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MĚSTO PŘÍBOR SE PREZENTOVALO NA VYŠEHRADĚ

•	 Město Příbor se prezentovalo na 
Vyšehradě

•	 Z jednání rady města a zastupitelstva
•	 Dědictví Příbora
•	 Obava z nové předsedkyně kontrolního 

výboru, nebo demonstrace politické 
moci?

•	 Den Země v Příboře
•	 Návštěva čistírny odpadních vod 

- přijďte se podívat
•	 Soutěž
•	 Standardy kvality sociálně-právní 

ochrany dětí
•	 Poskytovatelé sociálních služeb 

veměstě
•	 Poděkování
•	 Blahopřání
•	 Průzkum zájmu o kurzy v Příboře 

nejen pro seniory
•	 Informace jubilantům 
•	 Knižní novinky na měsíc červen
•	 Strážníci kontrolovali cyklisty
•	 Preventivní přednášky v 1. a 3. třídách 

ZŠ Jičínské v Příboře
•	 Technické služby informují
•	 Návštěva státní policie a hasičů ve 

školce
•	 Sportovní úspěchy Základní školy 

Npor. Loma Příbor
•	 Zateplení budovy a výměna oken  

- ZŠ Npor. Loma Příbor 
•	 Výsledky soutěží a olympiád  

- ZŠ Npor. Loma v Příboře
•	 Ohlédnutí se za školním rokem 

2014/2015 v ZŠ jičínská
•	 Den Země
•	 NatTech míří do finále
•	 Bezpečí na internetu
•	 Objevujeme svět aneb projektový týden 

7. ročníků
•	 Největší sen
•	 Zajímavá kulatá a půlkulatá výročí 

Příbora r. 2015
•	 Historie příborské pošty
•	 4. ročník florbalového turnaje
•	 Restaurant Day v Příboře 
•	 Proměny člověka a Irena Kopecká
•	 Tentokráte ne „zpívá, ale - pátrá celá 

rodina“
•	 Kulturní okénko na měsíc červen 2015
•	 Kulturní program – červen
•	 Inzerce

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

V sobotu dne 9. května byl 
na Vyšehradě za velkého zájmu 
návštěvníků zahájen již 7. ročník 
národní putovní výstavy „Má 
vlast cestami proměn“. Putovní 
v ýstava „Má vlast cestami 
proměn“  př ináší svědect v í 
o zvelebování opomíjených míst 
a  objektů v  sídlech a  krajině, 
o proměnách chátrajících staveb 
v  důstojné objekty s  užitečnou 
náplní, o zkrášlených náměstích 
a návsích, o  zrekonstruovaných 
n á d r a ž í c h ,  z a c h r á n ě n ý c h 
sakrálních stavbách a  znovu-
oživené přírodě.

Úderem 11. hodiny a za zvuků fanfár zahájil 
tuto výstavu president Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění Ing. Karel Drhovský 
spolu s  ředitelkou AEF Ing. Drahomírou 
Kolmanovou a  ředitelem Národní kulturní 
památky Vyšehrad Ing. Františkem Stádníkem. 
Zcela zaplněné královské Akropoli se v celé 
své kráse představilo 99 zvelebených míst ze 
všech koutů naší vlasti. Na 33 stojanech tak 
mohli návštěvníci poprvé spatřit PROMĚNY 
ROKU 2015.

Do této výstavy se poprvé přihlásilo 
i město Příbor se svými obnovenými objekty 
a uličkami. Přihlásili jsme hned 2 objekty, a to 
piaristický klášter a  rodný dům Sigmunda 
Freuda, a rovněž zrekonstruované uličky pod 
kostelem. 

Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout 
na Vyšehradě před Starým purkrabstvím do 
15. června. Poté bude rozdělena do jednot-
livých kolekcí a vydá se na svou celoroční pouť 
po celé naší zemi.  

V září, při pořádání každoroční akce 
ke Dnům evropského dědictví, budou mít 

možnost tuto výstavu zhlédnout i  občané 
našeho města.

Zároveň občané města, všichni jejich 
známí a přátelé mohou naše objekty poslat do 
finále soutěže. Cenu získají ty proměny, které 
získají v internetovém hlasování nejvíce hlasů.

Hlasovat pro konkrétní objekt našeho 
města můžete na této webové stránce:  
www.cestamipromen.cz/hlasovani.

Kontakt: Dana Forišková, tel.: 556 455 401, 
e-mail: mistostarosta@pribor-mesto.cz

Foto: Roman Chromek
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Z JEDNáNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

11. schůze RM ze dne 28. dubna 2015 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila Charitě Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov, IČ: 48806510, 

z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, na poskytování sociální služby 
– domov se zvláštním režimem finanční dar ve výši 5.000 Kč.

- Nevyhověla žádosti Školy života, o. p. s., Beskydská 176, 741 01 Nový 
Jičín, o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů 
spojených s poskytováním sociální služby.    

- Schválila organizaci Medela – péče o seniory, o. p. s. – Domov se zvlášt-
ním režimem, Ostravice 855, 739 14 Ostravice, IČ: 02141531, z rozpočtu 
města Příbora, paragrafu 4329, na poskytování sociální služby – domov 
se zvláštním režimem, finanční dar ve výši 8.000 Kč.   

- Schválila Asociaci zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, 
Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice, IČ: 266 20 537, z rozpočtu města, 
paragrafu 4329, finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu 18. ročníku 
Sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých „Memoriál 
Petra Douska“ v Kopřivnici.

- Schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 2.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 
7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, na podporu organizace XXIV. ročníku 
Dějepisné soutěže studentů gymnázií z  ČR a  SR, která se uskuteční 
v Chebu dne 26. listopadu 2015.

- Schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 2.000 Kč Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu 
odbornému učilišti, Kopřivnice, příspěvkové organizaci, se sídlem Husova 
1302, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00601624, na podporu organizace přehlídky 
technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se uskuteční 
v roce 2015 v Kopřivnici.

- Vydala na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Nařízení města 
Příbora č. 1/2015 o stanovení maximální ceny za služby hřbitovní poskyto-
vané v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa“. Maximální 
cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním 
hrobového místa je stanovena na 150 Kč/rok vč. DPH.

- Schválila v  souladu se zákonem č.  526/1990 Sb., o  cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, „Ceník stání silničních motorových vozidel na 
náměstí Sigmunda Freuda dle Nařízení města č. 1/2010, o zpoplatnění 
obecného užívání místních komunikací a  jejich určených úseků ve 
vymezených oblastech města Příbora“ s účinností od 01.06.2015. 

- Ustanovila Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., místostarostku města, narozenou 
17.05.1956, zástupcem města Příbora ve Svazu měst a obcí České republiky. 

Ing. Dana Forišková, Ph.D., může pověřit zastupováním města Příbora 
ve Svazu měst a obcí České republiky i jinou osobu.

- Schválila postup řešení tržnice na ul. Čs. armády dle důvodové zprávy.
- Schválila smlouvy o přidělení finančních prostředků na opravy, údržbu 

a investice v hodnotě nad 40.000 Kč sportovním a zájmovým organizacím 
v roce 2015 v souladu s usnesením ZM č. 5/8/4/1.

12. schůze RM ze dne 18. května 2015 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Odvolala na vlastní žádost z komise strategického plánování – rozvoj 

území, člena komise, p. Martina Monsporta, Dipl. ek., ke dni 19.05.2015.
- Schválila uzavření knihovny z  důvodu zákonné revize stanovené 

Knihovním zákonem č.  257 ze dne 29.06.2001 v  termínu od 15. do 
30.06.2015.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhod-
nější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce elektroinstalace v domě 
č.p. 1304-1308 ul. Fučíkova“, kterou podal uchazeč druhý v  pořadí 
tj. R+P Elektromont, s. r. o., Česká 867, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28641264.

- Souhlasila v souladu s Čl. VII odst. 7 bodu e) Zřizovací listiny Základní 
školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace, s pronájmem bytu na ul. Školní 1510, 742 58 Příbor na dobu 
určitou od 01.07.2015 do 30.06.2018. 

- Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání akce ,,Hasičská 
soutěž“ od soboty 05.09.2015 19:00 hodin do neděle 06.09.2015 
03:00 hodin.  

- Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání akce ,,Skupina KIWI 
– Letní večer" od soboty 18.07.2015 19:00 hodin do neděle 19.07.2015 
03:00 hodin.  

- Pověřila odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor k vydávání sta-
noviska za obec dle § 33 odst. 3 a dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.  

- Schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Příborem a Základní 
uměleckou školou, p. o., Lidická 50, 742 58 Příbor, v předloženém znění, 
která nahrazuje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 174/2005 NS org 
uzavřenou mezi městem Příborem a  Základní uměleckou školou, 
p. o., Lidická 50, 742 58 Příbor dne 5. 12. 2005 a smlouvu o výpůjčce 
č.287/2012/SV/ISM ze dne 27.08.2012.

RM ve funkci valné hromady společnosti SMMP, s. r. o.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhod-

nější nabídky k veřejné zakázce akce „Rekonstrukce teplovodu v lokalitě 
ulic Npor. Loma v  Příboře – II. etapa, kterou podal uchazeč Bednář 
Ostrava, s. r. o., Spojná 192/17, Ostrava - N. Ves, IČ: 25876678.

Z JEDNáNÍ ZASTuPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

6. zasedání ZM ze dne 14. května 2015 projednalo jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí Zápisy z jednání výborů ZM.
- Schválilo Závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města 

Příbora za rok 2014.
- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města a jeho 

organizací k 31.12.2014 . 
- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu auditora o  výsledku 

přezkoumání hospodaření  územního samosprávného celku – města 
Příbora za období od 01.01. do 31.12.2014 vypracovanou  Ing. Jarmilou 
Orlitovou, oprávnění KAČR č.  1606, sídlo kanceláře Slovanská 38, 
741 01 Nový Jičín.

- Projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2014 
v následujících objemech:
Příjmy v roce 2014 159 691 681,19 Kč
Výdaje v roce 2014 143 458 435,57 Kč
Financování v roce 2014 - 16 233 245,62 Kč

 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Projednalo návrh řádné účetní závěrky města Příbora za rok 2014 

sestavené k rozvahovému dni k 31.12.2014.
- Nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v  rozsahu předložených 

podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace města Příbora.

- Schválilo řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2014 sestavenou 
k  rozvahovému dni k  31.12.2014 a  rozhodlo o  převedení výsledku 
hospodaření za rok 2014 ve výši 28 969 248,52 Kč na účet 432 – výsledek 
hospodaření minulých účetních období.

- Vydalo obecně závaznou vyhlášku č.  1/2015 o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů a  nakládání se stavebním odpadem na území 
města Příbora.

- Rozhodlo o umístění turistického informačního centra v domě č.p. 9 na 
náměstí  Sigmunda Freuda se zahájením provozu TIC v turistické sezóně 2016.

- Delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.  128/2000 Sb., 
o  obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto 
akcionář společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 
194, PSČ 742 72, IČ: 258 72 826, jako zástupce města pro výkon všech 
práv akcionáře Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., nar. 17.05.1956, bytem 
Vrchlického 944, Příbor, PSČ 742 58. 

- Delegace zástupce města, jakožto zástupce akcionáře, je určena 
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě 
konané dne 29.05.2015, a  to k  výkonu všech práv akcionáře na této 
řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti 
ASOMPO, a. s., konané za tuto řádnou valnou hromadu. 

- Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné 
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně 
Valentinu Putalovi, nar. 03.05.1960, bytem Sušilova 910, Příbor, PSČ 742 58.                  

- Vzalo na vědomí „Informace o vývoji situace ve SMMP, s. r. o.“ v rámci 
připravované změny péče o majetek města Příbora. 

- Ověřilo podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní 
zřízení), platnost volby člena Zastupitelstva města Příbora Ing. Jany 
Svobodové s platností od 27.02.2015.

- Uložilo předložit materiál ve věci změny katastrální hranice obce na 
příští ZM.

Dne: 20. května 2015
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DĚDICTVÍ PŘÍBORA

OBAVA Z NOVÉ PŘEDSEDKYNĚ KONTROLNÍHO VÝBORu, 
NEBO DEMONSTRACE POLITICKÉ MOCI?

MUDr. Aleš Polách (ODS), zastupitel města, člen komise městské památkové rezervace

MUDr. Jan Krkoška, zastupitel a člen ODS

Má se město zapojit do rekonstrukce domu č. p. 43 na náměstí v Příboře?
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových /ÚZSVM/ 

již pětkrát nabídl svůj vlastnický podíl k  uvedené nemovitosti 
k prodeji formou výběrového řízení. Kupní cena byla postupně 
stanovena na 2.152 000 Kč, ve druhém kole byla minimální kupní 
cena snížena na 1.600 000 Kč, v třetím kole pak na 1.200 000 Kč, 
ve čtvrtém 1.000 000 Kč a v pátém kole 800.000 Kč. 

Rada města byla o  možnosti výkupu uvedené nemovitosti 
informována dne 17.03.2015 a přijala následující usnesení:

Doporučila zastupitelstvu města schválit výkup id. ¾ nemovi-
tosti – pozemku parc. č. 1659 v k. ú. a obci Příbor, jehož součástí 
je rodinný dům č.  p. 43, z  majetku České republiky s  právem 
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví 
města Příbora, a to včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, 
a stanovit maximální kupní cenu.

Rada města tedy doporučila koupi domu č.  43 na náměstí 
v Příboře, ale během zastupitelstev nedošlo ke schválení koupě. 
Pro koupi hlasovali v  převážné většině opoziční zastupitelé. 
Členové rady byli ve většině proti koupi nemovitosti. Na prodej 
jsou totiž jen ¾ tohoto domu, zbytek je v  soukromých rukách. 

Město by tedy mělo při koupi domu i spoluvlastníka. Ale to se 
dá právně vyřešit.

Dalším otazníkem je nejen kupní cena, ale nutnost investice 
do rekonstrukce. Dům je v havarijním stavu. Zde je nutné hledat 
prostředky nejen na městě, ale i z dotačních programů. Dům je 
prohlášen kulturní památkou.

A tak dochází již dvakrát k zamítnutí koupě. Přijde snad nějaký 
nový mecenáš, který dům koupí a opraví?? Nevěřím tomu!

O dům na náměstí se bude muset postarat město. Jedině ono 
je po stránce organizační schopno zajistit rekonstrukci. Vždyť 
se jedná o vizitku našeho města. Jsme město, které se hrdě hlásí 
k odkazu našich předků. Jsme členové Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska a vždy jsme v  tomto sdružení aktivně 
pracovali. O tom svědčí i  naše nominace na cenu za nejlepší 
přípravu a  realizaci Programu regenerace městských památ-
kových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) 
v r. 2003 a 2013. 

A tak tedy doufám, že napříč politickým hašteřením najdeme 
shodu a bude-li ještě příležitost, dům č. 43 koupíme do majetku 
města.

Dne 14. 5. 2015 proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva města 
Příbora (dále jen ZM) a jedním z bodů jednání byla volba před-
sedy/kyně kontrolního výboru (dále jen KV). K této situaci došlo 
smutnou událostí – úmrtím našeho dlouholetého úspěšného 
starosty, pana Ing. Milana Strakoše. 

Nyní pár řádků k průběhu jednání a k volbě předsedy/kyně 
KV. Zastupitelský klub ODS, do jehož řad patřil i pan Ing. Strakoš, 
navrhnul na post předsedy KV paní Ing. Janu Svobodovou. Již 
před volbou jsme si byli vědomi určité kontroverznosti našeho 
kandidáta, ale na druhou stranu erudice, zaujetí, chuť pracovat 
a politické zkušenosti paní Ing. Svobodové jednoznačně převý-
šily výše zmiňovanou kontroverznost. Je nutné zmínit, že pozice 
předsedy KV je velmi náročná a nezáviděníhodná pozice.  Získali 
jsme podporu její kandidatury u zastupitelů klubu TOP09, klubu 
Nezávislých Příbor a zastupitelů klubu Strany zelených. Bohužel, 
ale ani všechny naše hlasy by k  jejímu zvolení nestačily a bylo 
potřeba hlasů současné koalice.  A zde se dostáváme k situaci, 
která je popsána v nadpise tohoto článku. 

Je za neochotou zvolit paní Ing. Svobodovu předsedkyní 
kontrolního výboru obava z jejích politických schopností, anebo 
demonstrace politické moci? 

Téměř vždy bývá pravidlem, že předsedou KV se stává 
zástupce politické strany, která není zastoupena v  radě města 
(dále jen RM). Bohužel, současná koalice tvořená zastupiteli 
ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a zběhlým MUDr. Mořicem Jurečkou 
opět ukázala svoji pravou tvář. Již v průběhu prvního ustavují-
cího ZM jsme byli svědky absolutně bezcharakterního chování 
a  podrazu na voličích pana MUDr. Mořice Jurečky (nebylo to 
poprvé) a zrazení jeho slibu voličům, díky čemuž se ustanovila 
tato koalice a zástupce KSČM se dostal do Rady města Příbora. 
Už od této chvíle jsme mohli očekávat podobné chování v průběhu 
celého volebního období, což se hned při první příležitosti 
ukázalo. Je všem samozřejmě jasné, že tato alibistická a slabá RM 
a současně celá koalice je spokojená a ráda, že nemá silnou osobu 
a zkušenou političku v čele kontrolního výboru a může v klidu 
a bez kontroly „pracovat“. Je nutné  připomenout, že KV je od 
února tohoto roku bez předsedy a nemůže řádně vykonávat svou 
kontrolní  činnost, která je dána zákonem o obcích.

Samozřejmě, že radě města a  koalici tento stav vyhovuje, 
ale sebevědomá a úspěšná RM by tento stav nedovolila. Ovšem 
současná RM v  čele s  panem starostou Ing. B. Majerem sebe-
vědomá není a  úspěšná již vůbec. Čím déle bude činnost KV 

paralyzována, tím déle se RM bude chovat alibisticky a pracovat 
tak, jak pracuje doposud. 

Proto by se rada města a  současná koalice měla tomuto 
problému postavit čelem a svými hlasy dopomoci ke zvolení před-
sedy KV, který bude navržen opoziční stranou, již na dalším ZM 
konaném v měsíci červnu.

Přihlášky 
podávejte na 
vašich školách 
členům 
dětského 
zastupitelstva. 

DO 8. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské zastupitelstvo a koupaliště RICCO, jakožto sponzor, vás 
všechny srdečně zvou na trojboj příborských škol. Soutěžit mohou 
žáci druhého stupně ve čtyřech kategoriích. 

Kategorie: 

 1. šestá třída / prima      

 3. osmá třída / tercie 

 2. sedmá třída / sekunda 

 4. devátá třída / kvarta 

Soutěžit se bude v týmech po 6 lidech (+ 4 náhradníci). Z každé 
školy smí soutěžit pouze jeden tým z každé kategorie. 

Rozpis disciplín: 

Tsunami,Wipeout,          
Bludiště, Bumperball, 
Trampolíny,Monkey 
track,Metro,Crazy 
tunel,Crossball, 
Hrad, Army camp 
 

 Více informací naleznete na 
webu www.pribor.eu 
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DEN ZEMĚ V PŘÍBOŘE
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Podobně jako v předchozích letech připravilo i v letošním 
roce město Příbor pro školy a příborskou veřejnost některé 
akce ke Dni Země. 

Každoročně připravujeme zábavně-naučné akce pro základní 
školy, ale letos jsme se rozhodli zaujmout i nejmenší děti z mateř-
ských škol a  připravili jsme pro ně výlet autobusem na statek 
s ekologickým hospodařením v Kateřinicích. Na statku přivítal 
děti pan Matěj, který jim ukázal malý kravín s  asi patnácti 
kravami. Dále děti viděly mladého býčka na pastvě, slepice, kachny, 
králíky, osla, kočku s malým koťátkem i velkého psa. Mohly si 
vylézt do traktoru a zblízka prohlédnout i jiné zemědělské stroje. 
Čekalo na ně i malé občerstvení a hledání překvapení schovaného 
v trávě v kvetoucí zahradě.

Další akcí - tentokrát už pro větší školní děti - byla návštěva 
příborského kynologického klubu, kde si několik obětavých členů 
klubu vzalo dovolenou, aby dětem předvedlo ukázky umění svých 
psích svěřenců, a to všechno v krásném prostředí cvičiště v lesíku 
poblíž soutoku Lubiny s Kopřivničkou.

Již každoročně provází školní děti svými stájemi s  chovem 
koní p. Michálek. Tato akce se stala tradicí, protože o  ni stále 
projevují žáci velký zájem.

V letošním roce město připravilo pro malinké i velké, a také 
pro příborskou veřejnost, ještě další akci, která se odehrála 
přímo na náměstí Sigmunda Freuda. Akreditovaná společnost 
EKOKOM, a. s., která podporuje třídění odpadů, nám nabídla 
své atrakce, které slouží k poučení i propagaci třídění odpadů. 
Děti měly plnit různé úkoly, kde ukázaly, zdali vědí, jak správně 
nakládat s  odpady. Pro tento účel byl k  využití např. skákací 

„kukavůz“, který si ovšem některé děti spletly s hradem, jízda na 
kole, házení míčků na správná místa, pouliční domino, skákací 
pytle, koloběžky, focení, výstava, malování či nafukovací brána.

Rovněž na náměst í předvedla divadelní společnost 
Motýl z  Valašského Meziříčí, kterou doporučila společnost 
ELEKTROWIN, a. s., podporující zpětný odběr elektrozařízení, 
hudební pohádku O zakleté Elektrolhotě. Pohádka byla poutavá 
a zhlédlo ji na 550 malých diváků. 

Také město Příbor a technické služby zde měly své stánky, kde 
dětem předávaly propagační materiály ke správnému nakládání 
s odpady. Občanům se mimo jiné předalo 290 tašek na třídění 
odpadu.

Technické služby zde lidem více přiblížily svoji charitativní 
činnost, kterou pomáhají chudým Afričanům tím, že pro ně sbírají 
„Kola pro Afriku“. Tato akce má u lidí velkou odezvu, TS už připra-
vují třetí odvoz kol a přímo na náměstí občané předali 14 bicyklů. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kdo nám při 
akcích nezištně pomáhali, zejména panu Matějovi z  Kateřinic 
a členům kynologického klubu, všem těm, kdo přispěli k charitě 
odevzdáním kol pro Afriku, také Michálkům, Technickým 
službám města Příbora, které akci pomohly organizačně zajistit, 
školám, školkám a všem, kdo se akce zúčastnili, rozhodli se třídit 
odpady nebo jinak přispět k ochraně naší krásné modré planety. 

Zpráva v Local TV Příbor: 20. zpravodajství s premiérou 10. 5. 2015
www.youtube.com/watch?v=a876t09N5rI

Foto z náměstí: Stanislava Slováková,
další foto Andrea Nováková a Libuše Volná
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SOuTĚŽ
Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města vyhlašuje již desátý ročník soutěže pro obyvatele Příbora, osady Hájov a Prchalov

„O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů“ pro rok 2015.
Soutěžící se mohou přihlásit tradičně do dvou kategorií:

1) Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.
2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se mohou 
přihlásit do konce června 2015 v  kanceláři Městského úřadu 
Příbor, odboru rozvoje města – životní prostředí, se sídlem 
Freudova 118, 742 58 Příbor, nebo v  informačním centru 
města Příbora (přízemí radnice MÚ Příbor, náměstí Sigmunda 
Freuda 19, Příbor), a to prostřednictvím přiloženého formuláře. 
Rovněž mohou podat svou přihlášku elektronicky na adrese  
novakova@pribor-mesto.cz 

A tak jako v předcházejících letech této soutěže, tak i v letošním 
roce budou účastníci díky svým nádherným květinovým balkó-
novým a zahradním výsadbám zařazeni do pomyslných zlatých 
a stříbrných pásem. Hodnoticí komise bude při svém posuzování 
přihlížet k tomu, zdali lze soutěžní výsadby zhlédnout z veřej-

ných prostranství města a osad. O výsledcích této soutěže budou 
zúčastnění osobně písemně informováni. Všichni soutěžící, kteří 
se do této soutěže přihlásí, budou odměněni finanční poukázkou. 
Soutěžní pravidla pro letošní rok zaznamenala malou změnu. 
Poukázky budou vydávány odměněným účastníkům soutěže 
do vlastních rukou přímo v kanceláři odboru rozvoje města – 
životní prostředí (adresa viz výše). 

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků soutěže je září 2015.   
 
Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou 
vlastní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do této 
soutěže, které mohou předat ve výše uvedených kancelářích MÚ 
Příbor, či zaslat elektronicky na citovanou elektronickou adresu.

Za Váš projevený zájem o účast v 10. ročníku soutěže předem děkuje odbor rozvoje města MÚ Příbor. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově

Přihláška
Jméno:  ………………………………………………………………………….............

Adresa, tel. č.  ……………………………………………………………………………

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:
  Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů
  Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s využitím a zveřejněním výše uvedených osobních údajů 
pro účel zpracování výsledků soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově“ v roce 2015. 

V …………..............….       dne: ………..................…….       Podpis: ..……........…….....…

NáVŠTĚVA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - PŘIJďTE SE PODÍVAT
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Zveme občany k prohlídce městské čistírny odpadních vod.
Kromě akcí, které jsme občanům přiblížili v  předchozím 

článku, máme ještě jednu nabídku pro příborskou veřejnost. 
Protože mnozí nevědí, že Příbor má velmi moderní a  kvalitní 
čistírnu odpadních vod, rozhodli jsme se příborské veřejnosti 
letos nabídnout zdarma prohlídku této čistírny. 

Termín exkurze je s  pracovníky provozovatele čistírny 
domluven na sobotu 6. června 9:15 hodin. Sraz zájemců bude 
poblíž „klokočovského“ mostu v 9:00 hodin.  

Myslíme si, že možnost prohlédnout si čistírnu může být pro 
občany města zajímavá. Cestou také můžeme účastníky malé 

procházky upozornit na stavidlo na Lubině, kde vytéká 2 km 
dlouhý mlýnský náhon, vlévající se zpět do Lubiny až za restau-
rací U Žabáka ve Skotnici.  

Akce se bude konat za každého počasí, pouze v případě stálého 
silného deště by se uskutečnila v náhradním termínu.

Uvítali bychom kvůli zdárné organizaci, kdyby se občané 
dopředu přihlásili na emailové adrese: volna@pribor-mesto.cz 
nebo na telefonním čísle 556 455 424, případně přímo v kance-
láři Městského úřadu Příbor, odboru rozvoje města – životní 
prostředí, Freudova 118.
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STANDARDY KVALITY SOCIáLNĚ-PRáVNÍ OCHRANY DĚTÍ

POSKYTOVATELÉ SOCIáLNÍCH SLuŽEB VE MĚSTĚ

Bc. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Příbor

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, 
milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.“

Johann Wolfgang von Goethe

Na stránkách Měsíčníku města Příbora z května tohoto roku 
jsme se vám pokusili podat obecné informace o sociálně-právní 
ochraně dětí v  našem městě. Podmínky realizace sociálně-
právní ochrany dětí upravují standardy kvality sociálně-právní 
ochrany dětí, kterými se musí Městský úřad Příbor řídit od 
1. ledna 2015.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany zavedla do 
činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí novela zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozděj-
ších předpisů a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřed-
nictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní 
ochrany při postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve 
vztahu k  dětem, rodičům a  jiným osobám odpovědným za 
výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí se musí 
řídit všechny orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby. Principem 
standardizace sociálně-právní ochrany je nastavení minimální 
kvality v  oblasti sociálně-právní ochrany, sjednotit postupy 
v  práci u  orgánu sociálně-právní ochrany, zaručit klientům 
jednotný přístup a  nastavení procesu řízení kvality a  dobré 
praxe.

Na zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany se 
podílejí zaměstnanci odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Příbor. Je to práce dlouhodobého charakteru, která se neustále 
vyvíjí a nikdy nekončí, protože kvalitu lze zvyšovat stále.  

Mezi podmínky realizace sociálně-právní ochrany dětí, 
které upravují standardy sociálně-právní ochrany dětí, patří 
například úprava prostředí, informovanost veřejnosti, perso-
nální zabezpečení, přijímání, zaškolování a  profesní rozvoj 
zaměstnanců, prevence, postupy při práci na případu a při vyři-
zování stížností a zpracovávaní dokumentace případů.

Více informací o  obsahu a  podobě standardů kvality 
sociálně-právní ochrany dětí je k dispozici na odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Příbor nebo na oficiálních internetových 
stránkách města Příbora www.pribor.eu v  rámci tématiky 
„sociální problematika“. Na zmíněných stránkách jsou 
zveřejněny také vybrané standardy zpracovány zaměstnanci 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.

Sociální služby jsou určeny osobám, které se ocitnou 
v nepříznivé sociální situaci, ať je to např. ze ztráty schopnosti 
z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou 
sociální situaci v  rodině nebo z  důvodu způsobu života 
vedoucího ke konfliktu se společností. 

Podmínky pro poskytování sociálních služeb upravuje zákon 
č.  108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Sociální služby, které mohou být pobytové, ambulantní 
nebo terénní zahrnují: 
- sociální poradenství, 
- služby sociální péče,  
- služby sociální prevence. 

Sociální poradenství ve městě Příboře zajišťuje odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova čp. 118 a také 
Občanská poradna Nový Jičín, Kontaktní místo Příbor, náměstí 
Sigmunda Freuda čp. 19 (radnice), Příbor.   

Mezi největší poskytovatele služeb sociální péče ve 
městě patří domov pro seniory - Domov Příbor, příspěvková 

organizace, Masarykova čp. 542, Příbor a  Diakonie ČCE – 
středisko v  Ostravě, Pečovatelská služba Příbor, se sídlem 
Jičínská čp. 238, Příbor.    

Osobám, které vedou rizikový způsob života, poskytuje 
služby sociální prevence např. Terénní program Novojičínsko, 
Renarkon, o. p. s., Poradenské místo Kopřivnice, Štefánikova 
1163. Sociální pracovníci uvedené organizace poskytují přímo 
terénní služby na území města Příbora. 

Za sociální prevenci, na kterou se město Příbor zaměřuje, 
lze rovněž považovat poskytování ubytování v  bytech 
určených k  sociálním účelům, které jsou určeny osobám 
v tíživé bytové, nebo sociální situaci a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením. Ubytování v těchto bytech ve městě 
není sociální službou, avšak je určitou prevencí rozšíření 
negativních sociálních jevů, jako je např. bezdomovectví 
apod. 

V příštích vydáních Měsíčníku města Příbora vám postupně 
představíme jednotlivé poskytovatele sociálních služeb ve 
městě. 

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 
hledá na výpomoc zdravotní sestru do Domácí zdravotní péče Příbor, sídlící na Jičínské 238.

Požadujeme: min. SŠ vzdělání, akreditaci k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Pracovní poměr na DPP, plat 90,- Kč/hod. 

V případě zájmu volejte: 556 725 359; 596 123 091.
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Není mezi námi mnoho lidí, kteří se rádi a nezištně starají 
a  pomáhají druhým, potřebným a  nemocným lidem. Jednou 
takovou výjimkou v  našem městě je paní Irena Popelková, 
členka komise pro občanské záležitosti. Často ji vidíme, jak 
s  kytičkou nebo dárečkem pospíchá po městě, to zrovna jde 
někoho potěšit svojí návštěvou. Protože bydlí naproti Domova 
Příbor, byl její „rajon“ právě tam, kde jménem komise předávala 
drobné dárky a blahopřání.

A protože paní Popelková ukončila v komisi svoji dlou-
holetou a  svědomitou práci, za což byla mimochodem 
odměněna v  loňském roce Cenou starosty města, i  my, 
členové KPOZ, ji chceme veřejně poděkovat za vykonanou 
práci. Stejně jsme ale přesvědčeni, že ve své bohulibé práci 
pro ostatní bude pokračovat nadále. Přejeme všichni hodně 
elánu  a pevné zdraví.

Vážení spoluobčané, 
komise pro občanské záležitosti by pro vás chtěla připravit 

otevření interaktivních kurzů pro veřejnost. Jednalo by se 
spíše o tvořivé kurzy, do kterých by se zapojili občané různých 
věkových kategorií – tzn. od školou povinných až po seniory. 
V současné době je myšlenka ve fázi vývoje, a proto bychom vás 
chtěli požádat o váš názor formou krátkého dotazníku. Níže, 
prosíme, zatrhněte Vaši volbu a anketní lístek odevzdejte do 
konce června 2015 v městském informačním centru v Příboře.

 ----------------------------------------------------

Anketní lístek
1. Typ kurzu
 Intenzivní, např. tříměsíční kurz, který by se věnoval podrobně 

jednomu tématu
 Kurz v délce jednoho školního roku, popř. půl roku se škálou témat

2. Téma kurzu
 
 Vaření
 Bezpečnost
 Zdraví
 Finanční gramotnost
 Pletení košíků
 Malování
 Fotografie
 Taneční kurz

3. Věk
 

 15 – 20
 21 – 40
 41 – 60
 61 – 80
 80 a výše

4. Jiný námět či připomínka k tématu

Děkujeme za spolupráci. Členové komise pro občanské záležitosti.

Vážená paní, vážený pane…
pokud budete v  letošním roce slavit své sedmdesáté či 

sedmdesáté páté životní jubileum, prosíme Vás, abyste nám 
dal/a vědět v  případě, že si nepřejete v  této souvislosti 
zveřejnit své jméno v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíč-
níku města Příbora. Prosíme Vás, abyste nám toto oznámili 
telefonicky na tel. č.  556 455 443 nebo e-mailem na adrese:  
bolomova@pribor-mesto.cz, písemně či osobně na adrese: 
Městský úřad, odbor veřejné správy-matrika, náměstí Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor. 

Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše 
rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku města 
Příbora. Zároveň, můžete odevzdat, pokud máte zájem zúčastnit 
se, přihlášku na setkání sedmdesátiletých či sedmdesátipětiletých, 
která je součástí tohoto letáku - viz níže. Přihláška je k dispozici 
také na webových stránkách města, v informačním centru nebo 
přímo na matrice Městského úřadu v Příboře. Odevzdejte prosím 
nejpozději do 31.07.2015. Děkujeme za pochopení. 

Nejpozději 1 měsíc před plánovaným setkáním pak bude 
odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání.

 ----------------------------------------------------

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a  o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů souhlasím s využitím výše uvedených osobních 
údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.

Jméno a příjmení: ………………………………..…………………....……….

Datum narození: ….……………………….…….

Trvalé bydliště: ……………..……………………...……………………….

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy 
trvalého bydliště): …………………………………………….......................

Podpis:  ………..…………………………..

Miluše Bergerová, komise pro občanské záležitosti

členové komise pro občanské záležitosti

PODĚKOVáNÍ

PRŮZKuM ZáJMu O KuRZY 
V PŘÍBOŘE NEJEN PRO SENIORY

INFORMACE JuBILANTŮM 

BLAHOPŘáNÍ
BLAHOPŘEJEME JuBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNu,

KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KuLATÉ ČI PŮLKuLATÉ JuBILEuM:

Anna Bukovjanová 
Milan Hrehor  
Alena Paterová 

Pavlína Pavlíková 
Jaroslav Duraj 
Irena Feixová 

Pavla Kašpárková 
Hynek Liberda 
Ludmila Rečková 

Anežka Kelnarová 
Otto Holáň 
Eduard Mende 

Miroslav Tardon 
Zdenka Zapletalová 
Marta Rašková 

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Olga Mušalová        Ludmila Jašková            Vlasta Bačová      Helena Zlá

FORMuLáŘ K VÍTáNÍ OBČáNKŮ NALEZNETE NA www.PRIBOR.Eu

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-
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MĚSTSKá KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVEN

Bílá žena je název nové knihy známé americké spisovatelky Barbary 
woodové. Hlavní hrdinka Emily se neváhá provdat, jen aby mohla 
odplout na Havajské ostrovy a  stát se misionářkou. Tamější příroda, 
lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí. Vinou misionářů však 
Havajané přestávají věřit ve své bohy a jejich tradice upadají v zapomnění. 
Velekněžka Pua vidí v Emily strůjkyni zla, která zaslouží trest…

Kriminální román Policie norského spisovatele Jo Nesba je 
10. díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Na místech, kde bylo 
v minulosti spácháno několik vražd, jež nebyly objasněny, jsou nalezeni 
mrtví policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Všichni byli rovněž 
zavražděni, a  to nanejvýš brutálním způsobem. Policie postrádá 
jakoukoli stopu, a navíc se musí obejít bez svého nejlepšího vyšetřovatele. 
V nemocnici mezitím leží v kómatu těžce zraněný muž. Jeho pokoj střeží 
policisté a nikdo se nesmí dozvědět, jak se tajemný pacient jmenuje. 

Román Táni Keleové-Vasilkové Kouzlo všednosti vypráví příběh 
mladých manželů Magdy a Adama. Všednost, jednotvárnost, nekonečný 
koloběh stejných rán i večerů postupně mění jejich společný život. Ani 
si nestačili všimnout, kdy k tomu došlo, ale najednou jako by v jejich 
vztahu bylo něco mrtvého. A nástupem Magdy do práce se všechno 
ještě zhorší…

Američan John Green, vtipný, čtivý autor zvlášť pro mladé, 
napsal další román - Příliš mnoho Kateřin. Colin Singleton právě 
odmaturoval, dostal kopačky od své devatenáctileté Kateřiny a  má 
pocit, že jeho život skončil. Colin byl vždy mimořádně chytrý. Jenže 
pomůže mu genialita k tomu, aby se dočkal štěstí v lásce? Jeho kamarád 
Hassan však žádné utápění v  sebelítosti nepřipouští a než se Colin 
vzpamatuje, ocitne se na cestě bez cíle…

Román Podfuk na Korsice je další vtipné a  příjemné čtení 
od anglického autora Petera Mayleho. Peter Mayle je opět ve 
výborné formě – jeho spolehlivý stopař Sam Lewitt jako obvykle 
uspokojuje své hrdlo, žaludek a milostné touhy na jihu Francie, 
a  přitom luští případ smrtelných intrik uprostřed společenské 
smetánky Riviéry.

Zlé ponděl í  je  pr v n í  k n i ha ú spěšné detek t iv n í  řady 
s psychoterapeutkou Friedou Kleinovou. Nicci French je pseudonym 
autorské dvojice Nicci Gerrardové a Seana Frenche. Zpráva o únosu 
pětiletého chlapce plní stránky všech novin a  policie je bezradná. 
Vnese světlo do případu náhodná spojitost, na kterou díky své 
psychoterapeutické praxi naráží psycholožka Frieda Kleinová?

PREVENTIVNÍ PŘEDNáŠKY V PRVNÍCH A TŘETÍCH TŘÍDáCH 
ZáKLADNÍ ŠKOLY NA uL. JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE

MĚSTSKá POLICIE PŘÍBOR

Strážníci se s  příchodem teplého počasí zaměřili ve dnech 
7. a  8. května 2015 při svých kontrolách na neukázněné cyklisty. 
Kontroly byly zaměřeny na vjíždění cyklistů do zákazů vjezdů, jízdu 
v protisměru, jízdu na chodníku, dále na povinnou výbavu jízdního kola 
a na povinnost u osob mladších 18 let mít na hlavě cyklistickou helmu. 
Největší pozornost byla věnována cyklistům jezdícím ve večerních 
hodinách na neosvětleném jízdním kole, kteří se stávají nebezpečím 
pro řidiče motorových vozidel, ale ohrožují i své vlastní zdraví. 

Zkontrolováno bylo v průběhu těchto dnů několik desítek cyklistů, 
kdy se přestupku dopustilo celkem 14 cyklistů. Jelikož se jednalo 
o  preventivní akci, převážná část přestupků byla řešena domluvou. 

V blokovém řízení byly řešeny pouze nejzávažnější přestupky, což je 
jízda na neosvětleném jízdním kole v nočních hodinách. 

Nejvíce přestupků se cyklisté dopustili jízdnou v  protisměru, 
porušením přikázaného směru jízdy, vjezdem do zákazů vjezdů 
a jízdnou na neosvětleném jízdním kole za snížené viditelnosti. Častým 
přestupkem byla také jízda osob mladších 18 let bez cyklistické helmy. 

V podobných akcích zaměřených na cyklisty bude městská policie 
pokračovat i v dalších měsících, neboť neukázněných cyklistů, a s tím 
souvisejících dopravních nehod na našich silnicích přibývá. Proto jim 
bude věnována pozornost i při běžné kontrolní činnosti městské policie 
po katastru města. 

STRáŽNÍCI SE PŘI KONTROLáCH ZAMĚŘILI NA CYKLISTY
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Ve dnech 23.04.2015 a  27.04.2015 proběhly v  Základní škole 
v Jičínské ulici v Příboře v prvních a třetích třídách preventivní před-
nášky, které byly zaměřeny zejména na oblast bezpečnosti silničního 
provozu. Za pomoci obrázků znázorňujících dobré a špatné příklady 
chování byla dětem vysvětlena základní pravidla, jak se bezpečně chovat 
při pohybu na pozemních komunikacích. Zdůrazněna byla zejména 
role chodce, jako např. přecházení přes přechod pro chodce, chůze po 
chodníku nebo správný pohyb po silnici. Dětem byla také vysvětlena 
důležitost reflexního oblečení při pohybu po pozemních komunikacích 
za snížené viditelnosti a základní pravidla při jízdě na jízdním kole. 

Pozornost strážníků však nebyla věnována pouze dopravní výchově, 
ale také nebezpečným situacím, se kterými se mohou děti setkat, např. 
když jsou doma samy, jak správně volat na čísla tísňových linek, co dělat, 
když najdou injekční stříkačku, když se setkají s toulavým psem, nebo 

když jsou osloveny neznámou osobou na ulici nebo řidičem vozidla. 
Děti byly také na žádost kantorů upozorněny na množící se případy 
krádeží v  obchodech 
dětmi a také na to, co 
se vlastně s  takovou 
osobou děje po zadr-
žení v  prodejně. Ke 
konci si děti prově-
ř i ly své vědomost i 
na krátkém testíku 
a  za svou pozornost, 
kterou věnovaly stráž-
níkům, byly odměněny 
drobnými dárečky. 
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p. uč. Jitka Vašková, MŠ Příbor, Pionýrů 1519

NáVŠTĚVA STáTNÍ POLICIE A HASIČŮ VE ŠKOLCE

ZE ŠKOL

TECHNICKÉ SLuŽBY INFORMuJÍ

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLuŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58  Příbor  •  IČ 00143651  •  DS 77j35ss
HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  info@tspribor.cz 
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz                 737 245 980
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer dispecer@tspribor.cz                 737 245 981
Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz       731 537 130
Irena Zárubová, kancelář irena.zarubova@tspribor.cz        737 245 986 
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr zdenek.parizek@tspribor.cz        737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ÚTERÝ  8:00 – 11:00  
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ČTVRTEK  8:00 – 11:00  
PÁTEK  ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ÚTERÝ  ZAVŘENO
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ČTVRTEK  ZAVŘENO
PÁTEK  ZAVŘENO
SOBOTA  8:00 – 12:00

KOLA PRO AFRIKu

Technické služby města Příbora jsou již téměř 
dva roky sběrným místem společnosti Kola pro 
Afriku, o. p. s. Za toto období jsme předali víc než 
200 kol. Děkujeme všem. 

Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo,
přineste jej do technických služeb ve dnech: 

pondělí a středa 8:00 – 11:00    12:00 – 16:30
sobota   8:00 – 12:00 

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz

HLáŠENÍ ZáVAD, NáMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBu NA 
w w w . t s p r i b o r . c z

„Klakson troubí, stěrače stírají, světla svítí!..“ Většina z nás 
má tuto hlášku tak nějak v podvědomí ze známého českého filmu 
… Podobné „hlášení“ zaznělo v rámci Preventivního programu 
k  dopravě a  bezpečnosti na zahradě mateřské školy v  pátek 
20. dubna 2015. 

Místo klaksonu pronikal sídlištěm zvuk „majáku“ zářivě 
blikající modré barvy na policejním autě. Probudil naši sovičku 
Jůlinku, zabydlenou v prvním patře školky. Od té chvíle bedlivě 
sledovala dění na školní zahradě: „Bylo to jako ve filmu. Policie, 
hasiči..., psovod se svým vlčákem, který podával výkony jako 
při skutečném dopadení pachatele. Byl slyšet i výstřel z pistole! 
Mimo to huňatý čtyřnohý kamarád stopoval dobře ukryté 
předměty a  vždy úspěšně! 
Všechno sledovaly děti ze 
školky, oděny do pláštěnek, 
neboť ten den mraky seslaly 
na zem déšť. Byly sezná-
meny s tím, co obnáší práce 
psovoda i  s úkoly pejska, 
který je především věrný 
svému pánovi, poslouchá ho. 
Zároveň bylo znát, že jsou 
velcí kamarádi. Ať si pršelo, 
jak chtělo, děti si nadšeně 
prohlédly hasičské a  poli-
cejní auto, které si mohly 
prolézt a  prozkoumat. Také 
zhlédly výstroj hasiče, když 
je nasazen do „akce“ v hořící 
budově.“

Da lší  část programu 
probíhala uvnitř školky. 
Ukázalo se, jak prospěšný 
byl pro děti týden, který byl 
věnován „Bezpečnosti na 

silnici“. Dokázaly hbitě odpovídat na dotazy týkající se různých 
dopravních situací. Pan Radek Sopuch je seznámil s  tím, proč 
je policista důležitý a  jakou používá výstroj v terénu. Porovná-
valy rozdíly mezi pořádkovým a dopravním policistou. A za co 
byly velmi vděčné, vyzkoušely si mnohé nástroje, které policista 
využívá při své práci, např. pouta, pendrek, neprůstřelnou vestu aj.

Velké díky patří panu Sopuchovi, který program pro děti 
zajistil a  připravil. Taktéž tiskovému mluvčímu Státní policie 
Nový Jičín, panu Mgr. Petru Gřesovi. 

Školková sovička „Jůla“ byla plná dojmů: „Příště bych letěla 
ven, abych to prozkoumala tak jako děti. Zatím se spokojím 
s rozhovory s nimi a hlavně s jejich nadšením a spokojeností!“
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V letošním školním roce jsme se Sportovní ligy ZŠ v basketbale 
zúčastnili v kategorii starších chlapců a v obou kategoriích dívek. 
Všichni se snažili a bojovali ze všech sil. Chlapci bohužel neprošli 
z okrskového kola. 

Mladší žákyně bojovaly v  okresním finále, kde proti nim 
nastoupily trochu starší dívky. Přesto se naše děvčata nedala a ve 
vyrovnaném boji, kde se sportovní štěstí nakonec přiklonilo na 
stranu soupeřek, prohrála nejtěsnějším rozdílem 12:13. Skončila na 
pěkném 2. místě a už se určitě těší na další soutěže.

Výrazný úspěch se podařil starším dívkám – došly až do kvali-
fikace na republikové finále, které se konalo v  Ostravě za účasti 
vítězů z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Zde 
skončily na druhém místě. Sice se na republiku neprobojovaly, ale 
podaly velice pěkný výkon. 

Všem našim reprezentantům děkujeme za jejich výkony 
a přejeme jim další, nejen sportovní úspěchy. A těm, kteří nás letos 
opouštějí, přejeme úspěšný start do nové životní kapitoly.

http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=11749

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ZáKLADNÍ ŠKOLY NPOR. LOMA PŘÍBOR

ZATEPLENÍ BuDOVY ZáKLADNÍ ŠKOLY
NPOR. LOMA PŘÍBOR A VÝMĚNA OKEN

VÝSLEDKY SOuTĚŽÍ A OLYMPIáD
V ZáKLADNÍ ŠKOLE NPOR. LOMA V PŘÍBOŘE 

1. dubna 2015 začalo na naší škole 
zateplení obvodového pláště odborných 
učeben fyziky, chemie, dílen a tělocvičen 
školy. Zároveň s tím začala i výměna oken 
v  celé škole. Celá rekonstrukce by měla 
být ukončena 31. srpna. Fasáda školy by 
měla být sjednocena stejnými barvami 
v kombinaci červené a šedé. Na fotogra-
fiích je vidět původní stav a nová fasáda 
na straně dílen.

Z důvodu rekonstrukce skončí školní 
rok ve středu 24. června, kdy budeme 
žákům předávat vysvědčení, a  na dny 
25., 26., 29. a 30. června uděluji ředitelské volno.

V tyto dny bude zajištěn provoz školní družiny. Školní jídelna 
vaří až do 17. července.

Další informace k rekonstrukci i provozu školy se dozvíte na 
webových stránkách školy.

Jako každý školní rok, tak i v tom letošním, se naši žáci zúčastnili soutěží 
a olympiád, které vyhlašuje MŠMT, a spousty sportovních soutěží.

Byly to dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, olympiáda z   českého 
jazyka, matematická olympiáda, Pythagoriáda a soutěže v cizích jazycích.

Tito žáci naši školu reprezentovali v okresních kolech těchto soutěží a někteří 
postoupili i do kol vyšších.

Veronika Dagmar Scherer se umístila v  krajském kole soutěže z   německého 
jazyka na 2. místě.

Daniela Monsportová se umístila v olympiádě z  českého jazyka v krajském kole na 
2. místě a postoupila do ústředního kola této soutěže, které proběhne od 18.června.

Ze sportovních soutěží to byly: košíková, florbal, malá kopaná, kopaná, minihá-
zená, vybíjená.

Nejlepší umístění je 2. místo starších chlapců v okresním kole košíkové a 1. místo 
starších děvčat v  košíkové v  okresním i  krajském kole a  postup na kvalifikaci na 
republikové finále.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Zeměpisná olympiáda

Nikola Jurásková VI. A
Daniela Vašková VII. A
Maxim Kahánek IX. B
Daniela Monsportová IX. B

Dějepisná olympiáda Dominik Fajárek IX. B
Olympiáda z jazyka 
českého

Daniela Monsportová IX. B
Daniela Skoumalová IX. B

Matematická 
olympiáda

David Dostál V. A
Terezie Masopustová V. A
Agáta Kahánková VI. B
René Viznar VII. A
Daniela Vašková VII. A

Pythagoriáda
Michal Slovák V. A
Vojtěch Brinda VII. A
Marek Hujdus VIII. B

Soutěž v jazyce 
německém

Veronika Dagmar 
Scherer IX. A

Soutěž v jazyce 
anglickém

Veronika Dagmar 
Scherer IX. A
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OHLÉDNuTÍ SE ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2014/2015 V ZŠ JIČÍNSKá

Celý školní rok 2014/2015 byl úspěšný.

Žáci vybojovali: 
• 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Můj sen,
• cenu poroty v celostátním kole za školní časopis Připínáček,
• 2. místo v celostátní výtvarné soutěži Myslivost a lesní zvěř,
• 1. místo v krajském kole o Helpíkův pohár,
• 2. místo v okresním finále v basketbalu dívek D IV.

Škola uspořádala tyto akce a vydala propagační materiály:
• informační leták o aktivitách školy pro veřejnost,
• audiozáznam vánoční zpěvohry Vánoční kolébání (CD) 

vydané ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem Příbor,
• výstava výrobků z odpadních materiálů u příležitosti Dne 

Země na prostranství před školou,
• větrníkový den s výstavou větrníků před školou,
• 12 veřejných koncertů školní kapely,
• vystoupení žáků na akcích města (vánoční a  velikonoční 

jarmark, zdobení vánočních stromků),
• vánoční jarmark s kulturním programem pro veřejnost – den 

otevřených dveří,
• turnaje ve fotbalu a florbalu,
• den otevřených dveří s  prohlídkou komiksové výzdoby 

chodeb ZŠ, 
• charitativní akce „Srdce pro Adama,“ charitativní sbírky: 

Život dětem, Fond Sidus – vracíme úsměvy dětem, Na kole 
dětem, Český den proti rakovině,

• hallowen pro nejmenší žáky,
• usměvavé lyžování v Palkovicích pro žáky 1. stupně, lyžařský 

výcvik pro žáky 2. stupně,
• maškarní bál pro žáky 1. – 4. tříd,
• čtyři čísla školního časopisu Připínáček,
• celoroční zapojení do projektu NatTech (exkurze, kroužek, 

workshopy, pravidelná v ýuka pracovních činností 
6. a 7. ročníku ve VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici),

• celoškolní týdenní projekt EDISON (zahraniční studenti), 
4 celotýdenní ročníkové projekty, dvoudenní celoškolní 
projekt Ochrana člověka za mimořádných okolností,  
2 jednodenní celoškolní projekty – Bezpečí na internetu, 
Den Země, další třídní projekty,

• veřejné taneční vystoupení prvňáčků na akci „ Moje 
trdlování“ v Kopřivnici,

• zapojení třídy 3. A do celorepublikového projektu Penny 
Městečko Filmová škola na podporu dětské kreativity,

• akce pro děti z MŠ,
• tvořivé dílny pro děti a rodiče ve školní družině (podzimní 

výtvarná dílna, výroba adventních věnců, vánoční dílna),
• Drakiáda ve školní družině, Mikulášská nadílka, sportovní 

odpoledne, celodružinový projekt „Hravě jez zdravě“, 
vynášení zimy do řeky Lubiny, Den Země v družině,

• besedy se školním psychologem o nebezpečí šikany a užívání 
návykových látek,

• dva programy vítání nových občánků města Příbora,
• spolupráce na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže 

„Freudův sen“,

• spolupráce na piškvorkovém turnaji a reji čarodějnic,
• získání 106 vstupenek na zápasy na Mistrovství světa 

v ledním hokeji,
• modelářská výstava s přednáškou k 70. výročí osvobození 

ČR od fašismu,
• týdenní adaptační pobyt pro žáky tří tříd,
• aktivní zapojení do akce Česko sportuje a získání věcných 

darů pro tělovýchovnou činnost,
• besedy o  nebezpečí užívání návykových látek, nebezpečí 

sebepoškozování, sociálním dopadu užívání návykových 
látek se školním psychologickým poradcem,

• plnění celoročního preventivního programu Buď O. K.,
• beseda o  týraných a  zneužívaných dětech se sociální 

pracovnicí OSPOD Kopřivnice,
• preventivní výchovná činnost v oblasti požární ochrany – 

Hasík,
• dopravní výchova – besedy na téma bezpečí na silnici 

s Městskou policií Příbor,
• čas proměn s členkou PM promotion, s. r. o.,
• zapojení do projektu Recyklohraní, Les ve škole,
• Ekoprogramy: Tonda obal na cestách, Dravci, Zaskočte si 

pro radu, jak se zbavit odpadu, další programy v Záchranné 
stanici Bartošovice, Jak žijí včely - ekologické sdružení 
Hájenka,

• exkurze v  rámci Dne Země (kynologický klub, farma 
p. Michálka, Den Země na náměstí),

• soutěž ve sběru starého papíru, soutěž v třídění odpadu ve 
třídách.

Škola získala a uskutečnila tyto projekty:
• Úprava učebny fyziky a chemie 

pro 21. století             936 318,- Kč
• Sdílím, sdílíš, sdílíme aneb využití ICT 

pro efektivnější výuku             565 840,- Kč
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám 

žáků - cizinců z třetích zemí             13 860,- Kč
• Primární prevence s Renarkonem              3 000,- Kč
• Projekt „Daruj knihu“                5 865,- Kč
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 

postižením                8 000,- Kč

Škola vytvořila podmínky v  letošním školním roce pro praxi 
2 studentů pedagogické fakulty a střední pedagogické školy.

Vedení Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 
přeje všem žákům a zaměstnancům příjemné prázdniny 
plné sluníčka a  nevšedních zážitků. Pracovníkům naší 
školy děkujeme za celoroční náročnou práci, především 
za přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 

Poděkování za spolupráci a  finanční podporu školy 
patří zřizovateli, Spolku rodičů při ZŠ Příbor Jičínská 
a sponzorům, jejichž přičiněním se vylepšuje vybavenost 
školy. 

Všem přejeme, aby do dalšího školního roku načerpali 
mnoho nových sil, krásnou dovolenou a pěkné prázdniny!

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy
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DEN ZEMĚ

NATTECH MÍŘÍ DO FINáLE

ŠKOLáCI SI PŘIPOMNĚLI VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Den Země jsme si připomněli 
tradiční výstavou prací žáků před 
školou. Hlavním cílem této akce 
bylo ukazát, že i staré použité věci se 
dají znovu využít a  přeměnit v  něco 
hezkého nebo užitečného, uvědomit 
si, že recyklací šetříme přírodní zdroje. 
Všechny exponáty byly proto vyrobeny 
z  odpadních materiálů: PET lahví, 
CD nosičů, krabic, igelitových tašek, 
starých elektrospotřebičů, skarto-
vaného papíru, zbytků textilu, zkrátka 
vyrábět se dá ze všeho. Výstavu si 
mohli prohlédnout nejen žáci naší školy, ale zastavovali se i lidé 
procházející kolem.

Jako každým rokem, i  letos jsme využili nabídky exkurzí 
ke Dni Země, které pro nás zorganizoval Městský úřad Příbor, 
odbor rozvoje města.

Druháci se zúčastnili velmi zajímavě a poutavě připravené 
akce na náměstí týkající se ochrany přírody formou správného 
třídění odpadu.

Do programu byly děti vtaženy pohádkou O zakleté 
Elektrolhotě, doprovázenou písničkami. Následně potom se 
děti bavily formou různých her s názvem „Tonda obal“, které 
přichystala společnost Ekokom. Jednalo se například o  hry: 
jak správně třídit odpad do barevně rozlišených kontejnerů 
obohacené jízdou na koloběžkách, skládání velkého puzzle, 
pouliční domino, házení míčků = odpadků do vhodných jamek 

= kontejnerů. Jako odměna za snahu 
a dobré výsledky byly dětem v průběhu 
her rozdávány drobné upomínkové 
předměty či sladkosti a k dispozici děti 
měly velké nafukovací skákací auto.

Některé třídy 1. stupně navštívily 
farmu pana Michálka, kde si žáci 
prohlédli stáje s  koňmi a  čerstvě 
narozeným hříbátkem. Pozorovat 
mohli i  další zvířata: holuby, slepice, 
bažanty a dokonce mývala. Nejatrak-
tivnější částí exkurze byla pro mnohé 
jízda na poníkovi.

Čtvrťáci a  páťáci zavítali do kynologického klubu, kde na 
ně čekala ukázka výcviku psů. Viděli, jak zkušení kynologové 
cvičí se svými psy 
poslušnost, agility, 
a le  i   obra nu.  Ti 
nejodv á žnějš í  s i 
mohli pod dohledem 
vyzkoušet nácvik 
obrany, nasadit si 
rukáv a  předsta-
vovat útočníka.

Děkujeme Měst-
skému úřadu Příbor 
za organizaci všech 
jmenovaných akcí. 

Po dva školní roky se naši žáci 
setkávali s  logem NatTech. Šlo 
o projekt financovaný z OPVK.

V rámci tohoto projektu se žáci 
všech tříd prvního i druhého stupně 
účastnili výukových programů 
v Dolních Vítkovicích, programů o robotech, sluneční soustavě, 
optických jevech a dalších. Žáci druhého stupně si tento projekt 
spojí ale hlavně s  VOŠ, SOŠ a  SOU Kopřivnice. Do jejich 
dílen a  učeben žáci jezdili po oba roky na pracovní vyučo-
vání, workshopy a někteří se účastnili středečního technického 
kroužku. Nejvíce vzpomínek bude asi na exkurze. Díky nim se naši 
žáci mohli podívat do automobilky Hyundai, navštívit výrobnu 
ručního papíru ve Velkých Losinách, podívat se do elektráren 
Dlouhé Stráně a Dalešice. Velmi zajímavé byly návštěvy brněn-
ského Technického muzea, muzea Anthropos či Hi – Tech centra 
v Uherském Brodě. Lonští deváťáci a letošní osmáci se dostali i do 

míst dost vzdálených – na pražské Letiště Václava Havla a do praž-
ského podzemí, do IQ Landie v Liberci, do podzemí Plzně spolu 
s Pivovarnickým muzeem a Techmánií. Ze všech exkurzí zůstalo 
žákům nejen plno vzpomínek, ale také řada fotografií, které jsou 
k nalezení například na webových stránkách naší školy. Mnozí 
žáci získali řadu technických poznatků, zkušeností a snad i vědo-
mostí. Snad se naplní záměr celého projektu – zpopularizovat 
přírodovědné a technické předměty a přivést více žáků ke studiu 
přírodovědných a  technických oborů na středních a  vysokých 
školách. Většina učitelů a především žáků hodnotí celý projekt 
dobře. Závěrem cituji jednoho sedmáka: „Velmi se to povedlo“. 

Mgr. Michaela Eliášová a Mgr. Lada Rejmanová, ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. Eva Rečková, koordinátorka projektu v Základní škole Příbor, Jičínská

Mgr. René Brinda, Základní škola Příbor, Jičínská 486

I v Základní škole Jičínské jsme si připomínali 70. výročí 
osvobození. Děti nejvíce zaujala beseda s  ukázkami modelů 
bojové techniky, kterou pro žáky uspořádal dlouholetý modelář, 
pan Rudolf Svoboda. Popis techniky pan Svoboda spojil s osudy 
lidí, kteří ji používali. Děti se tak nenásilným způsobem sezná-
mily s  rolí našich letců ve druhé světové válce a  s osobou 
brigádního generála Karla Kuttelwaschera, ale i  s maršálem 
Rommelem a  vztahem wehrmachtu k  nacistické ideologii. 
Beseda dětem pomohla doplnit si často suchá historická fakta 
a  možná některé přivede i  k dříve oblíbenému a  krásnému 
koníčku – modelářství. 
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BEZPEČÍ NA INTERNETu

OBJEVuJEME SVĚT ANEB PROJEKTOVÝ TÝDEN 7. ROČNÍKŮ

NEJVĚTŠÍ SEN

Již v  roce 2014 byla naše škola zařazena do seznamu 
proškolených institucí, a to v rámci certifikovaného programu 
primární prevence E-bezpečí. Cílem akce uskutečněné v odpo-
ledním vyučování dne 28. 4. 2015 bylo zopakovat a upozornit na 
rizika užívání všech informačních technologií. V dnešní době, 
které vládnou mobilní telefony či internet, je potřeba, aby žáci 
i jejich rodiče měli přehled o možných nebezpečích, které toto 
prostředí přináší.

Během dvou vyučovacích hodin se žáci vystřídali v diskuzi na 
téma kyberšikana, kybergrooming, sexting, tvořili pravidla pro 
obranu před útoky agresorů, hledali poradenské linky, sezna-

movali se s riziky sociálních 
sítí, řešili problém interne-
tové etiky, či vyplňovali test, 
co mohou a nesmí zveřejnit 
na internetu.

N a  p o d z i m  n á s l e -
dujícího školního roku 
proběhne v  rámci třídních 
schůzek beseda na podobné 
téma, která bude určena 
rodičům.

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence, ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. Eliška Matúšová a Mgr. Radek Eliáš, třídní učitelé 7. tříd, ZŠ Příbor, Jičínská

Žáci VII.A Základní školy Příbor, Jičínská

Za sebou už mají svůj projektový týden také žáci tříd VII.A 
a VII.B. Zatímco loni objevovali taje starověkých civilizací, letos 
se pustili do výpravy napříč kontinenty.

Žáci pracovali celý týden ve skupinkách, přičemž každá 
skupina vyhledávala různé informace a zajímavosti o kontinentu, 
který si na začátku týdne vylosovala. Bylo důležité, aby členové 
týmu mezi sebou dobře spolupracovali, vždy si řádně rozdě-
lili práci, diskutovali mezi sebou, uměli si navzájem pomoci. 
Některé skupiny si na závěr týdne při hodnocení spolupráci se 
svými spolužáky velmi pochvalovaly, v jiných týmech spolupráce 
trochu vázla, protože někteří žáci přece jen pracují raději samo-
statně, ale určitě i pro ně byla práce ve skupině něčím přínosná.

Všichni se přes 
týden snažili, aby 
pak v pátek zúročili 
nejen nově nabyté 
znalosti, ale také 
to, co během týdne 
stačili nazkoušet 
a nacvičit, neboť je 
čekala dramatizace 
příběhu o známém 
cestovateli Marcu 
Polovi. Právě touto dramatizací byl závěrečný den projekto-
vého týdne zahájen. Na „jevišti“ v místní tělocvičně postupně 
vystoupily obě dvě třídy. Chlapci se předvedli v rolích Marca 
Pola, chána Kublaje, sluhy, Benátčanů, či spoluvězně, dívky pak 
měly nacvičeny tance na tradiční čínskou hudbu, které oživily 
vystoupení.

Po divadelním představení se žáci rozešli do svých tříd, aby 
ve skupinkách vystoupili před svými spolužáky, představili svůj 
kontinent, ukázali mapy, které zpracovali, či jim pověděli o tom, 
co je při vyhledávání informací nejvíce zaujalo. Nejčastěji se 
žáci rozpovídali o zvířatech, která na daných kontinentech žijí. 
Svoje povídání o nich zpestřili namalovanými obrázky, někteří 
si dokonce na ukázku donesli plyšová zvířata.

Většině žáků patří za jejich snahu a  píli velká pochvala. 
Ti žáci, kteří do toho možná tentokrát nedali, co by mohli, se 
o to více budou snažit třeba příští rok!

Náš sen začal, když jsme byli ve 
fyzice a uslyšeli jsme klepání na dveře. 
Do třídy vtrhl pan učitel Liška se 
zprávou, že nám paní ředitelka zařídila 
100 lístků zdarma na MISTROVSTVÍ 
SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI! V tu 
chvíli začal amok. Byli jsme šťastní, ale 
zároveň nervózní z  toho, kdo pojede. 
Během vypjatého čekání jsme vyrá-
běli dánské vlajky na fandění. Nakonec 
se dostali skoro všichni z  naší třídy. 
A tak se to stalo. Nikdy jsme nevě-
řili, že se to uskuteční. Bylo to úžasné 
a vždycky jsme po tom toužili. A kdo taky ne, že? Zúčastnili jsme 
se jednoho, poměrně žádaného, zápasu Rusko - Dánsko! Tento 
zápas se uskutečnil ve středu 6. 5. 2015.

Když jsme do Ostravy přijeli, překvapilo nás, jak je ČEZ 
Aréna velká. Než jsme do ní vešli, museli jsme projít turnikety, 

a  tak jsme si v  jednu chvíli připadali 
jako na letišti. Atmosféra byla jak před 
stadionem, tak na tribunách úžasná. 
Tribuna byla obrovská, měli jsme skvělý 
výhled na hokejisty. Hráli tam hokejisté 
známí po celém světě. 

Oba dva týmy hrály skvěle a  my 
mohli sledovat napínavou podívanou. 
Dánsko nakonec podlehlo Rusku 5:2, 
i  když ještě pět minut před koncem 
vyhrávali Rusové pouze o gól. Byli jsme 
rádi, že jsme viděli maskoty turnaje 
Boba a Bobka. Když se během zápasu 

procházeli po tribunách, někteří nezaváhali a šli se s nimi vyfotit. 
Po zápase jsme se spokojeni a plní dojmů vydali autobusem domů. 

Za tento skvělý zážitek a splněný sen mockrát děkujeme naší 
paní ředitelce. Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy 
za to, že nám uhradil dopravu autobusem.
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Z HISTORIE

ZAJÍMAVá KuLATá A PŮLKuLATá VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2015
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každo-
roční souhrn dat, která nám přibližují významné události ve městě. 
Z původních 174 událostí jsem vybrala následující. Jsou kulatá, 

půlkulatá a  týkají se dění i  osobností. Tučně jsem vyznačila ty 
události, které stojí možná více než za připomenutí v Měsíčníku.
Dnes uvádíme 1. část - od roku 1555 do konce 19. století.

460 let 1555   Příborští měšťané získali od biskupa Marka Kuena listinu upravující právo vaření a výčepu piva a šenku vína. 
První zmínka o pivovaru ve městě.

440 let 1575     Vystavěna fara /pravděpodobně č. 362/. 
430 let 1585    Epidemie moru. Zemřelo několik set osob. 
400 let 21. 11. 1615   Biskup František Ditrichštejn udělil Příboru další rozsáhlá práva celkem ve 30 bodech, vč. polepšení 

městského znaku do dnešní podoby (kužely, nože). Příbor se udělením nových práv stal nejdůležitějším 
městem hukvaldského panství. V té době měl 250 usedlostí (domů) a předstihl i Ostravu s 211 domy a Kroměříž 
s 231 domy. Další města hukvaldského panství měla - Brušperk 104 domy, Frenštát 102, Místek 98. 

390 let 1625 V pol. 16. stol. začali řemeslníci zakládat cechy. V r. 1625 biskup olomoucký, kardinál Dietrichštejn, potvrdil 
privilegium cechu řeznickému.

320 let 1. 4. 1695 První provedení divadelní hry u piaristů, šlo o hry s náboženským obsahem.
320 let 23. 9. 1695 † Karel II. z Lichtenštejna, zakladatel piaristické koleje v Příboře, biskup olomoucký.
315 let 28. 2. 1700 * Heliodor Knauer, rektor piaristické koleje v  letech 1757–1760 a  1763–66, stavitel chrámu sv. Valentina 

(přestavby). Syn příborského primátora Fr. Karla Knúra. Narozen pravděpodobně v domě č. 11.  † 21. 12. 1777
315 let 14. 5. 1700 Slavnostní otevření a posvěcení budovy piaristické koleje.
300 let 5. 9. 1715 * Ignác Raab /Nechanice/, jezuita, malíř chrámových oltářních obrazů, tři jeho obrazy jsou v kostele sv. Valentina.
230 let 1. 6. 1785 Zahájil provoz poštovní úřad v Příboře v č. 35, první pošta na okrese Nový Jičín. Poštovní úřad vznikl 

1. 5. 1785.
V letech 1784–85 se v našem kraji stavěla „císařská silnice“ Vídeň-Krakov a na ní se zakládaly nové poštovní 
stanice. Prvním příborským poštmistrem byl Antonín Netter, st., poštmistr v Deštném u Opavy. Svoji funkci 
v Příboře vykonával do r. 1806. Sídlem pošty byl dům č. 35 na náměstí. Antonín Netter tento dům koupil v r. 1790. 
Příborská pošta byla dědičná, a tak poštmistr předal poštu v r. 1806 svému synu, Antonínovi. Ten se v Příboře 
oženil, vzal si dceru sládka, která zdědila velké hospodářství č.  162 ve Frenštátské ulici. Poštmistr byl tehdy 
zámožnou a váženou osobou. Měl 16 koní, stejný počet postrojů a 4 vozy. Ant. Netter, ml., kandidoval po smrti 
Ant. Etzla na funkci primátora, ale neuspěl. Zemřel ve věku 49 let v r. 1831 na choleru. Poštu pak vedla jeho 
manželka Eleonora, syn Rudolf byl nezletilý. Převzal poštu v  r. 1835. Přestěhoval ji do hostince Jana Šerého 
„U Zlaté hvězdy“ (č. 287), s jehož dcerou se oženil. Rudolf Netter zemřel v r. 1842 v 31 letech. Poštu pak vedla 
vdova Josefina (do r. 1857) a pak zeť Karel Golucký. Jeho manželka Adolf ína prodala dům č. 287 v r. 1862 a poštu 
přemístila na náměstí do č. 30. 
19. 11. 1895 byl příborský poštovní úřad zestátněn. R. 1896 byla pošta přemístěna na radnici. 
V r. 1924 město postoupilo čsl. poštovní správě pozemky pro výstavbu nové budovy. O  stavbě bylo rozhodnuto 
až v r. 1934. 5. 11. 1935, před 80 - lety pošta zahájila provoz už v nové budově v Jičínské ul.  /tehdy Piaristické/ 
s přednostou p. Ant. Kozlíkem. 
Po válce pošta obnovila svůj provoz 28. 5. 1945 - před 70 lety. Přednosta zůstal týž. 

230 let 23. 9. 1785 Vznikl požár v děkanské stodole. Vyhořelo 40 stodol a střecha i báň kostela sv. Valentina. 
210 let 6. 12. 1805 V piaristické koleji byl zřízen ruský vojenský špitál (do 12/1806) po bitvě u Slavkova. V č. 27 na náměstí (severní 

strana náměstí, dnes rohový dům) zřízena vojenská lékárna. Špitál a  zřejmě též lékárna tu byly až do konce 
listopadu 1806.

205 let 1810   Začalo zazdívání podloubí na severní straně náměstí. Nejprve na domě č. 27, 
zazdívání skončilo 1848.

200 let 1815 * Fr. Preissig, příb. poštmistr /1867–72/ a starosta /1868–73 a 1876–82/. † 9. 6. 1884
200 let 7. 2. 1815 * Josef Ulrich, malíř, autor obrazu o  vpádu Švédů do Příbora. Studoval na piaristickém gymnáziu v  Příboře, 

později zde vyučoval. Maloval oltářní obrazy a také pohledy na Příbor, Štramberk a Hukvaldy. † 22. 7. 1867 
200 let 4. 10. 1815 * Jiří Janáček (Albrechtičky), otec L. Janáčka, v Příboře studoval u piaristů a 13 let, od r. 1865 vyučoval v dívčí 

škole. 24. 7. 1838 se oženil s Amálií Grulichovou z Příbora.  † 8. 3. 1866 na Hukvaldech
195 let 1820 Postavena nynější fara č. 364.
170 let 17.–19. 7. 1845 Povodeň strhla mosty a odnesla několik domů na Benátkách
150 let        5. 1865 Zřízen telegrafní úřad v č. 28. Pošta byla v té době v č. 30 /1862—96/. Každý z těchto úřadů podléhal jinému 

ministerstvu. R. 1896 byla zřízena telefonní ústředna na staré radnici (už tam byla i  pošta). V  roce 1907 byl 
telefon zaveden na věž kostela. 

150 let 12. 1. 1865 Schválen první „Hasicí řád pro město Příbor“.
145 let 6. 7. 1870 Tomáš Řehoř Wolný jmenován čestným občanem města.
145 let 25. 11. 1870 * Fr. Juraň (Příbor), sochař, autor pomníku padlých a  dalších pomníků v  okolí Příbora. † 7. 9. 1939 Ostrava 

(nemocnice). O F. Juraňovi napsala knihu Oživil kámen, kovu dal řeč Mgr. Irena Kopecká. V r. 2014 za ni dostala 
Cenu Petra Jilemnického.

140 let 13. 1. 1875 Ministerstvo kultu a vyučování schválilo zřízení učitelského ústavu s českou vyučovací řečí v Příboře. Zřízení 
učitelského ústavu bylo 19. 1. schváleno zemským sněmem.

4. 10. 1875 Slavnostní otevření učitelského ústavu a nižšího německého gymnázia. 
21. 10. 1875 Podepsána kupní smlouva, kterou město získalo budovu piaristické koleje za 12 400 zl. 
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140 let 22. 12. 1875 *Jan Richter st. /Místek/, zakladatel příborské tiskárny. První tiskárnu založil 2. 2. 1903 v Zámečnické ulici č. 114. 
† 25. 6. 1958 ve Frýdlantě n. O.  

135 let 1. 7. 1880 Zahájila činnost městská spořitelna.
130 let 7. 1. 1885 *Metoděj Handschuch /Příbor/, učitel, odbojový pracovník, čestný občan města Příbora.  2. 2. 1945 byl společně 

s 22 členy odbojové skupiny zatčen. † 13. 4. 1945 v Terezíně.  V r. 1947 jmenován čestným občanem Příbora 
in memoriam za zásluhy o české školství za války, jmenován okresním školským inspektorem in memoriam. 
Před domem, kde bydlel, je od r. 2013 v dlažbě vložen stolperstein, Kámen zmizelých jako upomínka na oběti 
nacistického režimu.

130 let 1885 Simon Mandler založil v  Klokočově pletárnu. Byla v  provozu do r. 1934. Za  okupace Piechatzek-Werke, pak 
Transporta a od r. 1951 Tatra.

130 let 13. 4. 1885  Po zrušení cechů zahájilo činnost Společenstvo svobodných a koncesovaných živností – obchodníci a hostinští.
130 let 15. 9. 1885 Otevřena první mateřská škola v Příboře – Metodějka v č. 43 na náměstí.
125 let 1890 Ferdinand Pokorný nalezl „Příborský kancionál“, významnou kulturní památku z doby kolem r. 1600.
120 let 1895 Postavena kaple na Pasekách.
120 let 1895 Založen okresní odbor Klubu českých turistů, jehož členy byli i  příborští turisté. Prvním předsedou byl 

Ferdinand Pokorný.
120 let 14. 7. 1895 * Josef Kresta /Příbor/, kronikář, vlastivědný spisovatel, básník. V Příboře J. Kresta žil 1895–1905. Své vzpomínky 

na Příbor shrnul v r. 1958 do knihy Tvář starého Příbora. Knihu věnoval „městu Příboru pro tamní muzeum“. 
Jeden výtisk je v muzeu, další mezi lidmi.  † 11. 5. 1972 Vítkov

Kontakt: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.
Zdroje: Loukotka, L.: Dějiny Příbora v datech; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv Local TV Příbor; příborské kroniky; 

Jurok, J. a kolektiv autorů: Dějiny města Příbora; Baláš, M.: Kulturní místopis Novojičínska.
Foto: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Muzeum Novojičínska, p. o.

Kardinál Fr. Ditrichštejn Učitelský ústav v klášteře, pohled r. 1927

Polepšený znak města Příbora Učitelský ústav v klášteře, pohled před r. 1918
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HISTORIE PŘÍBORSKÉ POŠTY

V PŘÍBOŘE SE uSKuTEČNIL JIŽ 4. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TuRNAJE

MUDr. Mořic Jurečka

Ing. Miroslav Pargač, SK J-Elita Příbor

V letošním roce si v našem městě připomínáme řadu významných 
výročí. 

Jedním z nich je zahájení provozu prvního poštovního úřadu v našem 
okrese Nový Jičín. První pošta byla skutečně otevřena v našem městě, 
a sice 1. 6. 1785 na náměstí v měšťanském domě č. 35. V tomto domě 
sídlil poštovní úřad v letech 1785–1835. Dům později koupil peněžní 

ústav Výpomocná pokladnice a  postavila zde tzv. palác. Autorem 
secesní přestavby tohoto domu (secesního paláce) počátkem 20. století 
(1903) byl příborský stavitel Bedřich Karlseder. Dnes je v přízemí tohoto 
měšťanského domu prodejna domácího a  elektrotechnického zboží 
a v patrech jsou byty.

Zakládání poštovních úřadů a poštovních stanic v druhé polovině 
18. století souviselo s rozvojem poštovních kurýrních a poselských služeb 
v rakousko-uherské monarchii a s významným rozšiřováním císařských 
cest za vlády rakouské císařovny Marie Terezie. Poštovní stanice bývaly 
od sebe vzdáleny asi 2 míle, tj. cca 7 km (Starý Jičín – Příbor – Místek). 
Císařská cesta procházela diagonálně příborským náměstím a spojovala 
Piaristickou (Jičínskou) ulici s ulicí Místeckou.

V roce 1835 byl poštovní úřad přemístěn do budovy hostince u Zlaté 
hvězdy na Místecké ulici č. 287 při císařské cestě z Vídně na Krakov. 
Zde pak sídlil v letech 1835–1862.

V letech 1862–1896 byl poštovní úřad opět navrácen na příborské 
náměstí, na své třetí místo, a sice do měšťanského domu č. 30 na severní 
straně náměstí. V roce 1865 byl zřízen na náměstí také telegrafní úřad 
v měšťanském domě č. 28. Původně poštovní a telegrafní úřad podléhaly 
každý jinému ministerstvu.

V  letech 1896–1935 sídlil poštovní úřad na svém čtvrtém místě, 
v  budově staré radnice, v  měšťanském domě č.  19 (Rottrův dům). 
V  roce 1928 schválilo ministerstvo pošt a  telegrafu trasu dálkového 
telefonního kabelu z Brna do Vratislavi a Varšavy a v  této souvislosti 
byla postavena zesilovací stanice za poštou. Jeho činnost byla ukončena 
5. 11. 1935.

V listopadu 1935 byl poštovní úřad z budovy staré radnice přemístěn 
na své poslední (páté) stanoviště, do nové budovy na Piaristické (dnes 
Jičínské) ulici. A zde máme příborskou poštu dodnes.

Dne 9. 5. 2015 se uskutečnil již 4. ročník florbalového turnaje. 
Jednalo se o kategorii juniorů do ročníku 1997. Turnaje se účastnily 
2 týmy ze semifinále Mistrovství ČR. Jednalo se o  tým Vítkovice 
Ostrava, který se umístil na 3. místě, a tým Remedika Ostrava, který 
se umístil v rámci semifinále Mistrovství ČR na 4. místě. 
Toto duo doplnily týmy Škorpioni Ostrava, Teiwaz 
Hranice, Vikings Kopřivnice. Naše město reprezentovali 
místní odchovanci, hrající v  jiných týmech pod 
hlavičkou týmu SK J-Elita Příbor. Příbor reprezentovali 
Marek Čeřenský, Adam Daron, František Dobečka, Jan 
Dobečka, David Friedel, David Floegel, Lukáš Pargač, 
Mikoláš Planka, Tadeáš Strnad. 

Turnajem prošel suverénně tým Vítkovice Ostrava, 
který ani jednou nezaváhal, vyhrál všechny zápasy a  obhájil loňské 
prvenství. 

Našim hráčům vyšel turnaj lépe než v minulém roce. S vítěznými 
Vítkovicemi prohráli o  jediný gól poměrem 3:4. Nejlepší zápas 
sehráli s Remedikou Ostrava, když naši vedli po poločase 2:0. Zvýšili 
náskok na 3:0. Soupeř se nevzdal a zmobilizoval všechny síly a na 

hřišti se rozpoutala velká bitva. Naši hráči těžce odolávali nájezdům 
ostravského týmu. Minutu před koncem Remedikum vyrovnalo na 
3:3. V poslední minutě nás soupeř sevřel a za cenu porušení pravidel 
jsme těžce odolávali tlaku soupeře. Zápas jsme museli dohrávat 

v  oslabení s  menším počtem hráčů. Náš brankář 
začaroval bránu a další změnu nepřipustil. O výsledku 
zápasu rozhodovaly nájezdy. Remedikum ze tří nájezdů 
vstřelilo jeden gól, naši hráči jeli 2x a ve svých pokusech 
byli vynikající. 

O třetím místě rozhodl zápas mezi týmem Vikings 
Kopřivnice a  SK J-Elita, kde naši prohráli 0:1. Tento 
jediný gól rozhodl o umístění na 3. a 4. místě. 

S týmem Škorpioni Ostrava si naši hráči poradili 
a pohlídali si výsledek 2:1. 

Turnaj jsme zorganizovali ve spolupráci s městem Příborem, Lunou, 
střediskem volného času Příbor a ve spolupráci s firmou SUPERVIZE 
staveb Ing. Milana Dobečky.

Děkujeme všem za pomoc při zajištění turnaje.

RESTAuRANT DAY V PŘÍBOŘE 
Hanka Jemelková, Coworkingové centrum Příbor

Z KuLTuRNÍHO DĚNÍ

V sobotu 16. května se v příborském městském parku odehrál 
sousedský festival dobrého jídla a  pití Restaurant Day. Nabídka 
amatérských restaurací byla opět velmi rozmanitá. Návštěv-
níci akce mohli ochutnat špenátové lasagne, čočkové ragú, pivní 
rohlíky s domácí lučinou, pohankové cukroví, borůvkový cheese-
cake, banánový chléb, guacamole, marockou cizrnovou polévku, 
veganský krtkův dort, americké minidortíčky, paprikovou poma-
zánku a mnoho dalších dobrot, které doma připravili všichni ti, 

jež zatoužili se na jeden stát provozovateli vlastní restaurace či 
cukrárny. 

Všem zúčastněným, včetně žáků ze Základní školy Jičínské, kteří 
akci hudebně doprovodili, patří dík za vytvoření příjemné atmosféry.

Dalším mezinárodně vyhlášeným termínem pro tuto akci je 
16. srpen. Toužíte-li se pochlubit svým kulinářským uměním a strávit 
příjemné chvíle s lidmi z vašeho města, je tato akce přesně pro vás.

Těšíme se na vás i příště!

Celkové umístění hráčů:
1. Vítkovice Ostrava     
2. Remedikum Ostrava   
3. Vikings Kopřivnice     
4. SK J-Elita Příbor        
5. Škorpion Ostrava
6. Teiwaz Hranice       

Dům č. 35                Dům č. 287           
Severní strana náměstí,  
dům č. 30

Budova staré radnice,
v měšťanském domě č. 19 Pošta dnes
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PROMĚNY ČLOVĚKA A IRENA KOPECKá

TENTOKRáTE NE „ZPÍVá, 
ALE - PáTRá CELá RODINA“

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Mgr. Marie Šupová – předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda, Příbor

Irena Kopecká - básnířka a spisovatelka - rodačka z Příbora 
a donedávna i obyvatelka tohoto města vydala novou knihu.

24. dubna 2015 se sál Městského muzea ve Valašských Kloboukách 
zaplnil minimálně z jedné třetiny Příboráky. Nebylo divu. Svou novou 
knihu povídek Proměny člověka představovala Irena Kopecká. 
Až do roku 2013 své knihy křtila v Příboře, výjimečně v Kopřivnici. 
Dnes spisovatelka žije ve Francově Lhotě, 
a tam také její zatím poslední kniha dostala 
konečnou podobu. Spolupracovala na ní 
s Annou Pustowkovou. 

Kniha obsahuje vyprávění o  tom, jak 
žít v  souladu se svým svědomím, jak se 
srovnat se svým osudem, jak překonat 
bolest, která čas od času člověk zasáhne, 
jak se podělit o radost s druhými lidmi, jak 
je důležité odpustit člověku a zbavit se žití 
s pocitem křivdy. 

V knize se dočtete to, co víte, ale 
uvědomíte si to až ve chvíli, když vám někdo 
napoví - třeba právě Irena Kopecká svými 
Proměnami. A příklad? Tak třeba to, že na své cestě životem potkáte 
jen ty, které si skutečně zasloužíte, nebo že všechno má svůj smysl, 
že recept na štěstí nikdo nikomu nepředepíše, že je v nás samých, 
anebo že šťasten může být jen ten, který nesoudí a nekritizuje. 

Poslední kniha Ireny Kopecké je knihou, která ukazuje, jak 
zvláštní - prapodivný a  zároveň jednoduchý může být život. 
Po předchozích dvou knihách Proměny mysli a  Proměny 
duše je tato publikace plná příběhů, které se paní spisovatelce 

udály, které se opravdu staly. Tři povídky se týkají přímo života 
v Příboře. 

Hodně se v  knize hovoří o  lidech, kteří přinášejí svému 
okolí radost. Radost svými takzvanými energetickými obrázky 
s  afirmacemi přináší lidem ostravská malířka Sylva Česlarová. 
Některé jsou i  součástí knihy. Autorem ornamentů je malíř 

Boris Zvada z Horních Tošanovic. Známé 
jsou též jeho perokresby Příbora. Borise 
Zvadu pravidelně potkáváme například 
na Veselení o  Valentinské pouti. Grafiku 
a sazbu knihy plné životních mouder zajiš-
ťovala Ludmila Hanáková. Knihu vytiskla 
Tiskárna Kleinwächter z Frýdku Místku. Na 
vydání knihy mají velkou zásluhu sponzoři - 
z Příbora Ing. Jiří Veleba, vedoucí Střediska 
okrasné a ovocné školky v Příboře, z Valaš-
ských Klobouk Petr Vaněk - okna - dveře.

Křest knihy s  hudebním doprovodem 
Jaroslava Maryáše a Ivo Rohleny byl pro jeho 

účastníky i pro samotnou autorku, spoluau-
torku i její přátele velmi příjemným zážitkem. 

Mgr. Irena Kopecká držitelka mezinárodní ceny Petra Jilem-
nického za knihu faktu Oživil kámen, kovu dal řeč o  sochaři 
Františku Juraňovi, autorka 14 básnických sbírek a také výjimečné 
publikace Stoleté svědectví, obsahující dopisy vojáka 1. světové války, 
nepřestává psát. Život uprostřed beskydských kopců ji poskytuje 
dostatek inspirace k další tvorbě. 

www.kopeckairena.xf.cz   •   Zpráva v LTV Příbor- www.televize-pribor.cz 

S nástupem internetu souhlasím s výrokem: „Svět je 
jedna veliká vesnice…“.

Co mě přimělo k tomuto tvrzení? 
V rámci zasílání pozvánek na akce k  propagaci 

našeho význačného rodáka se jednou „vypuštěná“ 
informace toulá cestou – necestou, a mnohdy zabloudí 
do nečekaných míst, k nečekaným souvislostem. Potvr-
zením může být i  tento překvapivý dotaz ze Švédska 
– cituji: … „díky za pozvánku na přednášku o Freudovi 
a o Vídni. Škoda, že se tady z toho Švédska sotva dostanu, 
musí to být jistě zajímavá přednáška na zajímavé téma. 
Vzpomínám si, jak nám o Freudovi před mnoha a mnoha 
lety vyprávěla naše slečna učitelka Josefa Jugová, která 
byla právě z Příboru. Bylo to v Ostravě Zábřehu, někdy 
kolem roku 1954/5 a chodil jsem tehdy do 4. a 5. třídy. 
Velmi rád si na naši „paní učitelku“ vzpomínám, a tak 
mě teď napadlo se Vás zeptat, zdali o ní, o učitelce Josefě 
Jugové-Dedkové (?) nevíte, nebo jste něco neslyšela…“ Ivan 
Trefný, Huddinge / Švédsko.

Abych pravdu řekla, tento dotaz ve mně vzbudil 
zvědavost se o této osobnosti něco více dozvědět. Ano, 
čtete správně – o osobnosti…

Fascinovala mě ta skutečnost, že paní učitelka měla 
odvahu hovořit o Freudovi a jeho odkazu již se žáky ve 
4. - 5. třídě. Setkávám se totiž mnohdy s  tím, že tyto 
otázky jsou i pro mnohé „dospěláky“ odtažité. A navíc – 
že dovedla vše sdělit tak poutavě, že si žáci vybavují její 
výklad i po tolika letech! Neuvěřitelné! Obdivuhodné! 

Obracím se na Vás, milí čtenáři Měsíčníku města 
Příbora – pokud si vzpomenete na jakoukoliv souvislost 
s touto obdivuhodnou pedagogickou osobností, dejte mi, 
prosím, vědět.  Jakkoliv - mailem, telefonem, vzkazem 
v  infocentru atd.  V příštím čísle se dozvíte, zda toto 
pátrání po zajímavé pedagogické osobnosti bylo úspěšné. 
Předem Vám vřelý dík za spolupráci.

Kontakt: tel. 777 651 856, e-mail: Supova.marie@centrum.cz

Foto: Stanislava Slováková
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KuLTuRNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ČERVEN 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

PONDĚLÍ 1. 6. 2015
MÍROVÝ BĚH ČESKá REPuBLIKA 2015

Město Příbor se v  letošním roce zapojí do mezinárodního 
štafetového běhu s  hořící pochodní, kterou nesou statisíce 
dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň 
symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, 
kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. 
Běžci Mírového běhu přiběhnou z  Frenštátu p. Radhoštěm přes 
Kopřivnici do Příbora v  cca 12:15 hodin 
a  „Příborští“ je budou očekávat u  mostu 
u  vlakového nádraží. Zde převezme štafetu 
„Příbor“ a poběží za účasti členů rady města 
a zastupitelstva, žáků Základních škol Jičínské 
a Npor. Loma, zástupců Basketbalového klubu 
Příbor aj. ulicí Nádražní na náměstí. Na trase 
se může zapojit každý občan a běžet, podržet si 
pochodeň a poslat své přání pro mír do dalších 
měst a zemí. 

V  programu na náměstí vystoupí Školní 
kapela ZŠ Jičínské. Účastníky přivítá starosta 
města a zdravici přednesou zástupci Peace Run. 

V rámci projektu EDISON běžce na náměstí 
přivítají i  zahraniční studenti z  Japonska, 
Indie, Brazílie, Singapuru, Filipín, Rumunska 
a Ukrajiny, kteří budou v té době na návštěvě 
základních škol v Příboře. 

Po krátké 40minutové zastávce bude pokračovat štafetový běh 
přes Skotnici směrem do Ostravy. 

SOBOTA 6. 6. 2015
Pravidelné POuLIČNÍ HuDEBNÍ VYSTOuPENÍ mladých 

muzikantů se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin u  rodného domu 
Sigmunda Freuda nebo v případě nepříznivého počasí před radnicí 
na náměstí.

SOBOTA 6. 6. 2015
FREuDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVAL - letos už 12. ročník - pořádá 
Společnost Sigmunda Freuda od 16:00 hodin na náměstí S. Freuda. 
V rámci této akce budou slavnostně vyhlášeny výsledky 19. ročníku 
mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM.

SOBOTA 20. 6. 2015
V  letních měsících konkrétně každou 1. a  3. sobotu se 

můžete těšit na POuLIČNÍ HuDEBNÍ 
VYSTOuPENÍ mladých muzikantů. Uskuteční 
se vždy od 9:30 do 11:30 hodin u rodného domu 
Sigmunda Freuda nebo před radnicí na náměstí.

V roce 2013 město Příbor bylo organizátorem 
úspěšné sportovně kulturní akce LAŠSKÉ HRY. 
Pomyslnou štafetu pořádání této akce převzalo 
letos město Štramberk. Celý podrobný program, 
kde nebudou chybět soutěže představitelů obcí 
Lašské brány Beskyd a také velmi bohatý kulturní 
program, je uveden na plakátě na poslední straně. 
Podpořte město Příbor návštěvou této akce 
v krásném prostředí štramberského náměstí.

M Y S L I V E C K É  O D P O L E D N E , 
SVATOJáNSKÉ OHNĚ A METáNÍ METEL

Oblíbená akce, kterou pořádá Myslivecké 
sdružení Příbor-Hájov ve spolupráci s městem 

Příborem začne ve 14:00 hodin v  parku na nábřeží Rudoarmějců. 
Od 16:00 hodin budou připraveny ve spolupráci s  Lunou, SVČ, 
soutěže pro děti, v 18:00 hodin bude k tanci a poslechu hrát hudební 
skupina TNT a od 21:00 hodin budou zapáleny vatry a budou se metat 
metly přes řeku Lubinu. Vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně zveme. 
Dobře si vyberte a dobře se bavte!

Město Příbor a Technické služby města Příbora

Vás zvou na

FARMÁŘSKÉ TRHY
PÁTEK 12. ČERVNA 2015

od 8 do 16 hodin
náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.

Přijďte navštívit druhý farmářský trh, který se 
koná na náměstí S. Freuda. Budou zde 

řemeslníci a farmáři z blízkého okolí. 
Těšit se můžete na pečivo z domácí pekárny, 
valašské frgály, včelí med, koření, bylinky, 

sazeničky. Dále zde budou sýry spojené         
s ochutnávkou, zeleninové a ovocné produkty 

a mnoho dalšího. 
Další termín farmářských trhů je 2. 7. 2015.

PŘIPRAVuJEME:
V létě se můžete těšit v neděli 

26. 7. 2015 na již tradiční akci 
LETNÍ D OBRODRuŽ ST VÍ 
II .  ročník „Příborské lávky“. 
Uskuteční se od 13:00 hodin na 
koupališti v Příboře. 

Kinematograf bratří Čadíků 
k nám přijede v období 8. 8.-11. 8. 
2015, filmy Tři bratři, Hodinový 
manžel, Vejška a  Fotograf se 
budou promítat opět na náměstí 
Sigmunda Freuda.
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Pondělí 1. června 
MÍROVÝ BĚH ČESKÁ REPUBLIKA 2015 

Město Příbor  556 455 427 
Úterý 2. června v 15:00 hod. 
DEN DĚTÍ V KNIHOVNĚ 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Středa 3. června od 19:00 hod. 
KONCERT HUDBY ZE STŘEDNÍ EVROPY 
A IZRAELE 

Tomáš Tuláček ve spolupráci s městem Příborem 
Sobota 6. června od 6:00 hod. 
ORAVSKÁ MAGURA - ZAZRIVÁ KUBÍNSKÁ 
KOČA Autobusový zájezd. Odjezd od 
sokolovny v 6:00 hod. Trasy: 11, 18 a 22 km. 
Cena: členové KČT 270,- Kč ostatní 290,- Kč. 
Info: Vladimír Bilský tel: 737 375 203. 

KČT Příbor 
Sobota 6. června od 9:30 hod. 
PRAVIDELNÉ POULIČNÍ HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ MLADÝCH MUZIKANTŮ 

Město Příbor  556 455 427 
Sobota 6. června od 16:00 hod. 
FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL A MŮJ SEN 
V rámci festivalu na náměstí bude vyhodnocen 
19. roč. mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen.   

Společnost Sigmunda Freuda Příbor 
Čtvrtek 11. června od 16:00 hod.  
AUTOMATICKÁ KRESBA PRO POKROČILÉ             
S RADKOU VESELKOVOU 
Téma: použití kresby v diagnostice zdravotního 
stavu, vztahů a jejich harmonizace a mnoho 
dalšího, vhodné pro absolventy Automatické 
kresby I, případně II. Cena 600,- Kč.  

Coworking Centrum v Přiboře 
Pátek 12. června od 7:00 hod. 
FARMÁŘSKÝ TRH  

Město Příbor, Technické služby města Příbora 
Pátek 12. června od 17:00 do 23:00 hod. 
TRAMPSKÁ MUZEJNÍ NOC, ve spolupráci 
s trampskými osadami. Vst. 15,- Kč, děti do 15 
let ZDARMA.           Muzeum a pam. síň S. Freuda 
Čtvrtek 18. června od 17:00 hod. 
POJĎME DĚLAT ZAHRADY JINAK... 
s Ing. ALICÍ HAMBÁLKOVOU. Dejme přírodě trochu 
volnosti a budeme mít více času si zahradu 
užívat, nejen udržovat. Vstupné 120,- Kč. 

Coworking Centrum v Přiboře 
Pátek 19. června od 19:00 hod. 
EDUFÓRUM PŘÍBOR - NOVÝ JIČÍN 
EduFórum je podhoubím inovací ve vzdělávání 
v ČR. Více na www.eduforum.cz. Vstup zdarma. 

Coworking Centrum v Přiboře 
Pátek 19. června od 17:00 hod. 
SVATOJÁNEK 2015 
Pohádková hra pro všechny. Putování 
pohádkovým lesem kolem řeky Lubiny za 
svatojánským pokladem. Info: K. Bukovjanová. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 
Sobota 20. června od 9:30 hod. 
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ MLADÝCH 
MUZIKANTŮ               

Město Příbor  556 455 427 

SOBOTA 20. června od 10:00 hod. 
LAŠSKÉ HRY                           

Město Štramberk 
SOBOTA 20. června od 14:00 hod. 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, SVATOJÁNSKÉ 
OHNĚ A METÁNÍ METEL 

Myslivecké sdružení Příbor-Hájov, město Příbor 
Čtvrtek 25. června  
ENERGETICKÉ KONSTELACE S RADKOU 
VESELKOVOU, způsob, jak nalézt i odblokovat 
energetické bloky a vzorce chování nastřádané 
za řady let, nalezení cesty k harmonii        
a sebelásce. Vstupné 1000,- Kč/osoba, počet 
osob omezen. Nutno se přihlásit na tel. 
725 833 966.  

Coworking Centrum v Přiboře 
Pátek 26. června v 16:30 hod. 
DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO 
REŽIMU                                     

MS ODS Příbor 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA 
„VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ“ 
Vystavují členové Fotoklubu „FOTOS“ - Mosty 
u Jablunkova. Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 6. září 
TRAMPING NA PŘÍBORSKU 
Výstava věnovaná trampingu v Příboře, 
Kopřivnici a širším okolí. Velký výstavní sál.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 12. července 
ENKAUSTIKA JANY POVALOVÉ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Středa 1. července od 18:00 hod. 
JANÁČKOVY HUKVALDY 2015 
KOMORNÍ KONCERT                   

Město Příbor 
Pátek 10. července od 18:00 hod. 
WIHANOVO KVARTETO               

Město Příbor 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a čt: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

Duben - září: Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.  
Rodný dům S. Freuda  556 722 200 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PŘÍBOŘE 
UPOZORNĚNÍ!! Od 15. do 30. června bude 
knihovna uzavřena z důvodu zákonné revize. 
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po: 13:00 – 15:00 hod. Út, čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí - pátek:   9:00 – 21:00 hod.  
Úterý, čtvrtek: 16:30 - 17:30 hod. FIT  

 556 725 528 

KuLTuRNÍ PROGRAM – ČERVEN

,
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SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so  15:00 - 21:00 hod. společná 

 607 714 277 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. dětský aerobik (Draha) 
 20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T) 
Út: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza-fit) 
St:   9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 18:30 – 19:30 hod. body form (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. body ball+over ball (D) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Tereza-fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. body ball+over ball (D) 
 

 724 963 164 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Každou středu od 19:00 hod.       Cena 70,- Kč. 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

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

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
ul. Jičínská 15, Alpisport 1. patro 
Pondělí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301 

CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek:16:30 – 17:30 hod. 

www.taiji-pribor.webnode.cz 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Veškeré podrobné informace akcí budou 
uveřejněny na samostatných plakátech. 

 

Přijďte si poslechnout jedinečný 
 

 

Vážení občané 
MS ODS Příbor Vás u příležitosti 

DNE PAMÁTKY  

OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 
zve na společné setkání spojené s položením kytice 

v pátek 26. června v 16,30 hodin 

u Památníku obětem komunistického režimu 
v Jičínské ulici  

(vedle ZŠ Jičínské směrem ke zdravotnímu středisku). 

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
pořádá    24. 9. – 28. 9. 2015    zájezd 

*Bratislava*Budapešť*Szentendre*Visegrad*Ostřihom*Györ* 
Prohlídka měst, plavba po Dunaji, termály. 

 

Cena: 5 300 Kč/dospělí,  5 000 Kč/děti do 15 let. 
V ceně nocleh, snídaně, pobytová taxa, doprava, plavba po Dunaji v Bratislavě, průvodce.
     
 

Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč.  
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

17. –23. 8.
SPORTOVNÍ TÁBOR – ZÁLUŽNÉ, VÍTKOV
Program: celotáborová hra, hry, soutěže, capoeira, střelba. Určeno ZK zumby, 
capoeiry a jiným zájemcům. Cena: 2 900 Kč     Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029, mobil: 
732 902 256, e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz  

 

5.–11. 7. (I. varianta), 11. –17. 7. (II. varianta), 5. –17. 7. (III. varianta)

LETNÍ TÁBOR „HADINKA“ – KLOKOČOV, VÍTKOV
Celotáborová hra na téma Indiana Jones – Kletba hadí koruny.
Program: hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem od 7 do 18 let.
Cena za poukaz: 2 300 Kč (I.+II. varianta), sourozenci 2 200 Kč/jednotlivec,
4 400 Kč (III. varianta), sourozenci 4 200 Kč/jednotlivec.

   Zajišťuje: L. Nenutilová, 732 902 256

10.–16. 7.
POZNÁVACÍ ZÁJEZD - ZÁPADNÍ ČECHY a okolí
Každodenní program, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti. Cena: 4 300 Kč. 

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

17.–21. 8.
TVOŘIVÝ TÁBOR 
Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papíru. Určeno dětem od 7 do 12 let.
Ubytování na základně Luna Příbor. Cena: 1 300 Kč.

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, 604 188 186
 

 

 

26. 7.–6. 8.
PRÁZDNINY „U KONÍ“ – KLOKOČOV, VÍTKOV
Program: koně, hry, soutěže, koupání, výlety. Určeno dětem od 7 do 15 let. 
Cena: 5 200 Kč.    Zajišťuje: D. Kičurová, informace: J. Lupíková, 604 188 186
 

 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova  489, Příbor 742 58        www.bavklubpribor.cz         Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 

IČO: 25 39 05 62                   info@bavklubpribor.cz                 BÚ : 271 286 370 297 / 0100 

TAJUPLNÝ  tábor v BAV klubu Příbor 
5 až 12denní stanový pobyt pro děti od 8 let 

Termín: po 6. 7. - pá 17. 7. 2015 

 

Ubytování: ve stanech v areálu BAV klubu - k dispozici budova s hernou, sálem,  
klubovnami, jídelnou, zahrada, hřiště, pingpongové stoly,   

venkovní trampolíny,  street ball, slackline, ohniště. 
 

Cena: 1.650 Kč  za 5 dní     (3.960 Kč/12 dní) 
zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pestrý program 

 
 

Vážení rodiče, milé děti i letos pořádáme stanový tábor 
 v BAV klubu kde na Vás čeká pestrý program - hry, soutěže, sportovní a zábavné prvky, tajuplné výpravy 

a výlety, diskotéka, tvoření,  noční stezka odvahy a další zábava. Dalším programovým zpestřením bude hra na 
africké DJEMBÉ bubny, jízdy s RC - radiově řízené modely aut. 

 

     
Přihlášky a záloha 1.000,- Kč        www.bavklubpribor.cz 

ZMĚNA PROGRAMu VYHRAZENA!
Veškeré podrobné informace o akcích  

budou uveřejněny na samostatných plakátech. info o akcích na www.pribor.eu
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INZERCE

KÁRU

VYPLACENÍ NA MÍSTĚ AŽ 2.000,-Kč,

ODVOZ A ODHLÁŠENÍ ZDARMA !!!
Tel: 603 547 387

605 289 844

EKOLOGICKY

ZLIKVIDUJEME 

VAŠI STAROU

VLHKÉ ZDIVO                                                      
- nabízíme řešení

DODÁVÁME CENOVĚ DOSTUPNÉ: 
♦ sanační omítky

♦ materiály pro injektáže zdiva

♦ spolehlivé izolace základů, balkónů a teras

♦ tepelně izolační omítky

♦ nový prodyšný zateplovací systém

♦ materiály pro odstraňování plísní

DÁLE NABÍZÍME:
♦ nezávazné odborné posouzení problému 

na místě 

♦ zpracování předběžné cenové kalkulace

BLIŽŠÍ INFORMACE:
BEOS, s. r. o., Jičínská 608, 742 58 Příbor
Tel.: 556 722 329, 727 807 981 
e-mail: beos@quick.cz

 

 

 

 

Rychle zajistíme:

• Prodej, pronájem nemovitosti.
• Vyhledávání vhodné nemovit.
• Tržní odhady nemovitostí.
• Právní servis.
• Řešení exekucí, oddlužení.

Dále zajistíme:

• Finanční půjčky, hypotéky.
• Znalecké posudky pro daně.
• Geodetické práce.
• Rekonstrukce bytů, domů.
 

Hledáme do našeho                                                                                                                                                                                
rozvíjejícího se týmu                                                                              
další  makléře. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                  

                                       

                                                                     

                                                                 

                                                               

 
Prodáváte nebo kupujete byt, dům nebo 

pozemek? Jsme tu pro Vás! 

 

Jsme členy             
Realitní komory ČR. 

                   tel. kontakt: 
Příbor              725 726 566                      
Kopřivnice      608 658 481    
Val. Meziříčí   608 658 480      
Ostrava           608 777 147 

realitstav@seznam.cz  
www.realitstav.cz 
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Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Tel: 723 630 336 
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 
pomníků i zvířecích náhrobků 

▪ rekonstrukci stávajících 
pomníků 

▪ broušení teraca a jeho 
impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy 
písma (zlato, stříbro, bronz, 
barva) 

▪ veškeré betonářské                     
a likvidační práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, lampy, 
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, 
schodišť atd. 

 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na 
Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

Využijte předsezónní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníků, 
včetně broušení starších hrobů! 
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