
Soutěž Historické město roku 2013 už má 
za sebou své letošní finále. To se uskutečnilo ve 
čtvrtek 17. dubna 2014 ve Španělském sále Praž-
ského hradu za  účasti ministryně pro  místní 
rozvoj p. Věry Jourové, ministra kultury p. Danie-
la Hermana a řady dalších významných hostů.

Příbor se  do  finále nominoval jako vítěz 
krajského kola Moravskoslezského kraje a spolu 
s dalšími třinácti městy netrpělivě očekával výrok 
celostátní poroty. Historickým městem roku 2013 
se stala Chrudim, zástupce a vítěz krajského kola 
Pardubického kraje.

Organizátorem této soutěže je Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska. Členem 
tohoto sdružení, ve kterém je v současnosti regist-
rováno 204 historických měst a obcí ČR, je Příbor 
od roku 1992.
Systematická péče o památky a regeneraci městské 
památkové rezervace začala v našem městě v roce 
1990 a do soutěže jsme se poprvé přihlásili v roce 
1997. Další přihlášky potom následovaly v letech 
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2013 a 2014. 
Za tu dobu jsme se stali celkem šestkrát krajský-
mi vítězi a na hlavní cenu jsme byli nominováni 
za roky 2002 a 2012.

Program regenerace byl od roku 1993 podpo-
řen Ministerstvem kultury finančními příspěvky, 
které byly určeny na opravy památek nejen obec-
ních, ale i  církevních a  rovněž památek ve 
vlastnictví fyzických a právnických osob. Z  to-
hoto programu město získalo téměř 50 mil. Kč, 
další prostředky byly v posledních několika le-
tech získány ze zdrojů Evropské unie. Z  těchto 
prostředků byly opraveny téměř všechny památ-
ky ve vlastnictví města, církevní stavby a většině 
vlastníkům měšťanských domů byly poskytnuty 
příspěvky na jejich opravy. Mezi nejvýznamnější 
akce regenerace patří obnova piaristického kláš-
tera, která byla zahájena v roce 1993 a ukončena 
v závěru roku 2012, nebo také rekonstrukce rod-
ného domu S. Freuda a vznik muzea, které bylo 

slavnostně otevřeno v  roce 2006 u  příležitosti 
150. výročí narození světoznámého zakladatele 
psychoanalýzy.

Převážně z vlastních prostředků města byla 
v roce 2000 provedena předlažba náměstí a při-
lehlých podloubí a zřízeno nové veřejné osvětlení. 
Po  celou dobu probíhala souběžně s  výměnou 
inženýrských sítí předlažba ulic a uliček v his-
torickém centru města. Příborské zastupitelstvo 
se může pochlubit rovněž tím, že zřídilo vlast-
ní finanční fond regenerace, ze kterého každým 
rokem přispívá na opravy ostatních domů, které 
tvoří součást památkového jádra města.

Je proto na  místě poděkovat všem, kteří 
se na tomto díle v minulosti podíleli, i těm, kte-
ří v něm pokračují. Nelze nevzpomenout bývalé 
místostarosty města p. Jana Monsporta a p. Bedři-
cha Turka, bývalé zaměstnance Městského úřadu 
v Příboře p. Jana Černocha, p. Alenu Raškovou, 
p. Jitku Pechovou a bývalého ředitele Technických 
služeb p. Josefa Kiszu. Z těch současných potom p. 
Jaroslava Šimíčka, p. Renátu Šablaturovou , sl. Pe-
tru Martinákovou, p. Jiřího Hajdu a p. Kamilu 
Nenutilovou, kteří se zabývají státními a evrop-
skými dotacemi. Nelze ani zapomenout na členy 
Komise pro regeneraci městské památkové rezer-
vace, která v různém složení tuto problematiku 
řeší více jak dvacet let. 

Kulturní bohatství ale není jen regenerace pa-
mátek. Spolu s ní je to péče o nehmotné dědictví, 
kulturu, zachování tradic, zvyků a obyčejů. A tady 
patří jistě největší poděkování pracovníkům Mu-
zea Novojičínska v čele se  současným vedoucím 
pobočky v Příboře p. Václavem Michaličkou a všem 
dalším, kteří tuto činnost a aktivity provozují a pod-
porují. O tom, že se o Příboře ví, svědčí rovněž fakt, 
že se město v roce 2010 stalo nositelem Národního 
zahájení Dnů evropského dědictví. Mezi mimořád-
ná uznání patří skutečnost, že v roce 2007 získalo 
město cenu „Gloria Musealis“ za mimořádný po-
čin v oblasti muzejnictví a záchranu rodného domu 
Sigmunda Freuda.

To, že program regenerace městské památko-
vé rezervace není ukončen, je zřejmé. V letošním 
roce bude proto zahájena revitalizace piaristické 
zahrady, která by měla nejen místním občanům, 
ale i turistům poskytnout klidné a kulturní zázemí. 
Dále budou pokračovat opravy komunikací, uli-
ček a chodníků ve staré části města pod kostelem 
a opravy měšťanských domů na náměstí. To budou 
další argumenty k tomu, aby se Příbor v nejbližších 
letech historickým městem roku stal.

Foto: Irena Nedomová

Reportáž v LTV Příbor, 30 minutové zpravodajství 

s premiérou 27. 4. 2014.
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91. schůze RM v mimořádném termínu ze dne 12. března 2014 projednala jednací 

body, z nichž mj. vybírám:

- Po projednání připomínek k  1. změně rozpočtu zapracovala své návrhy změn 

do konečného návrhu.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit návrh 1. změny rozpočtu města 

Příbora na rok 2014 v následujících objemech:

Příjmy 143 788,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 2014 
o 6 274,00 tis. Kč

Výdaje 162 627,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 2014 
o 29 121,00 tis. Kč

Financování   18 839,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 2014 
o 22 847,00 tis. Kč

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého a upraveného návrhu 1. změny    

rozpočtu města Příbora na rok 2014.

- Schválila Smlouvu o výpůjčce movitého majetku – varhan Rieger - Kloss z Obřadní 

smuteční síně, ul. Ostravská v Příboře Římskokatolické farnosti, ul. Stojanova 364, 

Příbor.

92. schůze RM ze  dne 18. března 2014 projednala jednací body, z  nichž mj. 

vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.

- Vzala na  vědomí zprávu o  kontrole OFK o  nápravě nedostatků při  vymáhání 

dlužného nájemného za  užívání obecních bytů, zjištěných kontrolou uloženou 

usnesením Rady města Příbora č. 49/20/2 ze dne 16. 10. 2012.

- Uložila předložit zprávu o plnění a výsledcích nápravných opatření (pokyn ředitele 

ze dne 30.01.2013) k odstranění nedostatků vymáhání dlužného nájemného pro kaž-

dý jednotlivý případ zjištěný kontrolou dne 16.10.2012 a  následnou kontrolou 

provedenou ve dnech od 04.02.2014 do 03.03.2014.

- Uložila předložit právní rozbor důsledků nálezů zjištěných kontrolou vymáhání 

dlužného nájemného u SMMP s.r.o.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější na-

bídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy ulic Josefa Hory a Remešova v Příboře“, 

kterou podal uchazeč VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva, 

IČ 27828417, a podmínila podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem přidělením 

fi nančních prostředků na realizaci díla z rozpočtu města Příbora na rok 2014.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce akce „Rekonstrukce elektroinstalace v  domě č.p. 1300-1303 ul. Fučíkova 

v Příboře“ s úpravou termínu podání nabídky do 08.04.2014.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1300-1303 

ul. Fučíkova v Příboře“ v souladu s usnesením RM č. 92/10/1.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce akce „Stavební úpravy bytových domů č.p. 1483-1485 a 1486-1488 ul. U Tatry 

v Příboře“ s úpravou termínu podání nabídky 08.04.2014.

- Uložila zveřejnit výzvu ke  zpracování nabídky k  veřejné zakázce malého roz-

sahu na stavební práce na akci „Stavební úpravy bytových domů č.p. 1483-1485 

a 1486-1488 ul. U Tatry v Příboře“ v souladu s usnesením RM č. 92/11/1.

- Vzala na vědomí pořadí nabídek dle nabídkové ceny k veřejné zakázce „Výměna 

PVC na schodišti bytových domů č.p. 1483, 1484 a 1486 ul. U Tatry“.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější na-

bídky k veřejné zakázce „Výměna PVC na schodišti bytových domů č.p. 1483, 1484 

a 1486 ul. U Tatry“, kterou podal uchazeč B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16,

702 00 Ostrava 2, IČ 25392077.

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 

odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurz-

ních komisích, KONKURZNÍ KOMISI na  obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 

příspěvková  organizace“ ve složení:

 předseda komise -  Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

 členové komise –  Mgr. Pavel Netušil; Ing. Daniel Cinař, DiS;  paní Zdeňka Krišková; 

paní Ivana Žárská; Mgr. Jarmila Španihelová.

- Schválila Povodňový plán města Příbora zpracovaný v prosinci 2013 společností 

ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno.

- Schválila postup pro zpracování návrhů řešení benátské lávky přes Lubinu dle va-

rianty č. 3a uvedené v důvodové zprávě.

- Schválila uvolnění částky ve výši 10.285 Kč z  §3745 výdajové části rozpočtu města 

Příbora pro rok 2014 na ošetření památného „liliovník u muzea“, rostoucího na po-

zemku p. č. 1383/3 k. ú. i obec Příbor.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Pořízení traktorové 

sekačky“, kterou realizují Technické služby města Příbora.

- Vzala na vědomí první verzi pracovního materiálu pro nájem areálu městského 

koupaliště od 01.01.2015.

- Schválila Dohodu o narovnání s Moravskoslezským krajem k poskytnuté dotaci 

na projekt s názvem „PD – Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře“.

93. schůze RM ze  dne 18. března 2014 projednala jednací body, z  nichž mj. 

vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z výborů a komisí.

- Uložila na  základě výsledků kontroly uložené usnesením Rady města Příbora 

č. 49/20/2 ze dne 16.10.2012, výsledků kontroly uložené usnesením Rady města 

Příbora č. 86/26/2 ze dne 17.12.2013 a právního rozboru důsledků nálezů zjištěných 

kontrolami vymáhání dlužného nájemného připravit podklady pro rozhodnutí ve 

věci zjištěného porušování povinností komisionáře podle komisionářské smlouvy 

mezi městem Příborem a SMMP, s.r.o.

- Uložila na základě studie proveditelnosti „Řešení správy nemovitostí města Příbora“ 

z 10.02.2014, zpracované společností Dynatech, s.r.o., připravit podklady pro roz-

hodnutí o dalším postupu města při správě nemovitostí v současnosti komisionálně 

spravovaných SMMP, s.r.o. 

- Uložila vypracovat seznam dlužníků na nájemném u obecních bytů s dluhem vyšším 

10 tis. Kč a tento seznam doložit všemi doklady prokazujícími postup při vymáhání 

u jednotlivých pohledávek.

- Uložila prošetřit, zda a z jakých příčin dochází k neoprávněnému úniku informací 

ze schůzí RM.

- Vzala na vědomí právní rozbor důsledků nálezů zjištěných kontrolou vymáhání 

dlužného nájemného SMMP s.r.o. 

- Schválila rozdělení části zůstatku 354 tis.  Kč vzniklého při  plnění fi nančního 

plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy za rok 2013 

následovně:

- 182 tis. Kč - prostředky na úhradu části nákladů na výměnu plastových oken 

pro nájemníky, kteří si na vlastní náklady plastová okna před revitalizaci byto-

vých domů pořídili (viz usnesení RM č. 77/34/1 ze dne 24.09.2013 a usnesení 

č. 93/28 ze dne 08.04.2014),

- 172 tis. Kč - navýšení rezervy fi nančního plánu údržby, oprav a investic DBF. 

- Doporučila zastupitelstvu města převést zbývající částku ve výši 200 tis. Kč ze zů-

statku plánu údržby a oprav bytového fondu z roku 2013 do rozpočtu města.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o výsledku inventa-

rizace majetku města Příbora za rok 2013.

- Nevyhověla žádosti Školy života, o. p. s., Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín, o poskyt-

nutí fi nančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním 

sociální služby, a to z toho důvodu, že občané města Příbora tyto služby nevyužívali.

- Projednala výsledky výběrového řízení na  výběr dodavatele k  veřejné zakázce 

s názvem „Pořízení traktorové sekačky“, kterou realizují Technické služby města 

Příbora bez připomínek.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města uzavřít smlouvu o výpůjčce 

částí pozemků parc. č. 1369, 1378 a 126/1 vše v k. ú. a obci Příbor za účelem umís-

tění zařízení elektronických informačních panelů s jízdními řády včetně elektro 

přípojek NN, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi půjčitelem městem 

Příborem a vypůjčitelem právnickou osobou KODIS s. r. o., Na Hradbách 1440/16, 

702 00 Ostrava, na dobu neurčitou. Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat nemovitosti – 

pozemky parc. č. 2797/11 orná půda o výměře 1273 m2 a parc. č. 2797/23 orná půda 

o výměře 1142 m2, oba v k. ú. a obci Příbor,  k zemědělskému využití, od 01.10.2014 

na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou ke dni 30.09. běžného roku, za roční 

nájemné v minimální výši 339 Kč s každoročním navýšením ročního nájmu o výši 

odpovídající infl aci dle ČSÚ za předcházející rok, splatné v jedné částce vždy ke dni 

01.10. ročně pozadu. Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.

- Schválila uzavření dodatku č. 1 mezi městem Příborem a Local TV Plus, spol. s r.o.  

Klimkovice ke smlouvě č. 240/2011/RS/KCR o zajištění lokálního televizního vysí-

lání spočívajícího ve změně vysílacího schématu ze 14 minut na 28 minut a změně 

ceny dle podkladového materiálu.

- Schválila uzavření dodatku č. 2 mezi městem Příborem a Mgr. Irenou Nedomovou 

ke smlouvě č. 405/2012/RS/KVM o poskytování činností televizního vysílání Local 

TV Příbor spočívajícího ve změně vysílacího schématu ze 14 minut na 28 minut.

- Rozhodla v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o  výběru nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce „Oprava komunikací v Příboře – 2014“, kterou podala 

fi rma ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 787 43 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ.

- Schválila uzavření a obsah smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností 

ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 787 43 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ na akci 

„Oprava komunikací v Příboře – 2014“ za cenu 2 540 983,00 Kč s DPH.

- Schválila zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce na  stavební práce s  názvem 

Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře zadávané v otevřeném řízení 

dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

- Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění, hodnoticí komisi veřejné zakázky Revitalizace zahrady piaristického kláštera 

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
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v Příboře ve složení Lubomír Baláš, Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Jiří Hajda, Ing. Pavla 

Kašubová, Ing. Milan Strakoš.

- Jmenovala dle § 74 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v plat-

ném znění, tyto náhradníky členů hodnoticí komise veřejné zakázky Revitalizace 

zahrady piaristického kláštera v Příboře: Ing. Jiří Zapletal, Emil Šilar, Bc. Martina 

Limberková, Ing. Eva Chrobáková, Ing. Jana Svobodová.

- Stanovila dle § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění, že hodnoticí komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek.

- Stanovila dle § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění, že hodnoticí komise provede posouzení kvalifi kace uchazeče o veřejnou 

zakázku.

- Uložila v souladu s § 146 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných za-

kázkách, v platném znění, zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace zahrady piaristického kláštera 

v Příboře ve Věstníku veřejných zakázek.

- Vzala na vědomí žádost některých občanů města o zařazení fi nanční částky pro in-

vestiční akci prodloužení vodovodu, kanalizace a plynovodu Na Nivách do rozpočtu 

města.

- Konstatovala, že v rozpočtu města v roce 2014 nejsou vyčleněny fi nanční prostředky 

pro investiční akci prodloužení vodovodu, kanalizace a plynovodu Na Nivách.

- Doporučila žadatelům o fi nanční částky pro investiční akci prodloužení vodovodu, 

kanalizace a plynovodu Na Nivách uplatnit žádost při tvorbě rozpočtu města na rok 

2015.

- Uložila Správě majetku města Příbora s.r.o. rozšířit předmět nájmu LUNĚ PŘÍBOR, 

středisku volného času, p. o. ve smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřenou 

mezi Správou majetku města Příbora s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor a LUNOU 

PŘÍBOR, střediskem volného času, p. o., Dukelská 1346, 742 58 Příbor ze  dne 

30.04.2009 o nebytové prostory v 2NP budovy bývalé ZŠ Dukelské o výměře 48 m2.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit v  rámci 2. změny rozpočtu na  rok 

2014 přesun fi nančních prostředků z položky 4359 – Klub vojenských důchodců 

a Klub důchodců TATRY Příbor do položky 3421 – středisko volného času LUNA 

– příspěvek na provozní činnost.

paragraf text částka v Kč
4359 Klub vojenských důchodců,

Klub důchodců Tatry Příbor
-31 000

3421 Středisko volného času LUNA
– příspěvek na provozní činnost

31 000

celkem 0

- Zrušila Pravidla pro vysílání městského rozhlasu v Příboře schválená usnesením 

RM č. 83/25/2 ze dne 26.11.2013, a to ke dni 15.04.2014.

- Schválila Pravidla pro  vysílání městského rozhlasu v  Příboře s  účinností 

od 15.04.2014.

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit fi nanční prostředky na velkou údržbu 

sportovních zařízení v roce 2014 následovně:

 TJ Příbor:

- 190 tis. Kč – výměna oken a dveří na stadionu kopané. 

- 240 tis. Kč – výměna podlahy ve sportovní hale na Štramberské ulici.

-   40 tis. Kč – oprava oplocení a skladu antuky v areálu tenisových kurtů. 

 TJ Sokol Příbor:

- 100 tis. Kč - částečná výměna elektroinstalace v objektu sokolovny.

Zpracoval dne 18. dubna 2014 Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor

Újma za narušení dovolené
Nový občanský zákoník zavádí institut takzvané újmy za na-

rušení dovolené. Pokud cestovní kancelář například nedopraví své 
klienty do požadovaného letoviska, budou po ní moci požadovat 
nejenom navrácení ceny zájezdu, ale i náhradu újmy za narušení 
dovolené, tedy určitou formu nemajetkové újmy. Náhrada této 
újmy by měla být hrazena zejména v případech, kdy je zájezd zcela 
zmařen nebo podstatně zkrácen, například pokud rekreanti uvízli 
několik dní na letišti, nebo byli ubytováni v nevyhovujícím hotelu. 
Neměla by naopak dopadat na  banální případy, jako například 
hodinové zpoždění letu. Stejně tak nebudou cestovní kanceláře 
povinny hradit újmu vzniklou v důsledku mimořádných situací, 
které nemohly předpokládat (například nepřízeň počasí nebo 
požár). Konkrétní výše náhrady bude vždy posuzována podle 
míry porušení smluvních podmínek ze strany cestovní kance-
láře. Zohledněny by přitom měly být i další okolnosti zájezdu jako 
například jeho cena, účel či osobní význam pro rekreanta.

Okolnosti, které vylučují protiprávnost
V některých případech dochází k situacím, kdy sice určitá osoba 

újmu prokazatelně způsobila, nicméně bylo by zcela nevhodné 
po ní požadovat její náhradu. Typickým příkladem je újma způ-
sobená při nutné obraně. Pokud někdo někoho fyzicky napadne 
a ten mu v obraně rozbije hodinky, útočník nemá právo požadovat 
náhradu škody. Toto pravidlo však neplatí absolutně. Vyloučení 
povinnosti hradit škodu například nenastane, pokud je  obrana 
zjevně nepřiměřená. Obdobná situace nastává, pokud někdo 
způsobí újmu v krajní nouzi. Za tu jsou považovány mimořádné 
situace, při kterých dochází k přímému ohrožení života či majetku. 
Pokud někdo při hašení požáru ve svém bytě vytopí i sousední byty, 
nebude povinen hradit takto způsobenou škodu. Ani toto pravidlo 
však neplatí absolutně. Neuplatní se například, pokud by uvedená 
osoba vyvolala požár sama, nebo měla zjevně možnost nebezpečí 
zažehnat šetrnějším způsobem. Pro toho, kdo se ocitá v krajní 
nouzi, nebo je nucen se bránit, je zpravidla velice obtížné určit, 
jak intenzivnímu nebezpečí skutečně čelí. Nový občanský záko-
ník proto výslovně uvádí, že při posuzování jednotlivých případů 
krajní nouze a nutné obrany je třeba přihlédnout k takzvanému 
omluvitelnému vzrušení mysli. Pokud osoba při hašení požáru 

vytopí okolní byty, ačkoli by stačilo oheň udusit přikrývkou, lze toto 
jednání za určitých okolností omluvit strachem osoby, tedy jejím 
omluvitelným vzrušením mysli.

Náhrada za ublížení na zdraví a usmrcení
Kdo způsobí jinému ublížení na zdraví (například zlomeninu, 

zranění, které vede k amputaci končetiny nebo ochrnutí) je povinen 
poskytnout mu (peněžitou) náhradu. Stejně tak ten, kdo usmrtí 
člověka, je  povinen (peněžně) odškodnit pozůstalé (manžela, 
děti, rodiče a další osoby, které byly usmrcenému blízké). Dosud 
určovaly výši sumy tabulky. Podle nich činí náhrada za ochrnutí 
na všechny čtyři končetiny maximálně 360 000 korun. V případě 
usmrcení blízké osoby dostal manžel 240 000 korun. Nový ob-
čanský zákoník již žádné tabulky neobsahuje a neomezuje soudce 
v  tom, aby určil spravedlivou náhradu po zohlednění veškerých 
okolnosti případu. Soudy navíc budou moci lépe přizpůsobit 
výši náhrady relevantním okolnostem a rozlišovat například to, 
zda k amputaci končetiny došlo u vědce, anebo talentovaného 
sportovce, zda pozůstalý manžel, který má být odškodněn, 
s manželkou již nežil patnáct let, anebo s ní naopak měl velmi 
blízký celoživotní vztah.

Bezdůvodné obohacení
Bezdůvodné obohacení bylo dosud defi nováno jako majetko-

vý prospěch bez právního důvodu. Nový občanský zákoník tuto 
defi nici mírně upravuje, když namísto formulace „bez právního 
důvodu“ hovoří o obohacení bez „spravedlivého důvodu“. Cílem 
je podle ministerstva vnitra upozornit na fakt, že ne každý případ 
obohacení, u kterého nelze dovodit právní důvod, je nutné považo-
vat za bezdůvodné obohacení. Pokud dostane číšník spropitné, je to 
možné považovat za obohacení bez právního důvodu, jistě však ne 
za obohacení bez spravedlivého důvodu. Platí zásada, že ten, kdo 
se bezdůvodně obohatil, by měl ochuzenému veškerý majetkový 
prospěch vrátit. Starý občanský zákoník v  této souvislosti příliš 
nerozlišoval, zda se jedná o obohaceného v dobré či zlé víře, tedy 
zda obohacený věděl, že na plnění neměl spravedlivý nárok. Nový 
občanský zákoník toto pravidlo změnil, když uvádí, že poctivý 
obohacený musí vrátit prospěch pouze do té míry, v jaké jeho 
obohacení trvá v době, kdy ho o vrácení požádá ochuzený.

NOVÉ ÚPRAVY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
JUDr. Radomír Velička, právník Městského úřadu v Příboře

PRÁVNÍ RUBRIKA IV.
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Volby do Evropského parlamentu se budou na území České re-
publiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. 
května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Důležitá novinka vyplývající z  ustanovení § 28 odst. 4 písm. e) 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů:

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v  rámci území České 
republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v místě původního 
bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné 
předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. květ-
na 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti 
v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat 
ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy 
a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským 
průkazem s aktuálními údaji).

Upozornění městského úřadu:
Občan může o voličský průkaz požádat pouze do 08. května 2014. 
Přestože se jedná o státní svátek, bude na Městském úřadě Příbor 

dne 8. května 2014 v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin 
služba zajišťující vyřizování voličských průkazů.

Další informace:
Více informací získáte na webových stránkách města: www.pribor.eu 
v sekci volby (volby do Evropského parlamentu), na úřední desce města
a na webových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz.

Volební místnosti se v Příboře nacházejí:
Okrsek č. 1 -   Základní škola Příbor, Jičínská č. p. 486, Příbor
Okrsek č. 2 -   Základní škola Příbor, Jičínská č. p. 486, Příbor
Okrsek č. 3 -   Bývalá Základní škola, Dukelská č. p. 1346, Příbor
Okrsek č. 4 -   Bývalá Základní škola, Dukelská č. p. 1346, Příbor
Okrsek č. 5 -   Bývalá Základní škola, Dukelská č. p. 1346, Příbor
Okrsek č. 6 -   ZŠ Npor. Loma, Školní č. p. 1510, Příbor
Okrsek č. 7 -   ZŠ Npor. Loma, Školní č. p. 1510, Příbor
Okrsek č. 8 -   ZŠ Npor. Loma, Školní č. p. 1510, Příbor
Okrsek č. 9 -   Obecní dům č. p. 87, místní část Hájov
Okrsek č. 10 - Místnost Osadního výboru č. p. 2, místní část Prchalov 

Dne 14. dubna 2014 podalo město Příbor žádost k evropskému  Operačnímu programu Životní prostředí o poskytnutí dotace na podporu 
domácího kompostování – tedy na nákup kompostérů pro domácnosti. Podání žádosti navazuje na výsledek závazného průzkumu zájmu, který 
město provedlo v prosinci 2013 a začátkem roku 2014. Občané měli možnost se přihlásit k odběru kompostéru nebo odvětrávaného koše. Ke dni 
podání žádosti se přihlásilo 502 žadatelů, z nich 470 se přihlásilo k odběru kompostéru. Seznam žadatelů je pro jejich kontrolu zveřejněn na webo-
vých stránkách města  www.pribor.eu, dále je možno do něj nahlédnout v informačním centru v budově městského úřadu na náměstí S. Freuda 
č. 19 nebo v kanceláři životního prostředí MÚ Příbor, Freudova č. 118.

Jak bylo ověřeno u poskytovatele dotace, tato dotační výzva se vztahuje pouze na kompostéry, nikoliv na odvětrávané koše. V případě, že podaná 
žádost o dotaci bude úspěšná a projekt bude podpořen, obdrží občané od města k zapůjčení pouze kompostéry. Průzkum zájmu dosud není plně 
uzavřen, občané ještě mohou projevit zájem o dodání kompostérů.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

KOMPOSTÉRY

Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy, Městský úřad Příbor

Libuše Volná, odbor rozvoje města – životní prostředí, Městský úřad Příbor

Anděla Jurásková 
Marie Podžorná
Ludmila Šefl ová
Vladimír Štaff 

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU

Zdenka Pešatová
Miroslav Kratochvil 
Zdenka Schaff elhoferová 
Jan Pukovec

Jan Pospíšil
Ludmila Mocková 
Ludmila Salvetová 
Ludmila Máchová 

Pavel Šrámek
Marta Liberdová 
Helena Žabenská 

Zdenka Dušánková 
Josef Tobiczyk
Milada Hlubíková

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:

Jaroslav Brus Marta Odložilíková Miluše Michálková 

BLAHOPŘÁNÍ

Sylvie Klocková 
Marie Velfelová 

Realizováno v rámci projektu „Optimalizace a efektivizace klíčových procesů 

na Městském úřadu Příbor ve vazbě na eliminaci dopadů

fi nanční krize“, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00049.

Tento projekt je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

VEŘEJNÁ BESEDA S OBČANY

Vedení města Příbora zve občany na veřejnou besedu na tato témata:
 informace o dalším rozvoji města,
 informace o  investičních akcích města včetně plánovaných akcí 

pro rok 2015,
 projekt wellness centra.
Beseda se uskuteční v zasedací místnosti piaristického kláštera

v úterý 6. května 2014, začátek v 17:00 hodin.
Přijďte se, vážení spoluobčané, podělit o své názory, 

které ovlivní život města v příštích obdobích.

K diskuzi Vás srdečně zvou Ing. Milan Strakoš, starosta

a Ing. Dana Forišková Ph.D., místostarostka.

Koncem měsíce dubna byla zahájena postupná distribuce slože-
nek na úhradu poplatku za komunální odpad pro letošní rok. Složenky 
budou občanům města, vč. místních částí Hájov a Prchalov, vloženy 
do poštovních schránek. Poplatek byl pro letošní rok stanoven ve výši 
468,- Kč za osobu a splatnost je stanovena v termínu do 31. května 2014 
(viz Měsíčník duben 2014).

• Poplatek je možné uhradit v pokladně městského úřadu.

Provozní doba:
Pondělí, středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30 hod.
Úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00  12:00 – 13:00 hod.

• Dále také bankovním převodem s použitím variabilního symbolu 
ze složenky.

Pokud již došlo k úhradě Vašeho poplatku, tak prosím na doručenou 
složenku nereagujte.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat 556 455 434.

INFORMACE PRO OBČANY 

K DISTRIBUCI SLOŽENEK

NA ÚHRADU POPLATKU 

ZA ODPADY PRO ROK 2014

Alice Buczková, odbor fi nanční a kontrolní, Městský úřad Příbor
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Občané města Příbora mají opět možnost zapojit se do elektronic-
kých aukcí na nákup elektrické energie a plynu. Elektronické aukce jsou 
možností, jak snížit náklady na energie a dosáhnout tak někdy i značných 
úspor. Přihlásit se do aukce a odevzdat nutné podklady je možno ve dnech 
12. 5., 15. 5., 19. 5. a  22. 5. 2014  v době od 14 – 17 hodin. V uvedené 
dny budou v zasedací místnosti městského úřadu (přízemí naproti in-
formačnímu centru) zájemcům k dispozici zástupci fi rmy eCentre a.s., 
která elektronické aukce organizuje. 

Dle sdělení pracovníků eCentre je účast v aukci bezplatná a k ničemu 
občany nezavazuje. Až podle výsledku aukce se občané rozhodnou, zda 
je pro ně vysoutěžená cena výhodná a zda přejdou k novému dodavateli 
a uzavřou s ním smlouvu.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce
• Kopie smlouvy s dodavatelem, včetně dodatků a všeobecných obchod-

ních podmínek (Elektřina / Zemní plyn).
• Kopie posledního ročního vyúčtování - všechny stránky (Elektřina / 

Zemní plyn).
• Informaci od kdy - do kdy je platná vaše stávající smlouva a délka 

výpovědní doby.
• Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení způ-

sobu plateb záloh.
• Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem.

Další informace poskytne: Ing. Karel Kozelský, obchodní partner 
eCentre a.s., tel. 732 355 964, e-mail: karel.kozelsky@partnerecentre.cz

Vývoj daňových příjmů je za první tři měsíce letošního roku nad očekávání dobrý. Příjmy z daní byly pro letošní rok naplánovány v částce 
78 mil. Kč a skutečně přijaté daňové příjmy za 1. čtvrtletí letošního roku dosáhly hodnoty 20,95 mil. Kč, což je 26,6%  z celkových plánovaných 
příjmů. Tato hodnota zároveň odpovídá příjmům, které město získalo za stejné období minulého roku.

Daňové příjmy představují v rozpočtu města více jak 50% veškerých příjmů po odečtení speciálních dotací, ať už ze státního rozpočtu, nebo 
dotací Evropské unie.

Celkové příjmy města jsou po první změně rozpočtu, kterou zastupitelé schválili, naplánovány ve výši 143,8 mil. Kč. Naproti tomu schválené 
výdaje města dosahují částky 162,6 mil. Kč a rozdíl ve výši 18,8 mil. Kč je pokryt především z volných prostředků, které má město na svých účtech.

ELEKTRONICKÉ AUKCE NA ELEKTŘINU A PLYN PRO OBČANY

K VÝVOJI DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje Městského úřadu Příbor

Ing. Milan Strakoš, starosta

Vytvořením tržního prostředí v oblasti dodávky elektrické energie 
a plynu, vzniklo širší spektrum dodavatelů těchto služeb, kteří se před-
hánějí v  tom, kdo z nich je na  trhu pro nás spotřebitele výhodnější. 
Na jednu stranu je to dobré, jelikož můžeme tyto služby nakoupit za vý-
hodnější cenu, a tím ušetřit nemalé finanční prostředky. Neuváženým 
podpisem smlouvy však můžeme naopak o nemalé finanční prostředky 
přijít. Pakliže uvažujete o změně dodavatele uvedených služeb, je dobré 
dbát minimálně těchto zásad:
1) Předem si jednotlivé cenové nabídky dodavatelů porovnat a vy-

brat toho výhodnějšího. K tomu nám z pohledu ceny může kvalitně 
posloužit například kalkulátor Energetického regulačního úřadu (do-
stupný na: www.eru.cz).  Zde je uvedena většina dodavatelů v rámci 
celého území ČR, kteří souhlasili se zveřejněním svých ceníků v kal-
kulátoru. Cena však není jediným kritériem výběru. Podstatné jsou 
také obchodní podmínky dodavatele, např. jak dlouhá je výpověd-
ní lhůta dodavatele (někteří dodavatelé mívají výpovědní lhůtu až 
šestiměsíční), kolik má dodavatel zákaznických center, zda je jeho 
telefonní linka zpoplatněna, existence úplných informací o cenách 
za služby pro příslušný rok na webu, apod. 

 Změna dodavatele elektřiny i plynu je dle energetického zákona 
(z.č.  458/2000 Sb.) bezplatná. Některé společnosti ovšem vybírají 
od zákazníků tzv. aktivační poplatek, pokud změní dodavatele pro-
střednictvím dealerů (obchodních zástupců), kteří nabízejí služby 
v rámci podomního prodeje. Při rozhodování o změně dodavatele je pak 
nutno zahrnout do ceny služeb od nového dodavatele i výši tohoto po-
platku. Pokud se chce zákazník zaplacení tohoto poplatku vyhnout, 
je nutné kontaktovat nového dodavatele přímo bez prostředníka.

2) Pozor na podomní prodejce. Spotřebitelé si často stěžují na mylné 
informace obchodních zástupců (o cenách, o aktivačních a deakti-
vačních poplatcích, o možnostech odstoupení od  smlouvy apod.). 
Obchodní zástupci též vyžadují faktury i  smlouvy s  dosavadními 
dodavateli.  Obchodní zástupce spotřebiteli nabídne na základě po-
depsané plné moci změnu dodavatele zdarma s tím, že údajně zařídí 
i odhlášení a přihlášení k nové společnosti. Někdy pak odhlášení ne-
provede, a tím připraví spotřebiteli nemalé starosti.    

3) Se změnou dodavatele je nutné provést ukončení smlouvy se stá-
vajícím dodavatelem. Ukončení smlouvy si  můžete vyřídit buď 
sami, nebo můžete novému dodavateli podepsat plnou moc a  ten 
za vás smlouvu u stávajícího dodavatele ukončí. Při ukončení stáva-
jící smlouvy věnujte velkou pozornost výpovědním lhůtám. Pokud 
spotřebitel nedodrží výše stanovený postup ukončení smlouvy, může 
se  poskytovatel služby domáhat zaplacení poplatku za  předčasné 
ukončení smlouvy, čímž se celá záležitost značně prodraží. 

4) Novou smlouvu si  včetně všeobecných obchodních podmínek 
nejprve pozorně přečtěte, pakliže něčemu nerozumíte, běžte se ra-
ději poradit. V žádném případě smlouvu nepodepisujte unáhleně 
a bezmyšlenkovitě, nenechte se do podpisu obchodním zástupcem 
natlačit. Po uzavření smlouvy máte vždy právo na jedno vyhotovení 
uzavřené smlouvy, a to včetně všech příloh.
V případě problémů nebo nejasností můžete kontaktovat Občan-
skou poradnu Nový Jičín, kontaktní místo Příbor. 

Mgr. Richard Pešat, vedoucí pracoviště

Změna konzultačních hodin Občanské poradny v Příboře
Občanská poradna mění od září 2014 své konzultační hodiny pro pří-
borské pracoviště, a to z dosavadní středy na úterý. 
Návštěvní hodiny budou následující:

Příbor - náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor, v  budově 
Městského úřadu Příbor v přízemí
ST: 9:00– 12:00 a 13:00-16:00 (dopoledne bez objednávky, odpoledne 
pro objednané) – do 31. 8. 2014
ÚT: 9:00– 12:00 a  13:00-16:00 (dopoledne bez objednávky, 
odpoledne pro objednané) – od 1. 9. 2014

Můžeme pomoci svým klientům v  těchto oblastech: sociální 
dávky, sociální pojištění, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, ro-
dina a mezilidské vztahy, ochrana spotřebitele, občanskoprávní vztahy, 
dluhové poradenství, bydlení apod. Organizace je registrovaným po-
skytovatelem sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., a služby 
poradny jsou pro klienty zcela zdarma).  

PŘI ZMĚNĚ DODAVATELE PLYNU NEBO ELEKTŘINY

 JE DOBRÉ BÝT OPATRNÝ
Mgr. Richard Pešat, Občanská poradna Nový Jičín 

OKÉNKO OBČANSKÉ PORADNY
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Vážení spoluobčané, 
již minimálně pět let se řeší plocha pro hřiště a pro konání spole-

čenských a kulturních akcí obyvatel Klokočova. Variant bylo několik, 
poslední variantou je  odkup stávající plochy – hřiště a  výletiště 
v Klokočově, jehož majitelkou je paní Vysocká, městem Příborem.

Na Zastupitelstvu města Příbora (dále jen ZM) dne 20. 3. 2014 
byl předložen návrh 1. změny rozpočtu roku 2014, kde již byla za-
hrnuta částka 3 miliony  Kč pro  koupi tohoto pozemku městem 
Příborem pro využití Občanským sdružením Klokočov (dále jen 
OS).  I když zpočátku jsem měl s cenou za 1m2 tohoto pozemku 
(cca 700 Kč/m2) trochu problém kvůli její větší výši oproti běžně 
navrhované ceně za m2, nakonec jsem usoudil, že je potřeba i oby-
vatelům této části města tento pozemek poskytnout. 

Vím, že OS Klokočov spolu s obyvateli této lokality pořádalo 
a pořádá různé společenské a sportovní akce na stávajícím hřišti, 
které je však v soukromém vlastnictví paní Vysocké. Pokud město 
toto hřiště koupí a předá ho OS Klokočov, např. do výpůjčky nebo 
do nájmu za symbolickou cenu, věřím, že se tato situace nezmění 
a hřiště bude dále řádně a plně využíváno. Proto jsem byl rozhod-
nut pro tuto kupní cenu zvednout ruku.

V návrhu 1. změny rozpočtu byla rezerva města cca 770 tis. Kč, 
tedy oproti jiným létům velmi nízká. V předchozích letech se rezerva 
města na počátku roku pohybovala mezi 4 až 8 miliony korun. Pro-
tože se rezerva na rok 2014 postupně během projednávání na ZM 
dne 20. 3. 2014 zmenšila na cca 500 tis. Kč, podal jsem z tohoto 
důvodu návrh na přesun projednávání bodu koupě klokočovského 
hřiště do druhé poloviny roku 2014, a to opět při změně rozpočtu. 
Vedla mě k tomu především malá rezerva města, která by mohla být 
potřebná s ohledem na současné klimatické podmínky (extrémní su-
cho s nebezpečím přívalových dešťů a následných povodní – město 
bude muset finančně pomoct), dále pak mírně nadhodnocený výběr 
daní, a tím nereálné vyšší příjmy do rozpočtu města. 

V letošním roce také započne oprava Kulturního domu a re-
konstrukce zahrad piaristického kláštera, kde lze předpokládat 
vzhledem ke špatnému technickému stavu těchto objektů, že dojde 
k nutnosti provést vícepráce, které si vyžádají další neplánované fi-
nance z rozpočtu města. 

Ale hlavním problémem je dle mého názoru současná mezi-
národní politická situace (Rusko – Ukrajina). Tento mezinárodní 
problém ovlivňuje všechny evropské země, ale především ty, které 
jsou závislé svými rozpočty na vývozu do výše zmíněných zemí. 
Pokud konflikt těchto zemí bude dále růst, hrozí nebezpečí potí-
ží až kolapsu firem, které do těchto zemí vyvážejí a jsou na tomto 
vývozu závislé. To by mohlo přinést propouštění a zvýšení neza-
městnanosti, snížení kupní síly obyvatelstva a z toho plyne nižší 
výběr daní a  tedy i nižší příjmy pro města. Dát z rozpočtu s  tak 
nízkou rezervou hned na počátku roku 3 miliony Kč se mi (a nejen 
mně) nejeví jako hospodárné, prozíravé a správné. Při projednávání 
na ZM ani ZM nebylo informováno, zda se tato suma třeba roz-
dělí na několik splátek a podobně. To byly hlavní důvody podání 
mého návrhu na přesunutí projednání. My nejsme zastupitelé zvo-
lení za konkrétní část města, ale za celé město, tedy musíme hájit 
občany celého města. 

Nejsem populista, ani jsem na tomto zastupitelstvu nezahájil 
předvolební kampaň jako někteří zastupitelé. Musím však přesto 
uvést jednu skutečnost, neboť jsem byl některými občany z Kloko-
čova slovně napaden v tom smyslu, že oni jsou také občané Příbora 
a že já jim nepřeji. Myslím si, že je to trochu jinak. Před dvěma roky 
jsem právě já navrhl při tvorbě rozpočtu města, aby se zrekonstruo-
val chodník na ulici 9. května v Klokočově, protože dlažba 30x30 
tohoto chodníku již byla v žalostném stavu. Dnes je rekonstrukce 
již hotova. Rovněž do 1. změny rozpočtu letošního roku jsem navr-
hl, aby se zrekonstruovala cesta od pily v Klokočově po katastr obce 
Skotnice. Tato částka na rekonstrukci (900 tis. Kč) byla do rozpočtu 
města zařazena s tím, že rekonstrukce se bude realizovat až po opra-
vě mostu nad železniční tratí při výjezdu z Příbora na Ostravu. Tuto 
cestu využívají nejen místní obyvatelé Klokočova, ale je cyklostez-
kou směrem na Mošnov a dále. Přitom zastupitelka města a zároveň 
radní, která v Klokočově bydlí, tyto záležitosti vůbec neřešila a ani 
nenavrhovala. Zřejmě má tato zastupitelka jiné priority. 

Myslím si, že s ohledem na prosazovanou výši prostředků měs-
ta pro opravy a investice v Klokočově přeji Klokočovu vcelku tak, 
jako i ostatním částem města. 

Děkuji za pozornost.

PROČ JSEM PŘI PROJEDNÁVÁNÍ 1. ZMĚNY ROZPOČTU R. 2014 

PODAL NÁVRH, ABY ODKOUPENÍ KLOKOČOVSKÉHO HŘIŠTĚ 

ZA 3 MIL. KČ BYLO AŽ V 2. POLOVINĚ R. 2014?
Ing. Bohuslav Majer, zastupitel za ČSSD

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Čtvrtek 20. 3. 2014 se zapisuje do virtuální kroniky našeho Klokočova velkým písmem. Tento slunečný první jarní den je mezník 
fungování našeho sdružení a čtyřleté snahy o získání vlastních venkovních prostor pro konání našich akcí a pro klokočovskou veřejnost.

Na třicátém zasedání Zastupitelstva města Příbora v piaristickém klášteře se mimo jiné rozhodovalo o tom, zda pro náš Klokočov koupit 
jediný vhodný pozemek v katastru Klokočova od soukromého vlastníka do svého vlastnictví za účelem pronájmu klokočovskému sdružení.  
To „bojuje“ s Příborem již čtvrtým rokem o to, aby mělo své prostory k pořádání akcí zejména pro Klokočovjany. 

Vzhledem k tomu, že zasedání bylo veřejné, nemohli naši zástupci z řad výboru na tomto zasedání chybět. 
Sestava Karel Till st, Karel Till ml., Karel Szydlowski, Lada Vyvialová, Petra Nováková a Petr Pustějovský bedlivě naslouchala tomuto 

jednání, které trvalo až do „našeho“ bodu 4 hodiny!!! V 19:47h. konečně přišlo na řadu schválení rozpočtu města pro rok 2014, které 
obsahovalo také koupi pozemku, hřiště. Po intervenci některých zastupitelů s návrhem řešit tuto otázku v druhé polovině letošního roku 
se dostalo na samotné hlasování. Napnutí jak struna C jsme sledovali počet zvednutých rukou. Sami jsme byli překvapeni, kolik lidí nám 
začalo fandit. 18 hlasů z 23 !!!!!! bylo pro schválení. Tzn., že návrh na koupi hřiště byl přijat!!! Tímto je tento velký a důležitý krok úspěšně 
za námi. Nyní se ovšem bude město zabývat  konečnou cenou (navrhovaná cena byla 3. mil. Kč), kupní smlouvou, přepisy atd, atd. Chce 
to jen vydržet.

Nyní bych chtěl za sdružení poděkovat v prvé řadě našim spoluobčanům za účast v podpisové akci PETICE, která měla jistě váhu 
(nakonec byla pouze oznámena, neřešena). Dále všem zastupitelům, kteří zvedli ruku. Zejména paní Vlastě Trojčínské a panu Milanu 
Střelkovi za velice kladný postoj a proslov před zastupiteli. Také paní Janě Svobodové, která má na věci velkou zásluhu, a mluvím snad 
za všechny ostatní, když řeknu, že tu pomyslnou fl intu jsme do žita už dávno hodili.  No a v neposlední řadě si musíme poděkovat sami 
sobě za vytrvalostní běh v tomto závodě.

KLOKOČOVSKÉ HŘIŠTĚ
Karel Till ml.
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Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytova-
ných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu 
a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života 
ve městech, obcích a krajích České republiky.

Soutěž je pořádána Sdružením Zlatý erb ve spolupráci s portálem 
územní samosprávy Města a obce online a konferencí ISSS. Město Příbor 
získalo 1. místo za dětskou verzi webu tzv. webík, čímž automaticky po-
stoupilo do celostátního kola, ve kterém se umístilo na úspěšném 4. místě.

Na webíku naleznou nejen děti informace o městě, dětském zastu-
pitelstvu, aktivitách jednotlivých škol, možnostech trávení volného 
času. Kromě tohoto nabízí webík i naučná témata z oblastí dopravy, 
životního prostředí, zdravého životního stylu, návody na řešení pro-
blémových situací (alkohol, drogy, šikana, …), interaktivní sekci Rizika 
a nebezpečí a spoustu dalšího.

Odkaz na webík: http://webik-pribor.cz

MĚSTO PŘÍBOR ZÍSKALO 1. MÍSTO V KATEGORII

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2014 MSK
Ing. Iveta Busková, vedoucí Kanceláře vedení města

V úterý 15. dubna se konala v prostorách Kulturního domu v Příboře již tradiční pěvec-
ká a taneční přehlídka dětí příborských mateřských škol pod názvem Veselé zpívání. Celý 
program provázela slovem ředitelka Mateřské školy Kamarád Mgr. Iva Drholecká. Po slav-
nostním úvodu předal starosta města Ing. Milan Strakoš ředitelkám škol kytičky a peněžní 
poukázky na nákup potřeb pro děti. Svůj pěvecký a taneční talent předvedly v programu 
děti z Mateřské školy Kamarád v ulici Švermova a ulici Frenštátská, Mateřské školy Příbor 
v ul. Pionýrů a Mateřské školy Hájov, s.r.o. 

V letošním roce se organizace celé akce zhostila Mateřská škola Kamarád v ulici Šver-
mova, za což jí patří poděkování. 

Blahopřejeme Všem účinkujícím ke skvělým pěveckým a tanečním výkonům a děkujeme 
za krásný kulturní zážitek.

Veselé zpívání 2014 skončilo, ať žije Veselé zpívání 2015.

Dne 27.03.2014 proběhlo v prostorách piaristické koleje setkání pedagogických pracovní-
ků příborských škol se zástupci města ke Dni učitelů. Tento den bývá každoročně příležitostí 
k ocenění práce pedagogů a poděkování za vše, co pro výchovu mladé generaci dělali a dělají. 

Nominováno na ocenění bylo osm pedagogů. Ocenění za vynikající pedagogickou čin-
nost převzali Mgr. Kateřina Manová (Masarykovo gymnázium Příbor), Eva Pajdlová (ZUŠ 
Příbor), Helena Machalová (MŠ Hájov, s.r.o.), Eliška Škodová (MŠ Kamarád – Švermova), 
Sylva Gelnarová (MŠ Kamarád – Frenštátská), Ivana Žárská (MŠ Příbor - Pionýrů), Mgr. Lada 
Rejmanová (ZŠ Příbor – Jičínská) a Mgr. Jitka Šmídová (ZŠ Npor. Loma). 

Slavnostní ráz celé akci rovněž dodalo vystoupení žáků Základní umělecké školy Příbor. 

VESELÉ ZPÍVÁNÍ 2014

PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Naděžda Střelková, odbor rozvoje, Městský úřad Příbor

Dne 16.04.2014 proběhly v Základní škole Jičínské v Příboře v prvních a třetích 
třídách preventivní přednášky, které byly zejména zaměřeny na dopravní výchovu. 
Za pomoci obrázků s dobrým a špatným chováním byla dětem vysvětlena základní 
pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu na pozemní komunikaci, např. při pře-
cházení přes přechod pro chodce, při chůzi po chodníku, při pohybu na silnici nebo 
když jedou na jízdním kole. Dětem také vysvětlili důležitost reflexního oblečení 
při pohybu po pozemní komunikaci za snížené viditelnosti. 

Pozornost strážníků nebyla věnována pouze dopravní výchově, ale zabývali 
se také nebezpečnými situacemi, se kterými se mohou děti setkat, např. když jsou 
doma samy, jak volat na čísla tísňových linek, co dělat, když najdou injekční stří-
kačku, když se setkají s toulavým psem nebo když jsou osloveny neznámou osobou 
na ulici nebo řidičem vozidla. Ke konci si děti prověřily své vědomosti v krátkém 
testíku a za svou pozornost, kterou strážníkům věnovaly, byly odměněny drobný-
mi upomínkovými předměty.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY V PRVNÍCH A TŘETÍCH TŘÍDÁCH 

ZŠ JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V PŘÍBOŘE

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Na území města se v současné době nachází celkem 65 evidovaných dětských hřišť a sportovišť různého stáří a stavu. 
Technické služby města Příbora začnou od května 2014 realizovat optimalizaci dětských hřišť a sportovišť na území města. Jejich počet bude 

zredukován. To znamená, že budou některé prvky odstraněny. Jedná se samozřejmě jenom o prvky, ze kterých zbyla torza a nejsou využívány. 
Většina dětských hřišť projde opravou. Jednotlivé prvky natřeme, ukotvíme branky, doplníme sedáky na pískoviště a náraz tlumící 

plochy. Herní plochy, které nejsou v souladu s platnou legislativou, budou doplněny o nové bezpečné prvky. 
Celková optimalizace bude provedena ve dvou etapách. Nejvíce rizikovým a nevyhovujícím prvkům se budeme věnovat letos. Pokra-

čovat budeme druhou etapou v roce 2015. 

PROVOZ VEŘEJNÝCH WC - ul. U Brány, Příbor
Pondělí  -  pátek         7,00 – 18,00 hod.   •   Sobota  -  neděle         8,00 – 18,00 hod. 

Hlášení závad na www.tspribor.cz   •   Platnost od 01.05.2014

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC KVĚTEN

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Detektivní román Volání kukačky od  Roberta Galbraitha, 
což je pseudonym J. K. Rowlingové, poprvé představuje soukro-
mého detektiva Cormorana Strika. Když se  slavná topmodelka 
zřítí z balkonu v luxusní londýnské čtvrti Mayfair, vše nasvědču-
je tomu, že spáchala sebevraždu. S tím se nehodlá smířit její bratr 
a najme si  soukromého detektiva. Strike je bývalý voják a právě 
prochází složitou životní situací. Nový případ ho může uchránit 
před hrozícím krachem - čím hlouběji však proniká do světa, kde 
modelka žila, tím temnější věci vyplouvají na povrch a sám Strike 
se ocitá v ohrožení…

Spisovatelka Irena Dousková v próze Medvědí tanec zpracovala 
poslední měsíce nemocného Jaroslava Haška na Lipnici. Píše se rok 
1922 a my se ocitáme ve venkovském světě, kam se Hašek uchýlil, 
aby dopsal své životní dílo. O Švejkovi sice padne pár zmínek, ale 
to je vše. Daleko více autorku zajímá existenciální situace vyhasí-
nání sil někoho, kdo se po celý život bohatýrsky bavil, provokoval, 
a ještě o tom uměl vtipně vyprávět a psát.

Norský spisovatel Jo Nesbo napsal další úspěšný thriller Čer-
venka. Kriminalista Harry Hole během návštěvy amerického 
prezidenta v Norsku omylem postřelí agenta Secret Service. Aby 
se  nehoda ututlala, je  povýšen a  přeložen k  tajné službě. Dosta-
ne se k němu zpráva, že do Norska byla propašována atentátnická 
zbraň a vyvstává otázka, kdo si ji objednal a na koho. Brzy se uká-
že, že je třeba hledat mezi norskými válečnými veterány. Postupně 

se skládá příběh, který začal na sklonku druhé světové války v záko-
pech u Leningradu. Příběh vášnivé lásky a stejně vášnivé nenávisti.

Sametová kůže je název další knihy úspěšné autorky románů 
pro ženy Markéty Harasimové. Jedná se o svižně napsaný román 
plný napětí, vyprávěný živým jazykem a se smyslem pro autentič-
nost. Tento příběh ze  současnosti zaujme nejen příznivce krimi. 
Vražda, láska, velké peníze… A  spolu s  nimi chamtivost, bolest, 
vášeň, ale i sebeobětování. 

Američanka Meg Cabotová je autorkou série Velikost L – ten-
tokrát s názvem Znovu na scéně. Svérázná zástupkyně vedoucího 
koleje a  bývalá popová hvězdička Heather Wellsová znovu řeší 
vraždu. Jsou prázdniny, ale na koleji je  rušněji než  jindy, je  totiž 
plná uječených školaček, které se sjely na Rockový tábor, který vede 
slavná popová zpěvačka Tania. Brzy vyjde najevo, že obětí vraždy 
neměl být produkční, ale sama popová hvězda…

Francouzská spisovatelka Barbara Constantine napsala knihu 
plnou něhy a porozumění – Človíček Tom. Tomovi je jedenáct, byd-
lí v karavanu a většinu času je sám. Jeho matka Joss je velmi mladá, 
chce se bavit a často odjíždí s momentálním přítelem na cesty. Tom 
se musí o sebe postarat sám. Jídlo shání v okolních zahradách a při-
tom sní. Sní o rodině, o tátovi, o štěstí… Jednoho dne se zatoulá dál 
a vleze do zahrady třiadevadesátileté Madeleine. Ta upadla a nemů-
že vstát, a kdyby se neobjevil Tom, zřejmě by tam umřela. Tom jí 
pomůže a spustí tím sled událostí, které mu nakonec splní jeho sen.

Březen měsíc čtenářů je celostátní událost, které se naše městská knihovna aktivně zúčastňuje. Jejím úkolem je podpořit čtení a čte-
nářství v České republice. Organizátorem a vyhlašovatelem je každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).
11. 3. se naši čtenáři a návštěvníci knihovny mohli zúčastnit cestopisné přednášky Jaroslava Stohla z Brna o Bali a Jávě. 
Ve čtvrtek 13. 3. se konala první lekce kurzu trénování paměti. Ve čtyřech lekcích, které probíhaly každý týden až do konce března a pak 
ještě 1. dubna, se  účastníci kurzu naučili pomocí mnemotechnik zvyšovat množství zapamatovaných informací, získali návody, jak 
procvičovat paměť, a informace o tom, jak je důležité si budovat náhradní mozkovou kapacitu. Naše městská knihovna se tak zapojila 
do Národního týdne trénování paměti, který vyhlásila Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
18. 3. se na dětském oddělení konalo Odpoledne s krokodýlem Teodorem. Vyráběli jsme jarní dekorace z plyšových drátků a peří. I v tom-
to roce proběhla akce Internet pro seniory, letos 26. března. 

Celý tento měsíc navštěvovali knihovnu žáci prvního stupně Základní školy Npor. Loma i Základní školy Jičínské. Děti si poslechly 
povídání o regionálních pověstech, o vzniku písma, knihy a knihoven a žáci prvních a druhých tříd „cestovali“ s pohádkou kolem světa.
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Masarykovo gymnázium v Příboře uspořádalo 2. dubna 2014 druhý ročník turnaje ve hře 
Scrabble. Studenti z osmi škol tak měli možnost porovnat nejen své jazykové schopnosti, ale 
i schopnosti kombinační a strategické.

Scrabblové turnaje mají v Příboře dlouholetou tradici. Každoroční předvánoční turnaje vy-
ústily v myšlenku uspořádat podobnou akci i pro ostatní školy. Příborští proto v minulém roce 
na zkoušku oslovili další čtyři školy z nejbližšího okolí a uspořádali tak první meziškolní miniturnaj.

V tomto roce bylo osloveno přibližně dvacet škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji, 
z nichž sedm jich tuto výzvu přijalo a vyslalo do soutěže po dvou reprezentantech.

Turnaj byl navíc podpořen i silným partnerem. Firma Mattel, hlavní distributor této slovní hry 
nejen v České republice, věnovala do turnaje ceny. Účastníci se také seznámili s projektem „Scrabble 
ve škole“, který si klade za cíl propagaci této hry jako didaktické pomůcky nejen ve výuce jazyků.  

Šestnáct hráčů soutěžilo v kategorii jednotlivců i škol. Mezi jednotlivci zvítězil Vojtěch Zetek z Gymnázia Františka Palackého ve Valašském 
Meziříčí následován Kryštofem Novákem z Gymnázia Nový Jičín a Vladislavem Schwarzem z příborského Masarykova gymnázia. V kategorii 
škol bylo umístění podobné. První tři místa obsadila znovu gymnázia z Valašského Meziříčí, Nového Jičína a Příbora.

„Jsme rádi, že se náš turnaj rozšiřuje, a byli jsme i příjemně překvapeni jazykovou úrovní hráčů, z nichž mnozí přiznali, že na turnaj tréno-
vali několik týdnů předem,“ uvedl Dalibor Dejmek, jeden z organizátorů turnaje.

Ráno 7. 4. 2014 jsme vyrazili se studenty kopřivnické střední školy do Mladé Boleslavi, kde jsme navštívili muzeum Škodovky. 
Než se nás ujala průvodkyně, zaujaly nás různé publikace spojené s automobily od pohádkových až po odborné a pobavili jsme se u her. Ná-

sledovala prohlídka. Spatřili jsme první kola, která vytvořil Laurin společně s Klementem, sledovali jsme vývoj automobilových modelů nesoucích 
jméno pana Škody. Dále jsme sestoupili do depozitáře. Jsou tam vystavena i vozidla, která se nesměla za minulého režimu vyrábět. 

Poté jsme měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ tajemného závodu Škoda, kde jsme se zúčastnili části výrobního procesu. Prohlédli jsme 
si čtyři haly, ve kterých se postupně rodila nová auta.

K večeru jsme se přemístili do Kladna, kde jsme se ubytovali. Druhý den ráno jsme se nasnídali a hurá do Prahy. Okouzlilo nás Národní 
technické muzeum a jeho exponáty z třinácti expozic věnovaných různým odvětvím. V odpoledních hodinách nás čekala už jen cesta k domovu. 

Myslíme si, že si každý během těchto dvou dní našel něco, co ho zaujalo a co si odnese do života.

V úterý 18. března 2014 se žáci pátého ročníku naší školy vydali do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli co 
nejvíce o této významné české osobnosti.

Počasí bylo krásné a cesta z Příbora do Přerova utekla rychle. V muzeu se děti nejprve dostaly do expozice pravěku. Paní průvodkyně velmi 
poutavě vyprávěla o životě pravěkých lidí v době kamenné, bronzové i železné, seznamovala děti s archeologickými nálezy, které byly objeve-

ny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku - černá kuchyně.
V další části muzea si žáci prohlédli školní třídy z  různých období. Ta první představovala třídu 

ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této 
době. Další třída pocházela z konce 19. století a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. 
Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce. 

Dále si žáci ještě prohlédli výstavu entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mine-
ralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Další výstava byla věnovaná hanáckým krojům. 
Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí.

Když si děti v pokladně zakoupily různé suvenýry, zašly si do blízké cukrárny, aby si při výborné 
zmrzlině a zákuscích sdělily svoje zážitky. Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu no-
vých informací.

Dne 21. 3. 2014 se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu dívek AND1 v Novém Jičíně. Naše basketbalistky ze šesti odehraných zápasů vždy ode-
šly vítězně. Zajistily si tak 1. místo a postup do krajského kola v Ostravě, které se konalo 1. 4. 2014.
Naše děvčata prohrála pouze se základní školou  z Frýdku–Místku, a tak obsadila vynikající 2. místo.
Za tento úspěch a reprezentaci naší školy děvčatům děkuji a přeji mnoho sil v dalších soutěžích!
Basketbalistky ZŠ Příbor, Jičínská: Tarabíková Maddalena, Reichertová Klára, Rojíčková Lucie, Reichertová Vendula, Rubínová Gabriela, Sobko-
vá Tereza, Runáková Beáta, Barvíková Leontýna, Tončíková Michaela.

Mgr. Dalibor Dejmek a Mgr. Ondřej Syrovátka, Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace

Nikola Krkošková, Jakub Gilar, Mgr. Libuše Zahálková (třídní učitelka)

Mgr. L. Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Miriam Reichertová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM V PŘÍBOŘE

HOSTILO TURNAJ V ANGLICKÉ VERZI HRY SCRABBLE

EXKURZE MLADÁ BOLESLAV

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM PRAHA

EXKURZE DO MUZEA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO

ÚSPĚCH BASKETBALISTEK ZE ZŠ JIČÍNSKÉ
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Žáci 7. ročníku si to vyzkoušeli při letošním týdenním projektu. Společně s cestovateli jako například 
Kryštof Kolumbus, James Cook a Magellan objevovali zámořské země, pokořili jižní pól a nechali se zavřít 
ve vězení. Právě tam italský cestovatel Marco Polo vypráví, co prožil v Asii. Jeho návštěva na dvoře čínské-
ho císaře byla inspirací k dramatizaci příběhu. Představení se konalo v tělocvičně za účasti několika rodičů 
a mladších spolužáků. Každý měl přidělenou roli, někteří byli spoluvězni, rádcové nebo konkubíny a man-
želky císaře. Po představení všichni pokračovali ve třídě s prezentací získaných informací o přidělených 
světadílech z geografického pohledu - podnebí, vodstvo, povrch, rozloha, procentuální počet obyvatel, ex-
trémy počasí a zvířata v jednotlivých světadílech. V každé zemi je potřeba se domluvit, k tomu sloužil nově 
vytvořený slovníček nejběžnějších slov v angličtině, němčině i španělštině.

Většina skupin dodržela předem stanovená kritéria a hodnotila projekt jako přínosný způsob výuky. Je 
přece důležité si práci umět ve skupině rozdělit, splnit ji v omezeném časovém limitu, zvládnout vysvětlit 
svou myšlenku spolužákovi, aby ji všichni ve skupině pochopili a společná práce se zdařila. Každý si našel své 
místo, někdo více kreslil a psal, někdo hledal informace na internetu, někdo připravoval obrázky na tabletu 
k promítání pro celou třídu. Vždyť pomocí fotky se polární záře, tornáda, fata morgány vysvětlují nejlépe. 

Za vynaložené úsilí všem žákům 7. A a 7. B patří pochvala.

V den, kdy mají učitelé svůj svátek – v Den učitelů – tedy na narozeniny J. A. Komenského, se již 
po několik let na naší škole drží tradice, kdy si žáci deváté třídy vyzkouší, jaké je to stát na opačné 
straně „barikády“. 

I přesto, že akce nebyla povinná, rozdělili se všichni deváťáci do skupin po dvou až třech, určili 
si třídy prvního stupně, do kterých půjdou, a dopředu se domluvili s vyučujícími na učivu a předlo-
žili přípravy na hodiny.

A nastal den D – v pátek 28. 3. se ráno rozešli k malým žáčkům, kde se s různým stupněm trémy 
a přípravy zhostili svých úkolů. Vzhledem k tomu, že si řada z nich myslela, že nachystat vyučova-
cí hodinu je velice jednoduché, byli hodně překvapeni, pokud si hodinu řádně připravili, jaká je to 
mnohdy dřina. 

A jako je každý člověk jiný, tak i příprava a prezentace byla na různé úrovni. Někteří pracovali 
společně, jiní si hodiny rozdělili podle předmětů a někteří se „vezli“ a moc práce neodevzdali. Stejně 
různorodé bylo i hodnocení vyučujícími. Některé deváťáky paní učitelky velice chválily, o některých, 

bohužel, moc pochvalných slov říci nemohly. Naštěstí těch prvních byla větší část. A jak se jim vše povedlo, si zhodnotí na třídnické hodině.
Na závěr dopoledne si ještě někteří vyzkoušeli práci ve školní jídelně, kde pomáhali se stravováním, a poté i ve školní družině a ti, kteří byli 

u čtvrťáků a páťáků, pomohli s odvodem do šaten. 
Myslím si, že dopoledne bylo pro řadu deváťáků poučné, pro některé zábavné, pro jiné velká dřina a pro všechny dobrá škola do budoucna. 

Vždyť určitě budou mít jednou své děti a možná si na své zážitky z 28. 3. 2014 vzpomenou.

Nedávno proběhl na naší škole projektový týden 8. ročníku pod názvem „Člověk a energie“. Žáci celý tý-
den pracovali ve dvojicích. Každá skupinka ve třídě měla odlišné téma a žádné dvě práce tedy nebyly stejné. 

V osmém ročníku mají žáci za sebou již dva projektové týdny a mají tedy zkušenosti s prací v realizačních 
týmech. V osmém ročníku tato spolupráce probíhá výhradně na PC. Většina žáků využívá své zkušenosti na-
čerpané při sdílení svých praktických prací v přírodovědných předmětech.  Dvojice sdílejí své práce v aplikaci 
Google disk. 

Jejich celotýdenní úsilí má dva výstupy, textovou část a obrazovou prezentaci (v Power pointu nebo Keyno-
te). Letos poprvé některé dvojice tvořily své prezentace na tabletech. Vrcholem projektového týdne je obhajoba 
své prezentace před komisí složenou z učitelů naší školy.

Žáci musí prokázat nejen schopnost nastudovat samostatně určité množství informací, ale také je umět 
kultivovaně ústně podat. Většina žáků zvládla tuto velmi složitou část velmi dobře. Umění vlastní prezentace 
uplatní ve svém studiu na středních školách, při konkurzech do zaměstnání či při uvádění svých plánů ve firmách.

Houfy dětí, krásné tance,
plno vejcí, koupě šance.

Sluneční den uvádělo vystoupení kapely,
děti přednášely, tančily a všechny dárky prodaly.

Hrál se turnaj fotbalový, skandovali diváci.
Všichni byli do pohody, zažili jsme legraci.

Nakonec nám zapršely kapky štěstí na hlavy,
schovali jsme všechny stoly, konec byl hned zábavy.

Jarmareční odpoledne proběhlo nám vesele,
doma budou ozdobené dveře, okna….a to je celé!

POVÍDÁNÍ KRÁSNÉ DÁMY
ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ

Mgr. Marcela Šumberová a Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Hana Matulová, učitelka fyziky v ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Vendula Hyklová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

CESTOVALI JSTE NĚKDY KŘÍŽEM KRÁŽEM CELÝM SVĚTEM?

UČÍME SE NAVZÁJEM

ČLOVĚK A ENERGIE

VELIKONOČNÍ JARMARK ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ
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Ve školním roce 2013/2014 se naše 
škola zapojila společně s VOŠ, SOŠ 
a SOU Kopřivnice do projektu Nat-

Tech MSK. Jde o projekt ke zatraktivnění technického vzdělávání ve 
středních a základních školách. 

Žáci šestého a sedmého ročníku celý rok jezdili pravidelně na část 
výuky předmětu Člověk a  svět práce do  dílen a  učeben VOŠ, SOŠ 
a SOU Kopřivnice. Výuka probíhala ve stolařské a  zámečnické dílně 
a v počítačové učebně. 

Žáci devátých a osmých tříd se na této škole zúčastnili vždy dvou 
celodenních workshopů, při nichž se seznámili s výukou a s vyučo-
vanými obory. Při druhém workshopu si vyzkoušeli i práci v kovárně. 
V průběhu května a června se stejných workshopů zúčastní i obě sed-
mé třídy.

Pro naše žáky byly v rámci projektu zorganizovány zatím dvě jed-
nodenní exkurze. Uskutečnily se 21. a 28. listopadu. Žáci navštívili 
ZETOR Brno a elektrárnu v Dalešicích.

Velmi žádanou aktivitou byl technický kroužek. Tři naši deváťáci 
spolu s dalšími žáky spolupracujících základních škol se jej účastnili 
po celý školní rok každou sudou středu odpoledne. První část se ko-
nala pětkrát ve stolařské dílně, další část pětkrát v počítačové učebně 
a nyní kroužek probíhá v zámečnické dílně.

Protože byl o kroužek ze strany našich žáků zájem mnohem vět-
ší, vytvořili pro  našich 12 žáků další, ten probíhá ve stolařské dílně.

Celý projekt je našimi žáky i pedagogy hodnocen velmi kladně. Máme 
mezi sebou i výjimky, které nezaujmeme ničím, ale většina se na tyto akce 
těší. Zejména na další exkurze. Ráda bych ocenila především tu část pro-
jektu, kde si naši žáci mohou vyzkoušet různé činnosti – práci se dřevem 
a kovem. Zároveň získají povědomí, kde se škola nachází, jak mají vybave-
ny učebny a dílny. Dovídají se o učebních a studijních oborech této školy. 
Vědí, jak vypadá oheň v kovárně a co je kovadlina, k čemu slouží šuplera, 
jak vzít do ruky a použít pilník, pilku, vrtačku.

Stejně jako střední škola v Kopřivnici se do téhož projektu zapojila 
Dolní oblast Vítkovice. V rámci jejich nabídky se naši žáci zúčastnili 
těchto vzdělávacích programů:

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY  třídy 1. – 3. ročníku
ROBOTI V NAŠEM ŽIVOTĚ  třídy 4. – 5. ročníku
SLUNEČNÍ SOUSTAVA   třídy 5. ročníku
ROBOTI VE SLUŽBÁCH LIDSTVA  třídy 7. – 9. ročníku
Během měsíce června ještě navštívíme:
BUDIŽ SVĚTLO   třídy 7. ročníku
TAJEMSTVÍ VESMÍRU   třídy 9. ročníku
PRAVĚK – DOBA KAMENNÁ  třídy 4. ročníku
Projekt pokračuje i v příštím školním roce a naše žáky čeká řada 

dalších vzdělávacích programů, exkurzí a činností. Jsme rádi, že jsme 
se do tohoto projektu zapojili. Teď už můžeme jen doufat, že se milió-
ny vložené do tohoto projektu vrátí zpět prostřednictvím zájmů žáků 
o přírodovědné a technické obory.

Cílem této společné akce „Mojí školky“ – workshopu - bylo 
upevnit poznatky o velikonočních zvycích a symbolech společně 

s  rodiči a hájovskými 
seniory, a  to formou 
vlastního prožitku 
a  konkrétních čin-
nost í ,  v yslechnout 
si  vyprávění seniorů 
o  průběhu Velikonoc  
v  době jejich mládí, 
ukázat rodičům i hos-
tům  výsledky „práce“ 
z dramatické kostičky 
– „Velikonoční pří-

běh“, propojit děti, rodiče i  seniory společnou činností, společně 
si zakoledovat.

A to všechno se  nám povedlo. Pomlázky z  vrbového proutí 
se pletly nejprve pomaličku za zkušené rady (a příjemného povídá-
ní) pánů Matuly, Sýkory a Kubečky z Hájova, později už ruce tátů 
i maminek pokořovaly vrbové proutky s elegancí a umem. V jídelně 
zas maminky se svými ratolestmi, pod zručným vedením paní Sýko-
rové z Hájova, zdobily kraslice horkým voskem a vznikaly opravdu 
originální ornamenty. V dalším pracovním koutku se zdobily mladé 
větvičky „poupátky“ z krepového papíru. A každý si vyrobil všech-
no, vždyť bylo času habaděj! A to „vyrobené všechno“ stálo opravdu 
za to: „Na velikonoční mrskačku jsme byli všichni připraveni!“

Děkuji hájovským seniorům za jejich chuť podělit se s námi 
- velkými i malými - o svoji zručnost, um i příběhy.

Nultý ročník Taneční párty „Mojí školky“ v retro stylu proběhl večer 4. dubna 2014 v Kul-
turním domě na Hájově. Byla to akce určena rodičům všech našich dětí, které absolvovaly 
vzdělávání v „Mojí školce“ (a sešlo se nás bezmála 90). Cílem bylo popovídat si o nich, jak 
rostou, jaké mají úspěchy ve škole, v životě. A nejenom to. Není od věci někdy na pár hodin 
„vysadit“ a pořádně si zablbnout. A to se nám všem povedlo. Tančilo se, konverzovalo, jed-
lo a pilo, vše probíhalo naprosto bezprostředně. K bezva náladě bezesporu přispěla i „živá“ 
hudba skupiny Night Shift, Elvise, za což jim tímto moc děkuji, také taneční vstup profesio-
nálů slečny Denisy Červenkové a pana Jana Tyllicha. 

Nevím, co ještě o této akci říci, není potřeba, vše se zrcadlí na fotografiích .  Byli jste 
všichni skvělí!!! Tak zase příští rok, co říkáte?

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov, s.r.o.

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov, s.r.o.

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM PROJEKTU NatTech

VELIKONOCE V SYMBOLECH S HÁJOVSKÝMI SENIORY

TANEČNÍ PÁRTY „MOJÍ ŠKOLKY“
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Ve dnech od 7. 12. 2013 do 16. 3. 2014 proběhl 7. ročník Podbeskydské ligy ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Tohoto turnaje se náš tým z Luna Příbor zúčastnil poprvé, a to v kategorii starších 
žáků a dorostu. Ligu hrálo s námi devět týmů - Frýdlant nad Ostravicí A, B, Frenštát pod Rad-
hoštěm A, B, Kozlovice, Kopřivnice, Lešná, Škorpioni Ostrava a my.
Všech 16 zápasů bylo odehráno ve Frýdlantu nad Ostravicí systémem „každý s každým“. V poli 
hráli 4 hráči a gólman. Po odehrané první polovině ligy jsme drželi 4. místo, ale v závěru se nám 
podařilo vybojovat krásné 3. místo se ztrátou jednoho bodu na 2. místo.
Ke výbornému 3. místu jsme také získali další dvě ocenění. První ocenění získal hráč Martin 
Strakoš za 2. místo v kanadském bodování. Druhé ocenění získal gólman David Flögel - stal 
se nejužitečnějším hráčem z týmu Luna Příbor.

Velké poděkování patří trenérovi Petru Flögelovi, který se snažil, abychom konkurovali ostat-
ním týmům a uhráli s nimi slušné výsledky. Dále poděkování patří i všem hráčům z Luny Příbor, 
bývalým odchovancům, vypůjčeným hráčům z Vikingů a rodičům, kteří nás dovezli a odvezli  
a kteří nás na tomto turnaji podporovali. 

V sezoně 2013–14 do oddílu docházelo 19 hráčů, z nichž většina reprezentovala Pří-
bor v krajských a okresních soutěžích a také v různých turnajích. 
Jak si vedli naši muži? 
„A“ družstvo hrálo krajskou soutěž ve složení Břetislav Pavlištík, Kamil Krček, Tomáš 
Kypr a Luděk Fojtík. Umístilo se na 4. místě se stejným počtem bodů s družstvem na třetí 
příčce s rozdílem horším o jeden míček. 
„B“ družstvo se umístilo v Okresním přeboru I. třídy na 2. místě. Hrálo ve složení Tomáš 
Pešat, Pavel Staňa, Rudolf Kaděrka a Miroslav Klečka. 
„C“ družstvo ve složení Václav Kypr, Bohuslav Polášek, Stanislav Pařil a Zdeněk Pařil ob-
sadilo v Okresním přeboru II. třídy 4. místo.

Při LUNĚ Příbor SVČ působí v prostorách sokolovny kroužek žáků pod vedením 
trenéra stolního tenisu skupiny „C“, do kterého docházelo průběžně dvanáct dětí. 
U našich žáků se  pomalu začínají projevovat výsledky dvouletého tréninkového úsilí. 
V proběhlé sezoně se účastnili tří regionálních bodovacích turnajů mládeže a regionální-
ho přeboru mládeže s umístěním dle výkonnostních možností daných délkou organizo-
vaného tréninku, kde byli vyřazováni v druhých, případně třetích kolech. 
V nastávající sezoně máme cíl - zlepšit výkonnost našich žáků zapojením se do dlouho-
dobé soutěže dospělých - konkrétně do  Okresního přeboru II. třídy  jako družstvo „D“.  
Dlouhodobá žákovská soutěž okresu Nový Jičín není organizovaná.  
Také jsme se  zavázali zorganizovat jeden z  regionálních bodovacích turnajů mládeže 
v příborské sokolovně.
Ve spolupráci s LUNOU Příbor SVČ chceme v rámci letního tábora „SLUNCE“ Hadin-
ka zorganizovat soustředění s tím, že jeden oddíl bude zaměřen na stolní tenis, kterého 
se mohou účastnit i nečlenové kroužku. Informace získáte u ředitelky LUNA Příbor Len-
ky Nenutilové - tel.: 732 902 256 nebo e-mail: nenutilova@lunapribor.cz 

Závěrem chceme, vzhledem k tomu, že fi nanční nároky na provoz oddílu jsou velmi 
náročné, a to co se týče dopravy i provozu herny, i když tato nám svou kapacitou již nevyhovuje, požádat o sponzorství našeho oddílu stolního 
tenisu. 
Budeme vděčni za jakoukoli spolupráci.  Nabízíme možnost vyvěšení banneru v herně stolního tenisu, propagaci na dresech v rámci kraje, případ-
ně okresu v neposlední řadě pak zorganizování turnaje pro zaměstnance pod odborným vedením nebo turnaje mezi sponzory. 
Za jakoukoli spolupráci předem děkujeme.        E-mail: kajman652@gmail.com 

V sobotu 17. května 2014 se uskuteční fl orbalový turnaj pro dorostence.

V prostorách tělocvičny Gymnázia Příbor v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Turnaje se účastní týmy z  fi nále Mistrovství České republiky.

Příbor budou reprezentovat místní odchovanci působící v jiných klubech, hrát budou pod 

hlavičkou týmu SK J-Elita Příbor.

Turnaj se uskuteční ve spolupráci s městem Příborem a Gymnáziem Příbor.

Občerstvení zajištěno. Zveme širokou veřejnost na zhlédnutí napínavých bojů.

PODBESKYDSKÁ LIGA

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ SOKOL PŘÍBOR BILANCUJE

POZVÁNKA  3. ROČNÍK MINIMETAXA CUP

Za s.v.č. LUNA PŘÍBOR P. Flögel, J. Lupíková

Karel Erle, jednatel TJ Sokol Příbor, trenér mládeže oddílu stolního tenisu

SK J-Elita Příbor

ZE SPORTU
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ROK 2013 V PŘÍBOŘE

JAK JSME ZAZNAMENALI LOŇSKÝ ROK V LOCAL TV... 4. DÍL

ŘÍJEN
* Po rekonstrukci piaristického kláštera v Příboře se počet akcí tady pořáda-
ných značně zvýšil. 2. října vystoupili v refektáři skladatel, klavírista a jazz-
man Boris Urbánek, saxofonista Jan Tengler a soulová zpěvačka Teresa Polk. 
* 2. 10. zahájili trubači výstavu fotografi í v Galerii na radnici věnovanou 
90. výročí existence myslivosti v Příboře. Snímky dokumentovaly osobnosti, 
činnost i tradiční obřady myslivců ve městě.  
* 3. 10. jednali zastupitelé o využití budovy bývalé školy Dukelské. Disku-
tovalo se o vytvoření třídy mateřské školy. Do školek chodilo v té chvíli 265 
dětí z Příbora. Neumístěných bylo 39 dětí, z  toho 10 tříletých dětí, ostatní 
mladší. Z  jednání vyplynulo, že Správa majetku počítá u budovy se ztrátou 
900 tisíc Kč, v případě, že zůstane poloprázdná. V závěru padl i návrh udělat 
z objektu sociální bydlení. V prosinci zastupitelé rozhodli rozdílem dvou hla-
sů, že školka na Dukelské nebude.
* Město vyhlásilo v dubnu 2013 studentskou soutěž s tématem Ideové ar-
chitektonicko-urbanistické řešení prostoru ulic v  centru města Příbora. 
Vyhlášení výsledků proběhlo u  příležitosti Světového dne architekty 4. 10.
v piaristickém klášteře. 14 návrhů  hodnotila porota - tři architekti, starosta 
města a vedoucí  odboru rozvoje Městského úřadu v Příboře. 1. místo a pou-
kázku na 25 tisíc Kč získali studenti VUT v Brně Jan Vodička a Martin Kopecký.
* Na 5. října připravily pracovnice životního prostředí městského úřadu Den 
bez aut. Za sv. Janem děti s rodiči pouštěly draky a sokolníci skupiny Zayferus 
představili dravce. Účastníky akce odvezl koňský povoz na ranč u Michálků. 
Všech 160 dětí i dospělých dostalo špekáček a pití. Dětem se věnovaly i pra-
covnice s. v. č. Luna. 
* Od 8. 10. byl Muzeu v Příboře na výstavě V naší komoře malované lože 
k vidění nábytek kuchyní, komor a izeb z 19. stol. Nejstarší datovaná truhlička 
pocházela z r. 1810. Výstava končila 19. 1. 2014.
* 8. 10. pořádali v Domově Příbor v rámci Týdne sociálních služeb sportov-
ní hry. Účastnili se  jich klienti Domova a děti z Mateřské školy Švermovy. 
Disciplíny byly zaměřeny na zručnost a  jemnou motoriku. Soutěžící získali 
diplomy a sladkosti. 
* Největší borovecký rybník Místní organizace Českého rybářského svazu Pří-
bor slovila 11. 10. Na výlov do Borovce se přišli podívat i žáci 4. A tř. Základní 
školy Jičínské. Další den rybáři připravili pro veřejnost rybí hody a poprvé 
prodávali své vlastní úlovky.
* 15. 10. byla v Muzeu Příbor otevřena výstava Peníze a platidla napříč sta-
letími. Muzeum Novojičínska, p. o. vlastní 8000 exponátů souvisejících s pla-
tidly. Na výstavě jich vystavilo 400. Nechyběly mince z domu čp. 28 objevené 
při archeologickém průzkumu. Našly se necelé tři desítky mincí - od prvore-
publikových až po historicky cennější stříbrné peníze Maxmiliána a Rudolfa 
II. z konce 16. stol. 
* 16. 10. pořádalo s. v. č.  Luna Den otevřených dveří. Během odpoledne 
se představily kroužky, kluby, oddíly. Malovalo se, tancovalo, cvičilo, modelo-
valo, hrály deskovky a bylo otevřené chovatelské středisko. 
* Základní umělecká škola Příbor slavila 18. 10. dvanácti hudebními a jed-
ním tanečním číslem 60 let své existence. Koncert v refektáři kláštera, během 
něhož vystoupili nejen učitelé školy, ale i žáci, navštívili hlavně bývalí učitelé.
* Jednotka SDH v Příboře simulovala 21. října požár v sklepních prostorách 
bývalého domu dětí v Masarykové ulici a následně zachraňovala osoby ze za-
dýmené budovy. Velitel hasičů Milan Novák i starosta města hodnotili cvičný 
zásah pozitivně.
* Z 99 oslovených sedmdesátníků jich přišlo na slavnostní podvečer do Kul-
turního domu 53. Setkání 24. 10. uvedla matrikářka. Jubilantům přáli starosta 
města Příbora Ing. M. Strakoš, místostarostka Ing. D. Forišková, Ph.D., člen-
ka Rady města Příbora Ing. J. Svobodová, předsedkyně komise pro občanské 
záležitosti Mgr. L. Klaudová a Mgr. T. J. Podivínský /KDU-ČSL/. Sedmdesát-
níci dostali keramický hrníček se jménem a kytičku. O občerstvení a pohodu 
se staraly členky komise. V druhé části posezení zněly operetní melodie.
* V říjnu vyšla ve frýdecko-místeckém nakladatelství kniha Oživil kámen, 
kovu dal řeč o sochaři - příborském rodáku Františku Juraňovi. Autorka 
Mgr. Irena Kopecké ji vydala za přispění sponzorů. Fotografi e upravoval Ru-
dolf Jarnot. 24. 10. byla kniha slavnostně pokřtěna v refektáři kláštera.
* 95 let od vzniku samostatného Československého státu jsme si připomně-
li 25. 10. U pomníku vojákům padlým v 1. a 2. sv. válce u Základní školy Jičín-
ské se sešli zástupci města, některých politických stran, škol, školek i dalších 
organizací a občané. Hrál Dechový orchestr mladých Příbor. 
* 25. a 26. 10. proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. V Příboře byla volební účast 60,48 %.  Nejvíce lidí volilo na Hájově 

a Prchalově. Dana Forišková, druhá na kandidátce KDU-ČSL za Moravsko-
slezský kraj získala v  Příboře 45,40  % přednostních hlasů. Do  parlamentu 
zvolena nebyla. Výsledky voleb v Příboře kopírovaly ty celostátní. Nejvíce hla-
sů získala ČSSD. Mezi ni a KSČM se nově vklínilo hnutí ANO 2011. Deseti 
procent nedosáhly KDU-ČSL, Úsvit a TOP 09. 6,81 % hlasů získala v Příboře 
ODS. 
* Na 27. 10. připravila Městská organizace KDU - ČSL Příbor k svátku čs. 
státnosti Koncert duchovní hudby. V kostele sv. Valentina v Příboře účin-
kovali Hornkvartet Ostrava, na fl étnu hrál Josef Pukovec, na klarinety Zd. Pu-
kovec a Ondřej Šimíček, na klavír Zd. Pěček.
* 27. 10. byla zahájena přestavba obřadní síně na městském úřadě. Z původ-
ní síně a jedné kanceláře postupně vznikly opět dvě místnosti, ale s jiným dis-
pozičním řešením, plus místnost se zázemím pro 4 kanceláře. Práce skončily 
až v novém roce. Ke stěhování úředníků došlo v únoru 2014.
* V říjnu byli zadrženi tři muži ve věku 26 - 34 let z Ostravy, kteří měli na svě-
domí několik případů vloupání do objektů v kraji. Na Novojičínsku kradli 
v Příboře, Frenštátě p. R., Kopřivnici, Odrách. 

LISTOPAD
* Čas dušiček byl spojen s kontrolou hřbitovů. S náporem aut na parkovišti 
před hřbitovem a s vyšším počtem návštěvníků počítali městští strážníci i po-
licisté. Pracovníci technických služeb vyváželi kontejnery častěji. 
* Myslivecká sdružení Příbor I a Příbor Hájov společně slavili v r. 2013 90 let 
myslivosti na Příborsku. Poslední a zároveň třetí akcí k tomuto výročí byla 
Svatohubertské mše. Sloužil ji 3. 11. v kostele Narození Panny Marie otec 
Jindřich Švorčík. Účastnili se farníci, myslivci, jejich příznivci, vedení města. 
Slavnostní ráz mše podtrhli trubači, Sdružení hudebníků Kopřivnice a schola. 
* Během Večera swingových melodií 3. 11. zazněly v podání Swingového 
orchestru Sdružení hudebníků Příbor melodie  40.–60. let 20. stol. Dirigoval 
Zdeněk Pukovec, zpívaly Melody Ladies a Lenka Krompolcová.  
* 5. 11. byly v  Brně vyhlášeny výsledky soutěže Moravského hospodářství 
Dobrovolný hasič 2013. Soutěžilo 112 sborů a  52 jednotek dobrovolných 
hasičů. Příbor s  lednovým zásahem v domě s pečovatelskou službou získal 
2. místo a 20 000 Kč. 
* 5. 11. Regionální rada Moravskoslezsko rozhodovala o rozdělení 129 mil. Kč 
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. O evropskou dotaci 
se ucházelo 22 projektů. Rada podpořila deset. Úprava zahrady piaristické-
ho kláštera v Příboře se dostala mezi náhradníky. Na konci roku ale přece jen 
potřebných 9 mil Kč získala. Revitalizace bude zahájena v r. 2014.
* 5. 11. rada města schválila pronájem dvou místností, WC a koupelny v budo-
vě bývalé školy Dukelské členům Klubu vojenských důchodců, Klubu Tatra, 
Vojenskému sdružení rehabilitovaných a  odbočce Svazu letců. Za  pronájem 
48 m2 zaplatí 210,- Kč za m2 a rok. Stěhování bylo naplánováno na r. 2014.
* 7. 11. se historicky poprvé sešli členové Dětského zastupitelstva Příbor. 
Jeho ustavení bylo schváleno zastupitelstvem. Základní školy nominovaly 
po pěti členech, gymnázium tři. Nejstaršímu zastupiteli bylo 15 let, nejmlad-
šímu 10. Zasedali v komunitním centru kláštera. Starostkou si zvolili D. Mon-
sportovou. Garanty zastupitelstva jsou Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře 
vedení města a Kateřina Neusserová /ČSSD/, zastupitelka. 
* 9. 11. přišlo do zahrady kláštera za nepříliš pěkného počasí 150 lidí! Na Dni 
se starými technologiemi pracovníci Muzea Novojičínska příborské poboč-
ky předvedli, jak využívali naši předci přírodní materiály - kůru, slámu, kopři-
vy, kosti, vlnu... Akci podpořila Nadace OKD.
* Mezinárodní den veteránů proběhl 11. 11. K přítomným promluvila na ná-
městí místostarostka Ing. D. Forišková, Ph.D. Kytice k  desce osvoboditelů 
na  radnici položilo vedení města, zástupci Svazu letců 18. odbočky, Klubu 
vojenských důchodců a  Sdružení rehabilitovaných. Hymnu hrálo Sdružení 
hudebníků Příbor. Pak se děti vydaly s fl ašinetářem k Lubině zapálit plovoucí 
svíčky. Společně s tajným přáním je pustily po řece. 
* 13. 11. během jediné hodiny přepadl lupič dvě provozovny - směnárnu 
v Kopřivnici a dárkové zboží v Příboře. V obou požadoval pod pohrůžkou 
použití pistole peníze. Zbraň, ani fyzické násilí nepoužil. V Příboře si přišel 
na pár tisíc. 
* 13. 11. přijela do Příbora Radůza, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka 
a hudební skladatelka. V Kulturním domě si ji poslechlo 240 lidí. 
* 15. 11. proběhl v refektáři kláštera literárně-hudební večer spojený se křtem 
knihy Proměny mysli Mgr. Ireny Kopecké a Anny Pustowkové. V průběhu 
večera se recitovalo, zpívalo, Vlad. Arzt hrál na kytaru. Knihu křtily autorky 
se Sylvií Česlarovou, malířkou obrázků, které knihu doprovázejí.
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* Na  17. listopad - výročí sametové revoluce připravili členové Místního 
sdružení ODS na náměstí vzpomínkovou slavnost. Lidé se shromáždili před 
radnicí. Přivítal je R. Korčák, promluvila J. Svobodová. Poděkovala všem, kteří 
věnovali místo ve svém srdci vzpomínce na 17. listopad.
* V listopadu bylo skáceno 20 stromů - smrky, bříza, ovocný strom - v ul. 
ČSA. Stromy ustoupily rekonstrukci plynovodu. Začne se s ní na jaře 2014. 
Plynárny mají nařízenu náhradní výsadbu. Jeden ze smrků byl 29. 11. dovezen 
na náměstí jako vánoční strom. 
* Týž měsíc se začala realizovat spojka ulic ČSA a O. Helmy. Chodník byl vy-
dlážděn k místu opravy plynovodu. Chodník bude dokončen po opravě řadu 
a naváže na rekonstrukci ul. O. Helmy. V ní mají být v dubnu až červnu 2014 
vyměněny povrchy a upraveno parkování.
* Myšlenka upravit a opravit uličky pod kostelem je stará pár let. Projekt úprav 
je hotov a začíná se realizovat. Od léta do listopadu se pracovalo v ul. V Kop-
ci. Opravoval se vodovodní a plynovodní řad. 18. 11. nastoupila fi rma, která 
ulici vydláždí oblázky. Práce ukončí v r. 2014.
* Už v listopadu se Příbor zapojil do akce Kolo pro Afriku!  Nepotřebná kola 
sbírali a sbírají v technických službách.
* 26. 11. skončil 3. roč. Muzejní školy přednáškou Víta Kašpaříka, výrob-
ce lidových nástrojů. Přivezl jich s  sebou celou řadu. Na  mnohé - grumle, 
ochlebky aj. i zahrál. Nebyla to ale úplná tečka za školou. Ještě teď její účastní-
ci, a nejen oni píší a vyprávějí své vzpomínky na život v Příboře.
* Padesát občanů přivítal 29. 11. v sále místní restaurace předseda osadního 
výboru Hájova Radek Jurečka. Hodnotil se vývoj obce a spolková činnost. 
Hovořili zástupci všech organizací a hosté: ředitelka technických služeb, ve-
doucí strážník, zástupce policie, místostarosta a  starosta Příbor. V  diskusi 
se ukázalo, že Hájovjany trápí nedokončená rekonstrukce budovy s pohos-
tinstvím. 
* 29. a 30. 11. pořádali na Masarykovu gymnáziu Den otevřených dveří.  
Oba dny probíhal ve škole bohatý program. Hrálo se divadlo, zpívalo, dělaly 
fyzikální i  chemické pokusy, přednášelo, pekly se palačinky, vařil čaj. Akce 
měla příznivý ohlas. 
* 30. 11. slavil Dechový orchestr mladých 40 let od svého založení Lud-
víkem Demlem. Právě on se svými zakládajícími členy koncert v Kulturním 
domě zahajoval. Pak ho vystřídal nynější dirigent Ivo Lacný se současnými 
hudebníky. 
* 30. 11. se představili v Kulturním domě v Kopřivnici jako organizátoři akce 
Moje trdlování pracovníci hájovské Mojí školky. Vystupovaly děti z mateř-
ských škol v Hájově a Kopřivnici. Z Příbora zatancovali ti nejmenší ze Základ-
ní školy Jičínské a děti z Mateřské školky Švermovy.

PROSINEC
* Sérii adventních koncertů zahájil v kostele sv. Valentina 1. 12. sbor Schola 
Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem. Vystoupil s programem Adventus 
Domini, se zpěvy adventní mariánské mše. 
* Od 2. do 21. 12. se v klášteře předával občanům Příbora stolní týdenní ka-
lendář města na r. 2014. Kalendář s tématem Život ve městě si jen za první tři 
dny vyzvedlo 497 lidí. Nakonec byla bezplatně předána z 3500 kusů většina 
kalendářů. 
* Pracovníci Muzea Novojičínska připravili k 1150. výročí příchodu věrozvěs-
tů Cyrila a Metoděje na Moravu komponovaný podvečer S nami bog. 2. 12. 
s ním přijeli do Muzea Příbor. Vystoupili autoři Anna Hrčková a Mgr. Pavel 
Stabrava, štramberská schola, MUDr. Mořic Jurečka.
* 4. 12. přijela do Příbora zazpívat Heidi Janků. Za tmy přisvištěli čerti a za 
nimi Mikuláš v kočáře. Mikuláš mávl berlou a rozsvítil na vánočním stromě 
3126 žárovek. O osvětlení se ve městě starají technické služby. V jejich roz-
počtu na r. 2013 se počítalo i s nákupem světel na stromek. 300 metrů dlouhý 
řetěz na strom a 6 světelných koulí stálo 80 tisíc Kč.
* 4. 12. přijel Mikuláš i do Luny. Děti mu společně zazpívaly, zatancovaly 
a pak jim Anděl s čertem rozdali sladkosti. 
* 6. 12. se v refektáři kláštera představil Akademický pěvecký sbor VŠB - TU 
Ostrava s 21 zpěváky a čtyřmi muzikanty. Umělci přivezli program s předvá-
noční tématikou.
* Druhý adventní program odezpívalo v  refektáři kláštera 8. 12. Pěvecké 
sdružení Kopřivnice. 30 zpěváků pod vedením sbormistryně Evy Pajdlové 
zpívalo v hodinovém pořadu mariánské písně a koledy.
* Desítky dětí několika mateřských a základních škol nejen z Příbora zamířilo 
v první polovině prosince do příborské pobočky Muzea Novojičínska. V mu-
zeu pro ně připravili pořad o Vánocích - o  tom, jak vypadaly kdysi dávno 
na venkově. Děti vyráběly malé svíčky, zpívaly, odlévaly olovo. 
* Tvůrčí dílny pro velké i malé připravili v Luně. Poslední proběhla 9. 12., 
malovaly se hrníčky. Dny před tím se zdobilo nádobí ubrouskovou techniku, 
malovaly kamínky, dělaly hvězdičky.
* Muzejní Černá hodinka 10. 12. byla věnovaná Příborskému kancionálu.  
Slovo hudebního vědce Vladimíra Maňase střídal zpěv a hra. Skladby, které 
si brněnští hudebníci vybrali z kancionálu, se týkaly adventu. Ukázalo se, že 
400 let stará kniha je knihou stále živou.
* 10. 12. byla v  muzeu otevřena výstava s betlémy. Metoděj Beran vystavil 
betlém se 137 fi gurkami. 95 se pohybovalo. Vyřezal je a betlém zprovoznil 

za 8 měsíců /2180 hodin/. Jaromír Kostelník představil betlém evokující idy-
lu městského prostředí, konkrétně příborského náměstí v 19. st. 
* 12. 12. si dětští zastupitelé na 2. zasedání zvolili místostarosty Tomáše Rej-
chrta i Marka Sopucha - jednoho pro bezpečnost a pořádek, druhého pro vol-
ný čas. 
* O poslední akci roku byl v městské knihovně velký zájem. 12. 12. Martin 
Lampa vyprávěl o Putování Mongolskem. Povídal, jak Avií Amálkou projíž-
děl se svými přáteli Asií. Zájem byl také, o tradiční nápoj Mongolů - jejich čaj, 
který se v knihovně podával. 
* V Základní škole Npor. Loma vítali Vánoce 13. 12. pořadem s písničkami, 
divadelním vystoupením, přednesem, hrou na nástroj.  Po 18 vystoupeních 
diváci odcházeli ze školy příjemně a v té chvíli i vánočně naladěni!
* Futsalové mužstvo SVP Tsunami Příbor ve spolupráci se sportovní komi-
sí při  společnosti PV OS KOVO Tatra Trucks Kopřivnice pořádalo 14. 12. 
v tělocvičně Masarykova gymnázia VII. ročník turnaje Memorial Luboslava 
Kapsy.
* Klub stolních tenistů TJ Sokol připravil na 14. 12. Velkou cenu Příbora, 
turnaj pro neregistrované hráče a hráče okresního přeboru 2. tř. od 101. místa 
žebříčku. Hrály i ženy. Do Příbora dorazili tenisté z 18 obcí. Ceny věnovalo 
město a pořadatelé. 
* 14. 12. se na vánočním jarmarku prodávaly v 27 stáncích vařonka, příbor-
ské oříšky, tlačenka, kozí a ovčí sýry, langoše všech chutí aj. K dostání bylo 
i zboží, které obstálo jako dárek - kamenina, kalíšky s jménem na přání. Bě-
hem dne s mrazivým větrem i sluníčkem se na náměstí představili žáci škol 
i školek. Vystoupil soubor Sedmikvítek a Ondrášek. Členové Apoštolské círk-
ve četli úryvky z Bible kralické a zpívali. Otevřeno mělo i Muzeum Příbor.
* 15. 12. se  v  hodinovém programu představili v  kostele sv.  Valentina žáci 
a učitelé Základní umělecké školy v Příboře. Chrámem zněly žestě a zobco-
vé fl étny, saxofony i klavír a také kytary a housle. Zpíval komorní sbor školy 
a sólisté.
* Na16. 12. bylo pozváno do kláštera osm dárců krve a krevní plazmy. Šest 
dárců z Příbora darovalo v r. 2013 krev 40x, jeden více než 120x a další 160x. 
Setkání zorganizovala s členkami komise pro občanské záležitosti matrikářka 
Bc. I. Bolomová. 
* V programu Vánoční kolébání vystoupil v aule gymnázia 18. 12. a 19. 12. 
v  refektáři kláštera Komorní sbor Masarykova gymnázia se  školní kapelou 
Základní školy Jičínské. Scénář pastorely volně navazující na tradiční vánoční 
symboliku napsala Mgr. Blanka Hrubá. Spolupracovali učitelé Mgr. Jarmila 
Moravčíková a Mgr. Zbyněk Machetanz.
* 19. 12. zastupitelé schválili rozdílem jednoho hlasu poplatek za svoz komu-
nálního odpadu o 24 koruny nižší, tedy 468 Kč na osobu a rok. Na tomtéž 
zasedání byl schválen tzv. provozní rozpočet Příbora na r. 2014 ve výši 137 
mil. Kč.
* Před, během a po Vánocích byl ve farním kostele Narození Panny Marie 
k vidění tradiční betlém. 21 let ho rok co rok instaluje Jan Monsport se svou 
rodinou. 
* Sérii adventních koncertů ukončilo 22. 12. Sdružení hudebníků B. Pukov-
ce se scholou. Scholu připravil Karel Monsport, Sdružení Zdeněk Pukovec. 
V Kulturním domě zazněly pastorely, chorály i koledy známé z  repertoáru 
Hradišťanu, Bambini di Praga, Spirituál Kvintetu. 
* Klidný vánoční čas v kruhu nejbližších popřála televizním divákům mís-
tostarostka Příbora Dana Forišková.
* Vánoční počasí - 24. 12. a 28. 12. teploty dosahovaly v poledne 13 st. C. Po-
trápil nás ale i vítr. Nejsilnější se přehnal Příborem ráno 25. 12. Hasiči vyjížděli 
do Štramberské ulice. Na jednom z domů se uvolnily plechy. Večer se u Lubi-
ny nebezpečně naklonil topol. Musel dolů.
* 25. 12. si řada lidí nenechala ujít mši Jana Jakuba Ryby v kostele Narození 
Panny Marie.
* 26. 12. vystoupil v Kulturním domě Elvis Presley Revival - jeden z nejlep-
ších evropských imitátorů Elvise Presleyho, příborský rodák Vladimír Lich-
novský.
* V r. 2013 jsme místo živého Betlému zhlédli 27. 12. v Kulturním domě lout-
kohru Těšínského divadla. Cestu na příběh o  Ježíškovi si našlo hodně lidí.  
Odcházeli spokojení.
 * 27. 12. vyrazil Livescor tým na rallye Africa Eco Race 2014. Řidič soutěžní 
Tatry 815 Tomáš Tomeček představil před odjezdem desítkám lidí v Kloko-
čově svůj i další vozy a 11členný tým s pěti Příboráky. V lednu 2014 se všichni 
vrátili domů v pořádku a s vítězstvím mezi kamiony.
* Na konci roku přišla zpráva, že městské webové stránky obsadily v soutěži 
Ministerstva vnitra Parádní web 
2. místo ve své kategorii. Porotu stránky zaujaly aktivní účastí na sociálních 
sítích.
* Do nového r. 2014 jsme vstoupili půlnočním ohňostrojem! A naši diváci 
i s proslovem starosty města. 

Rok 2013 v LTV Příbor je defi nitivně za námi. Informace o akcích jsme 
hodně zestručňovali. Kronika je též na www.televize-pribor.cz. 

Na základě podkladů z vysílání zpracovala Mgr. Irena Nedomová.
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- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.
- Od března do září 2014 budou každý měsíc v Měsíčníku města Příbora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách rodného domu 

S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bonusovou otázkou.
- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor.  Otevřeno je úterý 

až neděle v době 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.  
- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdání v rodném domě S. Freuda. 
- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude uveden na soutěžním listu.
- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařazeny do losování o 3 ceny.  
- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.
- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.
- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů uvedených v soutěžním listu. 
- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách města Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.
- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losování o ceny v materi-

álech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, na webových stránkách a v Local TV. 
- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bonusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní výhru 

– místo a termín závěrečného losování Vám včas oznámíme.

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují 

2. ročník vědomostní soutěže

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

SOUTĚŽ

1

mediální partner

1. cena měsíce května – keramika v hodnotě 300,- Kč 

2. cena měsíce května – keramika v hodnotě 200,- Kč 

3. cena měsíce května - dárkový balíček věnovaný městem Příborem

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

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Na počátku roku 1936 schválilo městské zastupitelstvo zřízení nového koupaliště. Mělo být vybudováno na pravém břehu Lubiny mezi po-
sledními domky ulice Na Nivách a Orinokem. Na poslední chvíli bylo rozhodnuto o místě novém. Kde se toto nové koupaliště nacházelo?

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

2. V měsíci dubnu se město Příbor již podruhé v historii připojilo k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel, který vyhlásilo UNESCO 
na návrh ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla). Od kterého roku je tento mezinárodní den vyhlášen a na jaké datum připadá?

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

3. V polovině 17. století, ale jistě již tomu bylo dříve, byl Příbor rozdělen na vnitřní město (náměstí) a šest předměstských čtvrtí. Vyjmenujte 
názvy těchto čtvrtí.

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

4. Na menší fotografi i vpravo je detail jedné z příborských památek. Uveďte jméno památky a místo, kde se nachází. 

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

Bonusová otázka:

Jedním z nejslavnějších rodáků Kopřivnice je bezesporu Emil Zátopek. 
Jako jedinému sportovci se mu podařilo na jedné olympiádě získat tři 
zlaté medaile ve vytrvaleckých disciplínách. Uveďte rok, místo a desti-
nace tohoto historického triumfu.

 ……………………………………………………………………………………

Termín uzávěrky květnového kola: 31. 5. 2014

 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, sou-
hlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem soutěže 
za účelem losování o ceny.

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soutěžní list - otázky na měsíc KVĚTEN 2014
Miroslav Růžička, DiS, rodný dům Sigmunda Freuda



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

1.  cena měsíce března    2 vstupenky na divadelní představení Zahrada divadla Krapet, Kulturní dům Příbor 12. 4. 2014 
Pavel Bilík, Příbor

2.  cena měsíce března    1 vstupenka na divadelní představení Zahrada divadla Krapet, Kulturní dům Příbor 12. 4. 2014 
Anežka Faltínová, Frýdlant nad Ostravicí

3. cena měsíce března    1 vstupenka na divadelní představení Zahrada divadla Krapet, Kulturní dům Příbor 12. 4. 2014 
Jiří Vašata st., Příbor

Odpovědi březnového kola:

1. První označení města Příbor jménem Vriburch je datováno rokem 1251 v listině moravského markraběte a pozdějšího krále Přemysla Otakara II. 
V dalších letech jsou zmiňována i jiná jména města. Vyjmenujte alespoň tři další. …např. Fryburg, Prsybor, Przibor, Freyberg, Prziebor, Pržibor…

2. Kolik oken celkem (včetně sklepních) je na rodném domě Sigmunda Freuda v Zámečnické ulici v Příboře? …26…

3. Příchod piaristů patří v kulturních dějinách Příbora k jednomu z nejvýznamnějších mezníků. Ve kterém roce byl řád založen a co bylo jeho 
hlavní poslání? …1597, výchova chudých dětí, školství…

4. Jedním z nejvýznamnějších a také nejzámožnějších cechů v celé příborské historii byl cech soukenický, obchodující od 16. stol. se suknem ve 
východní a jižní Evropě. Co bylo vstupní surovinou při výrobě sukna? …ovčí vlna…

Bonusová otázka: Lašská brána Beskyd je malá turistická oblast ležící na severovýchodě Moravy, v krajině Podbeskydí, která vytváří pomyslnou 
vstupní bránu do Beskyd. Vyjmenujte, která města (obce) Lašskou bránu tvoří. …Kopřivnice, Příbor, Štramberk, Hukvaldy,…

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ BŘEZNOVÉHO KOLA

SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

POZVÁNÍ NA KULTURU

ČTVRTEK 1. 5. 2014
Tradiční Prvomájový koncert Dechového orchestru mladých 
ZUŠ Příbor pod taktovkou Ivo Lacného bude zahájen v 10:00 hodin 
v městském parku. Spolu s orchestrem vystoupí i mažoretky pod 
vedením Světlany Ivasivy.

SOBOTA 3. 5. 2014
Již první sobotu v  dubnu jsme zahájili cyklus pravidelných Po-
uličních hudebních vystoupení. Každou první sobotu v  měsíci 
si přijďte poslechnout a užít hudbu různých žánrů v podání mla-
dých muzikantů. Koncert se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin před 
rodným domem Sigmunda Freuda nebo v případě nepříznivého po-
časí před radnicí na náměstí.

PONDĚLÍ 5. 5. 2014
Starosta města Příbora zve občany města na vzpomínkovou akci 
u příležitosti 69. výročí osvobození města Příbora. Program akce: 
v 17:00 hod. slavnostní projev starosty města před pomníkem pad-
lých v I. a II. světové válce u ZŠ Jičínská, položení kytic. Hudební 
doprovod Sdružení hudebníků Příbor pod vedením Zdeňka Pu-
kovce.

STŘEDA 7. 5. 2014
Zveme Vás na vernisáž autorské výstavy Mojmíra Klímka, Kyr-
gyzstán, země hor a koní.
Začátek v 17:00 hodin v Galerii radnice Příbor, výstava bude k vi-
dění do 8. 7. 2014.

STŘEDA 14. 5. 2014 
Již v roce 1986 se konaly první koncerty populární hudební skupiny 
BUTY. U zrodu této kapely stáli Radek Pastrnák a Richard Kroczek. 
V dnešní sestavě s nimi hrají ještě Petr Vavřík, Milan Nytra a Milan 
Straka. Do dnešní doby vydala skupina 10 alb, na kterých je nepře-
berné množství známých hitů. V hudbě skupiny Buty se mísí velké 
množství hudebních stylů (rock, folk, folklor různých etnik, count-
ry, jazz, reggae a další) s nápaditými a vtipnými texty.
Koncert skupiny BUTY začne v Kulturním domě v 19:00 hodin, ale 
přijdete-li už v 18:00 hodin bude v malém sále připravena improvizo-
vaná kavárna, ve které si můžete před koncertem a během přestávky 
vybrat občerstvení, např. domácí zákusek s kávou.
Ceny vstupenek 1. - 7. řada + balkón v předprodeji 190,- Kč, v den 
koncertu 220,- Kč., 8. – 16. řada v předprodeji 150,- Kč, v den kon-
certu 180,- Kč. 

Vstupenky jsou již v předprodeji v městském informačním centru 
Příbor - přízemí radnice.

PÁTEK 23. 5. 2014 a SOBOTA 24. 5. 2014
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
V sobotu 24. 5. 2014 město Příbor a Společnost přátel Dechového 
orchestru mladých Příbor pořádají opět po 5 letech Mezinárodní 
festival dechových hudeb.
V předvečer tohoto festivalu v pátek 23. 5. vystoupí slovácká decho-
vá hudba VRACOVJÁCI z Vracova. Krojovaní muzikanti vystoupí 
v městském parku od 20:00 hodin.
V sobotu v 10:00 hodin bude zahájen dopolední program festivalu 
příchodem orchestrů na  náměstí. V  přehlídce se  představí pol-
ský orchestr Dęta KWK „Pokój“ Ruda Śląska, Dechový orchestr 
Štramberk, Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s mažoretkami, 
Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor s mažoretkami a mažoret-
ky „Variace“ z Havířova.
Každý orchestr zahraje 4 skladby a dopolední program uzavře mon-
strkoncert všech orchestrů.
Odpolední program se uskuteční od 14:00 hodin v městském parku 
a k orchestrům z dopoledního programu se přidá i Dechový orche-
str TATROVÁK. Každý orchestr bude mít svůj samostatný koncert. 
I zde s orchestry vystoupí mažoretky. 
Přijďte si poslechnout páteční a také sobotní koncerty. Akce se usku-
teční za každého počasí a vstup na celý program je zdarma. Jste 
srdečně zváni a určitě se můžete těšit na kvalitní kulturní zážitky. 
Podrobný program naleznete na  webových stránkách města 
a na plakátu k této akci.

Připravujeme:
NEDĚLE 1. 6. 2014
Město Příbor ve spolupráci s  Městskou policií Příbor Vás zve 
do městského parku na DEN DĚTÍ – DEN S INTEGROVANÝM 
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM. V programu od 10:00 hodin se děti 
mohou těšit na zábavné atrakce, Klauny z Balónkova, soutěže o ceny, 
malování na obličej aj. Ukázky práce a techniky předvedou složky 
integrovaného záchranného systému. 
Od 16 hodin vystoupí mladá hudební skupina ON THE WAY 
a  v  17.00 hodin začne koncert populární slovenské zpěvačky
KRISTÍNY. 
Vstup na akci je zdarma. Podrobný program této akce bude uveden 
na plakátech a webových stránkách města.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC KVĚTEN 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města
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V měsíci dubnu náš Příbor prezentovala mimo jiné i výstava fotografi í a plakátů a dokumentů připomínající náš FREUDŮV FOLKLÓRNÍ 
FESTIVAL. Výstava proběhla v prostorách galerie Krajského úřadu v Ostravě. Byla připomenutím propagačně zajímavé aktivity – současného 
setkání hudby, tance a výtvarného umění za  jedním základním účelem –  připomenutím osobnosti našeho významného a ve světě stále víc 
připomínaného rodáka – Sigmunda Freuda. Podkladem pro atraktivní plakáty Freudova festivalu byly jejímu autorovi – panu Pavlu Hořínkovi, 
převážně dokumentární snímky členů našeho výborného Fotoklubu Příbor. Výstava rovněž připomněla skutečnost, že na startu tohoto festivalu 

stály tak významné osobnosti našeho folklóru, jako byla paní Zdeňka Kyselá, autorka 
vynikající choreografi e Lašských tanců Leoše Janáčka, nebo pan Jan Rokyta, zaklada-
tel věhlasné cimbálové muziky Technik, hudební redaktor ostravského rozhlasu, vše-
stranný hudebník a organizátor folklórního dění našeho kraje.

Také při  vyhlašování letošního 18. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ 
SEN – MY DREAM se opět setkáme s dětmi z folklórních souborů. Které to budou, to 
se dozvíte na náměstí S. Freuda na folklórním odpoledni v sobotu 7. června 2014. Jste 
srdečně zváni Vy i Vaši přátelé

Doprovodné foto: Rudolf Jarnot
Na prvním snímku pana Rudolfa Jarnota paní místostostarostka ing. Dana Foriško-

vá zahajuje Freudův folklórní festival a vítá v Příboře mladé výtvarníky z mezinárodní 
výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM, druhý snímek malé zpěvačky ze souboru 
Ostravička je  pozváním na  letošní 
setkání s písní, tanci a lidovými hra-
mi našeho kraje. Věřím, že letos při-
jmou pozvání a příborští zpěváčci.

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu, supova.marie@centrum.cz

Už nyní se  mohou nejen obyvatelé města 
Příbora, ale také všichni příznivci klasické hud-
by těšit na další ročník mezinárodního hudební-
ho festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který proběh-
ne v době od 3. do 20. července 2014. Protože 
je tento rok považován za rok české hudby, bude 
se v tomto duchu nést i XXI. ročník hudebního 
festivalu.

V Příboře se  uskuteční v  měsíci červenci 
dva koncerty v rámci festivalu Junáčkovy Huk-
valdy, přičemž ve středu 9. července vystoupí 
„Smetanovo trio Baborák ensemble“ v  čele 
se světově proslulým hráčem na lesní roh Rad-
kem Baborákem a smyčcové kvarteto. 

V sobotu 19. července si můžete přijít po-
slechnout do  refektáře piaristického kláštera 
Danubius Octet Singers Bratislava. 

Věříme, že si  koncerty proslulého meziná-
rodního festivalu Janáčkovy Hukvaldy nenechá-
te ujít. O  aktuálních informacích Vás budeme 
informovat na  webových stránkách města Pří-
bora, facebooku a  prostřednictvím městského 
rozhlasu i Local TV.

FESTIVAL 

JANÁČKOVY 

HUKVALDY ZAVÍTÁ 

I LETOS DO PŘÍBORA

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, 
Městský úřad Příbor

 

Ob anské sdružení Kloko ov vás všechny zve 31. 5. 2014 od 13:00h. na 
  

   
                                             a 
       
 
 
    

Kácení prob hne ve starém duchu, ne motorovou pilou, ale za hlasité podpory divák  
d evorubeckou pilou b ichatkou na kloko ovském h išti ul. Osvobození v P íbo e. 

 GPS 49°38'58.678"N, 18°9'15.865"E 
Oslavíme také tradi n  Den d tí se spoustou her a sladkými odm nami a navíc v programu bude: 

- tatrovácký Speciál letošního vít ze Tomáše Tome ka  
- ukázka hasi ské techniky SDH P íbor 
- malování na obli ej d tí (a t eba i dosp lých) 
- ukázky a st elba z HISTORICKÝCH zbraní 
- vým nná akce karti ek PENNY „My máme rádi esko“ 

H ebíkem d tských her bude op t „p etahování lanem“ jak d tí, 
tak dosp lých. Po celý den nám bude hrát reprodukovaná hudba. Ob erstvení zajišt no, epované pivko, 

GULÁŠEK, pala inky, párek v rohlíku nebo opékaný na ohni. 
Vstupné zcela dobrovolné. Na nádhern  prožitý den se t ší Kloko ovjané. WWW.KLOKOCOV.COM 

Dokument z roku 2012 – R. Jarnot
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KULTURNÍ PROGRAM  KVĚTEN

tvrtek 1. kv tna od 10:00 hod.  
PRVOMÁJOVÝ KONCERT 

M sto P íbor  556 455 427/428, DOM P íbor 
tvrtek 1. kv tna od 10:00 hod.  

ZAHÁJENÍ PROVOZU KOUPALIŠT  A LETNÍHO KINA 
M stské koupališt  P íbor  777 100 007 

Pátek 2. kv tna  
FARMÁ SKÉ TRHY 

M sto P íbor, TS P íbor  556 455 427/428 
Sobota 3. kv tna a ned le 4. kv tna  
BESKYD MODEL KIT SHOW 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pond lí 5. kv tna od 17:00 hod. 
69. VÝRO Í OSVOBOZENÍ M STA P ÍBORA 

starosta m sta P íbora 
Pond lí 5. kv tna od 18:00 hod. 
POSLÁNÍ NAŠICH ŽIVOT  
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L (naproti Penny marketu) 

St eda 7. kv tna 
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ V GALERII V RADNICI 

M sto P íbor  556 455 427/428 
tvrtek 8. kv tna od 18:00 hod. 

KONCERT U P ÍLEŽITOSTI SVÁTKU MATEK 
M stská organizace KDU- SL P íbor 

Pátek 9. kv tna až ned le 11. kv tna 
ZLATOHORSKO - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD  

Klub eských turist  P íbor  737 375 203 
Sobota 10. kv tna 9:00 – 13:00 hod. 
DEN SE STARÝMI TECHNOLOGIEMI 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Sobota 10. kv tna a ned le 11. kv tna od 14:00 hod.  
SUVENÝRY Z CEST DALEKÝCH I BLÍZKÝCH 

SDH a OV v Prchalov , A. Sochová  721 184 155 
St eda 14. kv tna od 19:00 hod. 
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY BUTY 

M sto P íbor  556 455 427/428 
tvrtek 15. kv tna od 18:00 hod. 

NUMEROLOGIE – TAJEMSTVÍ ÍSEL 
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L (naproti Penny marketu) 

Pátek 16. kv tna od 16:00 hod. 
FIT ODPOLEDNE ANEB SPORTUJE CELÁ RODINA 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Sobota 17. kv tna od 4:26 hod. 
LITOVEL – LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Klub eských turist  P íbor  606 711 135 
Úterý 20. kv tna až ned le 25. kv tna 
HOLANDSKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
St eda 21. kv tna od 19:00 hod. 
NEMOC POHLEDEM HOMEOPATA 
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L (naproti Penny marketu) 

Pátek 23. kv tna a sobota 24. kv tna od 14:00 hod. 
OKRESNÍ SOUT Ž CHOVATELSKÝCH V DOMOSTÍ 
A DOVEDNOSTÍ 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pátek 23. kv tna a 24. kv tna 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 

M sto P íbor, Spole nost DOM ZUŠ P íbor 
Pátek 23. kv tna od 18:00 hod. 
NOC KOSTEL , mše už v 17.00 hod. 

www.nockostelu.cz 
Sobota 24. kv tna od 14:00 do 17:00 hod. 
PRÁCE S KYVADLEM 
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L (naproti Penny marketu) 

Probíhající výstava do 25. kv tna 2014 
PIARISTICKÁ KNIHOVNA 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Úterý 27. kv tna od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 

 Luna P íbor, SV   556 725 029 

Úterý 27. kv tna od 9:00 hod. a od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Úterý 27. kv tna od 9:00 hod. a od 17:30 hod. 
ZÁTEŽOVÉ SITUACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOT  

PhDr. Stanislava Podžorná, m sto P íbor 
St eda 28. kv tna od 17:00 hod. 
LIDSKÝ MOZEK 

Mgr. Pavel Netušil, m sto P íbor  
Sobota 31. kv tna od 13:00 hod.  
KÁCENÍ MÁJE A D TSKÝ DEN 

Ob anské sdružení Kloko ov 
Sobota 31. kv tna od 14:00 hod.  
DEN D TÍ 

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasi  Prchalov 
Probíhající výstava do 24. srpna 2014 
VÝSTAVA LIBUŠE MATOCHOVÉ A KARLA MATOCHY 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 
Úterý, tvrtek od 15:00 – 16:00 hod. 

STROLLERING             Helena Šime ková 732 834 584 
St eda s Jarkou 

10:00 – 11:00 / LUNA / 30 K  
  7. 5. POHÁDKA „O T ECH PRASÁTKÁCH“  
14. 5. TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA  
21. 5. POHÁDKA „O PEJSKOVI A KO I CE“ 
28. 5. DEN D TÍ VE ZVONE KU – hry, sout že 

Pátek - Šmudlíci 
10:00 – 11:00 / LUNA / 30 K  

  2. 5. MOTÝLCI z papírových kapesní k  a kolí k  
  9. 5. KRABI KA z léka ských špachtlí 
16. 5. KYTI KY z krepového papíru 
23. 5. HAD a PANÁ EK z ví ek od „pet“ lahví 
30. 5. HRA Z „PETEK“ 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Loutkové divadlo Beránek 

Pohádka „KAŠPÁREK V ZAKLETÉM KRÁLOVSTVÍ“ 
Hrajeme každé úterý od 17:00 hod.  

Loutkové divadlo Beránek 
Rodný d m Sigmunda Freuda 

Záme nická, . 117 
Duben až zá í: Úterý – ned le: 9:00 – 17:00 hod.  

íjen až b ezen: Úterý – ned le: 9:00 – 16:00 hod. 
Rodný d m S. Freuda  556 722 200, www.freudmuseum.cz 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý a tvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.  
Ned le:   9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  

Odd lení pro dosp lé: 
Pond lí:   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek, pátek: 8.00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež: 
Pond lí: 13:00 – 15:00 hod. Úterý, tvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.      ZM NA 30 minut!!! 
 776 725 909, 608 738 793 

SAUNA P ÍBOR 
Sportovní hala TJ P íbor na ulici Štramberské 
Pond lí a tvrtek:  15:00 -  21:00 hod. muži 
Úterý a pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy 
St eda, sobota: 15:00 – 21:00 hod  spole ná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM P ÍBOR 

Pond lí – pátek: 9:00 – 21:00 hod.  
 556 725 528 

TENISOVÝ KLUB P ÍBOR, O.S. 
Od 5. kv tna 2014 otev eno denn  od 9:00 do 18:00 hod. 

 739 705 255 
Info o akcích: www.pribor.eu 
Zm na programu vyhrazena! 
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FARMÁ SKÉ TRHY 
V P ÍBO E 2014 

 

Po Valentinské pouti a Velikono ním jarmarku  

budou op tovn  po ádány farmá ské trhy v P íbo e.  

Farmá ské trhy se v P íbo e uskute ní 

 na nám stí Sigmunda Freuda ve dvou termínech 

v pátek 2. kv tna 2014 a v pátek 6. ervna 2014 

od 8:00 do 17:00 hodin 
 

Na farmá ských trzích je 
možno prodávat pouze zboží 
ur ené v Tržním ádu m sta – 

Na ízení m sta P íbora           
. 1 / 2013, tj. pouze výrobky 
z domácí ( eské) produkce 

jako je ovoce, zelenina, lesní 
plody, byliny a ko ení, ovocné 

stromky a sazenice, vejce, 
sýry, chléb, pe ivo, kolá e, 
perníky, domácí mou níky, 

mošty a džusy, sirupy, džemy 
a marmelády, uzeniny, maso, 

dr bež, víno, pivo, med, 
košíky a jiné rukod lné          

a emeslné výrobky; dále 
ná adí, suvenýry a knihy. 

 

Farmá ské trhy po ádá m sto P íbor ve spolupráci  
s Technickými službami m sta P íbora, p.o. 

 

Všichni jste srde n  zváni! 

M stská organizace KDU- SL P íbor Vás zve na 

KONCERT 
 U P ÍLEŽITOSTI  
SVÁTKU MATEK. 

Koncert se uskute ní   
ve tvrtek 8. kv tna 2014 v 18:00 hod. 

v kostele Narození Panny Marie v P íbo e. 
 

Zazní skladby autor   
J. S. Bacha, 

Antonína Dvo áka,  
W. A. Mozarta 

 a dalších. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ú inkují: 
Alena Ju enová – zp v/klavír 

Kate ina Ju enová – zp v 
Iva Drholecká – hoboj 
Josef Pukovec – flétna 

Zden k Pukovec – klarinet 
Vladimír Grela – fagot 
Petr Kozel – lesní roh 
Vladimír Arzt – kytara 

Ing. Karel Monsport – varhany 
P íborské žes ové kvinteto 

Na Vaši ú ast se t ší po adatelé! 
Vstupné dobrovolné. 
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v úterý 27. května 2014 

 
 

piaristický klášter, Příbor  
 

 

v 17:30 hodin 
 

 

50 Kč 
 
 

 
 

 

Povídání o tom, jak zvládnout těžké životní situace     
a konflikty, které se vyskytují v životě každého z nás. 
 
 

V podání erudované psycholožky a trenérky s 25 lety poradenské 
a lektorské praxe v oblasti psychohygieny, mezilidské 

komunikace a organizace volnočasových aktivit 
 

 
 

 
 

 
 

Vítáme rezervaci míst předem prostřednictvím emailu: klaster@pribor-mesto.cz  
nebo na telefonním čísle: 605 227 756, ale není podmínkou. Děkujeme. 

 Ve spolupráci s městem Příborem. 
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22.8.-31.8. 
POBYTOVÝ ZÁJEZD CHORVATSKO - MALI LOŠINJ 
Program - koupání, turistika. Ur eno rodinám s d tmi, dosp l . 
Cena poukazu: d ti do 3 let bez nároku na postel a stravu 3 000 K , d ti do 6 let  
4 000 K , d ti do 15 let 4 800 K , mládež do 18 let 5 000 K , dosp lí 5 400 K  
Strava – polopenze: d ti do 10 let 750 K , ostatní (d ti, mládež, dosp lí) 1 250 K . 
V cen  poukazu je zahrnuta doprava, ubytování, láze ská taxa. Odb r stravy není 
povinný.           Zajiš uje:L. Nenutilová, 732 902 256

 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P ihlášky a informace získáte v LUN  P ÍBOR, sv , kontakt: 556 725 029, mobil: 
732 673 012, e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz 

6.-12.7 (I. varianta), 12.-18.7. (II. varianta), 6.-18.7. (III. varianta) 
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ HADINKA, KLOKO OV 
Celotáborová fantasy hra „HLEDÁNÍ PRSTENU MOCI“ 
Program: - hry, sportování, turistika, sout že  Ur eno d tem od 7 do 18 let.  
Cena za poukaz: 2 300 K  (I.+II. varianta), sourozenci 2 200 K /jednotlivec,  
4 400 K  (III. varianta), sourozenci 4 200 K /jednotlivec   Zajiš uje: L. Nenutilová 

12.-18.7. 
POZNÁVACÍ ZÁJEZD JIŽNÍ MORAVA  
Každodenní program, výlety do okolí. Ur eno široké ve ejnosti. Cena: 4 300 K .  

Zajiš uje: K. Bukovjanová 

25.-29.8. 
TVO IVÝ TÁBOR  
Program - hry, sout že, výlety, výrobky z p írodnin, papír . Ur eno d tem  
od 7 do 12 let. Ubytování v Lun  P íbor. Cena: 1 300 K .     

Zajiš ují: K. Bukovjanová, 776 389 212, J. Lupíková, 604 188 186 

27.7.-7.8. 
PRÁZDNINY „U KONÍ“ KLOKO OV - VÍTKOV 
Program - kon , hry, sout že, koupání, výlety. Ur eno d tem od 9 do 14 let.  
Cena: 5 200 K .           Zajiš uje: D. Ki urová, informace: J. Lupíková 
 

 

Lidský mozek 
 
 

 
Jaké to je, když pro člověka ne-
existuje „vlevo“? Dostává se do 
našeho vědomí reálný obraz na-
šeho okolí nebo jsou smyslové in-
formace „cenzurovány“? Může 
mozek klamat člověka? Vidíme 
očima nebo mozkem? A jaký je 
vůbec vztah mezi mozkem člově-
ka a tím, co si uvnitř něj říká 
„já“? 
 

 

Přijďte se dozvědět více o člověku, jeho myšlení a vnímání!  
 

KDY: 28. května 2014 
ČAS: v 17:00 hodin 
KDE: zasedací místnost piaristického 

kláštera, Příbor 
VSTUPNÉ: dobrovolné 
 

Přednáška 
Mgr. Pavla Netušila,  

vyučujícího na Masarykově gymnáziu. 
 
 

Ve spolupráci s městem Příborem. 

NOVÉ MOŽNOSTI VLASTNÍ REALIZACE  
V PIARISTICKÉM KLÁŠTE E 

Mgr. Martina Filipcová, odbor ve ejné správy, MÚ P íbor 

Cht li bychom informovat tená e M sí níku m sta 
P íbora, že od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový ceník 
pronájmu nov  zrekonstruovaných prostor v piaristickém 
klášte e. V souvislosti s tím se nabízí ob an m možnost 
také se aktivn  zapojit do kulturního d ní ve m st  P íbo e 
a prostory si pronajmout nap íklad pro uspo ádání vlastní 
p ednášky, divadelního p edstavení i jiné spole ensko 

kulturní innosti. Prostory si lze pronajmout i pro 
soukromé ú ely, nap íklad spole enská setkání, pracovní 
sch ze i konference a podobn . V p ípad  jakýchkoliv 
dotaz  nebo zájmu se m žete obrátit na sle nu 
Mgr. Martinu Filipcovou, referentku odboru ve ejné 
správy, prost ednictvím emailu: klaster@pribor-mesto.cz 
nebo telefonicky na ísle 605 227 756. 

REFEKTÁ
Tato místnost s kapacitou 80 míst je vhodná pro po ádání spole enských a kulturních 
akcí, p edevším svatebních ob ad  a koncert . Konají se zde také divadelní p edstavení 
a slavnostní sch ze. K dispozici je koncertní k ídlo. 

MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - SALÓNEK 
Místnost s kapacitou 30 míst je vhodná ke 
spole enským setkáním, ale také se zde mohou 
po ádat p ednášky a seminá e. 

VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 
Kapacita zasedacího sálu je 40 míst. Místnost je vhodná p edevším ke vzd lávacím 
a prezenta ním innostem, ke konání konferencí, seminá , p ednášek, školení 
a rekvalifika ních kurz . K dispozici je také audiovizuální technika, projektové plátno 
a mikrofony. 

CENÍK 

V uvedených cenách je již zapo ítána zákonná sazba DPH.  

1)  U charitativních a kulturních akcí, které nebudou po ádány za ú elem prodeje i propagace a budou pro ob any 
m sta bezplatn , bude pronájem zdarma. 

2) U akcí, na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude ú tován pronájem ve výši 20% z ceny pronájmu   
a 25% z vybraného dobrovolného vstupného p ipadne m stu. 

3) P ísp vkovým organizacím, jejichž z izovatelem je m sto P íbor, bude ú tován pronájem ve výši   
50% pronájmu z platného ceníku. 

4) U veškerých akcí, které budou po ádány m stem P íborem nebo budou ve spolupráci s m stem P íborem,   
bude pronájem zdarma. O tom, zda m sto P íbor je po adatelem i spolupo adatelem akce, rozhoduje vedoucí 
odboru ve ejné správy nebo vedoucí odboru rozvoje m sta.  

5) Dlouhodobé pronájmy budou ešeny individuáln  u vedoucího odboru ve ejné správy M stského ú adu v P íbo e. 

6) Výjimku z ceníku m že schválit rada m sta na základ  písemné žádosti podané minimáln  t i týdny p ed   
konáním akce. 

7)  Tento ceník nabývá ú innosti dne 1.1.2014. 

Místnost Základní sazba na hodinu 
(v K ) 

Platba za každou další 
hodinu (v K ) 

Platba za celý den  
(v K ) 

Refektá 500 200 1 500 

Velká zasedací místnost 500 200 1 500 

Malá zasedací místnost 
salónek 200 100 600 

Celý komplex 1 000 200 2 000 

Pronájem audiovizuální 
techniky 100 100 300 
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Pletivo, plotové panely a příslušenství

PLOTY      OPLOCENÍ      REALIZACE

Podrabové desky, gabiony
Realizace plotu na míru
Hutní materiál
Elektroizolanty (pertinax, textit, kartit), silony

BÍLOVEC

556 410 661     733 314 318

CENY PLETIV

www.hupl.cz

INZERCE

Letní dětský tábor U KATEŘINY Štramberk 

1.TURNUS   30.6. - 12.7.2014  Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
2.TURNUS   14.7. - 26.7.2014  BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT 
3.TURNUS   28.7. – 09.8.2014  KOUZELNÉ VOUSY DIEGA MENDOZY 
4.TURNUS   11.8. – 23.8.2014  Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
 

Kapacita tábora 200 dětí.  
Vlastní kuchyně – strava 5 x denně. 
Ubytování v chatkách, dva sály, hřiště. 
V ceně vstupy na koupaliště, odměny. 

 
ZAVOLEJTE NEBO NAPIŠTE SI O PŘIHLÁŠKU! 

NOVOS NJ,s.r.o. Libotín 979, 742 66 Štramberk         
www.ukateriny.cz  novos@novos.cz, 604 274 669,556 852 262 

Letní dětský tábor U KATEŘINY Štramberk 

Zkušenosti s organizací táborů – 21. sezóna 

Čeká nás sucho?
Až 600 l/den kvalitní zálivky...

Hellstein spol. s r.o.
Vlčovice 11, Kopřivnice,
+420 606 709 804

„Pokud nebude jaro mimořádně deštivé, hrozí v tomto roce sucho. Sněhu je 40krát méně než 
loni, což se může negativně projevit na zásobách podzemních vod a vodnosti toků,“ řekl hydrolog 

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Daňhelka.

Čistička odpadních vod STMH5/8/10 využívá jako jediná v České republice moderní bezúdrž-
bový třístupňový systém čištění a tím je pro provozovatele ideálním zdrojem až 600 l/den 

kvalitní zálivkové vody.

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky (vyrovnávací stupeň-

-návštěvy, dovolená, písek, kamínky, tuky, anaerobní předčištění apod.). Druhým stupněm 
čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jedno-

stupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje 

od vyčištěné vody). Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými 

na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru 

avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje 

to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.

Takto přečištěná voda je vhodná pro zálivky okrasných zahrad, doplňování okrasných rybníků apod.

Informujte se i vy na možnosti získat kvalitní zálivku
i v době sucha a tím výrazně ušetřit náklady spojené
se spotřebou vody či vyvážením septiku.
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K O P Ø I V N I C E

SLEVA 15%
na veškeré kamenické práce

PALIVOVÉ D EVO 
D EVOSKLAD 

STUDÉNKA 
Nabízíme tvrdé i m kké d evo.

Štípané metry a polínka 
dle požadovaných rozm r . 

AK NÍ CENA 
 na polínka!!! 

Dopravu d eva možno zajistit. 

VOLEJTE NA TELEFON 
603 80 20 81

www.drevodokotle.cz

    PLOTY,  PLETIVA, GARÁŽOVÁ      
   VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY    

 
Garážová vrata od 9.999 K . 
Výklopná, dvouk ídlá, sek ní. 
Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní 
barvy i imitace d eva. Dopl ková výbava. 
 

Ploty - pletivo  
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
pr myslové, mobilní. Stavby plotu ze 
sva ovaných pletiv, sva ovaných panel , 
levné pletivové branky a brány, nebo i 
ozdobné kované.  

 
Thuje na živý plot od 10 K /kus. 

erná mul ovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%. 
 

Pot eby pro chov dr beže – líhn , napáje ky, krmítka, 
klece, krmivo pro k epelky. www.prodrubez.cz 

 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá,  8:00 - 15:00.  
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé R. 
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Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Ší ka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 

poøádá K Í N
A ÈN  CE Y

A N JVÌTŠÍ VÝSTAVA STANÙ NA MORAVÌ

E
 

 E
0

PÁTEK 9. kvìtna až NEDÌL  18. kvìtna 2 14 

ŠIROKÁ NABÍDKA ZBOŽÍ
TÌCHTO ZNAÈEK:

O
V

V. OUTD ORO Ý

VE E

PRODEJNÍ L TRH

Postaveno
100 druhù stanù!

Pøes 50  modelù spacích pytlù, karimatky,
kempinkové vybavení, batohy.

Kolekce obleèení ALPI SPORT -
technické bundy, polartec, obleèení pro volný èas.

Starší kolekce se slevou až 60%

GTX OBUV AKU – za  výborné ceny

pøes 50 modelù - DOPRODEJ STARŠÍCH MODELÙ, 
trièka, mikiny, kapesní náøadí, trekové hole, vaøièe, spousta

doplòkového zboží. Výstava obleèkù pro vaše pejsky.
Každý víkend - guláš, pivo, speciality na roštu.

8 0

otevøeno dennì od 9:00 do 1 : 0 hod.

Výrobní závod PØÍBOR-KLOKOÈOV
www.alpisport.cz



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

Petr Škrobánek 

Pohotovostní služba 24 hodin denn
Bezplatná linka 800 111 202 

AKCE od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2014 

30% SLEVA  
na plastové samozabarvující o ky 

TRANSITONS, v etn  multifokálních. 
PRACOVNÍ DOBA:

Pond lí až pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.             St eda: 8:00 – 12:00 
EVA BOJKOVÁ 

ul. Karla apka, P íbor (sm rem k Penny Marketu) Tel: 731 517 292 
http://optika.pribor.cz 
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ
Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

ul. Nádražní, Kopřivnice. Tel.: 734 620 653

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

www.metalfaktor.cz

METALFAKTOR

Po–pá: 8:00–16:00
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Rudolf Korčák, letní areál koupaliště Příbor

KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ

Nejkrásnější měsíc v  roce právě začíná. Rádi bychom vás 

informovali o připravovaných letních akcích na městském kou-

pališti v Příboře, ale také o tom, jak se naše fi rmy RICCO a spo-

lečnost AQUAZORBING.CZ, s.r.o. podílejí na  společenském 

životě a dění v našem městě i v širokém okolí. Začněme hezky 

od začátku:

Letos uplyne 120 let, kdy Václav Jandl a společníci požáda-

li o povolení zřídit plovárnu na Lubině nad nynějším splavem 

u restaurace Mexiko, plovárna byla zřízena. Na tuto tradici a na 

další jiné historické události v našem městě jsme se letos snažili 

navázat.

V březnu letošního roku uplynulo již 10 let od  doby, kdy 

se koupaliště Příbor stalo členem Asociace bazénářů a sauna-

řů ČR. V  měsíci lednu jsme získali ocenění od  Ministerstva 

pro  místní rozvoj a  byl nám udělen certifi kát Kvality služeb 

v cestovním ruchu ČR. Na počátku měsíce února bylo koupali-

ště ofi ciálně certifi kováno a zařazeno do Asociace campů České 

republiky. 

Na všech konferencích, které byly pořádány těmito asocia-

cemi, se příborský letní areál prezentoval velmi aktivně a jeho 

činnost byla kladně hodnocena. Prezentace naší práce proběhla 

také na březnovém setkání pracovníků informačních center Be-

skydy-Valašsko na Hukvaldech a byla navázána úzká spolupráce 

s IC v Novém Jičíně i se všemi ostatními  IC Lašské brány. 

Část pracovníků naší fi rmy začala v měsíci lednu navštěvo-

vat kurzy znakového jazyka. V letošním roce zahajujeme dyna-

mickým způsobem práci s organizacemi, které se starají o han-

dicapované občany. 

Působnost našich aktivit v  oblasti sportu, kultury a  orga-

nizované zábavy překročila hranice Moravskoslezského kraje 

i České republiky. Nabízíme zábavu v těch největších aquapar-

cích Maďarska, Rakouska, Polska, ale samozřejmě i v ČR. Neza-

pomínáme ani na naše nejbližší obce - Hájov, Prchalov, Mošnov, 

Ženklava, Čeladná aj., kde nabídneme zábavu dětem na nových 

atrakcích. Pečlivě jsme se připravovali také na nadcházející letní 

sezónu. Letos uplyne 100 let od udělení licence k promítání ki-

nematografi ckých představení v Příboře. Reagovali jsme na toto 

kulaté výročí otevřením letního 

kina. 

Na základě pozitivních ohla-

sů z  loňského roku nabídneme 

prohlídky starého hřbitova s  no-

vými příběhy a historkami. 

Zapojujeme se do stánkových pro-

dejů v Příboře, kde nabízíme starodávné laskominy, ale také svě-

ží ovocné a čerstvé nápoje v nových stáncích na koupališti. 

Velmi dobrá spolupráce je navázána s pracovníky z oblasti 

kultury a CR v našem městě. Společně nyní tvoříme scénář letní 

červencové akce. Měla by se nést ve stylu r. 1930 a přiblížit život 

lidí v našem městě, co do zábavy, stylu oblékání a  stravování. 

O taškařice jistě nebude nouze! Koncem letních prázdnin na-

bídneme občanům města „První gulášfest“ pod kaštany.

V areálu i letos očekáváme turisty a výletníky z různých míst 

ČR a ze zahraničí, kterým chceme ukázat město v denním i noč-

ním světle. Příměstské tábory, mezinárodní tábory, školní výle-

ty, dětské organizace a spolky najdou u nás možnosti bohatého 

sportovního i kulturního vyžití. 

Letos v zimě jsme poprvé dětem okolních měst nabídli ve 

sportovních halách, kulturních domech a tělocvičnách zábavný 

program „NESEĎ DOMA“. 

Po více než  ročních přípravách představíme v  první květ-

nové dekádě v Opavě program určený žákům základních škol, 

který navazuje na osnovy ZŠ „branná výchova“. 

Naše programy, které jsme chystali pro  občany města 

od loňského podzimu, vycházely z výsledků dotazníkových šet-

ření a rovněž z koncepcí města a jeho Strategického plánu. 

Na dubnovém setkání provozovatelů certifi kovaných au-

tocampů v  Praze navrhla Asociace campů ČR fi rmu RICCO 

a společnost Aquazorbing.cz, s.r.o. začlenit do soutěže „Podni-

katel roku“ a „ Firma roku“. 

Velmi se těšíme na všechny, kteří si v letošním létě najdou 

cestu na  příborské koupaliště a  využijí všech možností, kte-

ré jim tento areál nabízí. XXIII. sezóna je kvalitně připravena 

a čeká na VÁS!

•  19. dubna XI. ročník prodejní výstavy květin a sazeniček.
•    1. května otevření letního kina na koupališti v Příboře.
•   31. května zahájení provozu celého letního areálu koupaliště-autocamp.
•  27. července Příborská lávka aneb Léto 1930 v Příboře.
•  31. srpna guláš fest pod kaštany.
•    1. září       uzavření letního areálu.

Podrobné informace naleznete na www.koupaliste.cz

-

h pro-

odávné laskominy, ale také svě-

LÉTO BUDE!!!


