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                                                                                                   PŘÍBOR, NÁMĚSTÍ S. FREUDA


    PÁTEK 14. PROSINCE 2012  
                     

                      OD 14:00 HOD. 
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              MĚSTO PŘÍBOR 
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informace Z městského úřadu

Z jednání rady a Zastupitelstva města
Z jednání  rady města

rada města příbora na 49. schůzi dne 16. října 2012 projednala 32 jed-
nacích bodů, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy ze schůzí osadního výboru Prchalov, komise MPR 

a komise pro občanské záležitosti.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit materiál „Metodické 

pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovi-
tostmi – pozemky v předloženém znění.

- Vzala na vědomí informace k projednávání územního plánu.
- Doporučila ZM schválit Aktualizaci Programu regenerace MPR Příbor 

pro období 2013–2017.
- Rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 45.000 Kč z rozpočtu 

města v souladu s „Pravidly pro přidělování příspěvků vlastníkům domů“. 
- Doporučila zastupitelstvu města schválit změnu účelu využití přidělené-

ho příspěvku ve výši 100.000 Kč společenství vlastníků bytových jednotek 
domu č. p. 103 v Lidické ulici v Příboře, a to z příspěvku na opravu střechy 
a komínových těles na příspěvek na opravu hydroizolace.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o partnerství mezi organizací Základní 
škola Příbor, Jičínská (partner projektu) a organizací Krajské zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový 
Jičín, příspěvková organizace   (předkladatel projektu) v rámci projektu 
„Čtenářská gramotnost“ z Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města Příbora evidova-
ných v účetnictví vedeném Správou majetku města Příbor s.r.o. – stav  
k 30.09.2012.

- Uložila provést kontrolu vymáhání dlužného nájemného za užívání obec-
ních bytů v rozsahu dluhů nad 20.000 Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit Pravidla pro poskytová-
ní veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora č. 2/2012.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit Pravidla pro poskytová-
ní grantů z rozpočtu města Příbora č. 3/2012.

- Uložila zpracovat návrh témat pro grantová řízení pro rok 2013.
- Vzala na vědomí informaci o stavu pasportizace majetku města Příbora ke 

dni 30.09.2012.
- Rozhodla o přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kra-

je v rámci dotačního titulu „Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2012“ na dofinancování akce „Projektová dokumentace – 
Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře“ a chválila smlouvu  
o poskytnutí této dotace dle předloženého návrhu.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora k 30.09.2012.
- Doporučila zastupitelstvu města ponechat Obecně závaznou vyhlášku  

č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

- Uložila dopracovat návrh Akčního plánu pro léta 2013–2014 ve smyslu 
doplnění informací o časovém vývoji jednotlivých akcí a jejich finanční 
náročnosti pro rok 2013 a 2014.

- Vzala na vědomí oznámení Diakonie ČCE – středisko v Příboře o pozasta-
vení činnosti Denního stacionáře pro seniory v Příboře s tím, že konečné 
vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku ve výši 160.000 Kč bude 
provedeno v souladu s termíny dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku na výdaje spojené s provozem a poskytováním sociální služby, 
uzavřené dne 15.02.2012 mezi městem Příborem a Diakonií ČCE – stře-
diskem v Příboře.    

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora přidělit v roce 2012 sportovním 
organizacím mimořádnou zúčtovatelnou účelovou dotaci dle následující-
ho určení:

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora ke schválení provést kontrolu vyúč-
tování přidělených dotací v souladu s pravidly pro přidělování veřejné finanční 
podpory s tím, že vyúčtování dotací na řešení havarijních situací bude na MÚ 
Příbor organizacemi předloženo nejpozději v termínu 31.05.2013.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora přidělit ZŠ Npor. Loma investič-
ní příspěvek na zakoupení světelné výsledkové tabule ve výši 185.000 Kč.

- Vzala na vědomí závěry studie důvodové zprávy objektu č. p. 247 v Jičínské ulici. 
- Rozhodla zrušit usnesení č. 46/16/1 ze dne 25.09.2012 ve věci pronájmu 

bytu  č. 1 s dluhem původního nájemce ve Štramberské ulici č. p. 1352 
v Příboře na základě odstoupení původního žadatele od nabídky (úhrady 
dluhu) ve výši 30.552 Kč.

- Rozhodla pronajmout byt č. 1 s dluhem původního nájemce,  
ve Štramberské ulici č.p.1352 v Příboře dalšímu zájemci za výši nabídky 
(úhradu dluhu) 30.552 Kč.

rada města příbora na 50. schůzi v mimořádném termínu dne 24. října 
2012 projednala 4 jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit návrh čtvrté změny roz-

počtu města Příbora na rok 2012 v následujících objemech:
 příjmy 168 936,70 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené  

3. změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 3 083,70 tis. Kč
 Výdaje 202 019,70 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené  

3. změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 3 083,70 tis. Kč
 Financování 33 083,00 tis. Kč
 což je beze změny oproti schválené 3. změně rozpočtu města Příbora 

na rok 2012 a v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu  
4. změny rozpočtu města Příbora na rok 2012.

- Doporučila zastupitelstvu města projednat návrh Akčního plánu pro léta 
2013-2014.

rada města příbora na 51. schůzi rm dne 21. listopadu 2012 projednala 
49 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ko-

naného dne 22.10.2012 a zápis č. 18 z jednání komise pro MPR ze dne 
09.10.2012.

- Doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních 
akcí s úpravou čl. 4, bodu 2 (doba oznámení 48 hodin po ukončení) a čl. 5, 
sazba 50 Kč/m2/den.

- Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů  
a zprávu o stavu  pohledávek příspěvkové organizace Technických služeb 
města Příbora, obojí k datu 30.09.2012.

- Schválila za předpokladu dodržení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů odpis pohledávek Technických služeb města 
Příbora ve výši 50.869 Kč dle předloženého materiálu z důvodu nedobyt-
nosti pohledávek.

- Vyhlásila řízení na přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
pro rok 2013 v souladu se schválenými Pravidly č. 2/2012 pro poskytování 
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora s termínem uzávěrky 
podání žádostí do 15. 12. 2012.

- Vyhlásila řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2013 v soula-
du s platnými Pravidly č. 3/2012 pro poskytování grantů z rozpočtu města 
Příbora s termínem uzávěrky podání přihlášek do 15. 12. 2012.

- Schválila oddací dny na rok 2013 dle předloženého návrhu.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit návrh na Cenu obce 

pro paní Evu Burdovou. 
- Schválila Dohodu o spolupráci v oblasti integrovaného záchranné-

ho systému mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje a městem Příborem.

- Odsouhlasila výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
“Tvorba programu do vysílání Local TV – městská televize Příbor“ a ulo-
žila výzvu zveřejnit. 

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vydat Dodatek č. 1 k obecně zá-
vazné vyhlášce č. 1/2011: Požární řád města Příbora.

- Vzala na vědomí dosavadní průběh akce „Stavební úpravy ulice U Brány“.
- Schválila dle návrhu Smlouvu o výpůjčce movitého majetku pro výkon 

činnosti v rámci přenesené působnosti mezi ČR – Ministerstvem práce  
a sociálních věcí, zastoupeným Mgr. Davidem Novákem, ředitelem od-
boru centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku a městem 
Příborem, zastoupeným Ing. Milanem Strakošem, starostou města.

- Vzala na vědomí Směrnici č. 13 Technických služeb města Příbora k zadá-
vání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů.

- Vzala na vědomí informace k tématickým okruhům grantového řízení pro 
rok 2013.

- Uložila dopracovat návrh Plánu kulturních akcí na rok 2013 (plán příjmů  
a výdajů apod.).

- Odsouhlasila návrh výzvy k vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci bu-
dovy a areálu městského koupaliště Příbor, a to v rozsahu - oprava střešní-
ho pláště, výměna oken a dveří. a uložila zveřejnit výzvu k vyhlášení veřej-
né zakázky na tuto rekonstrukci. 

- Uložila zveřejnit záměr města Příbora pronajmout nebytový prostor v bý-
valé ZŠ Dukelské dle záměru, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

- Uložila opětovně zveřejnit návrh na pronájem dvou garáží, každá o užit-
kové ploše 21 m2 v suterénu domu č. p. 1303 ve Fučíkové ulici za dříve sta-
novených podmínek a za cenu 300 Kč/m2/rok (bez podmínky vlastnictví 
k jiné garáži a trvalého pobytu ve městě).

- Uložila prověřit technické podmínky přebudování garáží v suterénu domu 
č. p. 1303 ve Fučíkové ulici na jiné nebytové, případně bytové prostory.

- Uložila projednat návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti uza-
vřené mezi městem Příborem v zastoupení SMMP s.r.o. a Mateřskou ško-

[Kč] Energie, nájmy ap. Údržba Havárie
TJ Příbor 180.000 20.000 300.000

Basketbalový klub 40.000
SKDG 10.000

TJ Sokol     76.800 97.000
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lou Hájov s.r.o. ze dne 21. 12. 2006 s nájemcem nemovitostí.
- Souhlasila s pokračováním prací na přestavbě bývalé obřadní síně dle 

předloženého návrhu (varianta B).
- Vzala na vědomí informaci o zamítavém stanovisku orgánu památkové 

péče k návrhu bezbariérového přístupu do 1. NP bez návaznosti další bez-
bariérové cesty.

- Zrušila s odvoláním na čl. 14 výzvy ke zpracování nabídky k veřejné za-
kázce malého rozsahu schválené usnesením 42/31/1 dne 17.07.2012 veřej-
nou zakázku „Prodloužení vodovodu a kanalizace na ulici Na Benátkách  
v Příboře“.

- Uložila připravit návrh na vyhlášení veřejné zakázky „Prodloužení vodo-
vodu a kanalizace v ulici Na Benátkách v Příboře“.

- Vzala na vědomí „Interní stavebně-technický provozní řád západního 
traktu I. nadzemního podlaží objektu piaristického kláštera v Příboře“  
s účinností ode dne 07.11.2012.

- Rozhodla nepřijmout v souladu s §27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabíd-
ku na bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Základní 
školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové or-
ganizace“ městem Příborem na základě  předložených evidenčních lis-
tů nakládání s nepotřebným majetkem č.7/2012 /ZŠNL, č.8/2012/ZŠNL  
a č.9/2012/ZŠNL pol.č.1 (inv.č.C7541).

- Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví 
„Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, pří-
spěvkové organizace“ v pořizovací hodnotě 80.880,00 Kč a se způsobem 
naložení s tímto nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace a pro-
deje dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání 
s nepotřebným majetkem č.7/2012/ZŠNL, č.8/2012/ZŠNL a č.9/2012/
ZŠNL - pol.č.1 (inv.č.C7541).

- Uložila Základní škole Npor. Loma prodat „Sporák kombinovaný SPE 40 
AR“ - inv. č. C7541 formou výběrového řízení za stanovených podmínek

- Rozhodla přijmout v souladu s §27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na bez-
úplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „Základní školy Npor. 
Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace“, IČ: 
70983356, městem Příborem dle předloženého evidenčního listu nakládání 
s nepotřebným majetkem č. 9/2012/ZŠNL a to majetek pod inv.č. C7536 
Myčka M1003 (poř. č. 2) v celkové pořizovací hodnotě 133.245,00 Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit uzavření smlouvy  
o bezúplatném převodu movitého majetku (myčky M1003) v celkovém 
finančním objemu 133.245,00 Kč v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v plat-
ném znění, mezi převodcem městem Příborem a nabyvatelem Mateřskou 
školou Příbor, Pionýrů 1519, příspěvkovou organizací dle předloženého 
návrhu.

- Rozhodla nepřijmout v souladu s §27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nabídku na 
bezúplatný převod nepotřebného majetku ve vlastnictví „LUNY PŘÍBOR, 
střediska volného času, příspěvkové organizace“ městem Příborem, a to 
majetku uvedeném v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majet-
kem č.1/2012/SVČ.

- Souhlasila s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví 
„LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace“ uve-
deném v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2012/
SVČ v celkové pořizovací hodnotě 184.300,45 Kč a se způsobem naložení 
s tímto nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace.

- Rozhodla schválit v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) a §39, odst. 3 záko-
na č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 78/06/RS/SMŠBMH ze dne 
10.05.2006 uzavřené mezi městem Příborem a Mateřskou školou Příbor, 
Pionýrů 1519, příspěvkovou organizací dle předloženého návrhu.

rada města příbora na 52. schůzi rm v mimořádném termínu dne  
21. listopadu 2012 projednala 49 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:
- Schválila Rozpočet příjmů a výdajů za správu nemovitostí města dle ko-

misionářské smlouvy na rok 2013.
- Schválila Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města dle komisio-

nářské smlouvy na rok 2013.
- Projednala první návrh rozpočtu města Příbora na rok 2013.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku měs-

ta Příbora pro město nepotřebnou část nemovitosti nezatížené věcnými 
břemeny –  pozemku parc. č. 108/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku,  
o výměře cca 84 m2 za stanovených podmínek.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku měs-
ta Příbora pro město nepotřebnou část nemovitosti nezatížené věcnými 
břemeny –  pozemku parc. č. 108/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, 
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku,  
o výměře cca 90 m2 za stanovených podmínek.

- Rozhodla převzít do správy odboru investic a správy majetku k 01.01.2013 
tyto nemovitosti: 

 rodný dům sigmunda Freuda, Zámečnická č.p. 117, Příbor.
 budovu „sklípku“, Freudova č.p. 118, Příbor.
 budovu MŠ Hájov, Hájov č.p. 55, Příbor.
- Rozhodla převzít do správy odboru investic a správy majetku k 01.07.2013 

tyto nemovitosti: 
 Hasičská zbrojnice, Sv. Čecha čp. 190, Příbor.
 Hasičská zbrojnice Prchalov.
 obecní dům, Prchalov čp. 2 a č.p. 3.
 obecní dům, Hájov č.p. 87.
 restaurace + sál, Hájov č.p. 95.
- Uložila připravit návrh dodatku č. 8 Komisionářské smlouvy č. 195/06/

KM/ MŠBMH mezi městem Příborem a Správou majetku města Příbora, 
s.r.o., zohledňující usnesení č. 52/8/1 a 52/8/2.

- Schválila uzavření nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem České repub-
liky na pronájem části pozemku parc. č. 2807/2  v k.ú. Příbor, v rozsahu 
81 m2, na dobu neurčitou, v předloženém znění, za účelem umístění do-
časné stavby „Přechod pro chodce přes silnici I/58“ mezi pronajímatelem 
Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha a nájem-
cem městem Příborem. 

Z jednání  Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města příbora na 17. zasedání dne 21. listopadu 2012 
mimo jiné: 
- Schválilo 4. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2012 v následujících 

objemech:
 příjmy 168 936,70 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené  

3. změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 3 083,70 tis. Kč
 Výdaje 202 019,70 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 

třetí změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 3 083,70 tis. Kč
 Financování 33 083,00 tis. Kč což je beze změny oproti schvále-

né třetí změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 
 v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu čtvrté změny 

rozpočtu města Příbora  na rok 2012. 
- Schválilo investiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola 

Npor. Loma Příbor na rok 2012 ve výši 335,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti 
3. změně rozpočtu o 185,00 tis. Kč za účelem zakoupení výsledkové tabule 
do tělocvičny.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Příbor, Pionýrů 1519 na rok 2012 ve výši 747,00 tis. Kč, což je zvýšení 
oproti 3. změně rozpočtu o 37,00 tis. Kč.

- Přidělilo sportovním organizacím mimořádnou zúčtovatelnou účelovou 
dotaci dle následující tabulky:

- Schválilo provedení kontroly vyúčtování přidělených dotací v souladu  
s pravidly pro přidělování veřejné finanční podpory s tím, že vyúčtování 
dotací na energie, nájmy apod. a na údržbu bude na MÚ Příbor organiza-
cemi předloženo nejpozději v termínu 15.12.2012 a vyúčtování dotací na 
řešení havarijních situací bude na MÚ Příbor organizacemi  předloženo 
nejpozději v termínu 31.05.2013.

- Projednalo návrh Akčního plánu pro léta 2013 - 2014.
- Vzalo na vědomí informace k projednávání územního plánu.
- Schválilo Aktualizaci Programu regenerace MPR Příbor pro období 2013 

- 2017.
- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů ve znění dle předloženého návrhu v příloze 
č. 1 podkladového materiálu.

- Schválilo Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Příbora č. 2/2012.

- Schválilo Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu města Příbora  
č. 3/2012.

- Schválilo „Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při 
nakládání s nemovitostmi – pozemky“.

- Vzalo na vědomí závěry studie rekonstrukce objektu č. p. 247 v Jičínské 
ulici v Příboře.

- Doporučilo valné hromadě SMMP s.r.o. schválit změnu stanov společ-
nosti dle předloženého znění.

- Doporučilo Valné hromadě SMMP s.r.o. jmenovat členem dozorčí rady 
SMMP s.r.o. Ing. Jana Monsporta.

Zpracoval:  Ing. Arnošt VANĚK

[Kč] Energie, nájmy ap. Údržba Havárie
TJ Příbor 180.000 20.000 300.000

Basketbalový klub 40.000
SKDG 10.000

TJ Sokol     76.800 97.000
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V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíře-
ní bytového fondu na území města vyhlašuje město Příbor průzkum zájmu  
o bydlení ve městě Příboře

“bydlení příbor“.
Průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře

- je vyhlášen od 01.11.2012 do 17.12.2012,
-  je určen jak pro občany města Příbora, tak i mimopříborské,
-  bude vyhodnocen v 1. čtvrtletí roku 2013. Výsledky průzkumu budou 

použity jako jeden z podkladů pro rozhodnutí orgánů města o koneč-
ném využitím níže uvedených objektů  a lokalit.

Průzkum se vztahuje k následujícím objektům a lokalitám ve městě Příboře:
1/ objekt č. p. 586 v Masarykově ulici 
Objekt bývalého Domu dětí a mládeže má jedno podzemní a 2 nadzemní 
podlaží, pro účely bydlení je uvažováno i s využitím podkroví. 
Je obklopen vzrostlou zelení, s možností aktivní   i pasivní relaxace ve vol-
ném čase. K objektu náleží i sousedící pozemky, které jsou vhodně umístě-
né i dostatečně rozsáhlé pro vybudování menšího dětského hřiště v zadním 
traktu areálu, resp. parkovacích míst při vjezdu z ulice Masarykovy. 
Revitalizace objektu bude zejména zahrnovat zateplení obvodového pláště  
a střechy, výměnu oken a dveří, úpravy vnitřních dispozic a výměnu vnitř-
ních rozvodů a sítí.
Záměrem je vybudování nájemních bytů s tím, že zájemci o bydlení budou 
mít možnost ovlivnit dispoziční řešení bytové jednotky. Není vyloučena ani 
varianta budoucího odkoupení bytu do osobního vlastnictví zájemce. 

Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce objektu pro účely bydlení  
v případě dostatečného zájmu – r. 2014.
2/ objekt č. p. 1346 v Dukelské ulici 
Jedná se o třípodlažní budovu bývalé Základní školy Dukelské, která se na-
chází v centrální části “horního“ sídliště. 
Suterén objektu  je možno využít jako úložné a skladovací prostory (sklepy), 
případně pro zřízení domácí dílny. Pro účely bydlení lze využít i podkroví 
budovy. Přilehlý areál zahrnuje venkovní hřiště a nabízí prostor pro vybudo-
vání parkovacích míst. 
Revitalizace objektu bude zejména zahrnovat zateplení obvodového pláště  
a střechy, výměnu oken a dveří, úpravy vnitřních dispozic a výměnu vnitř-
ních rozvodů a sítí. 
Záměrem je vybudování nájemních bytů s tím, že zájemci o bydlení budou 
mít možnost ovlivnit dispoziční řešení bytové jednotky. Není vyloučena ani 
varianta budoucího odkoupení bytu do osobního vlastnictví zájemce. 
V případě dostatečného zájmu by rekonstrukce objektu pro účely bydlení 
mohla být zahájena v roce 2015.
3/ lokalita “Za školou npor. Loma“ 
Záměr bytové či individuální výstavby v lokalitě “Za školou Npor. Loma“ 
je již dlouhodobý, ve zpracovaných studiích je navrhována jak bytová vý-
stavba ve dvou, maximálně  třípodlažních bytových domech, tak individu-
ální výstavba rodinných domů. Na podzim 2012 bude Zastupitelstvo města 
Příbora projednávat nový územní plán města, který určí regulativy využití 
této lokality.

Bydlení pŘíBOr - prŮZKum Zájmu O Bydlení ve městě pŘíBOŘe
V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje město Příbor průzkum zájmu o byd-

lení ve městě Příboře

“Bydlení pŘíBOr“
Průzkum se vztahuje ke dvěma objektům a jedné lokalitě ve městě Příboře, jedná se o objekt č.p. 586 na Masarykově ulici (označen 1) a objekt č.p.1346 

na Dukelské ulici (označen 2) a lokalitu “Za školou“ (označena 3).

3. Lokalita „Za školou npor. Loma“

2. objekt č.p. 1346 v ulici Dukelské (bývalá ZŠ Dukelská)

1. objekt č. p. 586 na ulici Masarykova (bývalý DDM Luna)
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Pozemky by byly jednotlivým zájemcům nabízeny s již vybudovanými inže-
nýrskými sítěmi. Zahájení samotné výstavby v lokalitě Za školou lze před-
pokládat nejdříve po roce 2015, nejbližší roky budou věnovány vypracování 
územní studie, která stanoví platný rozsah pozemků určených pro individu-
ální a bytovou zástavbu v této lokalitě, projektové přípravě a získání patřič-
ných povolení.
průzkum zájmu o bydlení „bydlení příbor“
-  má informativní charakter, vyplněním dotazníku nevznikají zájemci  

o bydlení ani městu Příboru žádné právní nároky vůči druhé straně,
-  se vztahuje pouze k výše uvedeným objektům a lokalitám, tzn.že přidě-

lování uvolněných obecních bytů ve stávajících bytových domech bude 
i nadále probíhat v souladu s Pravidly pro přidělování obecních bytů do 
nájmu občanům dle platného Pořadníku,

-  umožňuje vyjádřit svůj zájem o bydlení v jednom či více objektech (loka-
litách),

-  zahrnuje i část věnovanou možnosti finančního podílu zájemce na inves-
tičním záměru, se zaměřením na ty zájemce o bydlení, kteří jsou schop-
ni a ochotni se finančně podílet na realizaci daného projektu; případný 
finanční vklad budoucích nájemníků bude považován za předplacené 
nájemné na odpovídající dobu nebo bude zohledněn při stanovení výše 
nájemného po určitou dobu - toto nájemné bude nižší než obvyklé ná-
jemné.
Město Příbor se tímto obrací na zájemce o bydlení v našem městě, 

aby svůj zájem projevili prostřednictvím vyplněného Dotazníku (viz níže/
odkaz). Formulář Dotazníku najdete na webových stránkách města  
(www.pribor.eu) pod odkazem Bytová problematika, byl otištěn i v listo-
padovém  Měsíčníku města Příbora. Rovněž bude k dispozici na podatelně 
městského úřadu a na odboru rozvoje města (kontakt viz níže). 

Chceme Vám předem poděkovat za zodpovědné vyplnění údajů  

v Dotazníku, které umožní získat co nejobjektivnější představu o zájmu 
o bydlení ve městě příboře.

Vyplněný formulář
-  zašlete poštou na adresu Městského úřadu v příboře, na obálku 

uveďte:  “bydlení příbor“, 
nebo
-  zašlete elektronicky na sablaturova@pribor-mesto.cz, do předmětu 

emailu uveďte:  “bydlení příbor“,
nebo
-  doručte osobně přímo na podatelnu Městského úřadu v příboře, pří-

zemí, pracoviště městského informačního centra.
Dotazník lze rovněž vyplnit přímo na Městském úřadě v příboře:

adresa:
Město Příbor
Městský úřad
Odbor rozvoje města
nám. Sigmunda Freuda 19
742 58  Příbor
kontaktní osoba:
Ing. arch. Renata Šablaturová
2. patro, č. dveří 13a
Telefon: 556 455 421
Email: sablaturova@pribor-mesto.cz
Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Út, Čt: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

pŘíjímání OdpadŮ v areálu teCHniCKÝCH sluŽeB v měsíCi prOsinCi 2012
V měsíci prosinci 2012 bude sběrný dvůr pro příjem odpadů od ob-

čanů uzavřen o svátcích v těchto dnech:
pondělí 24. 12., středa 26. 12. a v pondělí 31. 12.
Ostatní dny pro příjem odpadů PONDĚLÍ, STŘEDA a SOBOTA v pro-

sinci 2012 zůstávají nezměněny.

V ROCE 2013 ZAHAJUJEME PŘÍJEM ODPADŮ JIŽ VE STŘEDU DNE 2. 1.  2013.
příJEM oDpaDŮ V roCE 2013: 
Pondělí:  od 8:00 – 11:00 a od 12:00 – 16:30 hod.
Středa:  od 8:00 – 11:00 a od 12:00 – 16:30 hod.
Sobota:  od 8:00 – 12:00 hod.

Technické služby města Příbora.

Bydlení pŘíBOr  prŮZKum Zájmu O Bydlení ve městě pŘíBOŘe
Jméno a příjmení: ……………........................………...........……………........................………....................        Rok narození:  …………….........................

Adresa: ……………........................……….........................……………........................……….......................……………........................………...........................

Telefon: ……………........................………......................... E-mail: ………...…………........................………........................................……….........................

1/ Mám zájem o nájemní bydlení v objektu Masarykova č. p. 586 
Velikost bytu vyberte: 1+1 (předpokládaná výše nájmu 2.000 - 2.500 Kč/měsíc)
                                        2+1 (předpokládaná výše nájmu 3.000 - 3.500 Kč/měsíc)
Spoluúčast na financování rekonstrukce objektu vyberte:  ANO/NE  (nepovinný údaj) pokud ano, vyberte: výše částky do 100 tisíc Kč / nad 100 tisíc Kč
2/ Mám zájem o nájemní bydlení v objektu Dukelská č. p. 1346 
Velikost bytu vyberte: 1+1 (předpokládaná výše nájmu 2.000 - 2.500 Kč/měsíc)
                                       2+1 (předpokládaná výše nájmu 3.000 - 3.500 Kč/měsíc)
Spoluúčast na financování rekonstrukce objektu vyberte:  ANO/NE (nepovinný údaj) pokud ano, vyberte: výše částky do 100 tisíc Kč / nad 100 tisíc Kč
3/ Mám zájem o bydlení v lokalitě “Za školou npor. Loma“
a/ individuální výstavba rodinného domu 
doplňte velikost parcely ……….m2       doplňte přijatelná výše prodejní ceny pozemku ………Kč/m2 
b/ nájemní bydlení v bytovém domě 
velikost bytu vyberte: 1+1 (předpokládaná výše nájmu 2.500 - 3.000 Kč/měsíc)
                                       2+1 (předpokládaná výše nájmu 3.500 - 4.000 Kč/měsíc)
Spoluúčast na financování výstavby bytového domu vyberte:  ANO/NE  (nepovinný údaj) pokud ano, vyberte:: výše částky do 100 tisíc Kč / nad 100 tisíc Kč
případná doplňující sdělení zájemce přiložte prosím na samostatném listu. předpokládaná výše nájmu nezahrnuje cenu za energie.

Datum: …………………............…..      Podpis: ……………........................……............…
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VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
A VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO ROK 2013

Rada města Příbora vyhlásila na 51. schůzi konané dne 6. listopadu 2012 řízení na 
přidělení veřejné finanční podpory a přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2013.

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2013
Zastupitelstvo města Příbora schválilo na 17. zasedání konaného 1. 11. 2012 nová                  
Pravidla č. 3/2012 pro poskytování GRANTŮ z rozpočtu města Příbora 
s termínem odevzdání přihlášek do 17. 12. 2012.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA PRO ROK 2013
Zastupitelstvo města Příbora schválilo na 17. zasedání konaného dne 1. 11. 2012 nová 
Pravidla č. 2/2012 pro poskytování VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY z rozpočtu města 
Příbora s termínem odevzdání přihlášek do 17. 12. 2012.

K žádostem o VFP jsou nutné následující přílohy (kopie dokladů):
u právnických osob (podle povahy organizace):
- doklad o založení a registraci organizace,
- stanovy, statut,
- doklad o ustanovení statutárního zástupce (jmenovací dekret, zápis z členské    

schůze apod.),
- doklad o přidělení IČ,
- doklad dokladující existenci vedení bankovního účtu žadatele,
u fyzických osob:
- živnostenský list nebo jiné oprávnění k provozování činnosti, pokud podniká,
- doklad dokladující existenci vedení bankovního účtu žadatele,
- žadatel o VFP na publikační činnost předloží platný doklad totožnosti. 

TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ VFP POSKYTNUTÉ V ROCE 2012
Formulář o vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2012 a kopie 
dokladů o čerpání VFP je příjemce povinen předložit nejpozději do 15. 1. 2013. Do 
vyúčtování VFP mohou být zahrnuty účetní doklady vystavené nejpozději do 14. 12. 
2012. 
NEVYČERPANÉ NEBO NEDOČERPANÉ PROSTŘEDKY z poskytnuté VFP 
v roce 2012 je nutno vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 14. 12. 2012.
Pravidla, žádosti a potřebné formuláře obdržíte na Odboru rozvoje města, 
kancelář v budově SMMP, Freudova 118, Příbor nebo na Městské policii 
Příbor (VFP na prevenci kriminality), nebo v elektronické podobě na internetových 
stránkách města Příbora www.pribor.eu  
pod odkazy: /Městský úřad/ Formuláře a tiskopisy/Odbor rozvoje města 
v případě VFP na prevenci kriminality /Formuláře a tiskopisy/Městská policie

Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí odboru rozvoje MÚ Příbor.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom pogratulovali  LOCAL TV – man-

želům Ireně a  Pavlovi Nedomovým, kteří v soutěži měst-
ských a regionálních televizí České a Slovenské republiky 
KAFKA získali 1. místo za reklamu - za pozvánku na Dny 
EHD do Příbora a 2. místo za pořad Obchvat versus Paseky 
v kategorii Publicistika.  Zároveň jim přejeme do dalších let 
mnoho tvůrčích sil, zdraví a zajímavých nápadů.         
Ing. Milan Strakoš                        Ing. Forišková Dana, Ph.D.
starosta města                               místostarostka města

OZnaČOvání BudOv Čísly pOpisnÝmi

!!! stěHOvání OČní OrdinaCe !!!

Doručování volebních lístků v letošním roce opět upozornilo na některé 
případy nedodržování povinnosti označení budov čísly popisnými.

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem 
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu (viz. § 32 odst. 1 
zák. č. 128/2000 Sb.).

Dle § 47b odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb. se přestupku dopustí ten, kdo 
neoznačí budovu čísly popisnými, přičemž za takový přestupek může obec 
uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Rada města Příbora dne 17. 4. 2001 přijala k provedení § 27 až 34a zá-
kona o obcích Pravidla označování ulic a ostatních veřejných prostranství, 
názvu a způsobu použití a umístění čísel k označení budov.

Stavební úřad MÚ Příbor je společně s městskou policií pověřen kont-
rolou dodržování uvedených pravidel.

Tabulka s číslem popisným se dle uvedených pravidel umisťuje tak, aby 
byla viditelná, zpravidla při pravém horním rohu vchodu do budovy, min. ve 
výši 2 m nad úrovní terénu. Má-li budova více než jeden vchod, umisťuje se 
vždy ČP u vchodu na straně objektu směrem k jednotce (ulici, komunika-
ci), jejíž název je uveden v adrese, přináležející k budově. Tabulky s ČP mají 
zpravidla rozměr 20 x 15 cm. Podklad tabulky je tmavěmodrý, písmo bílé. 
Označení může být rovněž provedeno keramickými číslicemi apod.

Stavební úřad MÚ Příbor vyzývá vlastníky nemovitostí, aby si zkontro-
lovali řádné označení budov určenými čísly popisnými a odstranili případné 
překážky jejich viditelnosti.

Pavel Hykel, referent Stavebního úřadu MÚ Příbor.

od 1. 12. 2012 bude oční ordinace v příboře fungovat na 
zdravotním středisku na ul. tyršova 195. ordinační hodi-
ny zůstávají zachovány. tel.: 556 723 598

 

 

Vážení spoluobčané, 

nejkrásnějš ím dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí,  

ale je to úsměv, láska a pohlazení. 

Proto Vám přejeme svátky plné radosti, lásky přinášející klid a pohodu. 
 

Ing. Milan Strakoš                                        Ing. Forišková Dana, Ph.D. 
starosta města                                             místostarostka města 

Vzhledem k původnímu termínu odevzdání přihlášek do 15. 12. 2012, na 
kterýžto den připadla sobota, starosta města rozhodl o změně termínu ode-
vzdání přihlášek. Termín pro odevzdání přihlášek je 17. 12. 2012 do 17 hod. 

Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy.
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Gratulace seniorům

pOděKOvání
Děkujeme touto cestou vedení a personálu Domova 
pro seniory v Příboře za průběh oslav 100. výročí 
naší maminky, paní Emilie palové. Také děkujeme 
zástupcům města Příbora za gratulaci a dárky.

Za celou rodinu syn Mojmír Pala.
Foto: D. Macháček, KN.

Vážení občané města Příbora,
dovolte, abychom Vás informovali o dalším průběhu projektu „Efektivní úřad Příbor“. 
Ve dnech 16. a 17. 11. 2012 proběhlo výjezdové školení členů zastupitelstva, které je realizováno  

v rámci projektu „Efektivní úřad Příbor“. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpoč-
tu.

Na tomto zasedání byli členové zastupitelstva školeni v několika oblastech, např. strategie města 
a úřadu, projektové řízení, principy komunikace a týmové práce ve veřejné správě. Účastníci nebyli 
pouze pasivními školícími, ale byli aktivně zapojováni do debat a praktických cvičení.

Cílem projektu je zefektivnění veřejné správy na území města Příbora a jsou to především volení 
představitelé, kteří mají v rukou rozvoj svého města a kvalitu výkonu místní veřejné správy.

Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města.

informace

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v prosinci
Jitka Kabátová
Marie Kryšková
Josefina Škrabalová
Anna Mazáčová
Eva Hončová
Jan Pytel
Libuše Slavíčková
Vlasta Roubínková
Ladislav Baťka
Vlasta Kulová

Naděžda Rapalová
Rudolf Bartas
Slavomír Valečko
Anna Kotrcová
Václav Ocásek
Marie Procházková
Drahomíra Lundová
Jindřich Pospišil
Zdeněk Vodička
Ladislav Loun

Vlasta Smolíková
Jaroslav Janečka
Zdeňka Korčáková
Ludmila Klimíčková
František Kocourek
Jitka Slípková
Ján Zeman
Jan Matouš

Je PONDĚLÍ – a já už třetí měsíc k úžasu celé rodiny 
jdu DO ŠKOLY! Na cestu mě provází průpovídky – nebav 
se a máš úkoly? A hlas se!

Přednášky jsou zajímavé, vždy mají co říci k dnešnímu 
životu. Jsme tedy coby senioři v obraze – etnologie, rytířské 
řády, památková péče, zoologie, historie lesnictví, využívání 
přírodních materiálů v praxi… 

A když škola, pak i ŠKOLNÍ VÝLET – komu se to v se-
niorském věku podaři?  Východočeské muzeum v přírodě 
Vysočina, Veselý Kopec, Betlém Hlinsko, Svobodné Hamry. 
Zajímavá historie staveb i života a práce našich předků. Jak byli 
v souladu s přírodou pilní, pracovití, vynalézaví a pokorní.

Dobrá nálada na školním výletě přinesla i veselou his-
torku. V čajovně v Betlému horký džbánek se zázvorem  
a specialita – krajové cukroví. Od vedlejšího stolu se ozvalo 
– dáme si ten ŠIŠÁK! Nebo ŠIMŠÁK?  A on to byl ŠIŠMÁK!

ráda jsem se podělila se svými zážitky z muzejní 
školy. Děkuji všem, kteří se podílejí na příjemném vzdě-
lávání seniorů.   

H. Petrů

PS: Rádi byste věděli, co to je ŠIŠMÁK?  Je to malá ro-
ládka obalená cukrem. Těsto se umíchá ze žloutků, másla, 
hrubé mouky a trošky mléka. Plní se sněhem z bílků smícha-
ným s cukrem a hrubě nasekanými ořechy.

A Muzejní škola? Tu organizují pracovníci Muzea 
Novojičínska, pob. v Příboře. Má 10 lekcí a uzavírá se závě-
rečným testem. Ten se neodevzdává k hodnocení, ale každý 
se jím může pochlubit doma. 

Škola je určena nejen seniorům, ale i těm, kteří mají 
dopoledne čas a chuť si poslechnout nové věci a vzdělávat 
se v oborech, které muzeum v rámci svých činností nabízí.  
A že oborů v muzejnictví a s muzejnictvím souvisejících není 
málo, o tom svědčí už druhý ročník této školy! Snad zájem 
a ochota studentů naslouchat organizátory školy – Václava 
Michaličku a jeho dvě! pravé ruce Moniku Chromečkovou  
a Petru Janulkovou bude natolik inspirovat, že uspořádají  
i další ročník. A třeba zase  se školním výletem.

Irena Nedomová. Foto z výletu: I. a P. Nedomovi, LTV Příbor

Finanční úřad v Kopřivnici upozorňuje občany na změnu platnou  
od 1. 1. 2013 týkající se daně z nemovitosti.  

V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky (dále jen „zákon o Finanční správě“) dochází od 1. 1. 2013 ke 
vzniku 14 finančních úřadů s krajskou územní působností (dále jen „KFÚ“) 
a zániku současných 199 finančních úřadů, které budou přetransformovány 
na územní pracoviště (dále jen „ÚP“). Dále dochází k zániku finančních ředi-
telství a vzniku Odvolacího finančního ředitelství. 

Tyto změny se výrazným způsobem promítnou do správy daně z nemo-
vitostí, neboť se mění místní příslušnost správce daně. Podle § 13 odst. 2 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„daňový řád“), je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně 
příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost 
nachází, tj. v současné době jeden ze 199 finančních úřadů. 

Od 1. 1. 2013 bude v každém kraji jeden finanční úřad, tj. místně pří-
slušný správce daně, který bude mít územní pracoviště. Vzhledem k výše 
uvedenému bude od zdaňovacího období roku 2013 vyměřována poplatní-
kům jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v kraji a kompletní spis 
daně z nemovitostí bude uložen pouze na jednom „ÚP“. 

Podle § 13 zákona o finanční správě bude při umístění spisů na územní 
pracoviště přihlédnuto k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospo-
dárnosti výkonu správy daní. V zájmu srozumitelnosti umístění spisů po-
platníků daně z nemovitostí na územní pracoviště byl stanoven jednotný 
výchozí algoritmus – poplatník má sídlo/bydliště v kraji, spis bude uložen 
na územním pracovišti (dále jen „ÚP“) v místě toho finančního úřadu (dále 
jen „FÚ“), v jehož působnosti se sídlo/bydliště nachází.

 Finanční úřad v Kopřivnici, oddělení majetkových daní.

ŠKOlní vÝlet nejen seniOrŮ

  

  
FinanČní úŘad v KOpŘivniCi inFOrmuje OBČany O Změně v OBlasti úpravy daně Z nemOvitOstí.
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informace

inFOrmaCe HasiČsKéHO ZáCHrannéHO sBOru mOravsKOsleZsKéHO Kraje.
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. 
V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba 

často z hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha 
případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vá-
noční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na 
stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly 
splňovat určité bezpečnostní zásady.

Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií - na 
tu, na které se svíčky smí zapalovat, a na dekorativní výrobky, na kterých se 
svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla 
být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se pře-
svědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém 
držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být na-
víc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použi-
tých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé 
chvojí adventního věnce. 

Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčka-
mi umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. 
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábyt-
kových stěn a skříní nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan 
dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní 
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita va-
ření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neu-
stále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem 
vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný po-
žár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním 
zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl 
být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny. 

Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější 
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vy-
robenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná 
pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných 
prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby 
výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu s vyznačením 
třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let 
lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návo-
dem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám 
starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě 
plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla 
ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah 
dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte py-
rotechniku pod vlivem alkoholu. 

Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý 
materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.

I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra  
k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob  
a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad po-
žární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.

Nprap. Dagmar Benešová.
Klidné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

V úterý 16.10.2012 přišli mezi naše prvňáky strážní-
ci Městské policie Příbor, pánové Martin Busek a Jaromír 
Maloušek. Povídali si s dětmi o práci policie, o bezpečnosti 
při pohybu na pozemních komunikacích a seznámili je se 
základními pravidly chování chodců na chodníku a na pře-
chodech pro chodce. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných 
rad nejen o bezpečném chování na silnici, ale také o jízdě 
na kole – pravidlech správného cyklisty a o významu reflex-
ního oblečení.

Prvňáčci diskutovali, neobávali se klást otázky a na zá-
věr si na názorném obrázku vše zopakovali.

Kdo z dětí věděl správnou odpověď, dostal odměnu 
- dárky z BESIPU: odrazky, reflexní proužky a samolep-
ky, pracovní sešit do dopravní výchovy, který využijeme  
ve 2. pololetí, až budou všichni umět pěkně číst a psát.

Věříme, že všechny děti si z besedy odnesly velké pona-
učení a tímto bychom chtěly poděkovat městské policii za 
její preventivní programy, kterých v dnešní době není nikdy 
dost.

Mgr. Jana Bilská, Mgr. Jana Slámová, třídní učitelky 1.ročníků  
ZŠ Příbor Jičínská

 
 

 

 
 

 

pravidla BeZpeČnéHO CHOvání - Beseda ŽáKŮ 1.rOČ. s městsKOu pOliCií pŘíBOr
Ze školy

městská policie informuje

Dne 29.10.2012 si strážníci městské policie při pochůzkové činnosti na 
ul. 9. května všimli, že na zadní straně několika domů od řeky Lubiny jsou 
některé stěny či fasády poškozeny nástřikem nápisů. Jelikož nástřiky měly 
obdobný „rukopis“ jako nápisy v jiné lokalitě města a  městská policie měla 
informace o možných pachatelích, byla celá událost pro podezření ze spá-
chání trestného činu předána místnímu oddělení Policie ČR k dalšímu še-
tření..

Stává se již nevítaným pravidlem, že strážníci Městské policie Příbor při 
své činnosti zejména při víkendových službách řeší porušování obecně zá-
vazné vyhlášky č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství. Smutnou skutečností zůstává, že tyto přestupky se stále 
častěji týkají nezletilých. Nejinak tomu bylo i v páteční podvečer, kdy hlíd-
ka MP při pravidelné kontrole parku na nábřeží Rudoarmějců v 18:30 hod. 
kontrolovala skupinku osob. Vzhledem k tomu, že na místě se v přítomnosti 
zletilé osoby, která jevila známky opilosti, nacházely také osoby mladší 18-ti 
let, byla u přítomných provedena kontrolní dechová zkouška. Bylo zjištěno, 
že tři nezletilé dívky ve věku 14 a 15 let mají v dechu 0,21 až 0,37 promile 
alkoholu, u dvou mladíků ve věku 17 let bylo zjištěno 0,30 promile alkoholu 
v dechu. Osoba ve věku 19 let, která umožnila požití alkoholických nápo-

jů nezletilým a mladistvým, byla na místě vyřešena v blokovém řízení za 
přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 
Vzhledem k tomu, že se tyto negativní jevy v našem městě stále opakují, 
bude Městská policie Příbor ve spolupráci s Policií ČR ve vytipovaných lo-
kalitách provádět zvýšený dohled.

Jako každým rokem v období svátku „Dušiček“ zaměřila Městská policie 
Příbor svou pozornost na místní hřbitovy a přilehlé lokality. Při pravidel-
ných pochůzkách byly hřbitovy a přilehlá parkoviště kontrolovány zejména 
po setmění. Tato preventivní aktivita se ukázala jako velice účinná, protože 
v průběhu „Dušiček“ nebylo zaznamenáno žádné protiprávní jednání, které 
by narušilo veřejný pořádek či majetek občanů.

Městská policie Příbor pravidelně kontroluje dodržování nejvyšší povo-
lené rychlosti v obci. V období od 17.10.2012 do 14.11.2012 bylo řešeno za 
překročení povolené rychlosti 48 řidičů vozidel, přičemž nejvyšší rychlost 
(83 km/hod) byla naměřena v ul. Frenštátské. Překročení nejvyšší dovolené 
rychlost o více jak 20 km/hod bylo strážníky v tomto období řešeno také  
v ul. Místecké a Štramberské. Dopravní přestupky překročení nejvyšší do-
volené rychlosti v obci jsou řešeny v blokovém řízení a bodový přestupek je 
následně oznámen příslušnému správnímu orgánu. 

stŘípKy městsKé pOliCie
  



Měsíčník Města příbor a 9

Ze škol

listOvání

pOZnej svéHO psa

umíme se Krásně Bát aneB straŠidelná nOC ve ŠKOle

stOnOŽKa

V úterý 6. 11. 2012 vyrazili naši osmáci do 
Beskydského divadla v Novém Jičíně na divadelní 
představení Život k sežrání. Toto představení je 
divadelní adaptací stejnojmenného románu fran-
couzského spisovatele Mikaëla Olliviera a patří do 
repertoáru projektu LiStOVáNí. 

LiStOVáNí představuje cyklus scénických 
čtení, asi hodinových divadelních vystoupení, ve 
kterých je obecenstvu přibližován děj knihy, jazyk 
autora i atmosféra dané literatury. Autoři projek-
tu vybírají knihy, které jsou tématem, jazykem 
nebo věkem hrdinů dětem a mládeži blízké, často 
jde o knižní novinky. Hlavním cílem projektu je 

přiblížit netradiční formou knihu čtenáři a pod-
porovat čtenářství jako takové.

Hlavním hrdinou tohoto představení je pat-
náctiletý „metráček“ Ben, který bojuje nejen  
s nadváhou, ale i pubertou a prožívá první lásku… 
Ačkoliv názory dnešních žáků na divadlo jsou 
často rozporuplné a sami se doma raději podívají 
na film, v tomto případě snad nikdo návštěvy di-
vadla nelitoval a na LiStOVáNí bude ještě dlouho 
vzpomínat.

Více aktualit z dění v naší škole na  
www.zsjicinska.cz

Mgr. Dana Lišková a Mgr. Hana Matulová, ZŠ Jičínská, Příbor.

Jak se vyvarovat napadení psem a vyhnout se 
vážným zraněním? To se žáci I. stupně dozvěděli 
a také si prakticky vyzkoušeli v besedách s paní 
Libuší Kotkovou a její fenkou Ori z Centra pro 
výcvik psů Alfa. 

Během pondělí a středy 5. a 7. listopadu pro-
běhlo v tělocvičně celkem 5 besed. Nejprve se 
děti seznámily a pomazlily s Orinkou. Potom se 
dozvěděly, jak pečovat o svého psa, jak ho vycho-
vávat a krmit.

V druhé části paní Kotková vysvětlila, jak  
a proč psi reagují v některých situacích a jak by se 
měly děti vyhnout útoku psa. Teď už ví, že nikdy 

nemají před psem utíkat, přibližovat se k němu, 
když jí, nedívat se mu přímo do očí.

Některé věci si prakticky vyzkoušely - jak se 
zachovat a chránit, když už pes přece jenom za-
útočí. Všichni se stočili do klubíčka a chránili si 
krk a břicho. Přitom všem je kontrolovala svým 
čenichem a packami Orinka.

V závěru si děti poslechly něco o canisterapii 
a vyzkoušely si relaxovat pomocí Orinky.

Více aktualit z dění v naší škole na  
www.zsjicinska.cz

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Jičínská, Příbor.

Halloween je doba duchů a jiných nadpřiro-
zených bytostí, kterých se můžeme krásně bát, 
protože víme, že jsou jen vymyšlené. I děti ze 2.A 
si na takové nadpřirozené bytosti zahrály. A kde 
jinde se bát, než v prostředí, kde to známe. Tak 
si děti donesly masky a také dostatek odvahy  
a přespaly ve škole, kde se to po setmění strašidly 
jen rojilo. Ti starší kamarádi ze 6.A připravili pro 
ty menší stezku odvahy po setmělé škole osvíce-
né jen svíčkami. Děti plnily na stanovištích úkoly 
a dokázaly, že jsou nejen šikovné, ale i statečné. 
Protože, kdo by se nepolekal kostlivce nebo čaro-
dějnic.

Když jsme vše zvládli a sešli se zase všichni ve 
třídě, vyrobili jsme si skleněné tykvice, které nám 
budou toto přespání ve škole připomínat. Pak 
jsme se uložili k spánku a věřili, že duchové už ze 
školy odlétli.

Děkujeme žákům 6.A, paní učitelce Marcele 
Šumberové a paní asistence Janě Klembarové 
za nádherně strávený podvečer a noc ve škole,  
a všem našim maminkám za výborné občerstvení. 

Více aktualit z dění v naší škole na  
www.zsjicinska.cz

Za žáky 2.A Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Jičínská, Příbor. 

Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako 
zcela dobrovolná humanitární a mírová organiza-
ce, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založe-
no roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou 
Jensen.

V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky uči-
telů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, 
Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti ma-
lují vánoční přání, získávají finanční prostředky 
organizováním stonožkových týdnů, pořádají 
sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem 
v Česku i v jiných zemích světa.

Naše škola ZŠ Npor. Loma Příbor je v tom-
to hnutí zapojena již 19 let. Letos žáci připravili 
spoustu stonožkových akcí. V průběhu třídních 
schůzek byl otevřen stonožkový bufet, který ro-
dičům nabídl čaj, kávu, koláče a zákusky. Úspěch 
měl i každoročně pořádaný bazar plyšáků. V po-

sledním říjnovém týdnu některé třídy za pomo-
ci maminek připravily pro spolužáky svačinky  
a probíhaly sportovní akce: stolní tenis, opičí drá-
ha, přehazovaná, vybíjená, streetball a florbal. 
Na každé sportovní akci bylo vybíráno startovné  
a připraveno občerstvení. Byla připravena i dob-
rovolná sbírka na stonožku. Nezapomínáme ani 
na malování vánočních přání, jejichž prodejem 
jsou získávány finanční prostředky na činnost sto-
nožkového hnutí.

Všechny akce organizovali žáci se svými tříd-
ními učiteli. Děkuji všem, kteří akce zorganizova-
li, a zároveň i rodičům, kteří pomohli, a těm, kteří 
na stonožku přispěli.

Během všech akcí jsme získali 13.830,- Kč, 
které zasíláme na konto stonožky.

Mgr.Ján Drtil, ředitel školy Nopr. Loma Příbor.
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vÝstava v pŘíBOrsKém muZeu 
Lehce dostupný přírodní materiál sehrál důležitou úlohu v rámci růz-

ných forem lidské kultury v průběhu vývoje lidských společenství. V našem 
středoevropském prostoru suroviny jako kůra, lýko, pařezové luby, prysky-
řice, či stromové houby postupně ztrácely svůj význam, až upadly téměř do 
zapomnění. Teritorium západních Karpat patřilo k několika málo oblastem, 
kde v různých podobách zůstaly tyto materiály a technologie jejich zpra-
cování používány až do počátku 20. století. Právě výrobky z těchto suro-
vin spolu se zaniklými technologiemi jejich zpracování prezentuje výstava 
v Muzeu a pamětní síni S. Feuda v Příboře - pobočky Muzea Novojičínska. 
Výstava nazvaná Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy ... (Důležité 
přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté tradiční tech-
nologie jejich zpracování) představuje široké spektrum autentických arte-
faktů v historickém i prostorovém kontextu, kdy základ tvořený předměty 
pocházejícími z Beskyd, je doplněn analogickými záležitostmi z oblastí vý-
chodní Evropy, produkty mimoevropských přírodních kultur a také vědec-
kými rekonstrukcemi výrobků z období pravěku (např. tzv. Ötziho boty sta-
ré 5000 let či oregonské sandály z lýka pelyňku z období 8000 let př. n. l.; obě 
rekonstrukce bot provedli Petr Hlaváček a Václav Gřešák z Technologické 
fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). Výstava byla realizována v odbor-
né spolupráci s Národopisným oddělením Národního muzea, Náprstkovým 
muzeem – Národní muzeum, Technologickou fakultou Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 
Muzeem regionu Valašsko, Muzeem Těšínska, Muzeem Beskyd Frýdek – 
Místek, Slezským zemským muzeem, Muzeem jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně a Moravským zemským muzeem.

V prostoru Beskyd bylo možné se ještě na počátku 20. století setkat 
s celou řadou jednoduchých technologií zpracování přírodních materiálů 
běžně dostupných lidem, jejichž životní či pracovní prostor bezprostředně 
souvisel s hranicí lesa. Stromy coby klíčová surovinová zásobárna nabízely 
značné množství materiálů, které svými vlastnostmi, tvarem a konzistencí 
potřebovaly jen základní mechanické úpravy a opracování a mohly se pře-
měnit v plně funkční předměty uspokojující celou řadu potřeb. V horských 
lokalitách, do jisté míry izolovaných, nacházely své uplatnění archaické 
technologie ještě v době, kdy modernizace života většiny evropské popu-
lace již znamenala naprosté vzdalování se od přímého využívání přírodních 
surovin provázejících člověka po staletí či spíše po tisíciletí. Průzkumy pro 
Ústředí lidové umělecké výroby v polovině 20. století zachytily v prostoru 
dnešní České republiky ještě několik výrobců, kteří zhotovovali užitečné 
předměty z takových surovin, jako byla kůra, kořeny, tráva, šišky, cizopasné 
houby rostoucí na stromech či léčivá hmota kalus, kterou stromy zacelují 
své rány. Výrobky zhotovené z těchto materiálů lze dnes nalézt v muzeích 
dokumentujících tradiční způsob života našich předků, ale bohužel těchto 
předmětů není příliš mnoho. Pří pohledu na ně a také při porovnání zá-
znamů postupů jejich výroby se nabízí zajímavé analogie jednak s archeo-
logickými nálezy z období středověku i pravěku, ale také s artefakty zho-
tovenými v současnosti či v nedávné době příslušníky domorodých etnik, 
označovaných většinou jako přírodní národy. A tak prakticky totožnou ná-
dobu z kůry, kterou běžně používali pastevci na beskydských salaších ještě 
na přelomu 19. a 20. století, můžeme nalézt například jak ve výbavě pravěké-
ho muže Ötziho z ledovce v oblasti Ötzálských, který žil před 5 000 lety, tak  
i v původním inventáři labradorských Indiánů či v tom současném u Indiánů 
amazonských či Papuánců na Nové Guineji.

V místech, kde rostou ve větším množství stromy, představovala ne-
snadněji dostupný dobře tvárný materiál kůra, která bývala často hojně vy-
užívaná v případě absence kvalitních nástrojů určených pro obrábění tvrd-
ších materiálů. V oblasti Beskyd se používání kůry zejména z jedle a smrku 
udrželo také proto, že tento materiál byl téměř permanentně k dispozici 
dřevařům, uhlířům a pastýřům, kteří sezonně pobývali v jisté izolaci od ji-
ných surovin, a proto maximálně zhodnotili to, co je přímo obklopovalo. Ze 
silnější a pevnější jedlové či smrkové kůry si v lese i na pastvinách budovali 
nouzové přístřešky, které je měly chránit před nepřízní počasí. Kůru, kte-
rá v sobě obsahovala potřebné množství mízy a měla dostatečnou vláčnost, 
bylo možné ohýbat a vytvářet tak jednoduché tašky, kabely a nádoby po-
užívané nejen k transferu potravin, drobnějších předmětů, ale i k uchová-
ní tekutin. Technologie zpracování stromové kůry a samotná výroba tašek  
a kabel nebyla příliš náročná na zručnost ani na nástrojové vybavení. Pomocí 
nože a ostrého dřevěného šídla bylo možné jednoduše zhotovit jak primitiv-
ní víceméně jednorázové transportní předměty, tak konstrukčně i vzhledově 
dokonalejší výrobky. V tradiční kultuře v oblasti Beskyd sortiment výrobků 
zhotovených z různých druhů stromové kůry představoval poměrně široké 

spektrum včetně hudebních nástrojů, kterých se v muzeích dochovalo  
o něco více než běžných intenzivněji namáhaných předmětů.

Velké možnosti upotřebení představovalo rovněž lýko, které figurovalo 
zejména jako vázací materiál. V Beskydech bývalo získáváno nejvíce lýko li-
pové, které se po opracování používalo při výrobě metel, slaměnek, ale také 
často nahrazovalo provazy. Ve starším období se z něho zhotovovala obuv, 
pokrývky hlavy, ale pro sledovanou oblast máme doklady spíše o výrobě 
různých kabel splétaných z lýka. Vedle lýka se lze u mnohých sbírkových 
předmětů z muzeí v prostoru západních Karpat setkat také s kořeny stromů 
coby vázacím materiálem. I zde se jedná o prakticky celosvětově rozšířenou 
záležitost, kdy z lubů kořenů bývaly pleteny i vzhledově velmi krásné a pro-
storné koše.

Při zhotovování nádob lidé vycházeli z přirozených dutin nabízených 
samotnou přírodou, které nebylo třeba již příliš upravovat. Téměř zapo-
menutým materiálem je přírodní útvar, který byl na východní Moravě  
a v horské oblasti Těšínského Slezska označován jako mosor, na Slovensku 
svor. Jedná se o oblitiny narůstající v podobě lubu na živém pařezu jehlič-
nanu. Tento jev vzniká z pařezu stromu, který již v minulosti, za svého ži-
vota, svými kořeny srostl s jiným jedincem svého druhu. Pařez, který se stal 
součástí sousedního stromu, je proto obklopován hojivým pletivem kalu-
sem na okrajích kůry ve snaze růstovými mechanizmy ránu zacelit a zhojit. 
Úplnému zaplnění rány však stojí v cestě hnilobný proces dřeva uprostřed 
pařezu. Vyhníváním původního dřeva se tak vytváří dutý válec, který se již 
svou podobou přímo nabízí k jednoduché výrobě kruhovité nádoby bez ná-
ročných technologií. Z mosoru se vyráběly především solničky, hrotničky 
a črpáky – nádoby sloužící k nabírání vody. Časté bylo využití mosorového 
prstence větších rozměrů ke zpevnění přírodní studánky. Mosory byly v mi-
nulosti vyhledávané zejména pro snadnou zpracovatelnost, pevnost, trvan-
livost a pružnost. 

Další surovinou, jejíž využití máme doloženo od pravěku až do součas-
nosti v různých lidských kulturách v mnoha rozmanitých formách a která 
byla v minulosti i v horských beskydských usedlostech prakticky nepostra-
datelná, je pryskyřice. Pryskyřice tak v rámci každodenních potřeb našla 
hned několik důležitých způsobů upotřebení a na usedlostech bývala vždy 
uchovávaná malá zásoba coby potřebná rezerva. V měkkém stavu sloužila 
jako tmel a po zahřátí v tekutém stavu s ní bylo možné spravovat vyléváním 
například tekoucí nádoby. V sadařství nahrazovala při zatírání štěpů nedo-
stupný štěpařský vosk. Také se z ní připravoval i čihařský lep určený k lapání 
ptáků. V domácnostech se používala jako přísada při domácím vaření mýdla 
a v hospodářství se pryskyřicí, která prošla zahřáním a následným chlad-
nutím, ošetřovaly řemeny hospodářských strojů nebo odstraňovaly štětiny 
prasat při domácích zabíjačkách. Velmi zajímavým, dnes již zapomenutým 
a prakticky neuplatnitelným využitím pryskyřice bylo takzvané nasmolová-
ní oblečení. V chudém prostředí především v různých krizových obdobích, 
kdy byl nedostatek kvalitnějších prostředků, sloužila pryskyřice jako účelný 
prostředek ke svícení, a to zejména ve chlévech a stájích, kde hrozilo odpad-
nutí žhavého oharku z louče, a tím i riziko požáru. Malé kahánky naplněné 
pryskyřicí, která nahrazovala lněný olej, se vyráběly buď ze starších hlině-
ných misek, nebo ze smrkové či jedlové kůry a mohly se snadno postavit na 
příhodnou rovnou plochu. Místo knotu se zapíchlo do hmoty suché dřívko, 
které sloužilo pro snadné rozhoření pryskyřice. Dnes již zajímavou kuriozi-
tou jsou v minulosti hojně používané provizorní lampičky ze šišek určené 
zejména ke svícení venku místo dnešní baterky. Jejich zhotovení bylo nená-
ročné a velmi rychlé. Šiška se zlomila, čímž došlo k vytvoření prohlubně, do 
které se umístila pryskyřice, rovněž opatřená dřívkem pro zapálení.

Na Valašsku a v horské části Těšínska se ještě v 19. století mnoho lidí 
věnovalo ve velkém sběru stromových hub (chorošů). Příkladem ztráty po-
vědomí dnešní společnosti o kdysi nepostradatelné surovině určené ke kaž-
dodenním účelům je právě stromová houba troudnatec kopytovitý – Fomes 
fomentarius. Troudnatec není vzhledem ke své konzistenci jedlý, avšak byl 
sbírán pro využití dužniny klobouku. Na území České a Slovenské republi-
ky se postupem času zpracování chorošů omezilo pouze na regiony se za-
chovalými neudržovanými bukovými lesy. Z troudnatce kopytovitého byla 
využívána plsťovitá dužina, ze které se vyráběly: zápalná hubka k snadnému 
rozdělání ohně, části oděvu (čepice, klobouky, rukavice, lehká obuv, ves-
ty, nátepníčky), ochranné váčky na kapesní hodinky, peněženky a drobné 
ozdobné předměty (např. malé kytičky, bobule plodů). V holičství sloužila 
hmota z troudnatce i jako dohlazující plocha na ostří břitev a také nahrazo-
vala kaučuk při těsnění spár lodí a včelaři upotřebili dužinu při vykuřování 
včelích úlů. Díky některým hojivým účinkům sehrál troudnatec svou roli  

Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy ... (Důležité přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté tradiční technologie jejich zpracování)
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poZvánky

Kulturní OKénKO aneB CO náŠ ČeKá a nemine - v prOsinCi

při léčení ran a zahánění nepříjemných bolestí, a to jak na odlehlých sala-
ších či při praktikách venkovské komunity, tak i v rámci počáteční medicíny. 
Plátky dužiny troudnatce kopytovitého byly používány zejména k lokálnímu 
zastavení krvácení. Tento přípravek vstoupil do širšího povědomí pod latin-
ským názvem fungus chirurgorum. V horských beskydských usedlostech se 
při nehojících ranách přistupovalo také k přikládání zapálené zpracované 
dužiny. Nejdůležitějším produktem z troudnatce kopytovitého byla zápal-
ná hubka – nezbytný artefakt pro rozdělávání ohně, který se udržel až do 
poloviny 19. století.  Zajímavým fenoménem byla výroba pokrývek hlavy, 
její historie je ale velice těžko zachytitelná. Můžeme však předpokládat, že 
po zvládnutí technologie výroby zápalné hubky nebylo problémem vytvo-
řit rovněž primitivní pokrývku hlavy či jinou oděvní součást. Jednoduchý 
chorošový klobouk se snadno zhotovoval v jakémkoliv prostředí bez využití 
speciálních nástrojů. Postačoval pouze ostrý nůž a samorostlá dřevěná pa-
lička. Nejdůležitější z celého postupu výroby bylo nalezení odpovídajícího 
a vhodného exempláře troudnatce kopytovitého. Vhodná houba s hladkým 
nezvrásněným povrchem se odloupla sekerou, nožem nebo dlátem. První 
fází zpracování bylo odstranění svrchní šedé až šedohnědé kůry. Ostrým 
nožem se odřezala povrchová kůra a odstranily póry na spodní straně i jed-
notlivé vrstvy hnědých rourek, až zůstala pouze vrstva okrově rezavé, vato-
vité dužiny. Právě tato dužina se dále zpracovávala. Následovalo její opatrné 
rozklepání na pevné nepružící podložce paličkou se zaoblenými hranami 

na plochý koláč. Hnětením materiálu rukama a opatrným vytahováním v 
prstech se dosahovalo potřebné míry a tloušťky. Tímto způsobem se získal 
snadno tvarovatelný kožovitý plátek, který byl lehký, jemný, vláčný, semišo-
vého vzhledu, hebký na dotek a po pozvolném vyschnutí držel svoji předem 
vytvarovanou podobu. Získaný produkt bylo možné použít jako zápalnou 
hubku (která se velmi snadno vznítila od vykřesaných jisker), nebo jako ma-
teriál pro výrobu oděvních součástek. Klobouky a čepice se z tohoto pro-
duktu tvarovaly za mokra, a to jak na dřevěné formě, tak i pouze v rukách. 
Jednotlivé plátky, se daly dobře sešívat do větších celků, aniž by se materiál 
trhal. 

Škála přírodnin a pracovních postupů byla zcela jistě mnohem širší a 
uvedené příklady pouze nastiňují celou řadu dalších možností. Les byl pro 
člověka v minulosti skutečnou pokladnicí surovin a archaické technologie 
jejich využití zdokumentované v Beskydech odkazují na základní společné 
principy tvořivého přístupu člověka k základnímu snadno dostupnému pří-
rodnímu materiálu.

Výstava Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy ... (Důležité pří-
rodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté tradiční techno-
logie jejich zpracování) byla otevřena v Muzeu novojičínska – Muzeum 
a pamětní síň s. Freuda v příboře 10. října 2012 a potrvá do 21. února 
2013. 

Mgr. Václav Michalička, Muzeum Novojičínska – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře.

Už v minulém Měsíčníku jsme psali o prosincových akcích a prosinec je 
tady. Takže nabídku - nyní upřesněnou - zveřejňujeme ještě jednou.

V neděli 2. prosince začne série adventních koncertů vystoupením hu-
debního uskupení borovanka pod taktovkou pana Lacného. Koncert se usku-
teční od 16.00 hodin v kulturním domě. Vstupné je dobrovolné.

V úterý 4. prosince odpoledne vás zveme na tradiční Mikulášskou jíz-
du spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Od 17.00 h bude na náměstí 
připraven pro všechny děti bohatý program, mimo jiné i o významu adventu a 
o vánočních zvycích, které dodržovali naši předci. 

Ve čtvrtek 6. prosince je pro všechny rodiče a příznivce Základní umě-
lecké školy Příbor připraven vánoční koncert žáků ZUŠ, který se uskuteční 
od 17.00 hodin v refektáři piaristického kláštera.

V sobotu 8. prosince v dopoledních hodinách proběhne na náměstí mi-
kulášský jarmark a na tentýž den od 17.00 h je připraven druhý ze série 
adventních koncertů. Tentokrát vystoupí s vánočním programem Dechový 
orchestr mladých v kulturním domě v příboře. Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 10. prosince od 17.00 h  pořádá v refektáři piaristického 
kláštera Muzeum Novojičínska - Muzeum Příbor ve spolupráci s městem 
Příborem tradiční komponovaný adventní podvečer o tajemném předvá-
nočním čase.

V pátek 14. prosince se město Příbor připojí k celorepublikové akci 
„Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.“ Přijďte si všichni na náměstí od 

14.00 hodin vyzvednout a následně poslat (přesně v 15.15 h) Ježíškovi svá 
přáníčka na balóncích a pojďte s námi překonat celorepublikový rekord z roku 
2008. Balónky s prázdným přáníčkem od nás obdržíte zdarma před akcí. 

V neděli 16. prosince od 16.00 h se uskuteční třetí adventní koncert 
v podání žáků a absolventů základní umělecké školy. Koncert se uskuteční 
v kostele sv. Valentina. Vstupné je dobrovolné.

V sobotu 22. prosince od 17.00 h sérii adventních koncertů uzavře 
společným vystoupením hudební sdružení schola a sdružení hudebníků 
příbor, které se odehraje v Kulturním domě. Opět je vstupné dobrovolné.

V úterý 25. prosince ve farním kostele narození panny Marie se usku-
teční vystoupení chrámového sboru a sdružení hudebníků příbor.

Ihned následující den na Štěpána 26. prosince rozvlní řady kulturního 
domu od 19.00 hodin populární „Elvis presley revival band“. Vstupenky 
v ceně 120,- Kč /os budou v předprodeji v městském informačním centru.

A prosincovou nabídku uzavře tradiční „Živý betlém“ ve čtvrtek  
27. prosince od 17.00 h na příborském náměstí, kde mimo jiné vystoupí  
i děti místních mateřských a základních škol. Za nepříznivého počasí se pro-
gram uskuteční ve farním kostele Narození Panny Marie.

Na všechny akce jste srdečně zváni.
Připravila Věra Váňová, odbor rozvoje Městského úřadu Příbor.  
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Zaujalo nás

  
SO  1.12. 9,00 - 10,30 star. minižáci U 13 BK Příbor    Karviná ZŠ Loma   

  12,00 - 13,30 mlad. minižačky U 12 BK Příbor    SBŠ Ova  B ZŠ Loma   

PÁ  7.12. 18,30 II. liga  ženy BK Příbor   Proton  Zlín MG   

SO  8.12.   I. liga  juniorky U19 BK Příbor   Slavia Kroměříž MG   

SO  8.12. 8,00 - 19,00 turnaj  mini  MIKULAŠCUP     ZŠ Loma   

NE   9.12. 8,00 - 13,00 turnaj  mini  MIKULAŠCUP     ZŠ Loma   

NE   9.12. 14,00 - 15,30 star. minižačky U 13 BK Příbor    BK Frýdek-Místek ZŠ Loma   

NE   9.12. 10,00 I. liga  juniorky U19 BK Příbor   Jiskra Kyjov MG   

PÁ  14.12. 20,15 OP  muži BK Příbor    Vsetín MG   

SO 15.12. 9,00 - 10,30 nejml. minižáci U 11 BK Příbor    NH Ostrava ZŠ Loma   

ST  26.12. 9,00 - 15,00 Štěpánský turnaj  muži, ženy     ZŠ Loma  

PÁ  28.12. 9,00 - 18,00 Vánoční streetbal  chlapci, dívky,     Mini, žáci, dorost ZŠ Loma MG 
  
 

ZaHrada OtevŘená vŠem dětem 
V červnu tohoto roku byly slavnostně ote-

vřeny revitalizované zahrady Mateřské školy 
Kamarád na ulici Frenštátské a Švermově. Obě 
školní zahrady dostaly nový kabát a dětem se ote-
vřelo nádherné místo nejen k pohybu a rozvoji 
fyzické zdatnosti, k podpoře samostatnosti a se-
bevědomí při překonávání obtížnějších překážek, 
ale současně prostor nabízející nové možnosti  
a podněty pro rozvoj fantazie a kreativity dětí. Byl 
vytvořen prostor, který je smysluplně využíván jak 
dětmi z mateřské školy dopoledne, tak dětmi při 
odpoledních návštěvách.  

Na Mateřské škole na Frenštátské ulici byl 
den slavnostního otevření zahrad startovacím 
dnem pro otevření školní zahrady, do této doby 
určené pouze dětem navštěvujících mateřskou 
školu, také veřejnosti. Na podzim navštívily za-
hradu také děti prvních a druhých tříd ze Základní 
školy v Jičínské ulici a jejich pedagogové vědí, že 
v budoucnu zahradu mohou pro zpestření vlastní 
výuky opět využívat. Takto je toto místo nabízeno 
a využíváno v mnohem větší míře ku prospěchu 
dětí celého města. 

Možnost otevřít zahradu všem dětem 
z Příbora přinesl nový projekt výstavby dětské 
zahrady, jehož realizace byla započata v červnu 
roku 2011 a rok po té již byla dána do užívání v té 
podobě, jak ji dnes znáte. Zahrada je otevřena 
veřejnosti denně od 1. 4. do 31. 10. ve všední dny  
i dny pracovního volna ve stanovenou provozní 
dobu. Má svůj návštěvní řád, který říká, pro jakou 
věkovou skupinu jsou zahradní atrakce vhodné, 
vymezuje, za jakých podmínek může návštěvník 
zahradu užívat a jaká omezení musí dodržovat. 
Veškerá omezení, daná návštěvním řádem, jsou 
pro udržení bezpečného a čistého prostoru, kde 
se pohybují děti ve věku do šesti let nutná, ať už 

jde o zákaz vodění psů, či zákaz kouření nebo  
o dodržování pravidel vlastní bezpečnosti a udr-
žování pořádku a hygieny. 

O zahradu pečují a v návštěvních hodinách 
dohlížejí dva správci. Náplní jejich práce je ode-
mykání a zamykání zahrady, péče o zeleň, údržba 
travnatých, kačírkových a hřištích ploch a povr-
chů, pravidelná kontrola bezpečnosti prvků a je-
jich údržba a odstraňování závad, které s bezpeč-
ným provozem souvisí.

Letošní rok otevřené zahrady byl tedy rokem 
zkušebním a proběhl dle očekávání ku prospěchu 
dětí bez větších kolizí. Nebyly naplněny obavy  
o využitelnosti a návštěvnosti daného prostoru. 
Vždyť ve dnech příznivého počasí se zde denně 
vystřídalo průměrně 20 dětí a více v doprovodu 
svých rodičů. V průběhu roku došlo ke dvěma 
úmyslným poškozením zařízení, způsobených 
ve večerních hodinách prokazatelně staršími ná-
vštěvníky zahrady. Jejich odstranění nevyžadovalo 
zvýšené náklady na opravu.

V tuto dobu je již zahrada pro veřejnost 
uzavřena, ale pro děti mateřské školy bude vy- 
užívána i v zimním čase při hrách na sněhu. Dne 
 6. 11. byla slavnostně uklizena a uzamčena k zim-
nímu spánku za pomoci rodičů a dětí naší ma-
teřské školy. Bylo shrabáno a svezeno listí a malí 
„skřítkové“ se svými lampičkami velkým klíčem 
a zaříkávadlem zahradu zamkli na celou dlouhou 
zimu. Děkuji touto cestou rodičům, kteří nám 
v tento den s úklidem pomohli. Může je hřát na 
duši, že svou aktivitou přispěli k podzimnímu 
úklidu zahrady, a co víc, v očích svých dětí mohli 
zaznamenat jiskřičky radosti a spokojenosti.

Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád, Příbor.

KČT PŘÍBOR POŘÁDÁ TURISTICKOU AKCI: 
Skotsko – až na Loch Ness 

Termín: 5. 6. – 16. 6. 2013
Cena zájezdu: 15 000,- Kč – členové KČT  15 500,- Kč – nečlenové 
 14 500,- Kč – děti KČT            15 000,- Kč – děti 

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

přes Německo 
  6. 6. odjezd trajektu  Zebrugge - Hull, nocleh ve čtyřlůžkových 

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

cestou k jezeru Loch Ness ve městě Stirling, poblíž města 
Glasgow - nocleh ve vícelůžkových pokojích, s večeří 

  8. 6. po snídani odjezd ze Stirlingu a příjezd do Bearnock u jezera 
Loch Ness (ubytování ve třílůžkových, nebo pětilůžkových 
pokojích v hostelu), nocleh 

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

zajímavostí Londýna (např. Trafalgarské náměstí s národní 
galerií, parlament, Westminster Abbey, Downing Street, 
Soho s Čínskou čtvrtí, Hyde Park, Buckinghamský palác, Big 
Ben, Tower Bridge, katedrála Sv. Pavla, hrad Tower). Hostel 
v centru Londýna cca 10 min. jízdy od Tower Bridge, ubytování 
v šestilůžkových a osmilůžkových pokojích, nocleh s večeří 

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

14. 6. příjezd do města Bruggy, Belgie (Unesco, prohlídka 
nejkrásnějšího města Belgie - katedrála P. Marie, Kaple             
sv. Kříže, náměstí s tržnicí sukna), nocleh ve vícelůžkových 
pokojích s večeří v městě Bruggy 

15. 6. po snídani odjezd z města směrem do ČR, nocleh v autobusu 
V ceně zájezdu: doprava, 6 x nocleh s polopenzí, trajekty 1x nocleh 

v kajutách. 
Záloha: 7 000,- Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihlášky: Ing. Suchánek Emil, Pionýrů 1512, Příbor 
 556 722 198 (záznamník)  606 711 135,  

email: emil.suchanek@quick.cz 
http: kctpribor.wz.cz 

Basketbalový klub BK Příbor si Vás dovoluje pozvat na basketbalový turnaj
nejmladších minižaček a minižáků

MIKULÁŠCUP 2012 
Termín: 8. – 9. prosince 2012 

Místo: tělocvična ZŠ Npor. Loma Příbor 

Startující: hráčky a hráči narození 1. 1. 2002 a mladší 

Hrací doba: hraje se na 4x8 minut polohrubý čas (čas se zastavuje jen při 
oddechových časech, trestných hodech a střídání. 

Pravidla: dle pravidel minibasketbalu na snížené koše.  
 Každá hráčka/hráč může nastoupit maximálně ve dvou čtvrtinách. 
Hrací míče: GALA CHICAGO vel.5 

Systém turnaje: 6 týmů – každý s každým dle rozpisu. Každé družstvo 5 zápasů. 
 Příborské družstva si zápasy mezi sebou předehrají v týdnu. 
Rozhodčí: deleguje BK Příbor. Každé utkání budou řídit 2 rozhodčí. 

Program: v sobotu 8. 12. 2012 od 8.00 hod.do 19.45 hod. 
viz.rozpis v neděli 9. 12. 2012 od 8.00 hod. do 11.45 hod. 
 plánované vyhlášení výsledků 12.15 hod., ukončení do 13.00 hod. 
Uzávěrka přihlášek: 25. 11. 2012 

Účastníci turnaje: jistí účastníci - děvčata BK Příbor + dvě družstva chlapců BK Příbor 

Pozvané družstva: Basket Ostrava, TJ Lokomotiva Krnov, BK Frýdek-Místek,            
SBŠ Ostrava, BK Rožnov p.R. 

Startovné: 600,- Kč na družstvo splatné při příjezdu na turnaj 

Ceny: každé družstvo dle umístění, nejlepší hráčka/hráč v každém utkání 

Ubytování: v tělocvičně na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku á 20,- Kč
v případě zájmu (na postelích) v DDM Luna Příbor á 60,- Kč

Stravování: v případě zájmu dle telefonické domluvy – jídlo profesionálně
připravené s dovozem a podávané přímo v tělocvičně, snídaně                   
á 20,- Kč, oběd á 65,- Kč, večeře á 55,- Kč. 

Kontakt: Ivo Nedoma, Tel: 777 763 419 ivoned@seznam.cz
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PROGRAM AKCÍ – PROSINEC 2012  
 
 
 

Sobota 1. prosince od 19:00 hod.  
KOLONA 
Kolona frekventantů kurzu tance. 
V programu: polonéza, taneční vystoupení, 
taneční hry a soutěže. Předprodej místenek, 
cena 100,- Kč v BAV klub Příbor. KD Příbor. 
 

BAV klub Příbor  739 080 862 
Neděle  2.  prosince od 16:00 hod.  
I. ADVENTNÍ KONCERT  
Vystoupí hudební uskupení „Borovanka“ 
pod taktovkou pana Iva Lacného. KD Příbor.  
 

Město Příbor  556 455 427/428 
Úterý  4.  prosince od 8:00 hod.  
„BETLÉMY“ 
Výstava potrvá do 17. ledna 2013 
 

 Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
Úterý 4.  prosince  od 17:00 hod.   
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA A SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU  
Náměstí Sigmunda Freuda. 
 

Město Příbor  556 455 427/428 
Úterý 4.  prosince od 17:00 hod.   
„MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU“ 
Přednáší Mgr. Ivana Mutinová, která má 
dlouholetou praxi s metodou kineziologie.  
 

Městská knihovna  556 725 037  
Středa 5.  prosince od 10:00 hod.  
MIKULÁŠ V LUNĚ 
Akce je určena pro maminky s malými dětmi. 
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Čtvrtek 6.  prosince od 17:00 hod.  
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ PŘÍBOR 
Refektář piaristického kláštera. 
 

ZUŠ Příbor   556 725 353 
Pátek 7. listopadu až neděle 9. listopadu  
SEMINÁŘ AIKIDÓ  
Cena: 400,- Kč, členové ZK 300,- Kč, dospělí   
ZK 350,- Kč. Cena zahrnuje stravu, ubytování               
a kurzovné. Při účasti jen na části semináře             
se  účtuje za ubytování 40,- Kč, kurzovné              
60,- Kč/hod. S sebou kimono, sportovní oblečení, 
spací pytel, láhev s pitím a dobrou náladu.  
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029, 
773 650 441, lupikova@lunapribor.cz,  

Sobota 8. prosince od 3:45 hod.  
 „VÁNOČNÍ PRAHA“ 
Jednodenní autobusový zájezd:  
Cena: členové KČT 700,- Kč, nečlenové             
750,- Kč. Cena zahrnuje dopravu, pražského 
průvodce. Odjezd: 3:45 hod. Kopřivnice,     
3:55 hod. Příbor (U Tatry), 4:00 hod.  
Příbor Sokolovna, 4:15 hod. Nový Jičín.  
 

KČT Příbor  737 375 203, KCTPribor@email.cz 
Sobota 8. prosince  
MIKULÁŠSKÝ JARMARK 
Náměstí Sigmunda Freuda. 
 

Technické služby  556 725 046 

Sobota 8. prosince od 15:00 hod.  
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
Vystoupí děti z Dětské misie Příbor. 
Mikulášské balíčky pro děti je možno 
objednat v místní prodejně. KD Hájov. 
 

Kulturní komise Hájov 
Sobota 8. prosince od 17:00 hod.  
II. ADVENTNÍ KONCERT 
Vystoupí Dechový orchestr mladých Příbor.  
Kulturní dům Příbor.  

Město Příbor  556 455 427/428 
Pondělí 10. prosince až pátek14. prosince  
VÁNOČNÍ INSPIRACE,  
ANEB PLNÝ PYTEL NÁPADŮ 
Vystaveny budou betlémy, různé vánoční 
inspirace, nápady na vánoční dárky aj.  
Možnost zakoupení perníčků a dárků.  
Tvořivé dílny: od 16:00 do 18:00 hod.  
Nutno si rezervovat místo. 
Pondělí: FIMO hmota – reliéfní šperk.  
Úterý: PEDIG – vánoční rybka,hvězda… 
Středa: FILCOVÁNÍ - květ (brož).  
Čtvrtek: Falešný PATCHWORK - baňka.  
Pátek: Papírové vánoční přání a jmenovky.  
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Pondělí  10.  prosince od 17:00 hod.  
ADVENTNÍ PODVEČER 
Tradiční komponovaný adventní podvečer       
o tajemném předvánočním čase.  
Refektář piaristického kláštera. Vstup volný.  
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
Úterý 11.  prosince od 15:00 hod.  
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE  
PRO DĚTI A RODIČE 
Budeme vyrábět vánoční papírové dekorace.  
 

Městská knihovna  556 725 037 
Úterý 11. prosince od 18:00 hod.                              
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské. 
 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Pátek 14.  prosince od 14:00 hod.  
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S  PŘÁNÍM    
K JEŽÍŠKOVI 
Od 14:00 hod. bude v přízemí radnice probíhat 
výdej balónků s přáníčkem. Od 15:15 hod. 
proběhne samotné vypouštění balónků.  
Akce je součástí projektu Český Ježíšek.  
 

Město Příbor   556 455 427 / 428 
Neděle  16. prosince od 16:00 hod.   
III. ADVENTNÍ KONCERT 
Koncert žáků a absolventů ZUŠ Příbor.  
Kostel sv. Valentina. 

ZUŠ Příbor   556 725 353 
Pondělí  17.  prosince od 16:00 hod.   
PŘEDVÁNOČNÍ BESEDA K WEBOVÝM 
STRÁNKÁM MĚSTA PŘÍBORA 
Jednací místnost piaristického kláštera.  
 

Město Příbor  556 455 410 

poZvání na kulturní akce
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poZvání na kulturní akce

Pondělí  17.  prosince od 17:00 hod. 
PŘEDVÁNOČNÍ PODVEČER V RYTMU 
BUBNŮ DJEMBE 
Hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. 
Pro ty, kteří nemají vlastní buben, možnost 
zapůjčení.  
Cena: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Úterý 18 .  prosince od 18:00 hod.                              
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské. 
 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Středa 19.  prosince od 15:00 hod.   
MINITURNAJ VE FLORBALU 
Akce pro děti 1. – 4. tříd.  
Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit             
do 17. 12. v Luně Příbor. Startovné 20,- Kč. 
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Sobota 22. prosince od 17:00 hod.   
IV. ADVENTNÍ KONCERT 
Společně vystoupí SCHOLA a Sdružení 
hudebníků Příbor. KD Příbor. 
 

Město Příbor  556 455 427/428 
Pondělí  24.  prosince od 22:00 hod.   
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
Farní kostel Narození Panny Marie. 
 

Římskokatolická farnost Příbor 
Úterý 25.  prosince od 9:30 hod.   
MŠE NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Farní kostel narození Panny Marie. 
 

Římskokatolická farnost Příbor 
Úterý 25. prosince od16:00 hod.  
KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU          
A SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR 
Farní kostel Narození Panny Marie. 

Římskokatolická farnost Příbor, 
Sdružení hudebníků Příbor 

Středa 26.  prosince od 9:30 hod.  
MŠE NA SVÁTEK SV. ŠTEPÁNA 
Farní kostel Narození Panny Marie. 
 

Římskokatolická farnost Příbor 
Středa 26.  prosince od 19:00 hod.   
VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM 
Vstup do sálu od 18:00 hod.  
Předprodej vstupenek od 3. 12. v MIC 
Příbor. Vstupné 120,- Kč. KD Příbor.  
 
 

Elvis Presley Revival Band 
Čtvrtek 27.  prosince od 12:00 hod.   
VÁNOČNÍ TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU 
Deskové hry budou probíhat podle 
turnajových pravidel pro rok 2012. 
Startovné: 30,- Kč, členové kroužku zdarma.  
 
 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Čtvrtek 27.  prosince od 17:00 hod  
TŘÍHODINOVÁ POVÁNOČNÍ SHOW 
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská. 
 

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 
Čtvrtek 27.  prosince od 17:00 hod.  
ŽIVÝ BETLÉM 
Vystoupí mimo jiné i děti mateřských a žáci  

základních škol v Příboře. V případě extrémně 
nepříznivého počasí se akce uskuteční ve 
farním kostele Narození Panny Marie.  
 

Město Příbor a Římskokatolická farnost 
Pátek 28.  prosince od 15:30 hod.  
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Hrajeme na 3 stolech - pálky zapůjčíme. 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské. 
 

BAV klub Příbor 739 080 862 
Neděle  30.  prosince od 8:00 hod.   
POSLEDNÍ POCHOD ROKU KČT PŘÍBOR 
Odjezd autobusu je od zastávky Příbor školy 
v 8:00 hod - linka Kopřivnice, Trnávka, možno 
nastupovat kdekoli, výstupní stanice je Kateřinice 
horní konec. Cíl je V hostinci „U Čechu“, trasa 8 km.  
 
 

KČT Příbor 605 126 090,pav.bilik@seznam.cz 
Pondělí  31.  prosince  od 24:00 hod.   
PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ 
Náměstí Sigmunda Freuda. 

Město Příbor  556 455 427/428 
Úterý 1.  ledna 2013  od 9:30 hod.  
NOVOROČNÍ MŠE 
Farní kostel Narození Panny Marie. 
Probíhající výstava do 8. ledna 2013 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
„ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU PŘÍBOR“  
Galerie v radnici. 

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 427/428 
Probíhající výstava do 21. února 2013  
„KŮRA, LÝKO, CHOROŠE, TRÁVA, 
KOŘENY, PAŘEZY…“  
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 

Zámečnická 117 
Březen až říjen: Út – ne: 9:00 – 16:00 hod. 

 

Rodný dům S. Freuda  556 722 200  
MUZEUM A PAMĚTNÍ  SÍŇ  S .  FREUDA  

Lidická 59, Příbor 
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod. 

Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 
Středa 26. 12.  9:00 – 12:00 hod.  

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

Vysílání denně v 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: středa a neděle. 
Pořady z archivu - sobota. 
Zasedání ZM na www.televize-pribor.cz 
 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY            

Oddělení pro dospělé: 
Pondělí: 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod. 

Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 12:00   14:00  – 18:00 hod. 
 

Oddělení pro mládež: 
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.  

Úterý, čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 
27.12.,28.12. a 31. 12 je knihovna uzavřena!!! 

 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
LOUTKOVÉ DIVADLO "BERÁNEK"  

"O PEJSKOVI A KOČIČCE" 
Hrajeme v úterý 11. 12. a 18. 12  od 17:00 hod.  
Vchod vedle restaurace Neptun z Lidické ulice. 

 

I N FORM AC E  O  A KC Í CH  N AL EZN ET E  T A KÉ  NA :  
www. pr i bor . e u  
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Ochutnejte vánoční menu super rychlého 
internetu a kabelovky zdarma 
Film stažený za pár minut? Online sledování videí bez přerušení? Stabilní rychlost bez výkyvů? Nadělte 
si pod stromeček konečně připojení dle Vašich potřeb a ještě něco navíc. Internet po optice o rychlosti až 
50 Mb/s za speciální akční cenu 349 Kč s DPH a k tomu na výběr z aktualizované nabídky až 67 programů 
kabelové televize. Speciální vánoční nabídku pro obyvatele Příboru připravila společnost RIO Media.

Na rychlosti záleží

Internet po optice je nejmodernější 
technologie na trhu, která umožňuje 
rychlost stahování až 100 Mbit/s. To 
představuje až 10 x vyšší rychlost 
než klasické internetové připojení 
přes kabel nebo ADSL. Co v praxi tato 
rychlost znamená? 
Díky internetu po optice máte stažený 
film za několik minut, písničku v mp3 
formátu za několik vteřin a stejně tak 
rychle pošlete i několik alb plných fo-
tek. Rychlost internetu uvítáte i u sle-
dování videa, které můžete sledovat 
v nejvyšší kvalitě a bez přerušování. 
Internet po optice pro Vás znamená 
úsporu času a pohodlnější práci s  in-
ternetem.

Proč si pořídit kabelovou televizi

Hlavní přednost „kabelovky“ tkví v širo-
ké škále programů. Na rozdíl od nabídky 
střešních antén přijímajících pouze české 
volně šiřitelné vysílání máte k dispozici 
pestrý tematický koktejl více jak 60 tele-
vizních kanálů v českém dabingu. Před-
stavte si mít odteď na výběr z 6 spor-
tovních či 5 dokumentárních programů 
na Vaší televizi.
Další nepřehlédnutelnou výhodou ka-
belové televize je kvalita signálu. Díky 
technologii přenášející signál u kabelo-
vé televize si můžete vychutnat obraz 
a zvuk v digitální kvalitě. Odbíháte často 
od svého oblíbeného seriálu? Zastavte si 
jej až na 15 minut po dobu své nepřítom-
nosti a poté dále pohodlně pokračujte v 
jeho sledování. Nebo Vám celý díl minulý 

týden unikl? Neváhejte a využijte službu 
Nahrávej 7 s možností zpětného zhléd-
nutí vysílání až 7 dní nazpátek. Praktic-
kou pomůckou je také elektronický pro-
gramový průvodce, který Vám přímo na 
obrazovce ukáže právě probíhající, tak 
budoucí TV program všech stanic.

Speciální vánoční nabídka

Věříme, že období vánočních svátků 
je ten správný čas, kdy si naši nabi-
tou programovou nabídku nejvíce vy-
chutnáte, proto si super rychlý inter-
net a kabelovou televizi nyní můžete 
vyzkoušet za sváteční ceny. 50 Mb/s 
internet získáte již za 349 Kč s DPH 
měsíčně. Svou televizní nabídku si poté 
vyberte na našich stránkách
www.riomedia.cz.  

Pribor_A5.indd   1 8. 11. 2012   21:13:12
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***Otevřeno od 4. 12. 2012*** 

Nabízíme Vám denně čerstvé maso a uzenářské 
výrobky nejvyšší kvality. Naše výrobky jsou 

vyráběny jen z masa bez náhražek. 

PROTO JSOU NAŠE VÝROBKY VHODNÉ                    
PRO BEZLEPKOVOU DIETU. 

**********************************

 
Obložené mísy, bůčkové rolády, pečené kýty, 

dárkové balíčky, kolena, nakládaná masa. 

**************************************** 

 
 775 990 718                    www.reznictvigold.cz 
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AKCE do 31. 12. 2012 

PŘI NÁKUPU BRÝLÍ – plastové čočky  
s antireflexní úpravou 

1+1 ZDARMA 
10% SLEVA stálým zákazníkům, seniorům, dětem. 

PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí až pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.           Středa: 8:00 – 12:00 

EVA BOJKOVÁ 
ul. Karla Čapka, Příbor (směrem k Penny Marketu) Tel: 731 517 292 

http://optika.pribor.cz 

reklama
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UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE 
!!! NABÍZEJÍ: !!!! 

 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka) 
 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina) 
 KOKS (ořech I, II ) 

 ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ 
 VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE 

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU 
 PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q 

DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA! 
 ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH 

DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA 
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ 

 NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! 
 PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY 
 PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY 
 DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI 

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 
 

Veškeré informace na tel:  604 68 68 54 

Uhelné sklady Bruzovice 
Areál zemědělského družstva 
PROVOZNÍ DOBA:  PO-PÁ   9-15 hod. 

 ESTETICKÁ a KOREKTIVNÍ ambulance 
Provádíme zdravotní ošetření: 

• Medicinální pedikúra - diabetici, cévní onem. 
• Zdravotní kosmetické ošetření pleti, lifting 
• Permanentní make - up - obočí, rty, linky 
• Akné poradna a ošetření. Výplně vrásek. 
• Prodlužování řas. Trvalá na řasy. Pigmentace. 
• Chemický peeling. Nastřelování náušnic. 

Brušperk www.zdravi-estetika.cz 
Tel: 603 588 092, simona.lipovska@volny.cz

BIOREZONANCE 
Jak přestat kouřit 
www.prestatkouritdnes.cz


TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH 

STROMKŮ A KAPRŮ
Každý den od 10. 12. 2012 

v době od 9:00 do 17:00 hod. 
 V prodeji – smrk, pichlavý smrk, borovice, jedle. 

Každý den od 20. 12. 2012 
v době od 9:00 do 17:00 hod. 

Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova 
 u pana Krejčího. (200 m od budovy Policie ČR) 

KOUPÍM 
PRONAJMU 

ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY 
v Příboře a jeho okolí.  
Prosím nabídněte na  
  604 804 389 

S námi ušetříte peníze 
za plyn od společnosti

Volejte: +420 776 623 420

KOUPÍM LES Tel 603 275 476 

reklama
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PPPŘŘŘEEEDDDVVVÁÁÁNNNOOOČČČNNNÍÍÍ   BBBEEESSSEEEDDDAAA   
KKK   WWWEEEBBBOOOVVVÝÝÝMMM   SSSTTTRRRÁÁÁNNNKKKÁÁÁMMM   MMMĚĚĚSSSTTTAAA   PPPŘŘŘÍÍÍBBBOOORRRAAA  

VVV   pppooonnnddděěělllííí   111777...111222...222000111222   oooddd   111666...000000   hhhoooddd...   

vvv   jjjeeedddnnnaaacccííí   mmmíííssstttnnnooossstttiii   PPPiiiaaarrriiissstttiiiccckkkéééhhhooo   kkklllááášššttteeerrraaa   
 

CChhcceettee  ssee  ssppoolluuppooddíílleett  nnaa  ttvvoorrbběě    
wweebboovvýýcchh  ssttrráánneekk  mměěssttaa??  

MMááttee  nnaa  ttoottoo  ttéémmaa  nněějjaakkéé  ppřřiippoommíínnkkyy??  
MMááttee  zzaajjíímmaavvéé  nnááppaaddyy  nnaa  zzlleeppššeenníí??  

KKddoo  jjiinnýý  nneežž  VVyy,,  oobbččaannéé  nnaaššeehhoo  mměěssttaa,,  bbyyssttee  ssee  mměěllii  
kk  ttoommuuttoo  ttéémmaattuu  vvyyjjááddřřiitt……  

PPřřiijjďďttee  nnáámm  ssdděělliitt  ssvvéé  nnáázzoorryy,,  ttěěššíímmee  ssee  nnaa  VVááss!!  
 

PPPrrraaacccooovvvnnniiiccceee   KKKaaannnccceeelllááářřřeee   vvveeedddeeennnííí   mmměěěssstttaaa   
 

 
 

 

Město Příbor  
pořádá pro občany města Příbora  

všech věkových kategorií 

  

 
VYFOŤTE VAŠI VÁNOČNÍ VÝZDOBU, 

 ZAŠLETE NÁM JI  
na e-mail: kolarova@pribor-mesto.cz  

nebo bolomova@pribor-mesto.cz  
A MŮŽETE VYHRÁT! 

 

Do e-mailu uveďte: 
Jméno, příjmení, svůj věk a text tohoto znění: 

„Zasláním fotografií do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že fotografie 
budou vystaveny na webových stránkách města a budou zpracovány 

zaslané osobní údaje pro účely této soutěže.“ 

 
O konečném vítězi rozhodnete právě Vy, 
v anketě na webových stránkách města. 

Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii. 
 

Těšíme se na vaše fotky a inspirace! 

Město Příbor zve všechny 
děti a rodiče na tradiční 




 
 
 
 

 
 
 
Od 17:00 hod. 
 

Pořad  „OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI“ 
Pavel Novák seznámí děti s předvánočním obdobím. 
Dozvědí se, kdo byl svatý Mikuláš, kdo nosí dárečky 
v jiných zemích nebo jaké zvyky dodržovali naši předci.  
 

Zopakují si názvy všech adventních nedělí. Zazpívají si 
nejen hity, ale i staré české koledy. Kouzelnou vánoční 
atmosféru dokreslí sníh, padající přímo na pódium.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:45 hod.  – PŘÍJEZD KOČÁRU S MIKULÁŠEM,  
                                 PEKELNÁ JÍZDA ČERTŮ 

 
18:00 hod. – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
 
18:30 hod. – PROGRAM PRO DĚTI PLNÝ PÍSNÍ A KOLED 

 

Náměstí S. Freuda 


