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9. ROČNÍK VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA BYL ZATÍM NEJMRAZIVĚJŠÍ
Veselení o pouti sv. Valentina patří k Příboru v jeho novodobé historii už 9 let. Pouť byla obnovena díky Neformálnímu cechu pod-
nikatelů a pracovníkům příborské radnice v roce 2004. Je to první pouť v roce v České republice spojená s jarmarkem probíhajícím 
venku bez ohledu na počasí! Letos datum pouti připadlo na 12. 2. V noci bylo - 22 st. C, nejchladněji za leden – únor 2012.

Na pouti u kostela sv. Valentina se procházely měšťanky v širokých sukních, měšťané s kordy u pasu. Na poctivost trhu dohlí-
želi drábi. Zpívala skupina Calata, paní Jarka věštila z karet všem, kteří toužili znát svou budoucnost, kouzelník Hakim kouzlil, 
děti malovaly „valentýnky“, kovář kul srdíčka, košíkářka pletla nejen košíčky… I přes mínusové teploty děti tancovaly, soutěžily 
a dřevěný kolotoč se točil od rána do odpoledne! Alchymistkám sice mrzla voda v nádobkách, ale měly ještě jiná esa v rukávu!
Kdo na pouti vydržel, zahříval se teplou prdelankou, zelňačkou, zabijačkovým gulášem, nebo dal přednost sladkému trdelníku 
či pečenému jablíčku! Pochoutky se zapíjely horkými čaji, čokoládou, medovinou od včelařů, svařáky, punčem. A jen málokdo 
odcházel z pouti bez zabijačkových pochoutek. Zájem byl i o mandle a oříšky v karamelu, koláčky a koláče nebo šifle – příbor-
ské medové pečivo, kdy je na kilo mouky potřeba půl kila medu! Recepty na ně pocházejí z počátku minulého století! Podle 
ohlasu lidí se pouť stejně jako jiné roky líbila.                            Reportáž na www.televize-pribor.cz. I. Nedomová, foto Stanislava Slováková.



Měsíčník Města příbor a 2

slovo místostarostky

Z městského úřadu

Z jednání rady města

Z jednání  Zastupitelstva města

29. schůze rm v mimořádném termínu dne 25. ledna 2012:
- Jmenovala k 1. 2. 2012 vedoucím „Odboru veřejné správy“ 

Městského úřadu v Příboře Ing. Rudolfa Zahradníka.
30. schůze rm ze dne 31. ledna 2012 mj. projednala:
- Vzala na vědomí zápisy ze schůze komise pro občanské zále-

žitosti ze dne 23. 1. 2012, zápis z osadního výboru Prchalov 
ze dne 7. 12. 2011 a 4. 1. 2012, zápisy ze schůzí osadního 
výboru Hájov ze dne 2. 12. 2011 a 16. 1. 2012, zápis ze schů-
ze komise pro MPR ze dne 17. 1. 2012 a zápis z Finančního 
výboru ze dne 9. 1. 2012.

- Uložila připravit návrh majetkoprávního záměru ve věci 
úpravy výše nájemného v domě č.p. 9 na náměstí S. Freuda 
v Příboře.

- Odsouhlasila výzvu k podání nabídky a prokázání splnění 
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na po-
skytovatele bankovního úvěru ve výši 22 000 000,- Kč.

- Seznámila se s návrhem zadání studie rekonstrukce objektu 
č. p. 247 na ulici Jičínské pro účely podporovaného (sociál-
ního) bydlení.

- Uložila zařadit do návrhu 1. změny rozpočtu města Příbora 
v roce 2012 finanční prostředky na zpracování studie re-
konstrukce objektu č. p. 247 na ulici Jičínská pro účely pod-
porovaného (sociálního) bydlení.

- Schválila smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
na výdaje spojené s provozem a poskytováním sociální služ-
by - Denního stacionáře pro seniory v Příboře dle předlo-
ženého návrhu smlouvy mezi městem Příborem, zastoupe-
ném Ing. Danou Foriškovou, Ph.D. a Diakonií ČCE – stře-
diskem v Příboře, zastoupenou Mgr. Lenkou Vaňkovou.

- Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací  
na Pasekách v Příboře“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné za-
kázce malého rozsahu na akci „Oprava místních komunika-
cí na Pasekách v Příboře“.

- Vzala na vědomí navrhovaný systém provozování a eviden-
ce trvalých parkovacích míst na území města Příbora.

- Vzala na vědomí návrh parkovací karty pro trvalá parkovací 
místa v Příboře.

- Vzala na vědomí možné z působy zřizování a rušení trva-
lých parkovacích míst v Příboře (varianty TPM-1 / TPM-2 / 
TPM-3 / TPM-4).

- Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku „Sdružené služby 
dodávky elektrické energie pro město Příbor“ zadávanou  
v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách.

- Vzala na vědomí informace o přípravě zpracování projekto-
vé dokumentace rekonstrukce kulturního domu.

- Stanovila garantem projektu rekonstrukce kulturního 
domu PhDr. M. Podolskou, Ing. J. Šimíčka.

- Stanovila pracovní skupinu pro koordinaci projektu rekon-
strukce kulturního domu ve složení: PhDr. M. Podolská,  
p. I. Lacný, Ing. J. Svobodová, Ing. I. Kunčar, Ing. J. Venzara, 
Mgr. Okáč plus zástupce ČSSD a KSČM.

- Uložila zajistit nezbytné úkony zabezpečující činnost při 
pořizování územního plánu a práci s ÚPD na úseku ÚP 
města v souladu s platnými předpisy na úseku územního 
plánování.

- Vydala jednací řád Rady města Příbora s účinností  
od 1. 2. 2012.

- Doporučila ZM schválit OZV, kterou se zrušuje OZV 
č.4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál  
a herní místo lokálního herního systému.

31. schůze rm ze dne 9. února 2012 mj. projednala:

- Předala osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města 
Příbora panu Františku Pavelkovi ke dni 31. 1. 2012.

10. zasedání Zm dne 19. ledna 2012 mj. projednalo:
- Zrušilo v celém rozsahu dříve schválené usnesení pod bo-

dem 7/6/2/1 z 8. 9. 2011, kterým bylo vyhlášeno výběro-
vé řízení na prodej budovy čp. 55 a souvisejících pozemků  
v tomto záměru uvedených, to vše v k.ú. Hájov, obec Příbor

- Zrušilo usnesení 9. zasedání ZM  ze dne 15. 12. 2011,  
č. 9/6/4/1 - prodat, na základě výběrového řízení, společnos-
ti AQUAZORBING.CZ s.r.o., Příbor, nábřeží Rudoarmějců 
897 nemovitosti v k.ú. Hájov, obec Příbor.

- Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a veřejném 
pořádku na území města   Příbora za rok 2011.

- Vzalo na vědomí informace k restrukturalizaci městského 
úřadu.

- Schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč  
z rozpočtové kapitoly ODPA 3635 na zpracování projek-
tu rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Žižkova, 
Horova, Remešova a K. H. Máchy.

- Schválilo v souladu s ustanovením § 84, odst. (2) písmena d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, a ustanovením § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpoč-

tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, dodatek č.5 Zřizovací listiny příspěvkové organi-
zace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, 
IČ 47657707.

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

- Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinanco-
vání, profinancování  a na zajištění provozu projektu „Hřiště 
ZŠ Jičínská v Příboře”, na který bude požadována dotace  
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra. 
Realizace projektu je plánována na rok 2013. Projekt bude 
předfinancován městem a poté budou finanční prostředky 
z dotace zpětně proplaceny na účet města. Minimální výše 
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je  
15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů 
projektu. Na profinancování realizace projektu před čer-
páním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné 
vlastní zdroje obce ve výši a načasování, jak je deklarováno 
ve finančním plánu studie proveditelnosti.
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Z městského úřadu

- Vzalo na vědomí informace o možnostech převodu zřizo-
vatelské funkce Domova Příbor, příspěvková organizace, 
Masarykova 542, na město Příbor.

- Schválilo posunutí termínu k vypracování doporučujících 
metodických pokynů prodeje a odkupů pozemků realizo-
vaných městem.

- Schválilo posunutí termínu k provedení průzkumu zájmu 
individuální výstavby rodinných domů v lokalitě Za školou.

11. zasedání Zm v mimořádném termínu dne 15. února 2012 mj. pro-
jednalo:
- Schválilo s platností od 31. 1. 2012 v souladu s nařízením 

vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů  
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů výplatu odmě-
ny p. Františku Pavelkovi v celkové výši 627,- Kč/ měsíc.

- Souhlasilo s tím, aby Základní škola Npor. Loma, Příbor, 
Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, po-
dala žádost o dotaci pro projekt „Rekonstrukce sportov-
ních ploch ZŠ Npor. Loma v Příboře“ v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko do výzvy  
č. 5 Oblast podpory 3.2 Subregionální centra.

- Schválilo v případě úspěšnosti žádosti o dotaci zajistit  
v roce 2012 předfinancování projektu do výše 8 000 tis. Kč, 
spolufinancování projektu městem Příborem ve výši 15% 
celkových uznatelných nákladů a 100 % nezpůsobilých vý-
dajů a vyčlenit potřebné finanční prostředky na zajištění 
udržitelnosti projektu v provozní fázi po dobu minimálně  
5 let od finančního ukončení projektu.

Dne:  20. února 2012.
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK.

A jAk komunikujete s úřAdem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není 

jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice vět-
šinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový,  
i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro 
člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi byd-
lištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled 
zdálo, zvláště v  zimním období. Problémy nekončí ani na sa-
motném úřadu – kolik úředníků dokáže komunikovat třeba  
s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozu-
měním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový 
jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které  
se mimo jiné věnuje zavádění moderních technologií do ko-
munikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdra-
votně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, 
umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednic-
tvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archi-
vací záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil 
úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzá-

jem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit 
a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jedno-
duchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může vy-
užít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím vir-
tuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník 
celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně 
překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka  
a neslyšícímu do znakového jazyka,“ společně vysvětlují Marie 
Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společ-
nosti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umís-
těn graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úřed-
ník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento 
příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online 
kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká 
na dveře“) a po povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí.  
Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. 
Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počí-
tače a internetu. Vítejte ve 21. století.  

Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech.

informAce pro občAny
Vážení občané města příbora,
dovolte, abychom Vás informovali o dalším průběhu projektu Efektivní úřad Příbor. V rámci projektu „Efektivní úřad 

Příbor“ proběhl 13. 12. 2011 pracovní workshop s PhDr. Jiřím Hřebíčkem z firmy Activconzult s.r.o. Tohoto školení se zúčastnili 
starosta, místostarostka a vedoucí pracovníci, kteří tvořili kritéria kompetencí (odbornost, osobnost, chování, manažer aj.) pro 
své pracovníky. Tato budou následně v příštím období použita pro tvorbu hodnotícího, motivačního a vzdělávacího systému  
na MÚ Příbor. 

V Příboře 21. prosince 2011, Ing. Iveta Busková, A. Vaněk.
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K tZv. standardnímu postupu při jednání o prodeji mŠ Hájov
Zveřejnění záměru prodeje mateřské školy Hájov (dále jen MŠ 

Hájov) na základě usnesení zastupitelstva města (dále jen ZM) pro-
vedla rada města (dále jen RM). Tato RM měla také provést otevírání 
obálek s nabídkami a s jejich vyhodnocením. Zastupitelům měl být 
předložen kompletní materiál tak, jak je to opravdu standardní –  
s celým zněním nabídek, jejich vyhodnocení radou nebo komisí, 
jmenovanou v usnesení RM a s doporučením RM. To je standardní 
postup, tak se to vždy doposud realizovalo.

Zastupitelé si ničím nevymínili, že chtějí, aby obálky byly oteví-
rány až na ZM a rada města nebyla ničím a nikým této své povinnos-
ti zbavena. Jen to šlo asi někomu dobře do karet.

Konstatování až na zasedání ZM, že obě nabídky splnily poža-
davky výběrového řízení, určitě nestačí. Nešlo jen o prodej budovy 
jako nemovitoti, ale o prodej nemovitosti s fungující MŠ cca 5 let. 

Zastupitelé (hlavně opoziční – ČSSD a KSČM) tím byli zasko-
čeni a pro rozhodování, kde bylo bráněno i diskusi k uchazečům  
a nabídkám, neměli dostatek informací. silně nestandardní postup.

Tady bych rád podotkl, že je mi jedno, zda jde řečeno obrazně  
o Petra či Pavla, ale je opravdu důležité vědět, že neprodáváme ne-
movitost jen jako stavbu na pozemku a s pozemky k tomu, ale fun-
gující objekt zrekonstruovaný pro účely MŠ s určitým nadstandard-
ním režimem a vybavením. Tato MŠ umístila k dnešnímu dni cca 
20 dětí ze spádovosti Příbora a pomáhá tak městu s umístěním dětí  
v předškolním zařízení s ohledem na měnící se demografii. 

Tato fungující - a jak sám vím u rodičů oblíbená - školka je dle 
mého názoru potřebná a nutná a jakékoliv přerušení či zastavení je-
jího provozu, byť na krátkou dobu, by mělo za následek problémy, 
kam umístit 20 dětí u nás a asi 22 dětí odjinud, když matky jsou za-
městnány.

Existují judikáty, které se zabývají prodejem majetku ve vlastnic-
tví obcí a říkají, že není vždy rozhodující nejvyšší cenová nabídka, ale 
i další aspekty s tím spojené. Z právních názorů plyne to, že město se 
nemusí ve všech případech při nakládání se svým majetkem chovat 
tržně, ale má přihlížet k účelnosti, využití a citlivě i k potřebám orga-
nizací, spolků, občanských sdružení a občanů, tedy nikoli za každou 
cenu trvat na nejvyšší nabídnuté ceně. 

Na 10. ZM dne 19. 1. 2012 byl tento tzv. standardní postup ote-
vírání obálek zájemců o koupi MŠ Hájov zdůvodňován tím, že ZM 
uložilo RM zveřejnit záměr odprodat MŠ Hájov, tedy i ZM musí ná-
sledně otevírat obálky a výběr provést až na ZM. Zajímavé zdůvod-
nění.

na 9. ZM hned po bodu 9/6/4 (prodej MŠ Hájov) následo-
val bod 9/6/5 – plnění usnesení ZM č. 7/6/1/3 prodej pozemků 
parc. č. 803/2, 803/4  a 803/6 k.ú. klokočov u příbora - tedy pro-
jednání prodeje těchto pozemků MUDr. Mořici Jurečkovi. Zde 
se obálka neotvírala na ZM a postup byl standardní s dřívější-
mi postupy, tedy rM obálku otevřela, projednala nabídku (i zde 
mohlo být nabídek více) a rM dala k této nabídce zastupitelstvu 
města nedoporučující stanovisko. Zajímavé, ne? tak co je vlast-
ně standardní postup, když i záměr zveřejnění prodeje výše uve-
dených pozemků uložilo radě města zastupitelstvo?

Dá se lehce dovodit, že to byl záměr předkladatelů materiálu 
(RM), aby zastupitelé (hlavně opoziční) cca 7dní předem nevěděli, 
že se jedná o spol. Aquazorbing zastoupenou p. Korčákem a syny. 
V materiálu předloženém 9. ZM bylo sice uvedeno, cituji: nabídky 
učiněné v termínu zveřejnění záměru, které byly doručeny  
na MÚ příbor, budou otevírány na zastupitelstvu města.  (když 

se tedy v materiálu uvádí, že obálky již byly doručeny, proč  
se neuvádí, kolik jich bylo doručeno?)

Do ZM se tato formulace nikdy předtím takto nedostala, neboť 
jak je uvedeno výše, nejde o standardní postup a doposud se obál-
ky na ZM nikdy neotevíraly. Když se podobný materiál předkládával  
do RM, kde správně patří dle Zákona o obcích, bylo zde vždy uve-
deno, že ke dni ukončení zveřejnění byly doručeny na MÚ 2, 3, 4 
atd. nabídky či obálky. Zde si udělal radní předem obraz o zájmu  
o pronájem či koupi a věděl předem, kolik nabídek bylo doručeno. 
V tomto našem případě to není takto uvedeno, takže nebylo jasné, 
kolik obálek s nabídkami přišlo. 

Na 9. ZM byla někým (nepostřehl jsem to, což je ale můj pro-
blém), navržena komise pro otevírání obálek s nabídkami k odprode-
ji MŠ Hájov. Nikdo nedal o komisi hlasovat (zda je dostatečný počet 
členů, zda chce někdo doplnit komisi apod.), v komisi byl za zastu-
pitele pouze MUDr. Mořic Jurečka a další dva členové byli zaměst-
nanci MÚ. Proč v komisi nebyly zastoupeny všechny politické strany. 
Komise nebyla ZM schválena, tím si myslím, že to nebylo v pořádku, 
ne-li nezákonné. Na každou nepodstatnou maličkost schvalujeme 
usnesením komisi a na tak důležitou záležitost ne.

Dále pak nahlížení starosty (cca 5 x) do dokumentů při práci ko-
mise bylo krajně nepřijatelné a neslučitelné s nestranností komise 
– i když nebyla schválena. Navíc, roznášení letáků z nabídky pana 
Korčáka mezi zastupiteli přímo na zasedání ZM (o doposud neexis-
tující nadaci a jejich teoretických cílech atd.), o nichž starosta musel 
předem vědět, že jsou součástí nabídky – to byl vrchol drzosti. Nebo 
to měl p. starosta od p. Korčáka úkolem jako člen ODS vůči předse-
dovi ODS? Kdo ví?

Poznámka starosty, že diskuse již byla, když jsem se hlásil bě-
hem nedokončeného hlasování o slovo, to byl další vrchol drzosti. 
Znamenalo to snad – už se nic neptejte a Rudu mi honem odhlasuj-
te? 

Každý zastupitel měl mít možnost se zeptat komise, případně 
případného uchazeče k objasnění kroků. Nabídky mohly být přečte-
ny apod. Ale vlastně jakých kroků, když zastupitelé nabídky neviděli 
a bylo jen řečeno, že obě nabídky splnily potřebné požadavky.

Také starostův pokyn, směřující k nám zastupitelům – musíme 
vybrat nejvyšší nabídku – nebyl samoúčelný. 

Kdo nám zaručí, že i když kdokoliv jiný objekt koupí od města, 
bude provozovat toto zařízení jako mateřskou školu k plné spokoje-
nosti dětí a hlavně jejich rodičů tak, jak současný nájemce. Ano, 7 let 
tam školské zažízení musí být pod směšnou sankcí, ale v jaké kvalitě 
(bez akreditace, bez dotací – tím změna výše školného apod.), pro 
kolik dětí a podobně. To zde nikde nemáme a s novým vlastníkem, 
který nemá akreditaci v síti škol, s ještě neexistující nadací, to jdeme 
do velkého rizika a především tomuto riziku vystavujeme děti, na-
vštěvující toto zařízení.

Závěrem:
Starosta by měl všem nám zastupitelům a především občanům 

města sdělit, jaké závěry hodlá pro sebe z tohoto všeho, co zazně-
lo na 9. a 10. ZM a v různých jeho televizních vstupech a článcích  
v novinách, vyvodit. Jak dlouho ještě bude nám zastupitelům při jed-
náních hovořit nepravdy a ovlivňovat nesprávným směrem, jak dlou-
ho  bude nepravdami mást občany tohoto města.  Všichni víme, že 
machinací, nepravd a nekalého ovlivňování bylo za tento povolební 
rok již spousta, to už raději ani nehovořím o minulosti.

Ing. Bohuslav Majer, zastupitel za ČSSD.

Z městského úřadu
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informace pro občany

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v březnu
Drahomír Sokol
Anastázie Gawlowská
Vlasta Friedlová
Marie Hřeblová
Marie Machková
Libuše Pišová
Růžena Prachařová
Miluše Kopalová
Drahomíra Veličková
Josefa Hrnčířová
Ladislav Lankočí

Aurelie Polášková
Marie Lundová
Jaroslava Měkotová
Růžena Kouřilová
Božena Polášková
Jitka Zapletalová
Václav Růžička
Eliška Sýkorová
Andělín Cebula
Alena Slováková
Marie Sukupová

Marie Bednarská
Priska Grocholová
Gabriela Rutová
Danuše Jančová
Marie Hanzelková
Josef Beneš
Jaromíra Oujeská
Josefa Vašková
Eva Přibylová

evidence obyvAteL v čÍsLecH
Za rok 2011 se v příboře:
•	 narodilo	84	dětí	
•	 zemřelo	99	občanů	
•	 odstěhovalo	se	168	občanů	
•	 přistěhovalo	se	152	občanů	
Z výše uvedeného vyplývá, že se počet obyvatel v Příboře v roce 2011 snížil o 31.

mAtrikA v čÍsLecH
Za rok 2011 se v Příboře uskutečnilo celkem 19 svateb, z toho 4 církevní.
Z 84 narozených dětí bylo na Městském úřadě v Příboře přivítáno 77. Vítání nejmladších občanů města   

 Příbora se koná 4 x ročně – v březnu, červnu, říjnu a prosinci.
Členky komise pro občanské záležitosti v roce 2011  navštívily 271 jubilantů. Pravidelně blahopřejí  

 občanům, kteří se dožijí: 70, 75, 80, 85 let a poté každý rok.
Zdenka Pustějovská, referent odboru veřejné správy.

Vážení.
Tříkrálová sbírka roku 2012 byla v Charitě Kopřivnici velmi úspěšná. 
V dobách stálého omezování dotací na sociální služby bychom bez této pomoci 

už dávno nemohli rozvíjet sociální práci naší charity, nemohli pomáhat těm nejpo-
třebnějším, ani se podílet na humanitární pomoci do zahraničí.

V tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotlivých obcí v oblasti našeho pů-
sobení. Jako každý rok, i letos zdůrazňujeme, že výsledky jsou pouze informační  
a rozhodně nemají sloužit k vzájemnému srovnávání. Ostatně tato sbírka není pouze 
o penězích, ale zejména o ochotě pomáhat či něco obětovat. 

Získané finanční prostředky lze použít na přímou sociální výpomoc osobám  
v hmotné nouzi, na humanitární pomoc do zahraničí a provoz charitních projektů. 

Výsledky všech předešlých ročníků jsou zveřejněny na našich internetových 
stránkách:

www.charitakoprivnice.cz 
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kdo do sbírky přispěli, nebo se  

na ní jakkoliv podíleli. Věřte, že naše slova díků jsou upřímná, i když je již možná čtete  
po několikáté.

Leško Miloslav, ředitel, v Kopřivnici 23. 1. 2012.
  

c H A r i t A   k o p ř i v n i c e
ŠtefánikovA 1163 * 742 21  kopřivnice  *  teL. 556 813 637
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Zájmové organiZace

 Z výročnÍ čLenské scHůZe kLubu seniorů městA přÍborA.
V první týden nového roku 2012 

se konala výroční členská schůze 
Klubu seniorů města Příbora, kde 
výbor klubu zhodnotil svoji práci  
a informoval členskou základnu  
o činnosti a celoročním dění v klubu 
seniorů za uplynulý rok 2011.

Schůze se zúčastnilo 110 členek 
a členů, což představuje 73,33 % 
z celkového počtu registrovaných 
členů. Ze zastupitelů města Příbor 
přijali naše pozvání p. Ing. Dana 
Forišková, Ph.D. – místostarostka 
města a p. Bc. Lenka Filipcová – ve-
doucí odboru sociálních věcí.

Schůzi zahájil a řídil po celou 
dobu jednání p. Stanislav Ulman 
– člen výboru pro kulturu. Přivítal 
přítomné, včetně zastupitelů měs-
ta a požádal předsedu Klubu seni-
orů p. Vojtěcha Lysa, aby předložil 
členské základně zprávu o činnosti 
klubu seniorů v průběhu roku 2011. 
Obsahem zprávy bylo informovat 
přítomné o celoročním dění v klubu 
se zaměřením na konkrétní práci vý-
boru.

V klubu seniorů je registrováno 
150 členek a členů, z toho 110 žen  
a 40 mužů. V průběhu roku 2011 
navštívilo klub seniorů 7.100 lidí  
s průměrnou denní návštěvností  
33 členek a členů.

Členskou základnu řídí nadále 
čtyřčlenný výbor, kterému předsedá 
p.Vojtěch Lys. Každý z členů výboru 
je pověřen funkcí, z které mu vyvsta-

nou úkoly: p. Pavlína Pavlíková, jako 
jednatelka, má na starosti veškerou 
administrativu a vyřizování všech 
požadavků, p. Františka Potůčková 
pracuje jako pokladní a stará se o fi-
nance klubu, p. Stanislav Ulman jako 
kulturní referent, navrhuje různé ak-
tivity pro klub, např. zájezdy, různé 
akce a práce v klubu. Výbor se pra-
videlně schází ke svému jednání jed-
nou za měsíc. Všichni jmenovaní čle-
nové včetně předsedy svědomitě plní 
uložené úkoly ke spokojenosti všech 
členek a členů klubu seniorů. Za ce-
loroční práci patří celému výboru 
upřímné poděkování.

Poděkování rovněž patří všem 
členům a členkám klubu za materiál- 
ní a finanční pomoc při zajišťování 
akcí v klubu, členkám za celoroční 
úklid klubu formou týdenních slu-
žeb, za denní vaření kávy a čaje a ob-
sluhu při akcích.

Zvláštní poděkování patří za-
stupitelům města, starostovi města  
p. Ing. Milanu Strakoši, zástupci sta-
rosty p. Ing. Daně Foriškové Ph.D.,  
p. Bc. Lence Filipcové, vedoucí od-
boru sociálních věcí, za příkladnou 
spolupráci v řešení našich požadav-
ků s podílem na zajišťování provozu 
klubu . 

Další část zprávy byla věnová-
na podrobnějšímu výčtu akcí, kte-
ré pro své členy zajišťovali členové 
výboru. V průběhu roku se usku-
tečnilo 5 zájezdů, 6 společenských 

akcí a 1 přednáška zubní lékařky  
p. MUDr. Michnové. 

Každým rokem se provádí revi-
ze vlastních finančních prostředků 
klubu, s jejím výsledkem seznámil 
členskou základnu p. Josef Rubina - 
předseda revizní komise a o čerpá-
ní vlastních finančních prostředků  
se přítomní členové klubu seniorů 
dověděli ze zprávy, kterou předložila  
p. Františka Potůčková – pokladní 
klubu.

V diskuzi vystoupila místosta-
rostka města p. Ing. Dana Forišková 
Ph.D., informovala přítomné o veš-
kerém dění ve městě, co se poda-
řilo ve městě změnit a vybudovat  
a co nás občany města čeká v dalším 
období. P. Bc. Lenka Filipcová podrob-
ně informovala přítomné o změnách  
v sociální oblasti a nabídla svou po-
moc při jejich řešení. 

Po ukončení schůze následovala 
volná zábava, byla připravená tombo-
la se 48 výhrami a občerstvení. K tan-
ci a poslechu hráli a zpívali p. Tomáš 
Nikodým s p. 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 poděko-
váním a výzvou k další kvalitní práci 
v letošním roce. 

Výbor Klubu seniorů města Příbora.
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Zájmové organiZace

HájovŠtÍ důcHodci
Každoročně se scházejí členové Klubu důchodců  

v Hájově na výroční členské schůzi. Tentokrát to bylo  
v neděli 5. 2. 2012. 

Na programu bylo hodnocení předešlého roku a také jsme 
byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letoš-
ní rok.

Paní Mirka Matoušová, která zastupovala nemocnou 
předsedkyni paní Zárubovou, přivítala na jednáním všechny 
přítomné a hosty. Také vzpomněla na zemřelé členy a jejich 
památku jsme uctili minutou ticha.

Členové klubu žijí celoročně pestrým společenským živo-
tem. Pravidelně na Vánoce a Svátek matek přijmou pozvání 
dětí z mateřské školky, které se představí vždy s pěkným kul-
turním programem. Také nás vždycky obdarují malým dáreč-
kem a my je zase odměníme nějakou sladkostí. Velice si váží-
me spolupráce s mateřskou školkou a paní ředitelkou, vždyť 
děti a senioři mají k sobě tak blízko.

Několikrát ročně navštěvujeme ostravská divadla  
a vstupenky nabízíme i ostatním spoluobčanům, aby-
chom obsadili autobus. Svou činností též přispíváme  
ke zkrášlení naší obce. Staráme se o výsadbu a udržo-
vání truhlíků s muškáty, které jsou umístěny na oknech 
obecního domu. V loňském roce jsme obdrželi 550 Kč  
v soutěži v rámci města. Peníze jsme použili na nákup ze-
miny a hnojiva na letošní rok. Více spolupracujeme s kul-
turní komisí naší obce a podílíme se tím podle možností  
na společně pořádaných akcí. 

Také nezapomínáme popřát a dát kytičku jubilantům  
k příležitosti životních jubileí. Vždyť v loňském roce jich bylo 
několik.

60 let  Marie Lysová
65 let Vladimír Drozd
  Marta Kabátová

  Mirka Štěpánová
  Jan Matula
  Božena Matulová
70 let  Jitřenka Kocourková
80 let  Marie Ondřejeová
Diamantová svatba Alois a Božena Kabátovi.
V měsíci červnu jsme navštívili zámek v Miloticích 

u Hodonína. Prohlédli jsme si též zámeckou zahradu  
a ochutnali víno. 

Druhý zájezd byl na Flóru do Olomouce v měsíci srpnu. 
Kvetly právě růže a gladioly. Nakoupili jsme si semena květin 
a moc se nám to líbilo. 

A protože minulý rok byl úrodný na ovoce, připravili jsme 
si v klubu výstavku ovoce a zeleniny. Věřte, že bylo co vysta-
vovat, nejvíce však jablek, a to ne ledajakých. Kdo nevěděl, 
jakou odrůdu pěstuje, zcela určitě jsme ji společnými silami 
pojmenovali. 

Na naši výroční schůzi přijala pozvání místostarost-
ka paní Dana Forišková a předseda z osadního výboru pan 
Radek Jurečka. Paní Forišková byla u nás poprvé a potě-
šila nás její slova uznání, jak se vyjadřovala k naší činnos-
ti a životu klubu důchodců. Pan Jurečka nás navštěvuje  
v průběhu roku a jsme za to rádi, protože nás informuje  
o aktuálním dění v obci a městě. Paní Matoušková poděko-
vala naším hostům za přízeň a oporu, které se ze strany obce  
a města těšíme.

O pěkný průběh schůze se postaraly paní Lidka Matulová 
a Alena Kubečková a po odsouhlašení pokladní a revizní 
zprávy jsme své výroční jednání ukončili.

Jan Matula
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ArcHeoLogický kLub v přÍboře -  výročnÍ scHůZe 19. 1. 2012
I. přehled činnosti ak v příboře v roce 2011.
•	 objevitelská činnost systémem povrchových sbě-

rů archeologického materiálu (byly objeveny nové 
pravěké lokality v okolí Lubojat, Pustějova, Třebíče  
a Kněžic, okr. Jihlava). 

•	 provádění povrchových sběrů na archeologických 
lokalitách již dříve objevených – zapojilo se 6 čle-
nů AK. Jmenovitě Jan Diviš, Daniel Fryč, Bohumil 
Borovička, Josef Šobáň, Ing. Jaroslav Horák a Jiří 
Tichánek. Průzkumy a sběry byly prováděny v šir-
ším okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, 
Fulneku, Hranic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče  
a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem se jednalo o více než 200 
vycházek, převážně individuálních. 

•	 Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence  
a úschova – provádí se velmi pečlivě. 

•	 publikační činnost v odborném a periodickém 
tisku – v poslední publikaci Archeologie Moravy 
a Slezska jsme měli celkem 8 příspěvků, Diviš, J.: 
Objevy a nálezy ze starší doby kamenné ze širšího 
okolí Bílovce (1997 – 2010), Diviš, J.: Okolí Příbora 
ve střední době kamenné, Fryč, D.: Pravěké nálezy  
u obce Libhošť na Novojičínsku, Fryč, D.: Třídenní zá-
jezd Archeologického klubu v Příboře na Třebíčsko  
a Znojemsko, Tichánek, J.: Přednáška a putovní vý-
stava o hradech na Moravě) a další kratší články. 
Jeden příspěvek byl v publikaci Přehled výzkumů  
(Fryč, D.: Hladké Životice (okr. Nový Jičín), neolit, ně-
kolik příspěvků bylo v minulém roce zveřejněno také  
v Měsíčníku města Příbora. Rovněž pro letošní AMS  
a Přehled výzkumů jsme již odevzdali několik příspěv-
ků k tisku. 

•	 spolupráce neprofesionálních archeologů ak  
s odbornými a vědeckými pracovníky. Také v roce 
2011 jsme realizovali konzultace s odbornými a vě-
deckými pracovníky (z Moravského zemského muzea 
a Archeologického ústavu v Brně, Archeologického 
centra v Olomouci, Muzea Vysočiny). Počátkem ledna 
loňského roku nás v Příboře navštívil nejvýznamnější 
archeolog severní Moravy a Slezska PhDr. Jiří Pavelčík, 
CSc. Prohlédl si naše archeologické sbírky (J. Diviše 
a Daniela Fryče). Byl mu prezentován nejnověji zís-
kaný archeologický materiál z okolí Fulneku, Bílovce, 
Libhoště, Závišic, Příbora a Lipníku nad Bečvou. 
Seznámili jsme ho také s aktualizovaným Souborem 
katalogů i dalšími velmi obsáhlými pracemi provede-
nými na počítači. Dr. Jiří Pavelčík nám pokytl velmi 
cenné informace a přislíbil nám pomoc při budoucí 
naší publikační činnosti.

•	 spolupráce s kulturním odborem radnice města 
příbora se v loňském roce bohužel omezila jen na 

spolupráci s velmi vstřícnými pracovnicemi infor-
mačního centra. Nejvíce si ceníme zdařilých webo-
vých stránek o činnosti AK umístěných na interneto-
vých stránkách města Příbora. V roce 2011 zde přibylo 
asi 10 nových a poměrně obsáhlých příspěvků.

•	 V lednu 2011 měl archeologickou přednášku v ZŠ 
Hladké Životice Daniel Fryč.

•	 XXX. výroční setkání české archeologické společ-
nosti, pobočky pro Moravu slezsko se uskutečnilo 
4. června 2011 v Holešově. Příborský AK byl zde za-
stoupen Jiřím Tichánkem (výkonný redaktor poboč-
ky publikace Archeologie Moravy a Slezska) a Janem 
Divišem (člen redakční rady). Podrobnosti o této akci 
jsou uvedeny na webových stránkách města Příbora  
v příspěvku Mgr. Jaromíra Poláška.

•	 tradiční archeologická výstava v kostele sv. kříže 
nebyla v loňském roce realizována. Nedošlo k do-
hodě se Zastupitelstvem města Příbora o přiměřené 
finanční odměně za případnou vykonanou práci čle-
ny AK (zřízení expozice, dozor s odborným výkladem 
atd. ). AK v Příboře nečerpal žádné finanční prostřed-
ky od města na svoji činnost v roce 2011 a nebude  
je požadovat ani v roce 2012. 

•	 V roce 2011 se uskutečnila v příborské pobočce 
Muzea novojičínska, p. o.  jiná a velmi zdařilá ar-
cheologická výstava s názvem „Dávní spalovači 
mrtvol“. Prohlédli si ji postupně všichni členové AK. 
Vernisáže se zúčastnili J. Diviš a D. Fryč. Velmi pou-
tavou přednášku zde měl Mgr. Pavel Stabrava, který 
zajišťoval a prováděl dokumentaci archeologických 
prací na významné lokalitě Příbor – Vodárna, pohře-
biště lidu popelnicových polí (z konce doby bronzové). 
Mimo jiné vyzvedl také činnost členů archeologického 
kroužku, kteří zde prováděli již před více než 30 léty 
záchranný archeologický výzkum (J. Fryč, Š. Híreš, 
J.Šobáň a další). Práce byly prováděny pod vedením 
Dr. Emanuela Grepla po roce 1977, kdy bylo toto po-
hřebiště Štefanem Hírešem objeveno. 

•	 aktivity Jiřího tichánka - výkaz pro čas za rok 
2011

  4. 2.  Výzkum kuchyně na zámku v Rychvaldě – nový 
objev.

 10. 2. Návštěva černé kuchyně na zámku v Radimi - 
pořízení dokumentace.

 25. 2.  Rychvald zámek – odkrytí zbytků základů černé 
kuchyně.

 20. 4.  Rychvald zámek – nález studny na nádvoří zám-
ku.

  9. 6.  Pořad pro český rozhlas – natáčení o sv. Cyrilu  
a Metodovi (o Radhošti).

  3. 9. Přednáška ve Velké Polomi o rodu Donátů  

Zájmové organiZace
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jAk město přÍbor o vALentinský pLes přiŠLo
Aniž si to mnohdy uvědomujeme, má naše maleb-

né městečko, historicky zvané „moravská Litomyšl“, 
mnoho regionálně i nadregionálně významných 
momentů a zajímavostí, které se mohly stát a mo-
hou se i nadále stávat oněmi ztracenými kamínky  
v mozaice kulturního a společenského života naše-
ho města. Nemám tím na mysli jen tolik tradovaný 
Freudův odkaz nebo věhlas významných osobnos-
tí spojených s naším městem. O popularitě svátku 
svatého Valentina, která znatelně vzrostla po roce 
1989, nemusím hovořit. Jen málo míst na světě 
(vyjma Rakouska) se může pochlubit tím, že mají 
v blízkosti kostel zasvěcený svatému Valentinu. 
Příbor k nim bezesporu patří. Nevíme přesně, kdy 
vznikla a jak se začala rozvíjet příborská svatova-
lentinská tradice, ale současná tradice valentin-
ských poutí je nám všem již velmi dobře známa  
z dobrovolných záznamů minulého a tohoto stole-
tí. Svatovalentinská pouť patří mimochodem mezi 
první slavené pouti v kalendáři.

Když jsme na podzim roku 2003 v kulturní ko-
misi iniciovali snahu obnovit valentinské pouti, ani 
jsme nedoufali, že se nám to s pomocí odboru kul-
tury městského úřadu a hlavně s pomocí cechu pří-
borských podnikatelů podaří. A jak se zdařilo zno-
vuzrození valentinských poutí, to již můžete posou-
dit sami.

Před několika lety díky odboru kultury a ces-
tovního ruchu městského úřadu vznikla další hez-
ká tradice, tradice obecních valentinských ple-
sů, která významně odlišila příborský obecní ples  
od všech ostatních regionálních bálů. To vše samo-
zřejmě díky dlouhodobé precizní přípravě a hlav-
ně obětavosti pracovníků odboru kultury. Letos 
18. února město Příbor uspořádalo pouze „obecní 
ples“, a ne už 9. Valentinský ples. Smutné a možná  
i úsměvné je i to, že se jej tradičně z našich čelních 
přestavitelů města, členů městské rady i zastupitel-
stva města zúčastnili pouze 3 jedinci. To se pak ob-
jektivně vytváří koncepce kulturního domu včetně 
koncepce rozvoje kultury, když se ti tolik aktivní  
teoretičtí představitelé města ani neobjeví na kultur-
ně-společenských akcích města!

A tak se nabízí otázky. Komu název „valentin-
ský ples“ ublížil? Komu vadil, že jsme se jej tak ve-
hementně zbavili? Proč je v našem městě toliko věcí 
spjato jen se jménem jedné významné osobnosti? 
Neodchází nám s příchodem nového fenoménu 
doby zvaného „restrukturalizace městského úřadu“  
i něco hodnotného, co se dá již velmi obtížně vrátit? 
Dočkáme se vůbec v příštím roce tradičního výroč-
ního 10. Valentinského obecního plesu? Zamysleme 
se nad tím.

MUDr. Mořic Jurečka.

z Velké Polomi (návštěva příslušníka rodu 
Donátů  ze Švýcarska).

8. 9. – 20. 9. Rychvald zámek – objev zbytků kachlů z re-
nesančních kamen (záchranný výzkum).

5. 10. – 19. 10. Natáčení do filmu „Legenda o Ondrášovi 
(režie PhDr. Eduard Mocek).

13. 10. Průzkum heraldických památek v kostele  
v Rychvaldě.

ostatní: 
-  Vydání knihy Fojtství na Novojičínsku.
-  Časopis Lašský dostavník – tři příspěvky.
-  Příprava knihy Vodní mlýny na Novojičínsku (v tisku).
II. plán činnosti na rok 2012.
•	 Činnost	podle	odstavců	1	až	5	z	bodu	I.

•	 Koncem	 května	 roku	 2012	 se	 v	 příborské	 pobočce	
Muzea Novojičínska, p. o. uskuteční XXXI. výroční 
setkání české archeologické společnosti, pobočky 
pro Moravu slezsko. Na zajištění této akce se budou 
aktivně podílet všichni členové AK. 

•	 tradiční archeologická výstava v kostele sv. kříže 
bude v roce 2012 realizována jen za předpokladu, 
že dojde k dohodě se Zastupitelstvem města Příbora  
o přiměřené finanční odměně za vykonanou práci čle-
ny AK (zřízení expozice, dozor s odborným výkladem 
atd.). 

•	 V	 roce	 2012	 dodáme	 aspoň	 tři	 nové	 příspěvky	 pro	
webové stránky města Příbora.

Předseda AK v Příboře Jan Diviš. 

Zájmové organiZace
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městská knihovna

Knižní novinKy na měsíc břeZen
Oblíbená americká spisovatel-

ka Sandra Brownová nás v románu 
tichý muž zavádí do Texasu v době 
hospodářské krize. Na malém městě 
žije osaměle Ella, majitelka malého 
penzionu. Stará se o svého autistic-
kého synka a od života už nic neoče-
kává. Všechno se ale změní, když se  
do penzionu přistěhuje nový nájem-
ník.

Vikas Swarup, autor bestselleru 
Milionář z chatrče, v novém romá-
nu Šest podezřelých, splétá šest roz-
dílných příběhů, které se jedné noci 
protnou. Do závratného víru osudů  
a náhod se zaplete mladý zloděj  
i slavná hollywoodská herečka, ame-
rický turista na cestě za nevěstou  
na inzerát i domorodec ze zapo-
menutého ostrůvku, mocný politik  
i zkorumpovaný úředník. Příběh se 
odehrává v současné Indii.

Britská spisovatelka Martina 
Cole napsala další napínavý román 
rodina. Phillip Murphy žije pro ro-

dinu. Stará se o matku, sourozence, 
vede rodinné obchodní impérium, 
a svou ženu Christinu miluje celým 
svým srdcem. Ta ale netuší, že man-
žel před ní jednu stránku své osob-
nosti skrývá. Phillip má svá vlastní 
pravidla, a to základní zní: od svým 
nejbližších očekávám naprostou od-
danost. Tuto rodinu nikdo opustit 
nemůže – alespoň ne živý.

Kriminální thriller Výjimečný 
trest z pera Patricie Cornwellové 
bude pro čtenáře jako všechny knihy 
této autorky plný napětí a zajímavých 
poznatků z forenzních vyšetřovacích 
metod. Hlavní hrdinkou je soudní 
patoložka Kay Scarpettová, setkáme 
se znovu s její tvrdohlavou neteří 
Lucy a detektivem Marinem. Někdo 
z úřadu vynáší důvěrné informace, 
Kay čelí útokům médií a po městě 
se stále pohybuje mimořádně inteli-
gentní, nebezpečný psychopat.

Norský spisovatel Tom England 
svého netypického hrdinu, neurotic-

kého archeologa Bjorna Beltoa, po-
sílá do Iráku. V thrilleru Luciferovo 
evangelium Bjorn odhaluje tajemství 
rukopisu starého 4 500 let. Pátrání 
po záhadné sektě, padlých andělích, 
ďáblech a démonech zavede Bjorna 
až k troskám domnělé babylonské 
věži.

Carole Matthewsová napsala pří-
běh o tom, že důležitější než peníze 
jdou dobří přátelé a spokojená rodi-
na. Román Jediná cesta nahoru je  
o manželích Lily a Laurensovi, kteří 
žijí v přepychu, tráví nákladné do-
volené, děti chodí do prestižních 
škol a také vlastní krásný byt a dům  
na venkově. Potom ale Laurence při-
jde o práci a zakrátko i o všechen ma-
jetek. Rodina se octne na ulici, a pro-
tože nemá kam jít, uchýlí se do za-
blešeného obecního domu. S pomo-
cí nových přátel se ale pomalu staví  
na nohy a začíná si uvědomovat, že 
peníze a společenská prestiž nejsou  
v životě to nejdůležitější.
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městský ples

město příbor děKuje vŠem sponZorŮm obecníHo 
plesu, KterÝ se usKuteČnil 18. Února 2012MĚSTO PŘÍBOR DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM OBECNÍHO 

PLESU,  KTERÝ  SE USKUTEČNIL 18.  ÚNORA 2012 
 

Sharp centrum, Ostrava s. r. o. 

GEOoffice, s. r. o., Ostrava 

Firma DIGIS spol. s r.o., Ostrava - Poruba 

AZ GEO s.r.o., Ostrava 

Ovoce – Zelenina Machačková, Lešná 

Jiří Vala, Brušperk 

Wellness Centrum - Adéla Váňová, Frenštát pod Radhoštěm 

Centrum podnikání a rozvoje, Kopřivnice 

Miss Cosmetic, Kopřivnice 

V+V Saveko, Kopřivnice 

Q Wellnes – fitness centrum, Kopřivnice 

CykloArt – Kopřivnice 

Moravan a.s., Petřvald 

Jaromír Kublák, Fryčovice 

NOSTA s.r.o., Nový Jičín 

Alpisport, Příbor 

Lékárna Apatyka, Příbor 

Hotel U Freuda,  Příbor  

FA RICCO  - Rudolf Korčák, Příbor 

Karel Sehnal, Elektromontáže, Příbor 

Pizzerie VERONA - Šárka Busková, Příbor 

Restaurace Slavie - Iveta Rosmarinová, Příbor 

Obuv Collection - Alena Poláčková, Příbor 

MUDr. Květoslava Michnová, Příbor 

Textil - galanterie Anna Svobodová, Příbor 

Správa majetku města Příbora s.r.o 

Generalli pojišťovna a.s., Ing. Emil Foriška, Příbor  

Krámek plný zdraví, Alena Plešková, Příbor 

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov 

Myslivecké sdružení Příbor 

Ovocná a  okrasná školka Příbor 

Školní jídelna Komenského, Příbor 

Pneuservis Jindřich Dobeš, Příbor 

Tělovýchovná jednota Příbor 

Čistírna a prádelna MADLENKA, Příbor 

Místostarostka města Příbora, Ing. Dana Forišková Ph.D. 

 

Foto: Stanislava Slováková.
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sport

nA mistrovstvÍ světA ŠkoL v HáZené jede družstvo cHLApců Z mAsArykovA gymnáZiA
 Ve dnech 1.-2. února 2012 se v Jindřichově 

Hradci uskutečnilo Mistrovství České re-
publiky základních a středních škol v háze-
né. Mezi  pěti týmy (z Prahy, Plzně, Ledče nad 
Sázavou a Jičína) nechybělo ani družstvo chlapců  
z Masarykova gymnázia Příbor. Týmy se mezi sebou 
utkaly systémem "každý s každým". Naši házenkáři   
s přehledem vyhráli všechny zápasy a zaslouženě  
na tomto mistrovství republiky zvítězili.

 Do republikového kola se hoši probojovali přes  
okresní,  krajské a oblastní kolo. Okresní a krajská 
kola se uskutečnila ve dnech 16. 11. 2011 a 15. 12. 
2011 v ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici. 

V krajském kole se chlapci utkali  s nejsilnějším 
soupeřem, a to s házenkáři z Karviné. Poté následo-
vala účast v oblastním kole v Olomouci,  kde se pří-
borský tým utkal s vítězi Olomouckého a  Zlínského 
kraje. Družstvo Masarykova gymnázia Příbor ovšem 
po celou dobu turnaje nepromarnilo ani jeden zápas. 

 Je nutno dodat, že členy vítězného družstva 
jsou také čtyři házenkáři z KH Kopřivnice, kteří hrají 
nejvyšší ligu a byli oporami týmu (první čtyři v sesta-
vě). Ve všech zápasech měl rovněž na vítězství velký 
podíl brankář Michal Myška z Albrechtiček, hráč ná-
rodní házené.

 Odměnou hráčům z příborského gymnázia 
je postup na Mistrovství světa škol do chorvatské-
ho Varaždinu, kde se ve dnech 14.-22. 4. 2012 utkají  
s věhlasnými soupeři jako jsou Německo, Dánsko, 
Srbsko apod. Doufáme, že jim bude přát štěstí.

Sestava týmu: Martin Veřmiřovský, David Zima, 
Patrik Fulnek,  Marek Bukovský, Martin Krompolc, 
Vojtěch Dědek, Kryštof Dobečka, Tomáš Fendrich, 
Andrej Tripský, Daniel Demovič, Michal Myška, 
Marek Bukovjan, Marek Cochlar, Daniel Reichert 
(učitel TV), Jan Martínek.

Mgr. Daniel Reichert, Masarykovo gymnázium Příbor.
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PROGRAM KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH  
AKCÍ V PŘÍBOŘE 

BŘEZEN 2012 
 

Pondě l í  5 .  března od 17:00 hod.   
PŘÍBORSKÝ KANCIONÁL  
Beseda s Mgr. Vladimírem Maňasem, Ph.D. 
z Ústavu hudebních věd Masarykovy univerzity 
v Brně. Vstupné 15,- Kč 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
Úterý  6 .  března od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál  BAV klubu na ulici Dukelská. 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Středa 7 .  března od 13:30 hod.   
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Střediskové kolo recitační soutěže. 
Akce pro žáky 1. – 9. ročníků ZŠ, MG. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Středa 7 .  března od 17:00 hod.   
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
JANA KUFY KIČEŘOKA: 
„LIDSKÁ TVÁŘ, VODA A STROM 
V RŮZNÝCH PODOBÁCH“ 
Výstava potrvá  do pondělí 30. dubna 2012. 
Galerie v radnici. 

Město Příbor a  Fotoklub Příbor  556 455 443 
Č tvrtek  8 .  března od 17:00 hod.    
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN - 
POŘÁDÁ KSČM PŘÍBOR 
v Zrcadlovém sále BAV klubu na ulici Dukelská 

KSČM Příbor 
Úterý  13 .  března od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ TANCE. 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Středa 14.března od 17:00 hod.   
PŘEDNÁŠKA „VODOLÉČBA“ 
Přednáší: Růžená Trnková . ZŠ Npor. Loma.  

O. S.  Život a zdraví 
Probíhaj íc í  výstava do  15.  března 
 STAŘÍ MISTŘI V PŘÍBOŘE 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
Č tvrtek  15.  března od17:15 hod.   
ZÁJEZD DO DIVADLA J.MYRONA V 
OSTRAVĚ NA OPERETU OSKARA 
NEDBALA„POLSKÁ KREV“ 
Nejpopulárnější opereta v Česku vypráví 
jednoduchý příběh o dívce, která chce 
napravit muže a dostat ho k oltáři. 
Předprodej v BAV klubu. Cena: 250,-Kč. 
Odjezd od Sokolovny Příbor.  

    BAV klub Příbor 739 080 862   
Pátek 16.  března od 19:00 hod.   
SPORTOVNÍ VEČÍREK 

Sportovní klub vzpírání a Oddíl aerobiku Příbor 
Probíhaj íc í  výstava do  20.  března   
LIDÉ NA MILÍŘI 

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

Úterý  20 .  března od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Středa 21.  března od 13:45 hod.   
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“ 
Meziškolní turnaj v přehazované pro žáky 7. 
tříd. Tělocvična na ZŠ Npor. Loma. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Pátek:  23 .  března od 17:30 hod.   
JARNÍ AEROBIKOVÝ VEČER 
S TEREZOU SATTKOVOU  

Tereza Sattková  724 963 164 sms 
Pátek 23.  března od 19:00 hod.  
 až  nedě le  25 .  března  
PŘÍBORSKÉ DESKOHRANÍ 
2. ročník „Příborských deskovek“ - turnaj ve hře 
Bang, kvalifikační turnaj na mistrovství ČR  
v osadnících z Katanu, kvalifikační turnaj 
v Carcassonne. Startovné: neregistrovaní 50 Kč, 
registrovaní 40 Kč, děti 30 Kč, členové kroužku 
zdarma. Do 21.3. je nutné nahlásit datum 
účasti, název turnaje, ve kterém chcete hrát, 
stravu a ubytování. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Sobota  24.  března od 14:00 do  
18:00 hod.   
BŘEZNOVÉ TVOŘENÍ – ŠPERK Z FIMO 
HMOTY A ORGANZY 
Akce je pro ty, kteří nemají čas přes týden          
a v sobotu se nudí. Cena: FIMO 100 Kč, šperk    
z organzy 20 Kč. Na akci je nutné se přihlásit.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Nedě le  25.  března od 15:00 hod.   
VÍTÁNÍ JARA 
Zveme všechny na tradiční jarní akci. 
Připomenutí původního pohanského zvyku – 
vynášení smrti (zimy) a vítání jara. Mařeny 
s sebou. Společně se rozloučíme se zimou  
a  přivítáme jaro postavením jarního líta u řeky 
Lubiny. Přijďte mezi nás. Akce pro děti  
a veřejnost. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029  
Pondě l í  26 .  března  
až  č tvrtek 12.  dubna  
VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 
Výstava velikonočních kraslic z konce 19. století 
ze sbírek Muzea Novojičínska – Muzea v Příboře. 
Malý výstavní sál 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
Úterý  27 .  března od 9 :00 do  12:00 
hod.  a  od  16:00 do  20:00 hod.    
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Výrobek bude upřesněn. Kurz pro začátečníky  
i pokročilé. Kurzovné: 200 Kč 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, 
kravata). Je nutné se přihlásit a požádat  
o zajištění materiálu Cena: 100 Kč (barvy  
a kontury) + materiál. 
 

program kulturních akcí
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FIMO 
Na akce je nutno se přihlásit, počet míst omezen. 
Cena 100,- Kč.   

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Úterý  27 .  března od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál  BAV klubu na ulici Dukelská. 

BAV klub Příbor 739 080 862  
Úterý  27 .  března  
od  14:30 do  16:00 hod.   
ŠKOLKA DOKOŘÁN 
Těší se na vás MŠ Kamarád na ul. Frenštátské  

MŠ Kamarád  556 725 246 
Pátek 30.  března od 17:00 hod.   
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ 
Cena akce: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 
100,-Kč   

        BAV klub Příbor 739 080 862   
Neděle 1. dubna od 9:15 hod 
KVĚTNÁ NEDĚLE A SVĚCENÍ  PALEM  
Přede mší svatou v 9:15 hodin se uskuteční 
v areálu farního kostela Narození Panny 
Marie v Příboře slavnostní průvod se 
svěcením palem. 

Římskokatolická farnost Příbor 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

POSTRAŠENÍ  MEDVÍDCI  
Hrajeme každé úterý od 17:00 hod. 

Loutkové divadlo Beránek 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 

od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30,- Kč 
Středa s Jarkou 

Společný program pro maminky s dětmi. 
  7.3. „O ČERVENÉ KARKULCE“ 
14.3. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA  
21.3. POHÁDKA „TŘI PRASÁTKA“ 
28.3. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA   

Pátek - Šmudlíci 
 

  2.3. VZKAZOVNÍK – KOČIČKA 
  9.3. KERAMIKA – VELIKONOČNÍ MOTIVY 
16.3. KYTIČKA Z HEDVÁBÍ NA ZAVĚŠENÍ  
23.3. ZDOBENÁ VAŘEČKA 
30.3. DEKUPÁŽ - KVĚTINA 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Vysí lání  LTV Př íbor  

Zpravodajské relace: Po až Ne: 4:45, 10:45, 
16:45, 22:45 hod. Premiéry: středa, nedě le 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ  DOBA KNIHOVNY 

Oddě l en í  pro  dospě l é :  
Pondělí: 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod. 

Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00 – 12:00   14:00  – 18:00 hod. 
Oddě l en í  pro  mládež :  

Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.  
Úterý, Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
MUZEUM A PAMĚTNÍ  SÍŇ  S .  FREUDA 

V  PŘ ÍBOŘE  
L id ická  59 ,  Př í bor  
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod. 

Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

FITCENTRUM 
Pondělí - Pátek: 9:00 – 21:00 h 

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 
PROVOZNÍ  DOBA SAUNY 

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži  
Úterý:    15:00 – 21:00 hod. ženy 
Středa:  15:00 – 21:00 hod. společná 
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži 
Pátek:   15:00 – 21:00 hod. ženy 

 607 714 277 
CVIČENÍ  AEROBICU  

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská  
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/ 
18:00 – 19:00 hod. - STEP AEROBIC /Tereza/ 
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  
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 hod. - PORT DE BRAS /fitt/ 
20:00 – 21:00 hod.- BODY WORKOUT /Tereza/ 
Pátek: 17:45 – 18:45 hod. - STEP AEROBIC  
19:00 – 20:00 hod. BODY BALL/Draha 

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 
ZUMBA S  PAVLOU 

Pondělí: 17:30 – 18:30 Středa: 19:00 – 20:00 
Středa: 20:00 – 21:00hod. - PORT DE BRAS 
Vstupné: 60,- Kč. Tělocvična ZŠ Npor. Loma. 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
ZUMBA S HEIDI  

Úterý :  19:45– 20:45 hod.  
Vstupné: 60,-  Kč ,  dě ti do 12 let 30,-  Kč .   
Tě locvična ZŠ  Npor. Loma Př íbor 

Heidi Steckerová  733 180 370 
ZUMBA S  VĚROU 

Pondělí, Pátek: 18:30 hod. Vstupné: 40,- Kč. 
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská. 

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
POWERJÓGA 

Úterý :  17:00 – 18:00 hod Vstupné:50,-  Kč   
Pavla Jeníková   603 119 174 

JÓGA V  DENNÍM Ž IVOTĚ   
Úterý  17:30 – 19:00 hod. MŠ  Pionýrů  

Höhnová Ludmila  775 084 815 
Úterý 18:00 – 19:30 hod. Luna SVČ Příbor. 

Šťastná Věra   733 165 317 
ORIENTÁLNÍ  BŘ IŠNÍ  TANCE:  

Středa:18:00 – 19:00 hod.pokročilí  
Vstupné 60,-  Kč  

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
QI GONG (ČI KUNG) PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Čtvrtek: 18:00 – 19:00 hod. Vstupné: 50,- Kč 
Luna Příbor SVČ  556 725 029 

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ 
Pondě l í :  19:30 -  21:30 hod.  
Vstupné: 20,-  Kč .  

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 

Středa: 20:00 - 21:00 hod. Vstupné: 20,- Kč. 
Tě locvična Luna Př íbor SVČ ,  Dukelská ul .  

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
STOLNÍ  TENIS 

Pondělí – pátek: 15:00 - 17:00 hod.  Vstupné: 10,- Kč. 
Luna Př íbor SVČ    556 725 029 

program kulturních akcí
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oZnámení a inZerce

PLOTY,  PLETIVA, GARÁŽOVÁ 
VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY 

Garážová vrata od 9. 999,- Kč. 
Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Provádíme i montáže. 

PLOTY - PLETIVO 
Prodej a výstavba oplocení.  

Při objednávce montáže oplocení  
sleva 30% na naše okrasné dřeviny. 

Pěstujeme THUJE NA ŽIVÝ PLOT, 
sazenice od 10,- Kč, dále jalovce, cypřiše. 

Koupíte u nás také stínicí tkaninu. 
www.KANCLIR.cz 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Exekutorský úřad Nový Jičín, JUDr. Fišer, 
draží 17. 4. 2012 v 10:00 dvougenerační ro-
dinný dům v trnávce, č.p. 19, garáž, sklep, 

rozlehlá upravená zahrada, na klidném místě. 
Dražíme od 2/3 ceny, tj. od 1.330.000,- kč. 

Prohlídka 11. 4. 2012 v 14:00. Více 
info, fotografií a znalecký posudek na 

www.exekucenovyjicin.cz, tel.556 411 269



Měsíčník Města příbor a 16

Měsíčník města Příbora 
Vydáván: 1 x měsíčně 
Místo vydání: v Příboře 
Číslo vydání: 3/2012 
Den vydání: 1. 3. 2012
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

STOLETÁ ANNA RUTOVÁ NENÍ JEN TAK LEDAJAKOU 
BABIČKOU - JE BABIČKOU JAKO Z POHÁDKY!

Jako první blahopřál stoleté babičce Josef Škrobánek, ředitel 
Domova Příbor. Gratulovat paní Rutové přišli i zástupci měs-
ta. Připojily se také zástupkyně Správy sociálního zabezpečení  
v Novém Jičíně a pracovnice Krajského úřadu v Ostravě.

"Už to zdraví není to, co bývalo, už mě všechno svědí....," říká 
paní Anička Rutová, ale při tom se usmívá. Neřekla „bolí“, ani jed-
nou toto slovo nevyslovila. Přestože ji sem tam něco opravdu po-
bolívá. Jíst jí ale chutná, léků nijak moc neuţívá. V televizi sleduje 
seriály i zprávy a občas si něco přečte. Ještě nedávno držela v ruce 
jehlu. Deset svíček na narozeninovém dortu, vždy jednu za deset 
let, sfoukla lehounce. 

Paní ANNĚ RUTOVÉ PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ!
Irena Nedomová, více www.televize-pribor.cz, foto Ivan Pavelek - Deník, Pavla Kavanová.

Stříbrné vlasy, vějířky vrásek ve tváři, jiskrné oči, milý úsměv, krásné ruce s nehty, které by jí mohla závidět která-
koli žena - to je Anna Rutová - babička jako vystřižená z pohádky.

Paní Anna Rutová žije necelých 30 let v Příboře, z toho po-
sledních 17 let v místním Domově seniorů. 14. února oslavila 
sté narozeniny. Narodila se na Valentýna r. 1912. Popřát jí přijeli  
i její dva vnuci. Mladší z nich Daniel Šulc řekl: "Babička Anička je 
ženou našeho života." A dodal: "Nejhezčí dětství bylo u babičky  
v Orlové, v domku kousek od lesa!" Jeho starší bratr Tomáš dopl-
ňuje: "Přesně tak. O prázdninách ještě i s dědečkem jsme vždycky 
chodili s pejskem po haldách. A taky si vzpomínám - třeba v ta-
kovém počasí, jak je dnes, babička vyskočila z domku a šla pro va-
jíčka naboso i v tom sněhu, a když se na ni dnes podíváte, má sto 
let! Nevím, kde je návod na dlouhověkost." Vnuci Daniel a Tomáš 
Šulcovi jsou syny dcery paní Rutové. Za babičkou jezdí z Prahy  
a Karviné pravidelně. JE TO TOTIž žENA JEJICH žIVOTA!!


