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VRAŤTE SE S NÁMI DO DOB NAŠICH BABIČEK 

– DO MEZIVÁLEČNÝCH LET 1920 – 1930 
JARMARKY „KRIZOVÉ“ DOBY NEPOSTRÁDALY HUMOR 

– VYSTUPOVALI NA NICH: 
♦siláci – PŘEDSTAVÍ SE VÁM ŽELEZNÝ ZEKON 
♦kolotočáři – DĚTI SE BUDOU TOČIT NA 
DŘEVĚNÉM KOLOTOČI NA LIDSKÝ POHON 

♦flašinetáři – UVIDÍTE VYSLOUŽILÉHO VOJÍNA 
STARABLAŠKU 

♦pěvci kramářských písní – POTĚŠÍ VÁS SLEČNA 
(„starápanna“) SEMTELOVÁ 

♦kapely – HRÁT VÁM BUDE „PSÍ DEČKA“ STANDA 
DĚTSKÝ A DIXIE STREED BAND 

Poutníci si mohou opět vyzkoušet své štěstí při 
losování cen od 14:30 h v areálu Sokolovny Losy 

budou prodávány v obchodech na náměstí. 
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VAŠE BEZPEČÍ SE POSTARAJÍ STRÁŽMISTŘI 
PRO DĚTI BUDE SPOUSTA DOBROT A SOUTĚŽÍ 

PRO CHUDÉ POLÉVKA 
PRO MOVITÉ SPOUSTA ZABÍJAČKOVÝCH DOBROT,  

DOBOVÝCH JÍDEL A TÉŽ HRDLO BUDE ČÍM SVLAŽITI 

Měsíčník
města Příbora

únor 2011
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Změna v oblasti úpravy daně z nemovitostí
Finanční úřad v Kopřivnici si vás dovoluje upozornit na změnu  platnou od 1.1.2011  

týkající se daně  z nemovitostí.
Dokončením obnovy katastrálního operátu v katastrálním území  Hájov s účinností 

od 1.4.2010 -  dochází ke změně parcelních čísel  a  převodu pozemků vedených ve 
zjednodušené evidenci (PK) do evidence KN. Poplatníkem daně z  pozemků vedených 
v katastru nemovitostí (KN) je vlastník pozemků.  Nájemce může být poplatníkem daně  
u pronajatých pozemků evidovaných v  katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem 
(PK).

Dojde-li ve srovnání s  předchozím zdaňovacím obdobím k  výše uvedené změně, je 
poplatník  povinen podat daňové přiznání.  

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně 
do 31. ledna  2011.
Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže 

nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplat-
níci nezvolí společného zmocněnce nebo není-li dále stanoveno jinak.

 Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň 
jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na 
pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém 
prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spo-
luvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto 
případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani 
odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze  
uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. 
Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce 
daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. 
Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném 
nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlast-
nictví podle zvláštního právního předpisu odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostat-
ného nebytového prostoru.

Daň z  nemovitostí za zdaňovací období roku 2011 bude vyměřena 31.1.2011. Daň 
z  nemovitostí nepřesáhne-li částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to  nejpozději do 
31.5.2011, při vyšší částce je splatná ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 
31.května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

prostředky Z evropskéhio sociálního fondu
Město Příbor získalo finanční prostředky z Evropského 

sociálního fondu v  rámci operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt zabývající se zvýšením 
efektivnosti výkonu veřejné správy Městského úřadu Příbor.

Realizace projektu s  názvem „Cestou kvalitního vzdě-
lání a zaváděním moderních metod k  efektivnímu řízení 
úřadu města Příbora“, byla zahájena začátkem měsíce ledna 
tohoto roku. 

Doba trvání projektu je stanovena na dva roky.

Hlavním cílem projektu je podpořit zvýšení efektivnos-
ti řízení lidských zdrojů městského úřadu a posílit tak vý-
kon a kvalitu poskytovaných služeb.

Stanovených cílů bude dosaženo za použití moderních 
metod řízení a vzdělávání ve spolupráci s  poradenskou  
a vzdělávací společností, která bude vybrána v rámci výbě-
rového řízení.

Rozvoj kvality a efektivity řízení se bude týkat přede-
vším vedoucích pracovníků městského úřadu, ale nejen oni 
budou do systému vzdělávání zahrnuti. Projekt počítá rov-
něž se vzděláváním zastupitelů města a všech dalších pra-
covníků městského úřadu.

Realizace uvedeného projektu je jedním z konkrétních 
opatření na úseku zvyšování kvality veřejné správy s cílem 
dalšího zkvalitňování činnosti  Městského úřadu Příbor.

Zpracovala a další informace vám velmi ráda poskytne:

Ing. Iveta Busková, projektový manažer

nepřehlédnĚte !  důležitá informace
Na základě usnesení Rady města Příbora č. 3/15 Změna distribuce periodika „Měsíčník města Příbora“ 3/15/1

Schválila změnu distribuce periodika „Měsíčník města Příbora“ takto: 
Distribuce Měsíčníku bude realizována formou minimálně deseti odběrných míst na území města Příbora, jednoho odběrného 

místa v obci Hájov a jednoho odběrného místa v obci Prchalov s termínem od 1.3.2011 nebude „Měsíčník“ od 1.3.2011 již dále do-
nášen do domácností (poštou do schránek), ale bude rozmístěno na vybraných stanovištích v Příboře - 10 stojanů (odběrných míst), 

na Hájově – 1 stojan a na Prchalově – 1 stojan, kde budou tiskopisy „Měsíčníku“ rozděleny a budou tak k dispozici občanům. 
stanoviště se stojany - odběrná místa:

příbor : 
- průchod u PENNY MARKETU 
- autobusová zastávka u České pošty – pod zastřešením COOPU
- podloubí u radnice – před papírnictvím pana Tylicha
- zdravotní středisko na Tyršově ulici
- před budovou LUNY, středisko volného času
- HRUŠKA – obchodní středisko
- autobusová zastávka u vlakového nádraží
- obchod – večerka u paní Rozmarýnové
- KORUNA – obchodní středisko
- u Lonky – Klokočov
Hájov :
- u obecního úřadu
prchalov :
- u obecního úřadu

k dispozici bude Měsíčník také na Městském informačním centru.
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MĚstská knihovna příbor
knižní novinky na měsíc únor
Ze Švédska přichází opravdový trhák. Lars 

Kepler napsal skvělý kriminální román, thriller 
Hypnotizér, který odhaluje temné stránky lidské 
duše a otevírá bránu do pekla lidského zatracení. 
Hlavní hrdina románu Erik Maria Bark je uzná-
vaný odborník na léčbu traumat pomocí hypnó-
zy. Erik je nucen postavit se tváří v tvář minulosti 
a vrátit se ve vzpomínkách zpět do časů, kdy jeho 
profesionální život ležel v ruinách a jeho man-
želství bylo na pokraji zhroucení. Jedině tak má 
šanci zachránit život svému synovi.

Ilona Maria Hilliges v knize Dcera afriky 
velmi podmanivě vypráví napínavý příběh, který 
zasadila do afrického prostředí.  Lékařka Amélie 
se konečně může ujmout vedení nemocnice, 
kterou její bratr vybudoval v africké divočině. 
Odvážnou a houževnatou ženu však nečeká jen 
nekonečné zápolení s exotickými chorobami 
chudých domorodců, ale také tvrdý boj s kolo-
niálními předsudky. Nejtěžší bitvu bude muset 
svést s vlastním otcem, který nesnese pomyšlení, 
že se jeho děti sblíží s někým pod jejich úroveň. 

trix solier, čarodějův učeň od autora de-
sítek fantastických povídek a románů Sergeje 
Lukjaněnka je vtipná a čtivá fantasy a nezapře 
svého autora, který se sice poprvé, ale zato ma-
ximálně zdařile pouští na pole literatury pro 
mládež. Je mu čtrnáct, je následníkem trůnu a 
většinu času věnuje četbě knih a starých letopisů. 
Těch doporučených, ale mnohem raději těch ne-
doporučených. Ze dne na den se z Trixe Soliera 
stává sirotek a osamělý psanec na útěku. Naštěstí 
se Trix narodil s darem, o němž nikdo ani netušil. 

Další román Zmizelí od Colina Falconera, 
kterého znají čeští čtenáři jako autora poutavých 
a napínavých historických románů, se odehrává 
v  současné Argentině. Na počátku příběhu nás 
děj zavede do Buenos Aires ovládaného stra-
chem. Dlouholetý vůdce země Juan Perón zemřel 
a po jeho smrti se moci v zemi chopila vojenská 
junta. Nepohodlní a ti, kteří se pouze ocitli v ne-
správné chvíli na nesprávném místě, mizejí beze 
stopy. Je jich přes třicet tisíc. Patří k nim i krásná 
Rosa, mladá matka dvojčat holčiček, které čeká 
odloučení a každou jiný osud.

Kniha Andrzeje Pilipiuka Věšet každý může 
obsahuje několik krátkých povídek a jednu uce-
lenou novelu. Je jedno, v  jak dlouhém formá-
tu Pilipiuk píše, čtenář v  knize opět nalezne to 
samé, co v předchozích knihách. Dávku černého 
humoru, prosyceného alkoholem a tentokrát i 
egyptskými kletbami. 

Humoristický román pro ženy od Carole 
Matthewsové s tebou nebo bez tebe patří mezi 
knihy, které se pravidelně umísťují na seznamu 
nejprodávanějších knih. Hlavní hrdinka románu 
Lyssa Allenová pracuje v nakladatelství a už čtyři 
roky žije s přítelem Jakem. Mají hezký dům, po-
hodlný život a zdá se, že jim nic nechybí. Jenže 
Lyssa touží po dítěti, které ne a ne přijít. Dělá pro 
to všechno možné, ale svou úpornou snahou do-
žene nakonec Jakea do náruče jiné ženy. Lyssa je 
však přesvědčena, že to je chvilková záležitost, že 
se Jake záhy vrátí domů a všechno bude jako dřív. 
Jenže Jake se nevrací… A tak se Lyssa rozhodne 
vyrazit do Nepálu, aby přišla na jiné myšlenky. 
Netuší, že tam na ni čeká ta pravá láska, která ji 
přiměje změnit od základu celý život.

V nejnovější detektivním románu knockout 
spisovatelky Catherine Coulter, se osudy hlav-
ních hrdinů splétají v  jednu síť, ve které se mísí 
vraždy a přepadení.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova  489, Příbor 742 58           Email: bavklub@seznam.cz           Tel.: 556 723 778, mobil: 739 08 08 62 

Novinka 

ZUMBA  S HEIDI 
Uvítací hodina 

v úterý 1.března od 19:45 do 20:45 hod. 
 v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské - Příbor 

 
 

Těšíme se na vás a domluvíme se na pravidelných termínech cvičení: 
buď v úterky 19:45 - 20:45 hod. nebo v pátky 19:00 – 20:00 hod. 

Vstupné : 60,- Kč/hod. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
   
 
 
 

VYSÍLÁNÍ Local TV Příbor 
leden - únor 2011 

ZPRAVODAJSTVÍ  30 minut 
premiéra každý týden vždy v sobotu v 6.00 hod. 

 

vysíláme denně  

6.00   10.00  15.00  20.00  1.00 hod.  
 

více na www.televize-pribor.cz 
Kontakt: e-mail: televize-pribor.cz, tel. 776 725 909 

 
 

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v lednu

Naši jubilanti

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v únoru

Karla Jahnová
Libuše Mojžíšková
Jarmila Jurečková
Zdeňka Žárská
Libuše Žurovcová
Bohuslava Bílská
Arnošta Holubová
Jaroslav Balát
František Monsport
Josef Trnka
Marta Feikusová
Stanislav Trubák
Jarmila Sedláčková
Olga Krestová

Jaroslav Bačovský
Jan Šustík
Jarmila Busková
Marie Drholecká
Beatrice Figarová
Bedřich Friedel
Jan Machetanz
Petr Fieber
Vlasta Linartová
Vratislav Krakovský
Miroslav Hanzelka
Marie Paterová
Hugo Jahn

Růžena Masnicová
Milena Krompolcová
Oldřich Filip
Vladimír Geryk
Božena Juráková
Jaroslav Kresta
Antonín Hejtmánek
Jindřich Holada
Zdeněk Hanzelka
Jaroslav Charvát

Jan Horečka
Jiří Filip
Věra Snížková
Zdeňka Hlaváčová
Josefa Goldová
Jiří Chromečka
Jarmila Nenutilová
Jarmila Štixová
František Berger
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termíny svozu popelových nádob od 1.ledna 2011 :
Svozová firma AVE KS 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, Freudova, Gagarinova, Hluboká, 
Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, Juraňova,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: 14.1.,  11.2.,  

11.3.,  8.4.,  6.5.,  3.6.,  1.7.,  29.7.,  26.8.,   23.9.,  
21.10.,  18.11.,   16.12.

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, Jiráskova, K.H.Máchy, Kamenná, 

Kašnice, Komenského, Kpt. Jaroše, L. Janáčka, 
Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, 
Nábřeží, Nová, Palackého, Pod Haškovcem, 
Remešova, Šafaříkova,Sládkova, Šmeralova, 
Smetanova, Stojanova, Sušilova, Sv.Čecha, 
Švermova, Úzká, V Kopci, Větřkovská, 
Viznarova, 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 :11.1.,  8.2.,  

8.3.,  5.4., 3.5.,  31.5.,  28.6.,  26.7.,  23.8.,  20.9.,   
18.10.,  29.11.,  27.12.

prchalov
1 x za 14 dní - pátek – sudý týden 
1 x za 4 týdny - pátek - data měsíčních svozů jsou:
 14.1., 11.2., 11.3.,  8.4.,  6.5., 3.6.,  1.7.,  29.7.,  

26.8.,  23.9.,   21.10.,  18.11.,  16.12.
háJov
1 x za 14 dní - pátek – lichý týden 
1 x 4 týdny - pátek  -  data měsíčních svozů jsou:
 7.1.,  4.2.,  4.3.,  1.4.,  29.4., 27.5.,  24.6.,  22.7.,  

19.8.,  16.9.,  14.10.,  11.11.,  23.12.,
III. nádoby 1100 l

Se svážejí podle domluvených četností:
1) 1x týdně - úterý
2) 2x za týden - úterý, pátek 

právní rubrika iii.
podávání stížností a petic občanů,  vyjad-

řování občanů obce na jednání zastupitelstva 
obce.

Fyzické a právnické osoby nebo skupiny 
osob mají právo se obracet na orgány města 
Příbora (včetně správních orgánů), organizace 
zřízené nebo založené městem Příbor a na orga-
nizační složky města Příbora se stížnostmi, týka-
jícími se záležitostí spadajícími do jejich působ-
ností. Všichni zaměstnanci města jsou povinni 
při přijímání, evidování a vyřizování stížností a 
petic postupovat tak, aby byla každému zacho-
vána jeho lidská důstojnost. Současně musí být 
respektováno právo každého na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do jeho soukromé-
ho a osobního života, včetně práva na ochranu 
osobních údajů před zneužitím.

Právo podávat a povinnost vyřizovat petice 
jakož i její náležitosti stanoví zákon č. 85/1990 
Sb., o právu petičním. Petice musí být písemná a 
musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a byd-
liště všech členů výboru a jméno, příjmení a by-
dliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této 
věci zastupovat. Petice se přijímají výhradně na 
podatelně Městského úřadu v Příboře.

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a 
zákonů, popírání nebo omezování osobních, po-
litických nebo jiných práv občanů pro jejich ná-
rodnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 
smýšlení, náboženské vyznání a sociální posta-
vení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenli-
vosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé 
neslušnosti. Ve výkonu petičního práva nesmí 
být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí 
být nikomu na újmu. O způsobu vyřízení petice 
v samostatné působnosti rozhoduje s přihlédnu-
tím k  adresátovi petice starosta nebo místosta-

rosta města. Petice adresovaná samosprávnému 
orgánu mu musí být předložena k  rozhodnutí 
o postupu vyřízení nebo musí být seznámen se 
způsobem vyřízení před odesláním odpovědi.

O způsobu vyřízení petice v  přenesené pů-
sobnosti rozhoduje tajemník po konzultaci se 
starostou nebo místostarostou. Všechny petice 
se evidují. Centrální evidencí petic je pověřena 
podatelna Městského úřadu v  Příboře. Pisatel 
se písemně vyrozumí o převzetí petice, pokud je 
předpoklad, že její vyřízení bude trvat déle než 
10 dnů. Petice se vyřizují bezodkladně, nejdéle 
do 30 dnů. Prodloužit tuto lhůtu je oprávněn jen 
místostarosta např. v případě, kdy je třeba petici 
projednat v samosprávných orgánech. Odpovědi 
na petice podepisuje starosta a v  nepřítomnos-
ti místostarosta. Za tímto účelem Rada města 
Příbora vydala Pravidla pro přijímání a vyřizová-
ní stížností a petic.

Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva 
obce svá stanoviska přísluší pouze občanům 
obce nebo fyzickým osobám, které mají na úze-
mí obce nemovitost. Toto právo nelze na nikoho 
převádět plnou mocí, oprávněná osoba musí vy-
konávat dané právo osobně. Právo občana obce, 
který dosáhl věku 18 let, vyjadřovat na zasedá-
ních zastupitelstva obce v  souladu s  jednacím 
řádem ZM svá stanoviska k projednávaným vě-
cem v  souladu s § 16 odst. 2 písm. c) zákona o 
obcích patří mezi veřejná subjektivní práva ob-
čanů obce.

V případě, že občan požaduje informace, ale 
nesplňuje striktní ustanovení § 16 zákona o ob-
cích, může o informace požádat prostřednictvím 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.

JUDr. Radomír Velička, právník MÚ

střípky MĚstské policie
Dne 07.01.2011 bylo prověřeno oznáme-

ní občana, který si všiml vypáčených dveří 
u garáže na ul. Wolkerova. Na místě hlíd-
ka zjistila násilné otevření garážových vrat, 
a proto vzhledem k  podezření ze spáchání 
trestného činu vloupání, přivolala na místo 
hlídku Policie ČR Příbor a kontaktovala maji-
tele garáže, který následně zjistil odcizení 8 ks 
letních pneumatik. Celou událost si na místě 
převzala k šetření Policie ČR.

Dne 09.01.2011 ve 02:00 hod. bylo přijato 
oznámení muže, že u své garáže „na Točně“ 
nalezl silně podnapilou ženu, která po chvíli 
zmizela ve tmě, ale na místě ponechala svou 
tašku a kabát. Podnapilá 43letá žena z Příbora 
byla po chvíli nalezena podchlazená na ulici 
Štramberská, kdy její zdravotní stav si vyžádal 
přivolání rychlé zdravotnické pomoci. Po pří-
jezdu lékaře bylo rozhodnuto o jejím převozu 
do nemocnice v Novém Jičíně.

Dne 12.01.2011 v 16:15 hod. bylo přijato 
oznámení, že na náměstí Sigmunda Freuda 
v Příboře před barem Monako bije mladý muž 
holí nějakou ženu. Na tuto událost byla v krát-
kém čase přijata ještě další dvě oznámení. 
Následně se na služebnu tento muž dostavil  
a učinil oznámení, že se porval v baru 
Monako. V  průběhu kontroly muže bylo 
dále zjištěno, že ten ještě cestou na služebnu 
úmyslně rozbil holí zadní světlo služebního 
vozidla Městské policie Příbor, a způsobil tak 
městu Příbor škodu ve výši asi 2 tisíc korun. 
Následnou dechovou zkouškou bylo u muže 
zjištěno 2,75 promile alkoholu. Vzhledem  
k podezření ze spáchání trestného činu výtrž-
nictví, byla událost předána k dalšímu šetření 
Policii ČR Příbor a 32letý muž z Příbora byl 
převezen na Protialkoholickou záchytnou sta-
nici ve Frýdku-Místku.

Dne 18.01.2011 v 13:25 hod. bylo přija-
to oznámení, že dva neznámí muži poškodili 
pod podloubím na náměstí Sigmunda Freuda 
telefonní automat. Po prověření oznámení  
a zjištění popisu dotyčných mladíků, bylo pro-
vedeno vyhledávání osob na katastru města, 
avšak bezvýsledně. Jelikož došlo k  poškození 
obecně prospěšného zařízení ke škodě společ-
nosti Telefónica O2, byla událost pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu předána Policii 
ČR Příbor.
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vážení spoluobčané, 
po vánocích a oslavách příchodu nového 

roku jsme se vrátili ke každodenním povinnostem 
a starostem. Všechny děti určitě velmi „radostně“ 
spěchaly v pondělí 3. 1. 2011 do školy a jako kaž-
dý rok jsme znovu v situaci, kdy nezbývá, během 
pracovního zatížení a starostí, které přináší vše-
dní dny, než „trpělivě čekat“ na víkendy, svátky, 
na chvíle odpočinku, ať už strávené v kruhu ro-
dinném, v kruhu známých a nebo při kulturních 
akcích pořádaných v našem městě. 

Hned v prvním týdnu nového roku jsme ve 
spolupráci s odborem kultury našeho města při-
pravili přehled hlavních kulturních akcí v našem 
městě pro rok 2011. Kromě již dobře zapsaných 
akcí jako je Valentýnský ples, Valentýnská pouť, 
masopustní průvod, Dny EHD, Svatojánské slav-
nosti a další, bude město Příbor připravovat 
oslavu 760 let výročí založení města, oslavu 250. 
let od přenesení ostatků sv. Urbana do Příbora a 
také třeba 50 let od založení loutkového divadla 

v Příboře. Na tuto oslavu se mohou těšit hlavně 
děti. 

Dalším velmi důležitým bodem, který byl 
projednáván v měsíci lednu, byla otázka, jak po-
stupovat v oblasti týkající se Kulturního domu 
v Příboře. Rekonstrukce nebo úplné zbourání a 
výstavba nového kulturního centra? Velmi důle-
žitá a těžká otázka pro zastupitele našeho měs-
ta. Ve čtvrtek 6. 1. 2011 proběhla v odpoledních 
hodinách v městské knihovně presentace návrhů 
společnosti Atelier Simona Group, jak by „mohl“ 
Kulturní dům v budoucnosti vypadat. Varianty 
jsou zdařilé, ale také finančně velmi, velmi ná-
ročné. Nejdříve, jestliže dojde ke shodě a výbě-
ru varianty, bychom měli řešit otázku, jak získat 
finanční prostředky, ale také a to hlavně, náplň, 
obsah  nebo formy provozování kultury a fungo-
vání kulturního centra ve městě. Myslím si, že v 
případě zachování současného modelu provozo-
vání kultury, kdy je kultura řízena odborem města 

s omezenými finančními prostředky, by bylo zby-
tečné stavět velkolepé, i když krásné kulturní cen-
trum, které by ale nebylo dostatečně  a kvalitně 
využíváno. 

Krátce k plánu práce na další měsíc - únor za-
hájíme hned prvním dnem v měsíci radou města, 
kde budeme projednávat mimo jiných materiálů 
také návrh územního plánu, návrh na ustavení 
speciálních komisí (bezpečnostní rada, povod-
ňová komise) a také návrh programu regenerace 
MPR. Zkraje měsíce února máme naplánovanou 
schůzku se zástupci Lašské brány ohledně mož-
nosti realizace dalších společných projektů v na-
šich městech. 

Vážení spoluobčané, 
věřím, že společnými silami vyřešíme i otázky 

ohledně Kulturního domu  a najdeme cestu, která 
povede k dalšímu rozvoji kultury v našem městě.  

Děkuji vám za spolupráci.
Martin Monsport dipl. ek

regionální památník.
Během října a listopadu minulého roku byly 

značné stavební práce kolem Památníku čs. letců 
na Frenštátské ulici. Ke konci listopadu doznal 
značných přeměn. Jedni se ptají: „co to zname-
ná“? Zasvěceni:“ proč tak“? Na obě otázky je nut-
né dát odpověď.

Někteří občané říkají, že to byla zbytečnost, 
která stála město značné finanční prostředky. 
Mnozí cizí návštěvníci na druhé straně existenci 
památníku velice vyzvedávají. Odbočka Svazu let-
ců ČR Příbor byla přizvána k realizaci, především 
k získání a ověření údajů o těch, kteří mají být na 
památníku uvedeni. Spolu s vedením města jsme 
se účastnili jednání k získání finančních prostřed-
ků. Proto jsou některé dotazy směrovány i k nám.

Především si musíme uvědomit, že památ-
ník vznikl řadou náhodných faktů a jako takový 
základní byl chátrající letoun. Stával se již nebez-
pečný dětem, které si na něm hrály. V zastupitel-
stvu odeznělo několik návrhů, jako např. odprodej 
do šrotu, nebo filmařům a pod. Protože byl již 
dobrým orientačním bodem a umístěn na velice 
pěkném a atraktivním místě, vznikl nápad  pře-
měnit ho na památník letcům, kteří bojovali ve II. 
světové válce. 

Z bezprostředního okolí Příbora jich bylo 
17. Dále byla celá řada těch, kteří již jako občané 
města zahynuli při vykonávání své letecké profe-
se v době působení  na letišti Mošnov. To, že za-
stupitelstvo schválilo dát peníze na tento projekt 
bylo velice morálním činem.

Netrvalo dlouho a přišel nový impuls od ve-
dení města, přeměnit ho na regionální. Důvodů 
bylo hned několik. Především neexistence tako-
vého na území kraje a především blízkostí letiště. 
Příbor byl po dlouhé roky posádkovým městem, 
kde přebývali  příslušníci dvou leteckých pluků a 
jejich podpůrných útvarů. Nápad byl podpořen 
ochotou přispět finančně jak na Ministerstvu 
obrany a po nástupu ing. Palase do funkce hejt-

mana kraje i v zastupitelstvu kraje. To, že  na kon-
ci tohoto všeho bude nový památník, je druhým  
a zásadnějším morálním činem.

Letci tvořili značnou část těch, kteří odešli  
hned po okupaci naší vlasti do zahraničí, aby se 
zapojili do boje za osvobození a obnovení nezá-
vislosti.  Dobře vycvičeni, s vysokou morálkou                    
a statečností byli značným přínosem jak   v bojích 
o Polsko, následně ve Francii a konečně ve Velké 
Británii. Letci byli tou hlavní silou, která zabrá-
nila nacistickému Německu tuto zemi okupovat.   
V konečném důsledku se podílet na jeho úplné 
porážce. V těchto bojích jich značná část pad-
la nebo zahynula.Ti, kteří se vrátili, museli za-
nedlouho opět utíkat nebo krutě trpět, protože 
zem, které přinesli svobodu a nezávislost, se jim 
odvděčila represemi a vězněním, místo vděku a 
uznání. Další generace neměly poznat tyto hrdiny, 
měli navždy zůstat v zapomnění. Takový osud byl 
napsán  i  některým zdejším rodákům. Vladimír 
Vaněk musel uprchnout hned po únoru 1948, 
protože měl být z nějakého důvodu zatčen. Ještě 
jako příslušník letectva byl zařazen do sestavy  
1. dopravního leteckého pluku, který byl usta-
ven 1. dubna 1946. Zanedlouho demobilizoval  
a stal se advokátem. Jeho jméno si propůjčila naše 
odbočka i z toho důvodu, že značná část našich 
členů u tohoto pluku sloužila. Zemřel v Kalifornii, 
ve městě San Mateo 12. ledna 2005. Obdobně 
dopadl i Josef Václav Štivar, který taktéž zemřel 
daleko za hranicemi své vlasti, a protože si přál 
návrat, až po jeho smrti byla urna s jeho popelem 
dovezena do Příbora. Represí byl postižen i dal-
ší letec, pilot 313. čs. stíhací perutě RAF Otakar 
Kresta, žijící v Příboře. To jsou příklady z našeho 
bezprostředního okolí.

Idea památníku padlým a zahynulým je sice 
věnována jim, k poděkování za jejich statečnost, 
hrdinství a odvahu, s jakou odcházeli bojovat za 
svou vlast daleko za její hranice. K připomenutí 
současným i příštím generacím. Jenže daleko vět-

ší váhu má tato myšlenka pro ty, kteří se vrátili 
a ke kterým se naše společnost tak nehorázným 
způsobem zachovala. Snažme se pochopit, že 
uctěním těch zahynulých vracíme čest, slávu a 
poděkování těm, kteří ještě dnes žijí, nebo těch 
vzpomenutých, kterým se naše republika „odmě-
nila“ v podobě žalářů a dalších represí. Jedním z 
takových je dnes již 93-letý brig. generál Zdeněk 
Škarvada, bývalý pilot 310. čs. stíhací perutě RAF, 
který žije v Ostravě a který velice rád do Příbora 
jezdí, jak říká mezi své kolegy a přátele. Taktéž 
musel opustit řady letectva a jít na převýchovu do 
dolů. Zúčastnil se prvního odhalení našeho po-
mníku v roce 2004.

To jsou důvody, proč vnímat všechna roz-
hodnutí a činnost kolem vzniku i přeměny na 
„Památník čs. letců. kteří se narodili na území 
dnešního Moravskoslezského kraje a padli nebo 
zahynuli během 2. světové války“ jako vysoce 
morální záležitost všech obyvatel našeho města. 
Památník se stane nejen další dominantou města, 
ale doufáme, že i pietním místem nejen pro letec-
ké pamětníky, ale i pro obyvatele celého kraje.

Mjr. Ladislav  J e r g u š, místopředseda a jednatel 
Odbočky Svazu letců ČR plk. JUDr. Ing. Vladimíra 

Vaňka Příbor
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vyhláŠeno pátrání – hledá se Zlatovláska
Mladí detektivové z přípravného ročníku ze 

ZŠ Dukelská se zúčastnily spolu s dětmi ostat-
ních příborských škol inspirativní výtvarné sou-
těže      „O tři zlaté vlasy“, kterou pořádala naše 
městská knihovna. 

Pro téma svého leporela si děti vybraly 
krásnou pohádku Zlatovláska od Karla Jaromíra 
Erbena. Příběh Jiříka a jeho příhody při hledá-
ní Zlatovlásky děti uchvátil. Prožívaly s Jiřím 
všechna napínavá dobrodružství, moc mu dr-
žely palce, aby se šťastně vrátil domů. A když 
vše dobře dopadlo, pustily se s vervou do práce. 
Královský hrad, jezero se zlatou rybkou, mra-
venci - pomocníčci, mladí krkavci i kouzelná 
ryba, po jejímž ochutnání může člověk rozu-
mět, co si zvířata a ptáci na zemi, v povětří i ve 
vodě povídají – to vše se objevilo v jejich po-
hádkovém leporelu, které se velmi líbilo nejen 
nám, ale i soutěžní porotě. Děti vyhrály pohád-
kovou knihu o zvířátkách a pastelky pro další 
práci.

Můžeme vás ujistit, že v pohádkové knize 
Karla Jaromíra Erbena, kterou se děti při kres-

lení a malování nechaly inspirovat,  jsou ukryty 
ještě mnohé napínavé „detektivní příhody“.

Fotografie pana Rudolfa Jarnota zachycuje 
naše „mladé, předškolní  detektivy“ i s jejich 
úspěšnou, téměř detektivní knížkou, kterou 
spolu s dalšími soutěžními pracemi můžete ob-
divovat v naší příborské knihovně. Soutěž jistě 
přispěla k probouzení zájmu dětí o čtení, o svět 
písmenek a krásných ilustrací. Organizátorkám 
tohoto napínavého pátrání ve světě knih patří 
veliký dík.
Vedoucí detektivního týmu - Mgr. Marie Šupová

hájovští hasiči
V sobotu 11. prosince 2010 se sešli na valné 

hromadě členové sboru dobrovolných hasičů, aby 
zhodnotili celkovou činnost za rok 2010.

Starosta sboru pan Josef Chromčák ve svém 
vystoupení uvedl, že uplynulý rok byl velmi 
úspěšný jak po stránce kulturní a společenské, tak 
i umístění v různých soutěžích. A hlavně, že ani 
v tomto roce v obci nehořelo.
sbor pořádal tyto akce:
- v  lednu zájezd na bazén do Kopřivnice pro 

žákovská družstva
- 6. února masopustní průvod za účasti ales-

poň 50 masek
- 13. a 20. února pochování basy
- v  květnu Floriánkové posezení při guláši  

a mši za všechny zemřelé a žijící hasiče
- v červnu třídenní výlet pro děti
- 31. července letní večer
- 5. září Beskydská liga o pohár obce Hájova

Obzvlášť náročný, ale i úspěšný byl maso-
pustní průvod a pochování basy. Na přípravě a 
průběhu se podílelo více než 100 osob, jen ma-
sek na průvodu bylo alespoň 50. Krásné mrazivé 
únorové počasí přispělo k  celkové dobré náladě. 

Průvod doprovázeli a o dobrou náladu se starali 
muzikanti pan František Žižka a pan Josef Fojtík. 
Účastníkům průvodu přišel vhod i koňský povoz. 
Cílem masopustního průvodu je pozvat občany na 
pochování basy. A tak každá rodina dostala vtip-
ně sestavené smuteční parte s pozváním na příští 
sobotu do sálu Kulturního domu na pochování 
basy. Tam se pak také dozvěděli, komu co basa ve 
své závěti odkázala, asi podle toho, koho měla jak 
ráda. Celý obřad byl brán s humorem a nadsázkou 
a pro velký zájem musel být program opakován 
další sobotu. Vždy bylo beznadějně vyprodáno.

Dále starosta poděkoval členům a přízniv-
cům sboru za brigádnickou činnost při údržbě  
a vylepšení hasičské techniky a překážkové dráhy 
a za dosažené výsledky v  soutěžích všech druž-
stev. Poděkoval také městskému úřadu v Příboře 
za poskytnutí veřejné finanční podpory, která 
byla účelově využita na vybavení sboru. Hasiči 
také nezapomněli na jubilanty, kterým popřáli 
vše nejlepší. Byli to pan František Bordovský ( 70 
let ) a pan Alois Kabát ( 85 let ).

Poté starosta informoval valnou hromadu, 
že k 31.12. 2010 končí ve funkci velitele jednot-

ky pan Ladislav Matula a novým velitelem bude 
pan Michal Kabát. Starosta jménem celého sboru 
poděkoval panu Matulovi za veškerou práci ve 
funkci velitele jednotky.

Na vlastní žádost ukončil svou práci ve vý-
boru ke konci roku pan Vladimír Feix starší. 
Starosta jménem celého sboru poděkoval panu 
Feixovi za jeho dlouholetou velmi obětavou práci.

O účasti družstva žen a mužů v  pohárové 
soutěži Beskydské ligy informoval valnou hro-
madu pan Vojtěch Jalůvka. Uvedl, že rok 2010 
byl velmi úspěšný. Družstvo mužů zvítězilo ve 
své kategorii při účasti 15 družstev a ženy obsa-
dily celkové 3. místo. Obě družstva se zúčastnila 
celkem 41 soutěží a ujeli 1700 km. Vynaložené 
hodiny v  přípravě a tréninku ani nikdo nepo-
čítal. Dne 5. září uspořádali Beskydskou ligu o 
pohár obce Hájova poprvé na výletišti na Hájově. 
Soutěžit přišlo 13 ženských a 23 mužských druž-
stev. Hájovští muži i ženy ve svých kategoriích 
zvítězili. Hasiči se také postarali o dobré občer-
stvení a za pěkného počasí se všem zúčastněným 
i divákům soutěž moc líbila. V  prosincovém 
MĚSÍČNÍKU pan Jalůvka podrobně seznámil 
čtenáře s účasti a dosaženými úspěchy SDH 
Hájov v Beskydské lize.

V diskuzi pozdravil jednání hasičů předseda 
osadního výboru a člen rady města pan Radek 
Jurečka. Poděkoval hasičům za kulturní činnost, 
sportovní úspěchy a vzornou reprezentaci naší 
obce. Popřál, aby si tak hasiči vedli i nadále.

Po odsouhlašení pokladní a revizní zprá-
vy poděkoval starosta všem, kteří se zapojili do 
činnosti sboru, Městskému úřadu Příbor a osad-
nímu výboru za spolupráci a s  přáním všeho 
dobrého v  roce 2011 valnou hromadu ukončil. 
Následovala pak společenská zábava.

Jan Matula,


Městská organizace KSČMMěstská organizace KSČMMěstská organizace KSČMMěstská organizace KSČM v v v v    PPPPříbořeříbořeříbořeříboře    

    

si vás dovolsi vás dovolsi vás dovolsi vás dovolujeujeujeuje pozvat  pozvat  pozvat  pozvat     
na společenskou akcina společenskou akcina společenskou akcina společenskou akci    ––––    oslavuoslavuoslavuoslavu    

    

„MEZINÁRODNÍHO „MEZINÁRODNÍHO „MEZINÁRODNÍHO „MEZINÁRODNÍHO     
DNE ŽENDNE ŽENDNE ŽENDNE ŽEN““““    

která se uskutečníkterá se uskutečníkterá se uskutečníkterá se uskuteční    
ve čtvrtek ve čtvrtek ve čtvrtek ve čtvrtek 3. března 20113. března 20113. března 20113. března 2011    

odododod 17:0 17:0 17:0 17:00 h0 h0 h0 h    
vvvv    sále bývalé jídelny ZŠ Dukelská.sále bývalé jídelny ZŠ Dukelská.sále bývalé jídelny ZŠ Dukelská.sále bývalé jídelny ZŠ Dukelská.    

    
    

    

HHHHudba kudba kudba kudba k    tanci i poslechu, tanci i poslechu, tanci i poslechu, tanci i poslechu,     
kulturní programkulturní programkulturní programkulturní program, , , ,     

pohoštění a občerstvení pohoštění a občerstvení pohoštění a občerstvení pohoštění a občerstvení 
zajištěno.zajištěno.zajištěno.zajištěno.    

    

více na www.pribor-mesto.cz
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Z výroční členské schůze klubu seniorů města příbor.
V pátek 7. ledna 2011 se konala Výroční 

členská schůze Klubu seniorů města Příbor, aby 
touto formou výbor klubu zhodnotil svoji práci 
a informoval členskou základnu o činnosti a ce-
loročním dění v klubu seniorů za uplynulý rok 
2010.

Schůze se zúčastnilo 116 členek a členů, což 
představuje 70,73 % z celkového počtu registro-
vaných členů. Ze zastupitelů města Příbor při-
jali naše pozvání Ing. Milan Strakoš – starosta 
města, Martin Monsport dipl. ek. – zástupce 
starosty města a Bc. Lenka Filipcová – vedoucí 
odboru sociálních věcí.

Schůzi zahájil a řídil po celou dobu jedná-
ní p. Stanislav Ulman – člen výboru pro kultu-
ru. Přivítal přítomné, včetně zastupitelů města  
a požádal předsedu klubu seniorů p. Vojtěcha 
Lysa, aby předložil  členské základně zprávu  
o činnosti klubu seniorů v průběhu roku 2010. 
Obsahem zprávy bylo informovat přítomné  
o celoročním dění v klubu se zaměřením na 
konkrétní práci výboru.

V klubu seniorů je registrováno 164 členek 
a členů, z toho 119 žen a 45 mužů. V  průběhu 
roku 2010 odešlo z klubu z různých důvodů 10 
členek a členů, zemřeli 4 a byli přijati 3 noví čle-
nové a členky. V průběhu roku 2010 navštívilo 
klub seniorů 7.000 lidí s průměrnou denní ná-
vštěvností 33 členek a členů.

Členskou základnu řídí čtyřčlenný výbor, 
kterému předsedá p.Vojtěch Lys. Každý z členů 

výboru je pověřen funkcí, z které mu vyvstanou 
úkoly: pí. Pavlína Pavlíková, jako jednatelka, má 
na starosti veškerou administrativu a vyřizo-
vání všech požadavků, pí. Františka Potůčková 
pracuje jako pokladní a stará se o finance klu-
bu, p.Stanislav Ulman jako kulturní referent, 
navrhuje různé aktivity pro klub, např. zájezdy, 
různé akce, práce v klubu a snaží se získávat 
nové členy. Výbor se pravidelně schází ke své-
mu jednání jednou za měsíc. Všichni jmenovaní 
členové včetně předsedy svědomitě plní ulože-
né úkoly, ke spokojenosti všech členek a členů 
klubu seniorů. Za celoroční práci patří celému 
výboru upřímné poděkování.

Poděkování patří všem členům a členkám 
klubu za materiální a finanční pomoc při zajiš-
ťování akcí v klubu, členkám za celoroční úklid  
klubu formou týdenních služeb, za denní vaření 
kávy a čaje a obsluhu při akcích.

Zvláštní poděkování patří zastupitelům 
města: starostovi města Ing. Milanu Strakošovi, 
jeho zástupci do říjnových voleb Ing. Bohuslavu 
Majerovi, Bc. Lence Filipcové, vedoucí odboru 
sociálních věcí, za příkladnou spolupráci v ře-
šení našich požadavků s podílem na zajišťování  
provozu klubu a Ing. Vladimíru Bajnarovi – ře-
diteli SMMP, Ing. Jiřímu Poláškovi – ekonomovi 
SMMP za pomoc při zajišťování větších oprav 
interiéru a výměnu opotřebovaného inventáře. 

Další část zprávy byla věnována podrobněj-
šímu výčtu akcí, které pro své členy zajišťovali 
členové výboru. V průběhu roku se uskutečnilo 

6 zájezdů a 5 společenských akcí.  
Každým rokem se provádí revize vlastních 

finančních prostředků klubu, s výsledkem re-
vize seznámil členskou základnu p. Hugo Jahn 
předseda revizní komise a o čerpání vlastních fi-
nančních prostředků se přítomní členové klubu 
seniorů dověděli ze zprávy, kterou předložila  pí. 
Františka Potůčková – pokladní klubu.

V diskuzi vystoupil starosta města Ing. 
Milan Strakoš, informoval přítomné o veškerém 
dění ve městě, co se podařilo ve městě změnit  
a vybudovat a co nás občany města čeká  
v dalším období. Připomněl, že u příležitosti 
Národního zahájení EHD udělil našemu členo-
vi Ing. Milanu Galiovi Čestné občanství města 
Příbora. Představil všem přítomným nového 
místostarostu pana Martina Monsporta dipl. 
ek., který slíbil, že se rovněž bude podílet na 
řešení případných problémů a pokud mu dovolí 
čas, rád se přijde podívat do klubu seniorů.

Po ukončení schůze následovala volná zá-
bava, byla připravena tombola s 49 výhrami  
a občerstvení. K tanci a poslechu hráli a zpívali 
p. Tomáš Nikodým s Ing. Jiřím Poláškem.

Připravenost a samotný průběh výroční 
členské schůze hodnotila většina přítomných 
členů a členek klubu seniorů velmi kladně. 
Máme radost, že se uvedená akce podařila  
a spokojenost členek a členů klubu seniorů je 
pro členy výboru poděkováním a výzvou k další 
kvalitní práci v letošním roce. 

Výbor Klubu seniorů města Příbor

Výroční schůze kčt příbor
V soboru 15. ledna se sešli příborští turisté na 

své výroční schůzi.Zhodnotili činnost za minulé 
období a naplánovali si, co všechno by chtěli v 
letošním roce 2011zvládnout. Všech níže uvede-
ných akcí se mohou zúčastnit i nečlenové.Tak ne-
váhejte a pojďte s námi do přírody.

výborKČT

Datum Akce Přeprava Zodpovídá
1. 1. Novoroční čtyřlístek    Ing. Suchánek; Bilský
8. 1. Zimní výstup na Helfštýn vlak Ing. Čejková

15. 1. Výroční schůze – restaurace Mexiko   Výbor KČT
29. 1.      Lyžování spolu s NJ   skibus Plandor
12. 2.      Javorový na lyžích spolu s NJ  - běžky, sjezd autobus Bilský
19. 2.      Zimní setkání turistů na Skurečené akce NJ Ing. Suchánek
12. 3.      Jeseniky na lyžích spolu s NJ  - běžky, sjezd   autobus Plandor
26. 3. Mezinárodní den vody – Těrlicko autobus Bilský

1.4 - 3.4. Praha – společně s Luna Příbor SVČ autobus Bukovjanová
9.4. – 10.4. Velký Meder autobus Bilský

16. 4. Hostýnské vrchy -Hrad Lukov autobus Ing. Čejková
30. 4. Výprava za vodopády Beskyd – Ostravice, potok Bučací vlak Bilský
1.5. Beskydy na kole kolo Ing. Suchánek

6.5. – 8.5.   Pálava       autobus Bilský
21. 5. Palackého stezka – 40. ročník turistického pochodu        individuální účast

25.5. – 30.5.  Paříž s  Luna Příbor  SVČ    autobus Nenutilová   
28. 5. Jánošikovy diery     autobus Ing. Čejková
4. 6. Pochod kolem Nového Jičína      pěší KČT Nový Jičín
4. 6. Noční pochod kolem  Boroveckých rybníků   pěší Gajdoš

Datum Akce Přeprava Zodpovídá
11. 6. Lanškroun, rozhledna Lázek    autobus Gajdoš
18. 6. Eurorando 2011: K vodám tří zemí – Bukovec  autobus Ing. Čejková s NJ
25. 6. Pulčinské skály      autobus Ing. Čejková

2.7. – 6.7.   Nízké Tatry      autobus    Plandor
16. 7. Kolem Odry na kole       kolo Ing. Suchánek
23. 7. Peřeje Beskyd     vlak Bilský

10.8. – 21.8.   Skandinávie    autobus Ing. Suchánek
27. 8. Kolem Příbora s opékáním špekáčku a s kytarou     pěší Bilský, Ing.Čejka
3. 9. Sulovské skály    autobus Gajdoš

17. 9. Janáčkovy chodníčky – KČT Příbor    pěší výbor
24.9. – 28.9.   Novohradské hory      autobus Ing. Čejka 

15. 10. Toulky s Čejkou    pěší Ing. Čejkovi 
22.10. - 23.10.  Velký Méder-koupání               autobus  Bilský
28.10. – 30.10. Přechod Beskyd     KČT Nový Jičín-Fidlerová
17.11. – 20.11. Poslední puchýř – Kopřivnice   KČT Kopřivnice, Příbor        

27.11.    Ondřejská pouť    Plandor
2. 12. Promítání fotografií a videa z turistických akcí  Ing. Suchánek; Ing Čejka  
10.12       Krakow                  autobus Ing.Čejková

30. 12.    Poslední pochod roku      Bilík

plán akcí „klubu českých turistů příbor“ na rok 2011:
Kontaktní adresy:
Vladimír Bílský, Myslbekova 1024, 74258 Příbor, mobil: 737 375 203, email: V.Bilsky@seznam.cz
Pavel Bilík, Npor. Loma 1409, 74258 Příbor, mobil: 605126090, email: p.bilik@seznam.cz
Milan Gajdoš, 9. května 1150, 74258 Příbor, mobil: 605 078 929 , email: mi.gajdos@seznam.cz  
Ing. Emil Suchánek, Pionýrů 1512, 74258 Příbor, tel.: 556722198, mobil: 606711135, email: emil.suchanek@quick.cz
Ing. Vlasta Čejková, Pod Skalkou 41, Nový Jičín, mobil. 608623240,email:  vlastule@seznam.cz
Ing. Čejka Ivan, Pod Skalkou 41, Nový Jičín mobil. 724 125 397, email: Ivan.Cejka@seznam.cz
Lenka Nenutilová, email:  lenka.nenutilova@seznam .cz
Katka Bukovjanová  SVČ  Luna, 736 673 012
Vladimír Plandor, Politických vězňů 3; mobil  737 746 651 
Internetové stránky KČT Příbor: http://kctpribor.wz.cz
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Mnozí občané ani netuší, že v Příboře působí v současné době 38 spolků a neziskových organizací, které se 

významně a záslužně podílejí na společenském a sportovním dění ve městě a město je dlouhodobě podporuje z 

obecního rozpočtu. Děje se tak formou poskytování „Veřejné finanční podpory z rozpočtu města“ (VFP) a 

to na činnost a údržbu a provoz organizací nebo prevenci kriminality a poskytováním „Grantů“ z rozpočtu 

města.  

VFP  - jsou to finanční prostředky, kterými město částečně přispívá na celoroční činnost nebo na celoroční 

   provoz a údržbu neziskových organizací, působících na území města Příbora 

Granty  - je to jednorázový finanční příspěvek z rozpočtu města, který je poskytován na jednorázovou akci,  

   projekt, produkt např. publikace – výstava apod. realizovaných na území města Příbora či pro město  

   Příbor a to fyzickým registrovaným osobám nebo právnickým osobám 

 

V roce 2010 takto podpořilo město Příbor místní organizace částkou 1 900 000,- Kč poskytnutých v rámci 

VFP a částkou 250 000,- Kč poskytnutých v rámci grantů. 

Díky internetovému serveru http://rozpocetprovsechny.cz/ nyní máte i Vy, občané Příbora, možnost zjistit, jaká 

část z vyhrazených peněz byla jednotlivým organizacím přidělena a ovlivnit také rozdělování prostředků pro rok 

2011.  

Na tomto serveru jsou organizace rozděleny do „odvětví“ (kultura, sport, volnočasové organizace apod.). Je tam 

uvedena částka poskytnutá na VFP a granty v roce 2010 a  máte možnost měnit návrhy poskytnutých prostředků. 

Vše se celkově promítá v grafu. 

Bližší informace můžete získat na odboru kultury na telefonních číslech 556 455 440, 556 455 443. 

 

Přihlášku ke stažení a další informace naleznete na našem webu: 
www.detskamisie.cz, případně volejte na telefonní číslo: 603 102 690 (Martina 
Čermáková, DiS., oblastní koordinátor DM pro práci s dětmi na Novojičínsku.) 

stručné informace z výroční schůze ak v příboře – 6. 1. 2011.
I. přehled činnosti ak v příboře v roce 

2010
•	 Objevitelská	 činnost	 systémem	 po-

vrchových sběrů archeologického 
materiálu  (byly objeveny nové pra-
věké lokality  v  okolí Závišic, Bílovce  
a Stachovic u Fulneku).  

•	 Provádění	 povrchových	 sběrů	 na	 ar-
cheologických lokalitách již dříve ob-
jevených – zapojilo se 6 členů AK. 
Jmenovitě Jan Diviš, Daniel Fryč, 
Bohumil Borovička, Josef Šobáň, 
Ing. Jaroslav Horák a Jiří Tichánek. 
Průzkumy a sběry byly prováděny 
v širším okolí Příbora, Kopřivnice, 
Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, 
Lipníku a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem 
se jednalo o více než 100 vycházek, 
převážně individuálních.

•	 Vyhodnocování nalezeného materi-
álu, evidence a úschova – provádí se 
velmi pečlivě. 

•	 publikační činnost v odborném  
a periodickém tisku – v poslední pu-
blikaci  Archeologii Moravy a Slezska  
bylo 5 příspěvků. Pro letošní AMS 
jsme již připravili 4 obsáhlejší pří-
spěvky s pravěkou tematikou k tisku 
pro AMS. Dalších několik příspěvků 
bylo zveřejněno v Měsíčníku města 
Příbora. Za celou historii AK (krouž-
ku i klubu) v Příboře evidujeme  k roku 
2011 dvacet dva samostatných publi-

kací a více než 140 příspěvků v odbor-
ném a periodickém tisku, celkem od 6 
členů AK. Na tomto počtu se nejvíce 
podílí Jiří Tichánek, dále Jan Diviš, Jiří 
Fryč a Daniel Fryč.

•	 spolupráce neprofesionálních ar-
cheologů ak s odbornými a vědec-
kými pracovníky. Také  v roce 2010 
jsme  realizovali v Brně konzultace 
s odbornými a vědeckými pracovní-
ky Moravského zemského muzea  a 
Archeologického ústavu v Brně. Těm 
byl prezentován nejnověji získaný ar-
cheologický materiál z okolí Fulneku, 
Bílovce,  Libhoště, Závišic a Příbora. 
Dále jsme  tyto profesionální archeolo-
gy seznámili s  aktualizovaným soubo-
rem katalogů i dalšími velmi obsáhlý-
mi pracemi provedenými na počítači. 
Někteří profesionální archeologové  
z Brna a Olomouce od nás obdrže-
li  záznam informací prostřednictvím 
přenosné paměti dat. 

•	 tematický třídenní zájezd na 
Znojemsko a Třebíčsko se uskutečnil 
v dubnu (podrobná zpráva o této akci 
byla zveřejněna již dříve v Měsíčníku 
města Příbora).

•	 spolupráce s kulturním odborem 
radnice města příbora  je  dob-
rá. Nejvíce si ceníme velmi zdaři-
lých webových stránek o činnosti  AK 
umístěných na internetových strán-

kách města Příbora.
•	 pětičlenný výbor ak  byl  nahra-

zen po nových volbách v roce 2010 
pouze tříčlenným. Nový výbor AK  
v Příboře  pracoval ve složení: Jan Diviš, 
Daniel Fryč a Bohumil Borovička. 

•	 pořádání archeologických výstav. Již 
tradičně byla zřízena expozice v koste-
le sv. Kříže v Příboře. Počet návštěvní-
ků v letošním roce přesáhl 3 tisíce.

II. plán činnosti na rok 2011
•	 činnost podle odstavců  1 až 5  

z bodu I.
•	 tematický zájezd na olomoucko  

a prostějovsko.
•	 tradiční archeologická výstava  

v kostele sv. kříže bude realizována 
jen za předpokladu, že dojde k doho-
dě se Zastupitelstvem města Příbora  
o přiměřené finanční odměně za vyko-
nanou práci, konkrétním lidem, kteří 
tuto práci budou provádět (zřízení ex-
pozice, dozor s  odborným výkladem 
atd. ). AK v Příboře  nečerpal žádné 
finanční prostředky od města na svoji 
činnost v roce 2010 a nebude je poža-
dovat ani v roce 2011. 

•	 Dodáme aspoň tři nové příspěvky 
pro webové stránky města.

Předseda AK v Příboře  Jan Diviš 
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informace pro občany:
Vážení občané města příbora, 
otevírám v novém roce opět tuto rubriku, kde se pokusím Vás seznamovat pravidelně s aktu-

alitami života na Městském úřadě v Příboře. O tom, že máme od listopadu roku 2010 nové členy 
zastupitelstva města už bylo napsáno sice hodně, avšak jejich začleňování do politického života 
samosprávy ještě jakousi dobu potrvá. Proto si dovoluji dát drobnou informaci, že starosta města 
zorganizoval v polovině měsíce února společný čas členů ZM se zaměstnanci města, zařazenými 
do MÚ, prakticky se jedná o vedoucí odborů MÚ. Tato akce se již v minulosti osvědčila a tak dou-
fám, že i letos bude zase přínosem pro obě strany. Vzájemná spolupráce je vždy jednodušší, lepší  
a rychlejší, když se lidé vzájemně znají a bude zde znovu probrána problematika, která se týká obou 
stran. Je zapotřebí, aby proces vzájemné komunikace byl ošetřen co nejlépe, aby byl kvalitní, pro-
tože dobrá komunikace je jednou z nejdůležitějších složek procesu řízení i ve městě a to ihned na 
počátku volebního období. 

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 21. ledna 2011

Z Jednání  rady MĚsta
3. schůze rM 11. ledna 2011 mj. projed-
nala:
- Vzala na vědomí zápis z jednání komise 

pro občanské záležitosti ze dne 22.11.2010  
a 13.12.2010

- Schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem 
Příbor a Hasičským záchranným sborem 
MSK na vozidlovou radiostanici

- Vzala na vědomí zrušení žádosti Občanského 
sdružení Klokočov, ve věci pronájmu nemo-
vitosti – části parc.č. 635/8 orná půda, k.ú. 
Klokočov u Příbora, obec Příbor

- Uložila zveřejnit v souladu s ustanovením  
§ 135 občanského zákoníku výzvu na Úřední 
desce města Příbora případným vlastníkům 
náhrobku Martina Křehkého – piaristického 
učitele, náhrobek Eduarda Stoklasa – hlav-
ního učitele a profesora v učitelském ústavu  
v Příboře a litinového krucifixe v areálu koste-
la sv. Valentina, aby se ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne vyvěšení  výzvy na úřední desce přihlásili 
o tyto předmětné věci a doložili své vlastnické 
právo řádným nabývacím titulem.

- Doporučila ZM vydat nový jednací řád ZM 
po zapracovaných úpravách

- Schválila pro rok 2011 počet pracovníků 
Městského úřadu v Příboře s platností od  
1. února 2011 v počtu celkem 47,5 pracovních 
úvazků, včetně dělnických profesí

- Uložila prověřit možnosti rozšíření objektu 
radnice do ul. Jičínská se zachováním záměru 
bezbariérovosti objektu

- Uložila řešit nesouhlasné stanovisko majite-
lů soukromých kanalizačních a vodovodních 
řadů s napojením nové stavby „Prodloužení 
kanalizace a vodovodu na Benátkách“ dle al-
ternativy č.4

- Schválila změnu distribuce periodika 
„Měsíčník města Příbora“ takto: Distribuce 

měsíčníku bude realizována formou mini-
málně deseti odběrných míst na území měs-
ta Příbora, jednoho odběrného místa v obci 
Hájov a jednoho odběrného místa v obci 
Prchalov s termínem od 1.3.2011

- Doporučila ZM schválit návrh rozpočtu měs-
ta Příbora na rok 2011 v následujících obje-
mech:

 příjmy  - 138 254,00 tis. Kč
 výdaje -  156 936,00 tis. Kč
 financování – 18 682,00 tis. Kč  a v některých 

provozních výdajích snížených o 5 % a u pří-
spěvkových organizací o 10% a takto získané 
prostředky budou zapracovány do rezervy

- Neodsouhlasila zrušení parkovacích míst na 
ulici Nerudově před domem č.p.154

- Zřídila komisi pro regeneraci městské památ-
kové rezervace

- Jmenovala do funkce předsedy komise pro re-
generaci MPR MUDr. Mořice Jurečku

- Jmenovala členy komise pro regeneraci 
MPR: Mgr. Markéta Jurašková, Ing. Alena 
Rašková, Ing. arch. Zdeněk Tupý, Ing. Alice 
Hambálková, Mgr. Václav Michalička, Ing. 
Jitka Pechová, Mgr. Irena Nedomová, Ing. 
Milan Strakoš 

4. schůze rM 18. ledna 2011 mj. projed-
nala:
- Uložila vyhledat konečné místo pro umístění 

plastiky sv. J. Sarkandra
- Doporučila ZM neprojednávat projekt rekon-

strukce a výstavby KD na zasedání ZM dne 
27.1.2011

- Doporučila ZM projednat Projekt rekon-
strukce a výstavby kulturního domu dne 
19.5.2011

- Vytvořila pracovní skupinu pro zmapová-
ní možností externího financování realizace 
stavby KD a jeho následného provozu ve slo-

žení Ing. J. Svobodová, PhDr. M. Podolská, 
M. Monsport dipl. ek., Ing. M. Strakoš , Ing. 
J. Hajda

- Uložila vypracovat návrh podmínek dočasné-
ho pronájmu prostor (objektu) KD 

- Schválila Seniorcentru OASA, s.r.o, Petřvald 
2, Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového 
Jičína, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 
4329 - položka veřejná finanční podpora, na 
poskytování sociálních služeb finanční dar ve 
výši 10 000 Kč

- Projednala nabídku Seniorcentra OASA, 
s.r.o., Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 
Petřvald u Nového Jičína, na zajištění sociální 
služby – domov se zvláštním režimem

- Doporučila ZM schválit poskytnutí dota-
ce Seniorcentru OASA, s.r.o., Petřvald 2, 
Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového 
Jičína, na zajištění sociální služby ve výši  
24 000 Kč ročně za osobu po dobu pobytu 
příborského klienta v domově se zvláštním 
režimem v obci Skotnice, který bude umístěn 
na návrh odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor

- Vzala na vědomí žádost Občanského sdruže-
ní Klokočov o zřízení dětského a sportovního 
hřiště na katastru městské části Klokočov

- Uložila svolat jednání mezi městem Příbor, 
Občanským sdružením Klokočov a p. L. 
Jeníkem ve věci možného využívání pozemku 
p.č. 635/8 pro sportovní využití

- Schválila navrhované akce v oblasti kultury 
pro rok 2011

- Rozhodla o přijetí investiční dotace  
z Moravskoslezského kraje v rámci 
„Programu na zvýšení absorpční kapacity 
obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ na kofinan-
cování akce „Odkanalizování ulic Hukvaldská  
a Myslbekova v Příboře“ 

Dne: 21. ledna 2011
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Z Jednání rady a Zastupitelstva MĚsta

terMíny schůZí 
rady MĚsta

1.2.2011
22.2.2011
15.3.2011
5.4.2011

26.4.2011
17.5.2011
7.6.2011

28.6.2011
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sportovní klub klokočov lubomír loukotka
Sportovní klub v Klokočově byl založen 4. 

listopadu 1921. Klub nesl název Tatran Klokočov 
a byl to samozřejmě klub fotbalový. Při svém za-
ložení měl 70 členů. Jeho předsedou byl Bedřich 
Lankočí, jednatelem Josef Kotouček. Protože 
klub neměl vlastní hřiště, požádal výbor klubu 
městskou radu příborskou o povolení trénovat a 
hrát na hřišti SK Příbor. Městská rada požada-
vek zamítla s tím, že hřiště je určeno jen pro SK 
Příbor a pro tělocvik školní mládeže.

Jestli klub existoval bez přerušení až do r. 
1933, není známo. Další zprávy o SK Klokočov 
pocházejí totiž až z toho roku. Je to seznam zá-
pasů, které klokočovští fotbalisté v roce 1933 
sehráli.Tehdejší jednatel si do sešitu zapisoval i 
průběh jednotlivých utkání a je možno se tam 
dovědět zajímavé věci. Utkání vyjednával SK 
Klokočov obyčejně „na revanš“, tzn. s odvetným 
utkáním. Rozhodčími bývali funkcionáři obou 
klubů, z nichž každý pískal jeden poločas. Jak 
se k zápasům cestovalo? Např. do Sedlnice šli 
hráči Klokočova pěšky, do Butovic jeli vlakem, 
do Palkovic dokonce autobusem. Hráči  Starého 
Jičína přijeli k zápasu žebřiňákem. A co píše jed-
natel o průběhu zápasu? Tak třeba v Palkovicích 
prý soudcovali postupně čtyři rozhodčí, jeden 
horší než druhý. Obecenstvo fanatické, hra su-
rová. Palkovičtí byli asi „ostří hoši“, protože v 
odvetném utkání opět hráli velmi tvrdě a zranili 
postupně všech 11 hráčů Klokočova (prý lehce). 
S tím kontrastuje další tvrzení v témže zápise, že 
hra hostů byla  technicky i kombinačně vyspělá. 
Nakonec se hra (samozřejmě vinou hostí) zvrhla 
v bitku. Jednatel klokočovského klubu si stěžo-
val, že ve Vlčovicích je nikdo nepřivítal a hráči 
museli prosit o stodolu k převlečení. V Sedlnici 
měli hřiště do kopce, v Butovicích soudcoval bu-
tovický rozhodčí špatně – proti Klokočovu.

O zapůjčení hřiště se Klokočov s Příborem 
už zřejmě dohodl. Domácí zápasy hrál Klokočov 
na příborském hřišti za úhradu Kč 50,- za zá-
pas. Uvádím přehled zápasů SK Klokočov v roce 
1933:
13.5.33 SK Olešná Palkovice – SKK 4:2
15.6.33 SKK – SK Starý Jičín  7:0
22.6.33 SKK – FK Brušperk  4:1
15.7.33 FC Sedlnitz – SKK  1:2
16.7.33 SKK – SK Olešná Palkovice 1:1
23.7.33 SK Vlčovice – SKK  0.1
29.7.33 FC Rothsport Botenwald – SKK 2:3
24.9.33 SKK – SK Kopřivnice B 2:6
15.10.33 SKK – SK Vlčovice  2:1
8.10.33 SKK – SK Štramberk B 2:4
22.10.33 SKK – SK Hodslavice 0:8

K tomu poznamenávám, že Sedlnice a 
Butovice byly obce s německým obyvatelstvem. 
Proto i název klubu byl německý. Je snad jasné, 
že zkratku SKK jsem použil místo SK Klokočov.  
A obvyklá sestava?

Michna

R. Toman          Bělík
Ručka       Linhart     Šimíček

H. Tošenovský  F. Honč  Matula  Jos. Kutáč  
Kresta

Náhradníci: Friedel, Bajer
Až do poloviny roku 1933 zřejmě SK 

Klokočov nebyl registrován ve Slezské župě fot-
balové. Nasvědčuje tomu poznámka v popise 
utkání s Vlčovicemi: - „Vlčovice dostaly od župy 
90,- Kč pokuty, protože hrály s neregistrovaným 
klubem“ (rozumí se Klokočovem).

Na členské schůzi dne 22.6.1933 u Blažků 
(Na Palárně) byli kritizováni členové výboru, 
že nechodí ani na schůze ani na hřiště. Na této 
schůzi byl zvolen jednatelem Alois Šitavanc  
a kapitánem mužstva Hynek Tošenovský. Zdá 
se, že se tehdy začal rodit nový klub. 24.6. po-
žádal SKK Slezskou župu fotbalovou  o infor-
mace k založení klubu, který by byl registrován  
v župě. Odpověď dostali dopisem z 27.6. 
Dověděli se, že mudejí zaslat stanovy Zemskému 
úřadu v Brně. 26.7. došla z Brna příznivá od-
pověď, že „Zemský úřad v Brně nezapovídá 
na základě zákona ze dne 15.11.1867 č. 134 ř.z  
o právu spolčovacím utvoření spolku s názvem 
Sportovní klub Klokočov se sídlem v Klokočově 
dle obsahu přiložených stanov.“

na den 11.8.1933 na 19 h byla do hostince 
na palárně svolána ustavující valná hromada 
s tímto programem:
1. Rozhodnutí, má-li se založit (nový SK 
Klokočov, či ne)
2. Přihlášení o členství
3. Volby
4. Volné návrhy

Na schůzi bylo jmenovitě pozváno 60 obša-
nů klokočovských. Byla zahájena ve 20:15 h. Al. 
Šitavancem. Nejprve byl zvolen předseda usta-
vující valné hromady. Stal se jím učitel Frant. 
Rozehnal. Zapisovatelem byl zvolen Frant. 
Honč. Předseda přečetl schválené stanovy a dal 
hlasovat o tom, má-li být založen nový spor-
tovní klub. Kolik hlasů „ano“ převažovalo nad 
„ne“, nevím. Jisté je, že valná hromada se vyslo-
vila pro založení SK Klokočov. Předsedou klubu 
byl navržen a v zápětí též zvolen Alois Šitavanc. 
Složení výboru: 1. místopředseda Jan Ručka,k 2. 
místopředseda Alois Růža, členové výboru: Josef 
Čech, Antonín Golc, Karel Šostek, Karel Měkiš, 
Karel Linhart, František Burda, Eduard Blažek, 
Vilém Bilík, František Honč. Klubovním kapi-
tánem byl zvolen František Šimíček. Dále byly 
přečteny informace k registraci do Slezské župy 
fotbalové, odhlasován členský příspěvek Kč 24,- 
ročně, zápisné do klubu Kč 3,-, určeno datum 
konání nejbližší výborové schůze (13.8.33) a na-
vrženo uspořádat gulášovou partii.

k 31.12.1933 byli v sk klokočov registro-
váni tito hráči:
Jan Bajer, nar. 29.5..1907, dělník, Véska
Lubomír Nakládal, 25.4.1914, knihař, Trnávka

Vladimír Ručka, 19.12.1914, zámečník, Klokočov
František Šimíček, 7.1.1912, stolař, Klokočov
Jan Friedel, 13.3.1911, klempíř, Véska
Arnošt Kresta, 26.12.1911, zámečník, Klokočov
František Honč, 26.11.1907, šofér, Příbor
Josef Kutáč, 19.3.1911, natěrač, Véska
Karel Linhart, 12.8.1912, šofér, Klokočov
Jan Bláha, 20.8.1911, kovář, Slovensko
Hynek Tošenovský, 16.7.1911, pekař, Kopřivnice
Josef Raška, 12.3.1909, podkovář, Příbor
Robrt Toman, 7.7.1911, zámečník, Klokočov
Arnošt Michna, 25.12.1911, dělník, Příbor
Jaroslav Matula, 3.8.1910, zámečník, Véska
Josef Bělík, 26.2.1908, pekař, Klokočov
Karel Kött, 23.8.1906, soustružník, Klokočov
Vojtěch Knebel, 3.2.1915, mechanik
František Veselka, 28.3.1914, sedlář, Klokočov
Karel Měkiš, 20.6.1904, zámečník, Klokočov
František Gillar, 12.2.1915, zámečník, Klokočov
Alois Bilík, 14.11.1909, natěrač, Příbor

Z roku 1934 jsou v sešitě jen dva zápisy 
hráčských schůzí konaných v březnu. 11. břez-
na figuruje jednatel Alois Šitavanc jako klubov-
ní kapitán. Na programu schůze byl zájezd do 
Kopřivnice k přátelskému zápasu s DSK Unie 
Kopřivnice. Se souhlasem hráčů byla jmeno-
vána sestava: Michna – Měkiš, Bláha – Friedel, 
Šimíček, Bajer – Ručka, Honč, Matula, Kutáč, 
Kött. Náhradník L. Nakládal, vedoucí výpravy 
K. Bilík.

Jaký byl rozdíl mezi klubovním kapitánem 
a kapitánem mužstva, to se ze zápisů nedalo 
zjistit. Jisté je, že pro rok 1934 byl na této schůzi 
kapitánem mužstva zvolen Fr. Šimíček. V roce 
1937 byl stále klubovním kapitánem Al Šitavanc 
a jednatelem Karel Bilík. Na hráčské schůzi dne 
12.3.1937 se projednávala sestava k prvnímu 
přípravnému a mistrovskému zápasu jarního 
kola: Michna – J. Kutáč, Toman – Růža ml., 
Linhart, Matula – Knebel, Raška, Busek, Friedel, 
Kresta. Náhradníci Bajer, O.Ručka, K. Měkiš.  
V předcházejících letech hrálo mužstvo na hřišti 
SK Příbor, jak již bylo uvedeno. Potom získalo 
hřiště pod Neusserovou továrnou v místě ohra-
ničeném dnes ulicemi Místeckou a Lomenou.  
V roce 1937 měl však již klub nové hřiště na 
druhé straně Místecké ulice mezi Mandlerovou 
továrnou a Neusserovou vilou, protože na  schů-
zi dne 12.3. se jednalo též o zhotovení sítí na 
branky na novém hřišti. Měly být drátěné a prá-
ce byla zadána zámečníku p. K. Holubovi. Bylo 
na ně vybráno 184,- Kč. Jednatel K. Bilík byl 
požádán, aby napsal p. Topitschovi, Lorencovi 
a Czernému o podporu klubu (dnes sponzor-
ský dar). Byli to Němci bydlící v Klokočově, 
významní úředníci Reisrovy továrny, kromě 
Lorence, který byl přednostou železniční sta-
nice. Na schůzi  se též jednalo o žádosti vojen-
skému útvaru v Hranicích, aby Fr. Veselka, který 
plnil vojenskou prezenční službu, byl uvolňován 
k nedělním zápasům.

Hráč SK Příbor František Kutáč převzal bez-
platně funkci trenéra klokočovského mužstva  
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s tím, že klokočovští přizpůsobí termín tríninků 
příborským. Jarní sezonu 1937 zahájilo muž-
stvo přátelským zápasem s SK Bělá-Proskovice. 
Klokočov zvítězil 6:2. Klubovní kapitán si po-
chvaloval, že to byl dobrý zápas a výborný tré-
nink. Mrzelo ho jen, že pokladna byla pasivní. 
100,- Kč museli vyplatit hostujícímu mužstvu  
a  na vstupném vybralo jen 50,- Kč.

Další záznamy nebo dokumenty o činnosti 
SK Klokočov zatím nejsou známy.

Za okupace hrála ilegální jedenáctka složená 
z hráčů Klokočova a Příbora zápasy v okolních 
obcích. Zmiňuji se o ní v části o příborské ko-
pané.

V letech 1945-48 opět existoval samostatný 
SK Klokočov. Hned po osvobození v červnu 1945 
byl obnoven fotbalový klub SK Klokočov. Podle 
dobové fotografie hráli za  Klokočov (v r. 1946): 
Josef Filip, Jindřich Burda, Antonín Slovák, Laďa 
Slovák, Jan Slovák, Jiří Honek, Jaroslav Kaluža, 

Arnošt Bilík, Miroslav Konvička, Ladislav 
Lankočí, Drahuš Galia, Frant. Burda (Maryša), 
Bedřich Janča, Ludva Kriebel, Láďa Michna  
a v dalších letech jistě mnoho dalších hráčů.  
S mužstvem pracovali funkcionáři Karel Bilík  
a Isidor Wolowicz. Hřiště stejně jako za 1. re-
publiky bylo u Místecké ulice mezi Mandlerovou 
továrnou (tehdy Transporta) a Neusserovou vi-
lou. V roce 1948 při sjednocování tělovýchovy 
splynul SK Klokočov s TJ Transportou Příbor.

MĚsíc  únor

turnaJ ve stolníM tenise
4.2. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUna  
Akce pro veřejnost. Startovné: 20 Kč. Informace: J. Lupíková. Výtvarná dílna
enkaustická Malba
8.2. / úterý / 17:00 - 20:00 / LUna 
Tříhodinový kurz pod vedením Mgr. Jany Povalové, MBA. Enkaustika (z řečtiny) je malířská tvoři-
vá technika starověkého antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť připraveným 
voskem. Je vhodná pro každého a nejsou nutné umělecké znalosti ani dovednosti. Krásné a tvořivé 
malování horkým voskem spolu s krásnými barvami přináší spoustu překvapení. Na akci je nutné 
se přihlásit. Akce pro veřejnost. Cena: 500 Kč. Maminky na MD: 450 Kč, děti kurz 1,5 hodina 200 
Kč. Informace: K. Bukovjanová
Minikarneval 
11.2. / pátek/ 9:00 - 12:00 / LUna
Akce pro maminky a jejich zlatíčka. Vstupné: 25 Kč. Informace: J. Lupíková
„výtvarná dílna
valentýnské tvoření
11.2. / pátek / 15:00 – 16:30 / LUna / 20 kč
Výroba srdíčkové dekupáže a brože z filcu. Akce pro děti a veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
příMĚstský Jarní tábor 
14. - 18.2. / pondělí - pátek / 8:00 - 16:00 / LUna 
Hry, soutěže, výlety do okolí, tvoření, výtvarné a sportovní činnost, zájezd do ZOO Ostrava s pro-
gramem. Určeno pro děti do 11 let. Cena 700 Kč (oběd + 2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, 
odměny). Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková
ZiMní Zoo s výukovýM proGraMeM
16.2. / středa / odjezd 9:30, návrat do 15:00 / LUna
Autobusový zájezd ve spolupráci s Veolia Transport¸Morava a.s. Akce pro děti, maminky s dětmi 
a rodiče. Cena: účastníci si hradí pouze vstupné do ZOO. Na akci je nutné se předem přihlásit. 
Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková
o poháry luna příbor
19.2. / sobota / 8:00 – 16:00 / LUna
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, bojová technika, dioramata. Akce pro 
žáky, juniory, seniory. Informace: L. Nenutilová
výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
22.2. / úterý / 9:00 - 12:00, 16:00 - 20:00 / LUna / 100 kč + materiál 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). 
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, šála, krava-
ta). V ceně barvy a kontury.
Akce pro veřejnost.Informace: K. Bukovjanová
recitaČní soutĚŽ
22.2. / úterý / 13:30 / LUna  
Střediskové kolo recitační soutěže.
Akce pro žáky 1. – 9. ročníků ZŠ.
Informace: J. Lupíková 
porada eXterních pracovníků
24.2. / čtvrtek / 17:00 / LUna
Akce pro interní a externí zaměstnance.
Informace: L. Nenutilová
soustředĚní Mladých rybářů
26.2. / sobota / 9:00 – 12:00 / LUna
Akce pro členy kroužku.
Informace: J. Lupíková

Mateřské centruM „ZvoneČek“
Úterý s Jarkou
kalanetika
10:00 – 11:00 / 7.12., 14.12. / LUNA / 25 Kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.
středa s alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč
2.2. písniČky, říkadla, cviČení, taneČky
9.2. pohádka o peJskovi a koČiČce – Jak pekli dort
16.2. Zoo ostrava
23.2. povídání o Zvířátkách, písniČky, říkadla 
pátek s pavlou - ŠMudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč
4.2.  ZáloŽky – papírové tkaní  
11.2. Minikarneval
18.2. papírová koláŽ
25.2. papírové stínítko na svíČku 

pravidelné akce 
voleJbal pro dospĚlé
Pondělí / 19:30 - 21:30 / tělocvična / 20 Kč
stolní tenis
Pondělí - pátek / 15:00 - 17:00 / LUNA / 5 Kč 
ZuMba®
Pondělí / 18:30 - 19:30 / tělocvična / 30 Kč 
Pátek / 18:30 - 19:30 / tělocvična / 30 Kč
kondiČní cviČení
Pondělí / 18:30 - 19:30 / LUNA / 30 Kč
Středa / 19:00 - 20:00 / tělocvična / 30 Kč 
JÓGa proti bolesteM Zad 
Úterý / 17:30 - 19:00 / LUNA / kurzovné 1000 Kč 
Harmonie těla, mysli a duše.
orientální břiŠní tance
Středa / 16:15 - 17:00 / LUNA / dívky / 400 Kč
Středa / 17:00 - 18:00 / LUNA / začátečníci / dospělí 700 Kč
Středa / 18:00 - 19:00 / LUNA / pokročilí / dospělí 700 Kč
florbal pro dospĚlé
Středa / 20:00 - 21:00 / tělocvična / 20 Kč 
rehabilitaČní cviČení
Středa / 8:00 - 9:00 / LUNA / studenti, důchodci 250 Kč, dospělí 350 Kč/ 5 vstupů
Čtvrtek / 18:00 - 19:00 , 19:00 - 20:00/ LUNA / studenti, důchodci 250 Kč, dospělí 350 Kč/ 5 vstupů

připravuJeMe
ZáJeZdy 2011
1. - 3.4. PRAHA
25. - 30.5. PAŘÍŽ  
11. - 17.7. KUTNÁ HORA A OKOLÍ
26. - 4.9. CHORVATSKO-MALI LOŠINJ
22. - 25.9 SALZBURG 
léto 2011
10. – 22.7. LETNÍ TÁBOR MALÁ BYSTŘICE 
UPŘESNÍME LETNÍ TÁBOR S KOŇMI V KLOKOČOVĚ U VÍTKOVA
22.8. – 26.8. TVOŘIVÝ TÁBOR V LUNĚ

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, 
příspěvková organizace
IČ 75088398,  DIČ CZ75088398
Dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012
e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, svč.
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Úterý 1. února od 18:00 do 19:30 h
orientální tance
Zrcadlový sál BAV klubu na Dukelské ulici. 
Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč na polovinu školního 
.roku
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyučovací  
hodiny. 
BAV klub Příbor
středa 2. února od 17:00 hod.
podveČer v rytMu bubnů dJeMbé
s prvky MuZikoterapie
Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 130,-Kč
BAV klub Příbor
pátek 4. února od 09:00 – 12:00 h 
turnaJ ve stolníM tenise
Akce pro veřejnost. Startovné: 20 Kč
Informace: J. Lupíková
Luna Příbor SVČ
sobota 5. února od 18:00 h 
valentýnský ples 
Kulturní dům Příbor. 
K poslechu a tanci hraje „RIVIERAS“.
Bohatý program (předtančení a barmanská show), tombola a 
občerstvení zajištěno
Vstupné 250,- Kč včetně večeře.
Město Příbor
Úterý 8. února od 17:00 h
beseda s proZaikeM, hudebníkeM, 
cestovateleM a dobrodruheM daliboreM 
deMeleM „o cestách do asie, pobytu v 
buddhistickéM kláŠteře a výpravách 
Zvaných tudonG“
Městská knihovna Příbor
Úterý 8. února od 17:00 do 20:00 h 
enkaustická Malba
Tříhodinový kurz pod vedením Mgr. Jany Povalové, MBA
Enkaustika (z řečtiny) je malířská tvořivá technika starověkého 
antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť 
připraveným voskem. Je vhodná pro každého a nejsou nutné 
umělecké znalosti ani dovednosti. Krásné a tvořivé malování 
horkým voskem spolu s krásnými barvami přináší spoustu 
překvapení. Na akci je nutné se přihlásit.
Cena: 500 Kč. Maminky na MD: 450 Kč, děti kurz 1,5 hodina 
200 Kč.
Informace: K. Bukovjanová
Luna Příbor SVČ
Úterý 8. února od 18:00 do 19:30 h
orientální tance
BAV klub Příbor
středa 9. února od 17:00 h 
přednáŠka „ČlovĚk versus příroda“
Hospodařím na zemi dobře?
změna klimatu
globální oteplování 
Je to realita nebo dobrý obchod?
Klub zdraví Příbor, ZŠ Npor. Loma Příbor 
pátek 11. února od 09:00 – 12:00 h 
Minikarneval 
Akce pro maminky a jejich zlatíčka.
Vstupné: 25 Kč Informace: J. Lupíková
Luna Příbor SVČ
pátek 11. února od 15:00 do 16:30 h 
valentýnské tvoření
Výroba srdíčkové dekupáže a brože z filcu.
Akce pro děti a veřejnost. Cena  20,- Kč
Informace: K. Bukovjanová
Luna Příbor SVČ
sobota 12. února od 19:00 h 
spoleČenský ples
Kulturní dům Příbor.
K poslechu a tanci hraje skupina Ypsilon.Bude připraveno 
bohaté občerstvení a tombola. Předtančení předvedou děvčata 
ZUŠ Příbor. Předprodej vstupenek a večeří se  uskuteční u paní 
Štůskové na ulici Tyršova 243 Příbor, a to od 1. února vždy od 
15:00 do 19:00.
Tel: 736 764 744. Vstupné 70,- Kč. Večeře 70,- Kč. Srdečně zvou 
pořadatelé. KDU – ČSL Příbor  
sobota 12. února od 20:00 h 
4. biG beatový MaŠkarní ples ve stylu hippies
Námořnická restaurace Neptun
K tanci poslechu hraje skupina EXIT*RF. 
Předprodej vstupenek v MIC Příbor. 
Skupina EXIT*RF 

sobota 12. února od 19:00 h 
hasiČský ples 
Kulturní dům Hájov. 
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Vstupné 50,- Kč. 
Předprodej vstupenek proběhne v klubovně SDH Hájov 
ve středu 9. února 2011 v době od 17:00 do 19:00 h .
SDH Hájov
neděle 13. února od 09:00 h
Město Příbor spolu s neformálném cechem příborských  
živnostníků vás srdečně zve na 
veselení a MŠi o pouti sv. valentina
Areál u sokolovny Příbor 
Potkat na pouti můžete dobově oděné postavy (dráb, strážný, 
žebrák, zloděj .....), které budou předvádět ukázky šermu a rvaček 
a krojované lidové postavičky - ve valašských krojích se zimními 
kožíšky, které budou dotvářet svým zpěvem, vyprávěčkami a 
tancem dobový kolorit jarmarku. Pro děti i dospělé bude při-
praveno stanoviště středověké střelnice, středověké pranýřování 
nepoctivých kupců a kapsářů.
V průběhu dne bude pouť doprovázena středověkou muzikou. 
Cech příborských živnostníků nabídne tradiční šifle, zabíjačku 
po příborsku, lahodné moky a další skvělé tradiční pochutiny. 
Poutníci si mohou opět vyzkoušet své štěstí při losování cen 
od 14:30 h.  Losy budou prodávány v obchodech na náměstí a 
v MIC Příbor. Vylosované ceny se budou vydávat pouze v den 
losování na místě losování! Mše v kostele sv. Valentina od 09:30 
do 10:30 h. Město Příbor, Cech příborských živnostníků
pondělí 14. února od 17:00 h
sokolnictví
vyprávění odborníka Ing. Ivo Otáhala o fenoménu sokolnictví s 
představením práce s živým dravcem. V přednáškovém sále bude 
instalována malá výstava dravců.
Vstupné: 15,- Kč
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
neděle 13. února až 15. února
ZiMní pobyt řeka – tĚŠínské beskydy
pro děti, mládež, rodiny i veřejnost
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
Předběžná cena: dospělí a mládež 1.000,- Kč, děti do 10 let 
900,-Kč 
-zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, práci vedoucích, lekto-
rů,personálu, 
pojištění včas přihlášených. Cena nezahrnuje: dopravu a vleky.
Čeká vás ještě další pestrý společný program, mnoho her, soutěží 
a zábavy.
Přihlášky a záloha 500,-Kč do 14.1.2011 v BAV klubu na ulici 
Masarykově.
BAV klub Příbor
pondělí 14. února až pátek 18. února od 8:00 h 
příMĚstský Jarní tábor 
Hry, soutěže, výlety do okolí, tvoření, výtvarné a sportovní 
činnost, zájezd do ZOO Ostrava 
s programem.Určeno pro děti do 11 let.
Cena 700 Kč (oběd + 2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, 
odměny)
Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková
Luna Příbor SVČ
pondělí 14. února až pátek 18. února každý den od 
08:00 do 16:00 h 
příMĚstský tábor „ZkouMání a bádání, 
nudu rychle Zahání“
Centrum Dětské misie „Salaš“ Jičínská 549. 
Cena 500,- Kč (v ceně zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpo-
lední svačina a nápoje po celou dobu trvání tábora). Přihlášku ke 
stažení a další informace naleznete na našem webu:  
www.detskamisie.cz. Případně volejte na telefonní číslo 603 102 
690. Dětská misie Příbor
Úterý 15. února od 15:00 h 
výtvarná dílna - MaluJeMe barvaMi 
WindoW colors
Akce pro děti a jejich rodiče
Městská knihovna Příbor
středa 16. února od 9:30  do 15:00 h 
ZiMní Zoo s výukovýM proGraMeM
Autobusový zájezd ve spolupráci s Veolia Transport¸Morava a.s. 
Akce pro děti, maminky s dětmi a rodiče. Cena: účastníci si 
hradí pouze vstupné do ZOO.
Na akci je nutné se předem přihlásit.Informace: K. Bukovjanová, 
J. Lupíková. Luna Příbor SVČ
čtvrtek 17. února od 17:15 h 
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA V OSTRAVĚ NA 
PŘEDSTAVENÍ 
,,koMedyJe o Čertových osidlách“
Odjezd v 17:15 hod od sokolovny v Příboře
Jadrná lidová hra se zpěvy z časů barokních.
Předprodej v BAV klubu. Cena: 230,-Kč
BAV klub Příbor

sobota 19. února od 08:00 do 16:00 h 
o poháry luna příbor
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, 
bojová technika, dioramata
Akce pro žáky, juniory, seniory 
Informace: L. Nenutilová
Luna Příbor SVČ
sobota 19. února 
hasiČský ples
Kulturní dům Příbor. 
K tanci a poslechu hrají dvě hudby KIWI a L&P Galia.
Vstupné: Velký sál 90,- Kč, malý sál 80,- Kč. 
Předprodej vstupenek proběhne v pátek 4. února a v sobotu 5. 
února v  Hasičské stanici Příbor. Občerstvení zajištěno. Srdečně 
zvou příborští hasiči. 
SDH Příbor
Úterý 22. února od 13:30 h 
recitaČní soutĚŽ
Střediskové kolo recitační soutěže.
Akce pro žáky 1. – 9. ročníků ZŠ.
Luna Příbor SVČ
Úterý 22. února od 09:00 do 12:00 a od 16:00 do 
20:00 h 
Malování na hedvábí
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst 
omezen, 
na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění materiálu 
(šátek, šála, kravata).
V ceně barvy a kontury. Cena 100,- Kč + materiál. 
Luna Příbor SVČ
Úterý 22. února od 18:00 do 19:30 h
orientální tance
BAV klub Příbor
pátek 25. února od 16:00 h
oŽivování tradiČní lidové ZpĚvnosti 
příborska ii
Národopisná tvůrčí dílna. Přednáškový sál
Vstupné 15,- Kč
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
sobota 26. února od 09:00 do 12:00 h 
soustředĚní Mladých rybářů
Akce pro členy kroužku.Informace: J. Lupíková
Luna Příbor SVČ
sobota 26. února od 15:00 h
dĚtský MaŠkarní karneval
Zrcadlový sál BAV klubu na Dukelské ulici.
V programu: rej masek, diskotéka, pestrá předtančení, disco-
dance,
latinsko - americké tance, ukázky párů, vystoupení Tanečního 
klubu Lenka, soutěže, hry. Občerstvení zajištěno, opět budou v 
prodeji i vaše oblíbené poháry. 
Předprodej místenek v BAV klubu. Vstupné: 30,- Kč
Bav klub Příbor
sobota 26. února od 19:00 h 
Myslivecký ples
Kulturní dům Hájov. 
K poslechu a  tanci hraje hudební skupina Helianthus.
 Bohatý program, tombola a občerstvení zajištěno. 
Myslivecké sdružení Příbor – Hájov
probíhající výstava do čtvrtku do 17. března 
kouZlo paliČkované kraJky
Výstava paličkované krajky od současných neprofesionálních 
příborských krajkářek
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 1. března od 19:45 h do 20:45 h 
ZuMba s heidi – uvítací hodina
Zrcadlový sál na Dukelské ulici.
Těšíme se na vás a domluvíme se na pravidelných termínech 
cvičení:
buď v úterky 19:45 - 20:45 hod. nebo v pátky 19:00 – 20:00 hod.
Vstupné : 60,- Kč/hod.
Bav klub Příbor
čtvrtek 3. března od 17:00 h 
oslava MeZinárodního dne Žen
Sál bývalé školní jídelny na ulici Dukelská. 
Hudba k tanci i poslechu. Kulturní program, pohoštění a občer-
stvení zajištěno.
Městská organizace KSČM Příbor
pátek 4. března od 15:30 h 
příborský Masopust 
od 15:30 h 
Masopustní veselení dětí a mládeže 
na náměstí S. Freuda
od 16:00 h 

přehled akcí v příboře na MĚsíc únor 2011
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Velký karnevalový masopustní průvod
(z náměstí přes Vésku, Klokočov, 
Benátky a na Mexiko)
ve večerních hodinách proběhne v restauraci Mexiko 
POCHOVÁNÍ BASY
zveme rodiny s dětmi a všechny občany, kteří mají chuť a zájem 
se dobře pobavit                 
a vytvořit společně příjemnou atmosféru.Masopustní masky a 
maškary s sebou.
Přijďte mezi nás!!!
Město Příbor
sobota 5. března 
ples Masarykova GyMnáZia příbor
Masarykovo gymnázium Příbor
výstava fotoGrafií – eXpedice
„huMioutdoor & alpinepro kiliMandŽáro 
2007
Galerie v radnici
Fotografie: Pavel Kohout a Jaromír Němec
Text: Pavel Kohout, Jaromír Němec a Vladimír Zikán
Město Příbor 

otevírací doba MuZea a paMĚtní sínĚ s. 
freuda v příboře
Úterý:    08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h 
Neděle: 09:00 – 12:00
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

půJČovní doba v MĚstské knihovnĚ příbor
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h 
Úterý:    08:00 -12:00 -  14:00 -18:00 h 
Středa:   zavřeno
Čtvrtek: 08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h 
Pátek:   08:00 -12:00 -  14:00 -18:00 h 
Oddělení pro děti
Pondělí:  13:00 -15:00 h 
Úterý:     13:00 -17:00 h 
Čtvrtek:  13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

loutkové divadélko beránek „postraŠení 
Medvídci“
Hraje každou středu od 17:00 h 
Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidická. 
Loutkové divadélko Beránek

pravidelné cviČení oddílu aerobiku příbor
Pondělí: 16:45 – 17:45 h – ZUMBA  (Tereza)
      20:00 – 21:00 h – AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)
Úterý: 16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
       18:00 – 19:00 h – STEP AEROBIC (Tereza)
Středa:    09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
    18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
   20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Čtvrtek:  16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
     20:00 – 21:00 h – ZUMBA (Tereza)
Pátek:   17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC POWER (Tereza)
   19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

poWerJÓGa
Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587
Bližší informace na tel: 603 119 174
Pavla Jeníková

JÓGa v denníM ŽivotĚ
Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý od 17:30 
do 19:00 h. 
Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská – cvičitelka Věra Šťastná 
733 165 317
Mateřská škola na ulici Pionýrů – cvičitelka Ludmila Höhnová 
775 084 815
Přihlašujte se na místě před začátkem cvičení u cvičitele. 
S sebou podložku na cvičení a pohodlný oděv. 
Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

cviČení tai-Či 
Čt: 19:00 – 20:00 h 
Tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Začátečníci - sestava “24 prvků. Cvičení bude probíhat  do 31. 
května 2011. 
Bližší informace na tel: 776 617 939

Jindřiška Malinovska
ZuMba s pavlou
Po:  17:00 – 18:00 h 
St:   19:00 – 20:00 h 
Tělocvična ZŠ  Npor. Loma. Vstupné 60,- Kč
Bližší informace na tel: 739 135 127
Pavla Kovalčíková

Zprávy od ester z kakamega
Ester Pavelková z Příbora odjela na 4 měsíční 

misijní cestu do africké Keni začátkem listopadu, 
aby pomáhala v sirotčinci v městě Kakamega jako 
dobrovolnice. Mezi její finanční podporovatele 
patří také několik občanům našeho města. 

Zdravím všechny Příboráky z Keni! Tentokrát 
jen stručně...Vánoce jsme prožili nádherně, po-
kud si dovedete představit horko v prosinci, tak 
pravá vánoční atmosféra samozřejmě se stromeč-
kem. Balík s hračkami z ČR dorazil 24.12. ráno, 
tak si dovedete představit, jak jsem den trávila...
vybalovala, balila...Vánoce se tady slaví 25.12., tak 
jsem všechno stihla. Jak, posuďte sami z fotek. 
Díky všem za hračky a dary! Děti měly opravdu 
velkou radost!!!

Dětem po Vánocích skončily velké prázdni-
ny, tak se odebraly do různých škol. Snažím se 
je všechny vybavit, aby měly všechno potřebné 
– pomůcky, boty a uniformy! Ty boty například 
vůbec nejsou samozřejmostí...

Pokud chcete vědět více, co všechno tady 
děláme, co se děje, podívejte se na můj blog:  
esterpavelkova.blogspot.com. Můžete mi také 
napsat na e-mail: ester.pavelkova@gmail.com. 
Díky moc! Vaše stále Příboračka Ester

Chcete-li přispět finančním darem na 
projekt Kakamega, dary můžete poslat na 
účet zprostředkující organizace WPB na číslo  

přehled akcí v příboře na MĚsíc únor 2011

účtu: 27-2666930297/0100, VS: 682009. Dary 
budou výhradně použity pro potřeby dětí v si-
rotčinci a na úhradu pobytu Ester. 

Z darů z ČR se podařilo zřídit přípojku vody do 
sirotčince

Na výletě v Kakamega Forest
Večer nás tady hlídají Masajové – neumí anglic-
ky, tak je s nimi legraceRozdávání dárků

Balík z ČR dorazil
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Klub zdraví Příbor 
Základní škola Npor. Loma, Příbor 

Středa 9. února 2011 od 17:00 h

„ČLOVĚK VERZUS 
PŘÍRODA“ 

Hospodařím na zemi dobře? 
♦ ZMĚNA KLIMATU 
♦ GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 

 Je to realita nebo dobrý obchod? 

Středa 9. března 2011 od 17:00 h

„VODA ZÁKLAD 
ŽIVOTA“ 

Ekolog OZO Ostrava  
„Vladislav Jureček“ 

V  SOBOTU  DNE   12. ÚNORA  2011 
  VÁS  ZVE    

  PŘÍBORSKÁ   NÁMOŘNICKÁ    RESTAURACE  
 

  NA 
4.BIG BEATOVÝ 

maškarní  ples   
VE  STYLU  HIPPIES  SE  

SKUPINOU 

E  X   I   T  *  R  F  
ZAČÁTEK  VE    20 00  HODIN 

 
PŘEDPRODEJ  VSTUPENEK  V  INFO  CENTRU 

 
DO  TOMBOLY  CENAMI  PŘISPĚJÍ  SPONZOŘI 

Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace a vedení Města Příbor 
pořádá v rámci projektu „Světová škola 2“ osvětovou a vzdělávací akci 

 
PŘÍBOR A FAIR TRADE 

 
Čtvrtek 24. 2. 2011 
1000 - 1630 
Místnost naproti  
Městskému informačnímu 
centru v budově 
městského úřadu v Příboře 

Zveme školy, ostatní zájemce a širokou veřejnost. 
Seznámíte se přímo s výrobky Fair Trade, připravena bude i 
ochutnávka (káva, čaj, čokoláda a cukrovinky), výstavka 
rukodělných výrobků a filmová projekce. 

Spravedlivý obchod neboli Fair Trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a 
účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na 
straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. 
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baV klub příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489 tel.: 556 723 778, E-mail: bavklub@seznam.cz mobil: 739 080 862

únor 2011
přiJíMáMe přihláŠky do vŠech krouŽků, klubů a kurZů

provoZ hudební – rockové ZkuŠebny - pátky
středa 2.  od 17:00 hod.
podveČer v rytMu bubnů dJeMbé
s prvky MuZikoterapie
Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 130,-Kč
BAV klub na ul. Masarykově
čtvrtek 17.   
Zveme vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na představení
,,koMedyJe o Čertových osidlách“
Jadrná lidová hra se zpěvy z časů barokních.
Odjezd v 17:15 hod od sokolovny v Příboře.
Předprodej v BAV klubu.  Cena:230,-Kč
sobota 26.  od 15:00 hod.
dĚtský MaŠkarní karneval
V programu: rej masek, diskotéka, pestrá ředtančení, discodance, latinsko-
-americké tance, ukázky párů, vystoupení Tanečního klubu Lenka, soutěže, hry.
Občerstvení zajištěno, opět budou v prodeji i vaše oblíbené poháry. Předprodej místenek  
v BAV klubu. Vstupné: 30,- Kč
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelskě
BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58 Email: bavklubpribor@iol.cz Tel.: 556 723 778, mobil: 739 08 08 62
Zveme Vás na
ZiMní pobyt řeka – tĚŠínské beskydy
pro děti, mládež, rodiny i veřejnost
Termín: od neděle 13.2. – do úterý 15.2. 2011 
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
Předběžná cena: Dospělí a mládež 1.000,- Kč, děti do 10let 900,-Kč. -zahrnuje: ubytování, stravu 5x 
denně, práci vedoucích, lektorů, personálu, pojištění včas přihlášených - nezahrnuje:  
dopravu, vleky. Můžete si vybrat ze 3 programových sekcí:
Sjezd. lyžování:  Všeobecné zaměření: Snowboard: sjezdovka pro náročné i začátečníky,  
vycházky, bobování, samostatné ježdění
k dispozici budou lyž. instruktoři hry na sněhu (pro nelyžaře,děti a rodiče)
Čeká vás ještě další pestrý společný program, mnoho her, soutěží a zábavy.  
Přihlášky a záloha 500,-Kč do 14.1.2011 v BAV klubu na ulici Masarykova.

pondělí 7.,21.,28.   17:00-18:30 hod.
kurZ dJeMbe bubnování–pokroČilí
CENA KURZU-10 lekcí po 2 vyučovací hod.-800,-Kč
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA 100,-Kč
BAV klub na ul. Masarykova
středa 2.,9.,23.   15:15-16:45 hod.
kurZ dJeMbe bubnování
–začátečníci
CENA KURZU-10LEKCÍ PO 1,5hod.-800,-Kč
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA 100,-Kč
PRO DĚTI A MLÁDEŽ VELKÁ SLEVA - 500,-Kč NA POLOVINU ŠK. ROKU
BAV klub na ul. Masarykova
Úterý 1.,8.,22.  18:00-19:30 hod.
orientální tance
Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč na polovinu šk.roku
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h
Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro zdraví ženy.
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská

připravuJeMe:
čtvrtek 3.3. od 17:00 hod. 
oslava MdŽ pořádá ksČM příbor
v Zrcadlovém sále na ulici Dukelské
pátek 18.3. 
ZáJeZd do divadla v ostravĚ 
na komediální muzikál George Gershwina, 
odjezd v 17:15 od Sokolovny v Příboře, cena 230,-Kč, předprodej v BAV klubu
středa 23.3. 
podveČer v rytMu bubnů s prvky MuZikoterapie, 
od 17:00 hod. v BAV klubu na ul. Masarykově
Nabízíme: Djembe workshopy pro školy a jiné kolektivy
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Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
 
 

pořádá  
 
 

SPOLEČENSKÝ  
PLES 

 

v sobotu 12. února 2011 
v sále kulturního domu 

na Hájově. 
Začátek v 19:00 h. 

 
Občerstvení a bohatá  

tombola zajištěna. 
Vstupné 50, Kč. 

 

Předprodej vstupenek proběhne v klubovně  
SDH Hájov  ve středu 9. února 2011  

v době od 17:00 do 19:00 h 

Město Příbor 
vás srdečně zve na  

PŘÍBORSKÝ MASOPUST  
který se uskuteční v pátek 4. března  

na náměstí S. Freuda  
 

od 15:30 h  
MASOPUSTNÍ VESELENÍ  

DĚTÍ A MLÁDEŽE  
na náměstí S. Freuda 

 

od 16:00 h  
VELKÝ KARNEVALOVÝ  

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
(z náměstí přes Vésku, Klokočov,  

Benátky a na Mexiko) 
 

ve večerních hodinách proběhne 
v restauraci Mexiko 

 

POCHOVÁNÍ BASY 
zveme rodiny s dětmi a všechny občany,  
kteří mají chuť a zájem se dobře pobavit                 
a vytvořit společně příjemnou atmosféru. 
Masopustní masky a maškary s sebou. 

Přijďte mezi nás!!! 

MěO KDU – ČSL Příbor  
vás zve na  

 
 
 
 
 
 
 

který se uskuteční  
v sobotu 12. února 2011  

od 19:00 h  
v Kulturním domě Příbor. 

K poslechu a tanci hraje skupina 
YPSILON. 

Předtančení předvedou děvčata 
ZUŠ Příbor. 

Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola. 
 Předprodej vstupenek a večeří (kuřecí řízek, 

brambor, nebo ražničí, brambor), se uskuteční  
u pí Štůskové na ulici Tyršova 243 Příbor,  

a to od 1. února vždy od 15:00 do 19:00 h.  
Tel: 736 764 744. Vstupné 70, Kč. Večeře 70, Kč. 

Srdečně zvou pořadatelé.  

SSSSBBBBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBORPŘÍBORPŘÍBORPŘÍBOR    
 
 

pořádá 
 

 

    
    
 

v sobotu 19 . února 2011 od 19:00 h   
 
 

v  Kulturním domě Příbor . 
K tanci  a poslechu hrají dvě hudby 

KIWI a LP GALIA. 
Vstupné:  

velký sál 90, Kč, malý sál 80, Kč. 
Předprodej bude v pátek a v sobotu  

4. a 5. února v Hasičské stanici Příbor. 
Občerstven í  za j i š těno .   

SRDEČNĚ ZVOU PŘÍBORŠTÍ  HAS IČ I .  


