,
Sdružení hudebníků Příbor – řídí Zdeněk
Pukovec. Farní kostel Narození Panny Marie
v Příboře. Vstupné dobrovolné.

Římskokatolická farnost Příbor

Pondělí 26. prosince od 9:30 hod .

MŠE NA SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Farní kostel Narození Panny Marie v Příboře.
Pondělí 26. prosince od 19:00 hod.

VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM

Kulturní dům Příbor.Vstup do sálu od
18:00 hod. Vstupné 120, Kč. (v předprodeji
od 5. prosince v MIC Příbor).

Elvis Presley Revival Band

Úterý 27. prosinc e od 9:15 hod.

HLEDÁNÍ
NOVÉHO
ROKU
ANEB
PUTOVÁNÍ ZA NEANDRTÁLCEM DO
ŠTRAMBERKA

Od 17:00 hod. hraje harmonikář.
Objednáv ky na te l: 608 161 031.

Sraz na nádraží ČD v Příboře.
Akce pro přátele a externisty Luny.

Pátek 16. prosince od 15:00 hod.

Úterý 27. prosince od 16:00 hod.

Hostinec U Čechů

MINITURNAJ VE FLORBALU

Akce pro děti 1. – 4. tříd. Čtyřčlenná družstva
se mohou přihlásit do 14. 12. v Luně Příbor.
Tělocvična ul. Dukelská. Startovné 20, Kč.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 16. prosince od 15:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Připravujeme pro vás vánoční jarmark
s výrobky žáků, ve třídách budou probíhat
různé aktivity spojené s Vánocemi, kterých
se můžete zúčastnit. Těší se na vás učitelé
a žáci ZŠ Npor. Loma. Program pokračuje
„Vánočním koncertem“.

ZŠ Npor. Loma  556 723 058

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

"POVÁNOČNÍ AEROBIKOVÝ DEN"
S TEREZOU A SILVOU

16:00  17:00 hod. Prezentace
17:00  17:50 hod. Work with body – Tereza
18:00  19:50 hod. Dance for all – Tereza
20:00  20:50 hod. Funny aerobic  Tereza a Silva
Cena: 180, Kč – předprodej, 200, Kč  na
místě, 70, Kč  Dance for all, 70, Kč  Funny
aerobics. Je možno navštívit saunu za
výhodnou cenu 50, Kč /2 h.

Tereza Sattková  724 963 164

Úterý 27. prosince od 17:00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM

Město Příbor a Římskokatolická farnost Příbor

Pátek 16. prosince od 17:00 hod.

Pátek 30. prosince od 7:15 hod.

Promítání se uskuteční v Luně Příbor SVČ.
Pátek 16. prosince od 18:00 hod.

Trasa 14 km: přesná trasa bude upřesněna
podle počasí a schůdnosti terénu, cíl Příbor.
Sraz účastníků na nádraží ČD Příbor. Odjezd
vlakem v 7:35 hod. do Ženklavy. Pavel Bilík.

Školní jídelna ZŠ Npor. Loma.

Sobota 31. prosince 2011

PROMÍTÁNÍ FOTEK ZE SKANDINÁVIE
A TURISTICKÝCH AKCÍ
KČT Příbor

VÁNOČNÍ KONCERT

ZŠ Npor. Loma  556 723 058

Neděle 18. prosince od 15:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Kostel sv. Valentina.

Město Příbor  556 455 440

POSLEDNÍ POCHOD ROKU

KČT Příbor  605 126 090

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ

Město Příbor

Neděle 1. ledna 2012 od 9:30 hod.

NOVOROČNÍ MŠE

Farní kostel Narození Panny Marie v Příboře
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S o b o t a 7 . l e d n a 2 0 1 2 o d 1 9 :0 0 h od .

NOVOROČNÍ KONCERT

Město Příbor  556 455 443

Pátek 27. ledna od 17:15 hod.
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA
V OSTRAVĚ NA MUZIKÁL MRAZÍK
(Boris
Urbánek,
Niko laj
Budaš kin)
Předprode j v BAV klubu. Cena: 250,Kč.
Odjezd od Sokolovny v Příboře.

Bav klub Příbor  556 723 778

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé:
Pondělí:
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Pátek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Pondělí:
13:00 – 15:00 hod.
Úterý:
13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek:
13:00 – 17:00 hod.
V pátek 23. a 30. 12. bude knihovna uzavřena !!!
M ě s t s k á k n ih o v n a P ř íb o r  5 5 6 7 2 5 0 3 7

Vysílání LTV Příbor
Zpravodajské relace: Pondělí až neděle:
4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.
Premiéry středa, neděle.

 776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
V PŘÍBOŘE
Lidická 59, Příbor
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle:
9:00 – 12:00 hod.
Otevírací doba o vánočních svátcích:
Sobota 24. 12. zavřeno
Neděle 25. 12. zavřeno
Pondělí 26. 12. 9:00 – 12:00 hod.
Sobota 31. 12. zavřeno
Neděle 1. 1. 2012 zavřeno

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Zveme všechny na pohádku. Hrajeme každé
úterý od 17:00 hod. Vchod vedle restaurace
Neptun z ulice Lidické.
Divadélko nehraje v úterý 6., 20. a 27.
prosince a 3. ledna 2012.

Loutkové divadlo Beránek

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži
Středa: 15:00 – 21:00 hod. společná
Pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy

 607 714 277

CVIČENÍ AEROBICU
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
Pondělí: 16:45 – 17:45 hod.  ZUMBA /Tereza/
20:00 – 21:00 hod.  MIX AEROBIC /Tereza/
Úterý: 16:45 – 17:30 hod.  PORT DE BRAS /fitt/
/Tereza/ 18:00 – 19:00 hod.  STEP AEROBIC

Středa: 9:30 – 10:30 hod.  BODY BALL /Draha/
18:45 – 19:45 hod.  DANCE AEROBIC /Tereza/
20:00 – 21:00 hod.  Body Ball, Over Ball /Draha/
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 hod.  PORT DE BRAS /fitt/
20:00 – 21:00 hod. BODY WORKOUT /Tereza/
Pátek: 17:45 – 18:45 hod.  STREP AEROBIC
19:00 – 20:00 hod.  BODY BALL /Draha/
Oddíl aerobiku Příbor  606 932 447,556 722 092

QI GONG (ČI KUNG)
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Čtvrtek: 18:00 – 19:00 hod.
Vs tupné: 50, Kč

Luna Příbor SVČ  556 725 029

FITCENTRUM
Pondělí  Páte k: 9:00 – 21:00 h

O d d í l a e r o b ik u P ř íb o r  6 0 6 9 3 2 4 4 7

ZUMBA S PAVLOU
Pondělí:17:30 – 18:30, Středa: 19:00 – 20:00 hod.
Vs tupné: 60, Kč.
Tělocv ična ZŠ Npor. Lo ma Příbor.
P a v l a K o v a lč ík o v á  7 3 9 1 3 5 1 2 7

ZUMBA S HEIDI
Úterý: 19:45 – 20: 45 hod. Tělocv ična ZŠ
Npor. Lo ma Příbor.
Vs tupné: 60, Kč, dě ti do 12 le t 30,  Kč.
Heidi Steckerová  733 180 370

ZUMBA S VĚROU
Pondělí, Pátek: 18:30 hod.
Vstupné: 40, Kč.
Tělocv ična Luna SVČ na ulici Duke lská.

L u n a P ř í b o r S VČ  5 5 6 7 2 5 0 2 9

POWERJÓGA
Štramberská 1587, Příbor
Ú terý: 16:30 – 18:00 hod
Č tvrtek: 18:30 – 20:00 hod.

Pavla Jeníková  603 119 174

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý 17:30 – 19:00 hod. MŠ Pionýrů Příbor.
Höhnová Ludmila  775 084 815
Úterý 18:00 – 19:30 hod. Luna SVČ Příbor.
Šťastná Věra  733 165 317
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí: 19:30  21: 30 hod.
Vs tupné: 20, Kč / hod.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa: 20:00  21:00 hod.
Vstupné: 20, Kč / hod.
Tělocvična Luna Příbor SVČ, ulice Dukelská.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

STOLNÍ TENIS
Pondělí – Pátek: 15:00  17:00 hod.
Vstupné: 10, Kč.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

SPORTOVNÍ STŘELNICE
Předem nutná telefonická dohoda.
Pro držitele zbrojních průkazů.
Středa: 16:00 – 19: 00 hod.
Sobo ta: 15:00 – 19: 00 hod.

Sportovně střelecký klub Příbor  776 001 105
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Technické služby města Příbora
oznamují občanům

provozní dobu ve sběrném dvoře v měsíci prosinci 2011.
V závěru letošního roku bude sběrný dvůr Technických
služeb města Příbora otevřen pro občany města Příbora,
Hájova a Prchalova v běžných provozních dnech
(pondělky, středy a soboty) až do 28. prosince včetně.
ZAVŘENO BUDE POUZE VE DNECH:
v sobotu 24. prosince 2011 a 31. prosince 2011
a v pondělí 26. prosince 2011.
Ing. Josef Kisza, ředitel TS města Příbora

WELLNESS PORADENSTVÍ
pro optimální kondici a životní styl
Zaměřujeme se na:
 regulaci tělesné hmotnosti (redukce váhy, stabilizace a udržení
váhy bez jo-jo efektu, přibírání na svalové hmotě),
 regeneraci a detoxikaci organismu,
 nárůst vitality a energie, udržení optimální kondice v dnešní
uspěchané době a stresovém zaměstnání.
Využijte naše poradenské služby zdarma a kontaktujte nás na
www.hubnete.cz/friedlova prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře a
my Vás budeme kontaktovat zpět nebo tel. 724 898 243 i sms.

Chcete se stát “dobrovolníkem”?

Máte zájem získat zkušenosti v sociální oblasti?
Nabízíme Vám možnost Vaši účasti při:
• naplňování volného času uživatelů
• organizaci kulturních a společenských aktivit
• procházkách a výletech do přírody
• doprovodech k lékaři
Cílem činnosti “dobrovolníků” je obohatit život seniorům,
kteří žijí v Domově Příbor, p. o.
“Dobrovolníci” nezastávají práci odborného personálu, ale jsou velmi důležití,
protože doplňují služby a obohacují život obyvatel domova pro seniory, zejména těch nejvíce závislých na pomoci druhého člověka.
V případě zájmu nás kontaktujte: tel.: 556 720 043, mobil: 604 236 518,
e-mail: socialni@ddpribor.cz
Koordinátorka “dobrovolníků”: Marie Mayerhofferová, DiS.

GARÁŽOVÁ VRATA,
ploty-pletivo

Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR.

  Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.
Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
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KOPØIVNICE

Firma BORCAD se zapojila do slavnostního
uvedení do provozu ruské železniční dráhy
Fryčovice. Právě tato vesnice nedaleko Frýdku-Místku je sídlem jedné
z nejdynamičtějších firem kraje – BORCAD cz. Společnost se zabývá již
20 let zejména vývojem a konstrukcí produktů v kolejové a zdravotnické
branži. Každý, kdo cestoval Pendolinem, seděl na sedadlech vyrobených
právě ve firmě BORCAD a mnoho porodnických oddělení v České
republice i v zahraničí využívá porodní postele pocházející rovněž ze
závodu ve Fryčovicích.
V Rusku na začátku října 2011 byl do provozu
spuštěn nový příměstský vlakový spoj a byl
taktéž vybaven sedadly vyrobenými ve
Fryčovicích. Ruské dráhy takto učinily na
základě dřívější spolupráce. Pro společnost
Borcad to představuje skutečnost, že její produkty
jsou velice konkurenceschopné a teritorium trhu
se rozléhá daleko za hranice České republiky i Evropy.
Celková modernizace interiéru vagónů na
ruských tratích byla velice úspěšná, neboť se v
průběhu modernizace zvýšil počet míst pro
cestující téměř o třetinu, přičemž jízdné drah
zůstává stejné. Výhody této modernizace tudíž
plynou jak pro provozovatele drah, tak pro
cestující.
Tohoto slavnostního uvedení do provozu, které bylo odvysíláno na prvním
programu ruské televize se zúčastnil primátor Moskvy p. Sobjanin
a prezident Ruských drah p. Jakunin.

www.borcad.cz

OPRAVDOVÁ LIMUZÍNA

RENAULT FLUENCE JIŽ OD 219 900 Kč

• 6 airbagů, ESP, klimatizace a rádio CD/MP3 již v základní výbavě • nejvíce místa pro nohy ve své třídě • zavazadlový prostor 496 I
Ceny a nabídka fi nancování platí od 1. 11. do 31. 12. 2011 při fi nancování Renault Finance. Renault Finance
znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. *4 roky / 60 000 km (podmínka, která nastane dříve) platí při fi nancování Renault Finance dle
všeobecných obchodních podmínek Renault Benefi t, servisní prohlídky nezahrnují cenu oleje. Fluence:
spotřeba 4,0–10,9 (l/100 km); emise CO2 114–182 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

60 000 km*

indiFluenceHotelLetakA5new.indd 1

BONO Auto s.r.o, Malostranská 597, Šenov u NJ 742 42
www.bonoauto.cz, kontakt: 556 770 220
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inzerce

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
91% SLEVY
LÉTO 2012 na koupališti v Příboře !!!
nakoupíte POUZE ve dnech 9. - 12. prosince 2011

www.slevomat.cz/ostrava
informace také na 777 100 007
nebo na: www.koupaliste.cz
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ADVENT VÁNOCE 2011 V PŘÍBOŘE
Sobota 3. prosince od 8:00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK

Sobota 3. prosince od 17:30 hod.


MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Sobota 3. prosince od 17:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO
ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ PŘÍBOR
Pondělí 5. prosince od 10:00 do 12:00 hod.

MIKULÁŠ V LUNĚ

Úterý 6. prosince od 16:00 hod.

„MIKULÁŠSKÝ BÁL“

Čtvrtek 8. prosince od 17:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMY
V PŘÍBORSKÉM MUZEU
Čtvrtek 8. prosince od 17.00 hod.



TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PODVEČER V MUZEU




VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU



Čtvrtek 8. prosince od 17:00 hod.

Sobota 10. prosince od 17:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT

Pátek 16. prosince od 18:00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT

Neděle 18. prosince od 15:00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Sobota 24. prosince 22:00 hod.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

Neděle 25. prosince 9:30 hod.

MŠE NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Neděle 25. prosince od 16:00 hod.

KONCERT ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pondělí 26. prosince od 9:30 hod.

MŠE NA SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Pondělí 26. prosince od 19:00 hod.

VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM
Úterý 27. prosince od 17:00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM

Sobota 31. prosince

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ

Neděle 1. ledna 2012 od 9:30 hod.

NOVOROČNÍ MŠE

Měsíčník města Příbora
Vydáván: 1 x měsíčně
Místo vydání: v Příboře
Číslo vydání: 12/2011
Den vydání: 1. 12. 2011
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel.: 556 455 440, Fax: 556 455 444, www.pribor-mesto.cz
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

Měsíčník města příbor a 16

