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Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

V sobotu 20. června uspořádalo město 
Štramberk ve  spolupráci s  Lašskou bránou 
Beskyd  3. ročník LAŠSKÝCH HER.
Tuto již tradiční akci propojilo se Štramber-
ským škrpálem, soutěží dechovek o putovní 
škrpál.
Za zvuku dechové hudby přesně v 15 hodin 
vypuklo na štramberském náměstí sportov-
ně-recesní zápolení družstev měst a  obcí 
Lašské brány Beskyd - Kopřivnice, Hukvald, 
Štramberka a Příbora.

První disciplínu nazvanou „bláznivý tu-
nel“ odstartovala místostarostka našeho 
města paní Dana Forišková, která běžela jako 
první slalom, prolézala tunelem, aby v co nej-
kratším čase předala štafetu, kolík upečený 
z perníku, dalšímu z členů příborského týmu.

Druhou disciplínou byl souboj v „zápas-
nické aréně“. Na dvou vyvýšených stupíncích 
se soutěžící museli nejen udržet, ale pomocí 
nafukovacích kladiv museli v časovém limitu 
srazit protivníka. 
Obě nafukovací atrakce byly umístěny na šik-
mém štramberském náměstí, a tak mnohdy 
nebyla nouze o  krkolomné pády. Bojové 
nadšení a úsměvy ve tvářích všech ale nasvěd-
čovaly tomu, že je důležité hlavně zvítězit...

Třetí sportovně recesní disciplínou byl 
„zábavný fotbálek“ v  zorbingových koulích. 
Čtyřčlenná družstva hrála zápasy na impro-
vizovaném fotbalovém hřišti u  staré školy 
- na  jediné rovné ploše daleko široko. Pří-
borské družstvo bylo opět velmi úspěšné 
a nastřílelo velký počet branek. 

V poslední recesní disciplíně - společném 
snězení velkého štramberského ucha na čas - 
jak jinak - Příborští opět zvítězili.

Ve všech disciplínách Lašských her 2015 
ve Štramberku bylo příborské družstvo vel-
mi úspěšné a  společně s  Kopřivnicí získalo 
nejvyšší počet bodů. O vítězi her rozhodla od-
pověď na otázku - kolik měří kopec Červený 
kámen v  Kopřivnici? Kopřivničtí byli přes-
nější, a tak vítězný titul z loňských her - jen 
o malinkatý rozdíl - Příbor neobhájil. Lašské 
hry 2015 vyhrála Kopřivnice, Příbor byl dru-
hý, Štramberk třetí a obec Hukvaldy čtvrtá. 
Tým příborského družstva byl sestaven z paní 
místostarostky, z  radního, úředníků měst-
ského úřadu, zástupce TJ Sokol a  mládeže. 
Děkujeme všem soutěžícím za skvělé výkony 
a vynikající reprezentaci města Příbora.

Soutěžemi družstev Lašské hry ve Štram-
berku nekončily. Doprovodný program, 
ve kterém vystoupily kapely Leda tak, Veselá 
bída, Revival Beatles Collection Band a jako 
vrchol večera oblíbená vizovická skupina 
FLERET, pokračoval do nočních hodin.

Lašské hry 2016 se uskuteční v Kopřivni-
ci a už dnes se těšíme, čím nás organizátoři 
překvapí, jaké zajímavé soutěže si pro před-
stavitele měst a obcí Lašské brány připraví.

Foto: Lukáš Filip, Lašská brána Beskyd
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SDĚLENÍ
Ing. Kamila Nenutilová, vedoucí finančního a kontrolního odboru, Městský úřad Příbor

Od 22. 6. 2015 do 10. 7. 2015 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena Komerční banka, a. s., expozitura Příbor.
Z výše uvedených důvodů dojde k úpravě provozní doby pokladny MÚ v Příboře.

Stávající provozní doba pokladny MÚ Příbor:

Pondělí 8:00 hod. – 11:00 hod. 12:00 hod. – 16:30 hod.

Úterý 8:00 hod. – 11:00 hod. 12:00 hod. – 13:00 hod.

Středa 8:00 hod. – 11:00 hod. 12:00 hod. – 16:30 hod.

Čtvrtek 8:00 hod. – 11:00 hod. 12:00 hod. – 13:00 hod.

Pátek zavřeno zavřeno

Upravená provozní doba pokladny MÚ Příbor:

Pondělí 8:00 hod. – 11:00 hod. 12:00 hod. – 14:30 hod.

Úterý 8:00 hod. – 11:00 hod. zavřeno

Středa 8:00 hod. – 11:00 hod. 12:00 hod. – 14:30 hod.

Čtvrtek 8:00 hod. – 11:00 hod. zavřeno

Pátek zavřeno zavřeno

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

13. schůze RM ze dne 2. června 2015 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Uložila vyvěsit moravskou národní vlajku na budově městského úřadu dne 04.07.2015.
- Uložila odboru investic a správy majetku zahájit jednání s vlastníkem vitríny (u Penny 

Marketu) o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou. Současně uložila odboru 
investic a správy majetku zahájit jednání s vlastníkem vitríny o uzavření smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě.

- Schválila smlouvu o výpůjčce areálu skateparku, ulice Na Kamenci v Příboře mezi městem 
Příborem a panem <anonymizováno>, za účelem konání závodu „BIKE CONTEST“ dne 
25.07.2015. 

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
akce „Stavební úpravy fasády a výměna oken  Domu s pečovatelskou službou č. p. 233 
ul. ČSA a oprava fasády domu č. p. 35 ul. Místecká, Příbor“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Stavební úpravy fasády a výměna oken  Domu s pečovatelskou 
službou č. p. 233 ul. ČSA a oprava fasády domu č. p. 35 ul. Místecká, Příbor“.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora přidělit fi nanční příspěvek 78.000 Kč panu 
<anonymizováno>, na opravu opěrné zídky a oplocení u rodinného domu č. p. 530, ul. 
Ostravská, Příbor.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora přidělit fi nanční příspěvek 67.000 Kč paní 
<anonymizováno> a panu <anonymizováno> (v zast. <anonymizováno>) na renovaci 
pískovcového polního kříže v Prchalově na pozemku parc. č. 3097/25 k. ú. Příbor.

- Rozhodla o přidělení fi nančního příspěvku 10.000 Kč panu <anonymizováno> na obnovu 
SV fasády rodinného domu č. p. 358, ul. Farní, Příbor.

- Vzala na vědomí informace o průběhu zpracování nového strategického plánu města.
- Projednala Banku projektů pro období 2015−2018.
- Projednala Akční plán pro léta 2015−2016.
- Projednala parametry k zapracování do nových pravidel pro oblast veřejné fi nanční 

podpory - opravy, údržba a investice v hodnotě nad 40.000 Kč dle předloženého návrhu.
- Projednala návrhy nových pravidel pro poskytování veřejné fi nanční podpory na čin-

nost a provoz, poskytování grantů a poskytování veřejné fi nanční podpory na prevenci 
kriminality z rozpočtu města Příbora.

- Vzala na vědomí informace ke kontrole programu rozvoje bydlení. 
- Uložila předložit novou směrnici o vysílání městského rozhlasu.
- Předkládá Zastupitelstvu města Příbora k rozhodnutí schválit uzavření dohody zastupi-

telstev obcí o změně katastrální hranice mezi městem Příborem a obcí Závišice v navr-
ženém znění, jejíž předmětem je odloučení části katastrálního území Příbora o výměře 
98 086 m2 a jeho připojení ke katastrálnímu území Závišice a připojení odloučené části 
katastrálního území Závišice o výměře 1 382 m2 ke katastrálnímu území Příbor.

- Rozhodla pronajmout byt č. 8, Štramberská 1356, 742 58 Příbor, o velikosti 2+1, paní 
<anonymizováno>, za výši nabídky přistoupení k dluhu 55.000 Kč.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace stavby „Odkanalizování ulice Myslbekovy v Příboře“.

- Schválila dodatek č. 6 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností JVAgro 
Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na akci „Rekonstrukce 
kulturního domu Hájov č. p. 95“, rozšiřující předmět díla o cenu 213.505,80 Kč s DPH, 
a podmínila jeho podpis schválením příslušné částky zastupitelstvem města ve 2. změně 
rozpočtu pro rok 2015. Jedná se o srovnání podlah v místnosti 018, úpravu štítu ople-
chováním, doplnění ventilátorů, provedení požárního hydrantu, dodávku požárního 
žebříku, instalaci nové HDS skříňky, opravu omítek v místnostech č. 018, 016 a 012, 
rekonstrukci hl. rozvaděče.

- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 385/2014 ze dne 20.10.2014 mezi měs-
tem Příborem a fi rmou NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, 
IČ: 47671416 zahrnující navýšení ceny předmětu díla za oprávněné vícepráce ve výši 
218.022,30 Kč.

- Vzala na vědomí odmítnutí společnosti Teplotechna Ostrava, a.s., Šenovská 101/543, 
716 12 Ostrava-Slezská Ostrava uzavření dodatku č. 2 spočívajícího v dokončení akce 
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 190 v Příboře“.

- Schválila uzavření dohody o ukončení smluvního závazku mezi společností Teplotechna 
Ostrava, Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava-Slezská Ostrava a městem Příborem, náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor týkající se akce „Stavební úpravy hasičské zbrojnice 
č. p. 190 v Příboře“.

- Uložila připravit zadávací dokumentaci pro výběr nového dodavatele k dokončení akce 
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 190 v Příboře“. 

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy hygienického zázemí v 1. NP ZŠ Npor. Loma“.

- Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy hygienického zázemí v 1. NP ZŠ Npor. Loma“.

- Schválila z důvodu změn v předmětu díla dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem 
Příborem a PROJEKTSTUDIEM EUCZ, s. r. o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-
-Poruba na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Zastavitelná 
plocha 43 – projektová dokumentace“ zahrnující navýšení ceny díla o 40.000 Kč bez 
DPH a posun termínu předání předmětu díla k 26.05.2015.

- Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2014.

14. schůze RM ze dne 2. června 2015 v působnosti Valné hromady SMMP, s. r. o.:
- Vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

k 31.12.2014.
- Schválila řádnou účetní závěrku SMMP, s. r. o. za rok 2014.
- Vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2014, zprávu k řádné účetní 

závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti.
- Vzala na vědomí fi nanční a investiční plán společnosti na rok 2015.
- Schválila realizaci akce „Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic npor. Loma v Příboře“ 

a její fi nancování úvěrem ve výši 2.500 tis. Kč na dobu 5 let a zbývající část ceny díla 
z vlastních zdrojů.

- Schválila záměr jednatelů instalovat v kotelně Nerudova kogenerační jednotku na ná-
klady realizační fi rmy za dohodnutých podmínek.

- Uložila předložit záměr zadání na výběr fi rmy pro instalaci kogenerační jednotky 
v kotelně Nerudova se stanovením podmínek realizace a specifi kace přínosů pro 
SMMP, s. r. o.

15. schůze RM v mimořádném termínu dne 12. června 2015 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Zapracovala do konečného návrhu 2. změny rozpočtu města Příbora 2015 tyto změny:   

a) zapracovala na § 3314 - Městská knihovna - fi nanční prostředky ve výši 37. tis. Kč 
na položku mzdy a 13 tis. Kč na položku odvody na zdravotní a soc. pojištění (celkem 
50 tis. Kč),

b) převedla z § 3635 – územní plánování a projekční práce, z položky projekty všeobecně 
50 tis. Kč na § 3429 – zájmová činnost na položku koupaliště – projekt na opravu 
pochozích ploch, oplocení a obnovu mobiliáře,

c) snížila fi nanční prostředky na položce rezerva o částku 50 tis. Kč.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2015 

v následujících objemech:

Příjmy 151 239,10 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu 

města Příbora na rok 2015 o 1 173,00 tis. Kč

Výdaje 224 559,10 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu 

města Příbora na rok 2015 o 1 173,00 tis. Kč

Finan-
cování

   73 320,00 tis. Kč což je  beze změny oproti schválené 1.  změně 

rozpočtu města Příbora na rok 2015

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého a upraveného návrhu 2. změny rozpočtu 
města Příbora na rok 2015.

- Vzala na vědomí vstupní informace k připravované architektonické soutěži „Lávka přes 
řeku Lubinu v Příboře“.

- Doporučila zastupitelstvu města jmenovat místostarostku města Ing. Danu Foriškovou 
a člena zastupitelstva města Ing. arch. Jana Malíka závislými členy odborné poroty.

- Doporučila zastupitelstvu města jmenovat starostu města Ing. Bohuslava Majera ná-
hradníkem závislých členů odborné poroty.

- Doporučila zastupitelstvu města jmenovat Ing. arch. Petru Martinákovou sekretářem 
soutěže.

- Projednala Banku projektů pro období 2015−2018 a Akční plán 2015−2016, upravené 
dle návrhu Strategické expertní skupiny.

- Zrušila usnesení č. 13/33/1 „Zastavitelná plocha Z43 – projektová dokumentace“ – 
dodatek č. 2.

- Schválila z důvodu změn v předmětu díla dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Pří-
borem a PROJEKTSTUDIEM EUCZ, s. r. o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba 
na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Zastavitelná plocha 
Z43 k.ú. Příbor – projektová dokumentace“ zahrnující navýšení ceny díla o 40.000 Kč 
bez DPH a posun termínu předání předmětu díla k 26.06.2015 (PD DUR) a k 30.07.2015 
(inženýrská činnost) - z důvodů posunutého termínu předání.

Zpracováno dne 18. června 2015
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RECYKLACE ELEKTRO

TŘÍDĚNÍM ODPADŮ MĚSTO PŘISPĚLO

KE SNÍŽENÍ EMISÍ A ÚSPOŘE ENERGIÍ

Na základě podkladů spol. ASEKOL připravila Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 375 televizí, 130 monitorů a 4 176 kg drobného elektra

Snaha obyvatel města recyklovat staré a  nepoužívané 
elektrospotřebiče se  již několik let vyplácí. Město Příbor 
obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění 

televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém význa-
mu sběru drobných elektrospotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o  jaké množství jsme snížili produkci sklení-
kových plynů, CO

2
 nebo nebezpečného odpadu. Informace 

vycházejí ze  studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnos-
ti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v  loňském roce 
vytřídili 375 televizí, 130 monitorů a 4 176,28 kg drobných spo-
třebičů. Tím jsme uspořili 178,27 MWh elektřiny, 8 671,86 litrů 
ropy, 782,1m3 vody a 6,89 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 39,27 tun CO

2
 ekv. a produk-

ci nebezpečných odpadů o 254,057 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že  zpětný odběr 

elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitiv-
ní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k  sedmi cestám do  Chorvatska, jsou to  impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie VCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí je-
jich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vy-
zněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech.

Spol. EKOKOM, která podporuje třídění odpadů 
v  obcích, má zpracovánu studii „Posouzení vlivu sběru 
a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně oba-
lové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu 
prokázaly environmentální přínos celého systému třídění 
a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizová-
na a  nyní spol. EKOKOM aktuálně seznámila město Příbor 
s výsledky za rok 2014. 

V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, 
kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití 
odpadů z obcí v systému EKOKOM uspořeno 17 571 486 GJ 
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 
téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného glo-
bálního oteplování přispěl systém sběru a využití odpadu z obcí 
ke snížení emisí o 745 270 tun CO

2
 ekvivalentu. 

Občané města Příbora v  roce 2014 vytřídili a  předali 
k využití 795,028 tun odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové 
kartony, kovy). Z osvědčení vydaného spol. EKOKOM vyplý-
vá, že tím bylo dosaženo úspory 760,55 tun emisí CO

2
 a došlo 

k úspoře energií v množství 17 807 389 MJ.
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KRAJINA PRO ŽIVOT
NEPRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ NAD PŘÍBĚHEM KRAJINY PŘÍBORA A OKOLÍ

Za spolek Příbor v pohybu Alena Malíková

Vážení čtenáři, 
r ád i  bychom se 

s  vámi setkávali jak 
na  stránkách Měsíční-
ku města Příbora, tak 
někde pod střechou 
a  dále, a  to zejména 
v  krajině Příbora samotné. Můžeme si  povídat o  roli člověka 
v krajině, o naší závislosti na ní či propojenosti s ní; můžeme 
se radovat z jejích krás, nebo vnímat, jak a čím krajině škodíme 
a společně hledat řešení, jak s ní nebojovat, ale spolupracovat. Té-
mat je nespočet – záleží na nás, kterým se budeme chtít věnovat. 

Dnešní příspěvek je o tom, jak jsme v našem městě začali 
s komunitou podporovaným zemědělstvím. 

Příborští podporují
místní zemědělce.

Příbor, čtvrtek 4. června 2015, 
odpoledne, proběhl ve  znamení 
komunitou podporovaného země-
dělství. Zájemci o  lokální, navíc 
šetrně vyprodukované potraviny 
se mohli radovat z první letošní zele-
niny od Gabriely a Pavla Šelongových 
z Pustějova (http://farma-selongovi.
webnode.cz/), z kozího a kravského 
mléka a produktů z nich od Markéty 
Toběrné z Velkých Albrechtic (http://
www.stastnakoza.cz/) a  z telecího 
masa od rodiny Ševčíkových z Jerlocho-
vic (http://www.farmageorge.cz/).
Navíc - všechny potraviny jsou cer-
tifikované - ve  kvalitě bio. O  týden 
později pak si  přišli pro zeleninu 
z  integrované produkce odběratelé 
napojení na Zahradnictví Lička ze Se-
dlnic (http://www.farmalicka.cz/). 

Od začátku června co  14 dní 
budou tedy Pří boršt í  odebírat 
na  dohodnutých místech zeleninu 
a  mléko a  mléčné produkty; druhá 
zásilka masa z Jerlochovic je domlu-
vena na podzim.

Konkrétně: 
Skupina odběratelů bio zeleniny od manželů Šelongových 

(vozí se do garáže manželů Švajdových, Fučíkova ul.) je již uzavře-
na; bio produkty z hospodářství Šťastná koza vozí paní Toběrná 
do Coworking Centra na nám. Sigmunda Freuda a další zájemci 
se mohou ještě přihlásit; zeleninu a ovoce vozí Ličkovi na Tyršo-
vu 705 (ulice, ve které je zdravotní středisko) a i zde se mohou 
zájemci ještě hlásit. 

Jak nákupem potravin od místních zemědělců prospívám 
krajině? Velmi zjednodušeně – nakupuji od šetrně hospodařícího 
zemědělce, který v případě ekologického zemědělství nepoužívá 
žádná průmyslově vyrobená hnojiva (zásadně hnojí organic-
kými hnojivy), ani syntetické pesticidy; v případě integrované 
produkce pak je aplikace pesticidů důsledně sledována a pod-

řízena splnění daných klimatických 
podmínek, spotřeba herbicidů, fun-
gicidů či insekticidů je zde menší než 
v případě konvenčního zemědělství. 
Dá se  tedy předpokládat, že  takto 
zprostředkovaně šetřím půdu (pod-
poruji její kvalitu), v návaznosti na to 
ovlivňuji i  zadržení vody v  krajině 
a její čistotu. A podporuji biodiverzi-
tu – rozmanitost rostlin a živočichů 
vázaných na  zemědělskou krajinu. 
Nakupuji od  místního zemědělce, 
šetřím tak náklady na přepravu po-
travin na velké vzdálenosti – šetřím 
neobnovitelný zdroj, ropu. Souvis-
lostí je mnoho, povídání na spoustu 
hodin.

Diskusím o komunitou podporo-
vaném zemědělství ve  světě i  u nás 
a dalším souvisejícím tématům se bu-
deme věnovat od letošního podzimu.

Zájemci o  produkci z  hospo-
dářst v í Markét y Toběrné nebo 
Ličkových mohou zavolat na  tel. 
č.  604 905 611. Pokud by  vás zají-
malo konkrétní téma, dejte vědět na:
probio.moravskabrana@seznam.cz. 

KOMUNITOU PODPOROVANÉ

ZEMĚDĚLSTVÍ (KPZ):

•  vychází z vůle spotřebitelů podpořit kon-
krétního hospodáře v  jeho práci, mít 
na stole zdravé šetrně vypěstované potra-
viny, šetřit životní prostředí

•  jedná se o partnerství mezi sedlákem a spo-
třebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu), ale 
i přínosy (nadúrodu) hospodaření

•  vyjadřuje vzájemný závazek - ze strany spo-
třebitelů platit za  potraviny spravedlivou 
cenu a odebírat veškerou produkci farmy, 
- ze strany hospodáře produkovat zdravé, 
čerstvé a ideálně bio potraviny

•  spotřebitelé hospodářům zajišťují spravedli-
vou cenu za jejich produkty, často placenou 
s předstihem na celou sezónu, která jim a je-
jich rodině zajistí důstojné živobytí 

•  KPZ zejména zeleniny se  rychle šíří po 
celé republice a Příbor je prvním městem, 
kde vznikla KPZ výlučně s produkcí mléka 
a mléčných výrobků 

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Marie Ryšková, zakladatelka mobilního hospice Strom života

Rozumíme těm, kteří si podob-
nou zkušeností prošli, závidíme těm, 
kteří jí byli ušetřeni, a jsme připra-
veni pomáhat všem, kteří se na nás 
obrátí. 

Člověk a  strom patří k  sobě již 
odedávna. Stromy mají své nezastu-
pitelné místo v lidové tradici, v lidské 

mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zroze-
ní až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu 
biblického ráje, je  symbolem dokonalé harmonie, souznění 
i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organi-
zaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život 
chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud 
nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími 
tak těžce loučí.

Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, 
mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a naslouchá-

me, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl 
sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný …

Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit 
všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spi-
rituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní 
sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, 
ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorač-
ní pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty 
se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, 
ale i jejich rodinám a blízkým. 

Mobilní hospic Strom života funguje v  Novém Jičíně již 
od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Va-
šich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, 
že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.

Můžete nás podpořit: č. účtu 3925391369/0800 
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života 

(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz) 
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NÁVŠTĚVA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, pořádá každým 
rokem pro příborské školy různé osvětově naučné akce se zaměře-
ním na ochranu životního prostředí. Již několikrát jsme společně 
se společností SmVaK, s. r. o., provozovatelem kanalizační sítě 
v Příboře, pozvali žáky příborských škol na exkurzi do městské 

čistírny odpadních vod. Jedná se o velmi moderní čistírnu a or-
ganizátory napadlo umožnit prohlídku nejen žákům, ale všem 
občanům Příbora.

Akce se uskutečnila v sobotu 6. června 2015 se srazem účast-
níků u  Lubiny u  klokočovského mostu. Sešlo se  35 zájemců. 
K čistírně se dá dojít podél řeky a mlýnského náhonu vystavěné-
ho v polovině 19. století pro napájení valchy a mlýnů ve Skotnici 
a Stikovci. 

Průvodkyní areálem čistírny byla Ing. Naděžda Surovcová, zá-
stupkyně SmVaK, s. r. o., která dbá o bezvadný provoz všech čistíren 
odpadních vod v okrese Nový Jičín. Seznámila zúčastněné zasvě-
ceným výkladem se všemi procesy, které v čistírně probíhají při 
čištění odpadní vody, přitékající potrubím ze sítě městské kanali-
zace, až po její vypouštění po přečištění do řeky Lubiny. Čistírna 
je dimenzována pro necelých 10 tisíc obyvatel a její kapacita dosud 
není plně vytížena. Voda se nejprve zbavuje pevných mechanických 
nečistot, např. písku, a dalšími procesy se biologicky pročišťuje 
speciálními bakteriemi v několika bazénech. Čistota vody se měří 
na začátku procesu čištění a před vypouštěním do Lubiny. Složení 
čistírenských kalů se rovněž monitoruje a - neobsahují-li nevhodné 
látky- jsou tyto využívány v kompostárně v souladu se schváleným  
technologickým plánem výroby kompostu.

Účastníci prohlídky se dověděli různé zajímavosti souvise-
jící s procesem čištění vody, co je možno vylévat do kanalizace 
a co ne – nepřípustné je například vylévání potravin rozměl-
něných v  drtičích, dále že  celou čistírnu může uvést mimo 
provoz vypuštění oleje z fritézy středně velké restaurace. Čiš-
tění je  závislé na  žijících bakteriích, vodu je  zapotřebí stále 
provzdušňovat.

Pro zdar celé akce bylo důležité, že účastníkům vyšlo počasí 
a organizátoři se setkali s kladnými reakcemi.

Město Příbor tímto děkuje SmVak, s. r. o. - provozovateli čis-
tírny i kanalizační sítě -  za umožnění této prohlídky - pro město 
zdarma – a zasvěcené průvodkyni paní Naděždě Surovcové.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ  ČÁST II

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

V minulém vydání Měsíčníku města Příbora jsme slíbili, že vám postupně představíme jednotlivé poskytovatele sociálních 
služeb ve městě, a proto dnes uvádíme poskytovatele služeb sociální péče, kterým je Domov Příbor, příspěvková organizace.  

DOMOV PŘÍBOR, P. O., MASARYKOVA 542, 742 58 PŘÍBOR
Mgr. Petra Gallová, sociální pracovnice Domova Příbor  

Jsme pobytové zařízení poskytující registrovanou službu 
Domov pro seniory, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 
a to od roku 2007. Nabízíme rodinné prostředí pro seniory nad 
65 let s kapacitou 60 lůžek.

Naší snahou je poskytovat péči na nejvyšší úrovni, a to nejen 
po stránce odborné. Tam, kde končí péče v uspokojení základních 
životních potřeb našich uživatelů, tam začíná péče po stránce 
lidské a duševní. Přístup personálu k našim uživatelům je vždy 
empatický, vstřícný, přátelský a ochotný vždy podat pomocnou 
ruku. Uživatel je tedy na prvním místě a jeho spokojenost je pak 
odrazem naší práce. Nejsme ústavem s přesně nařízenými nor-

mami, ale domovem, v němž 
se uživatelé cítí opravdu jako 
doma. Jejich potřeby jsou 
uspokojovány individuálně, 
vždy s ohledem na osobnost 
a potřeby uživatele. Posky-
tujeme tedy individuální 
ošetřovatelskou, zdravotní 
a sociální péči. Základní ka-
meny vždy stavíme na lidské 
důstojnosti, která se  prolí-
ná do  všech oblastí života 

uživatele. Hájíme práva našich uživatelů 
a  snažíme se  předcházet situacím, které 
by je poškozovaly. 

Do našeho zařízení dochází pravidelně kněz, který zajišťu-
je duchovní péči. Nabízíme řadu aktivizačních činností, jako 
tréninky paměti, pečení s uživateli či  jiné tvoření, pravidelné 
kavárničky za poslechu harmoniky a další aktivity. 

Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství 
při řešení nepříznivých situací nejen uživatelům, ale také ža-
datelům o službu domov pro seniory. Naším zájmem je poznat 
žadatele, prostředí, ve kterém se nachází, a jeho situaci. Po podání 
a zaevidování žádosti o přijetí do Domova je proto naplánována 
návštěva žadatele, kde sociální pracovnice poskytnou odpově-
di na dotazy týkající se naší služby a provedou zápis z jednání.

V případě zájmu naše zařízení navštivte a obraťte se na sociál-
ní pracovnice, které vám poskytnou žádost a informace od 8:00 
do 15:00 h od pondělka do pátku, popřípadě vás provedou Do-
movem. Žádosti je také možné získat na webových stránkách, 
u  obvodního lékaře, či  na odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor. 
Mgr. Petra Gallová, Mgr. Petra Bittnerová, sociální pracovnice
www.ddpribor.cz, socialni@ddpribor.cz, ddpribor@ddpribor.cz, 
Tel.: 556 720 043, 604 236 518 

Foto: Ing. Andrea Nováková
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„SPORTOVNÍ HRY V DOMOVĚ PŘÍBOR, P. O.“

CHARITNÍ NÁBYTNÍK  CHARITA NOVÝ JIČÍN

SETKÁNÍ S OCENĚNÝMI ŽÁKY Z PŘÍBORSKÝCH ŠKOL

Mgr. Petra Gallová, sociální pracovnice Domova Příbor

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

za komisi pro občanské záležitosti Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka

Dne 28. 5. 2015 v  Domově Příbor, p. o. proběhl další roč-
ník „Sportovních her“. Tuto akci uspořádal Domov pro své 

uživatele a také pro 
děti Mateřské školy 
Kamarád Švermo-
va. Pro účastníky 
her byly připraveny 
disciplíny v  hodu 
polštářem ve  tvaru 
dýně, v hodu šipkou 
do  terče, ve  stolní 
kuželkové hře, hodu 
na  plechovky či  ve 

věšení prádla. Děti a  naši uživatelé měli každý svou kartičku, 
do které se zaznamenávaly body z jednotlivých disciplín. Po spl-
nění všech disciplín byly body sečteny a  vyhlášeny výsledky. 
Všem dětem byl předán diplom za účast na akci společně s balíč-
kem cukrovinek a vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Z našich uživatelů 
se na 1. místě umístil pan Stanislav Wank, 2. místo obsadila paní 
Vlasta Sopuchová a 3. místo pan Zdeněk Fibiger. Zvláštní oceně-
ní získal pan Josef Juřena, a to za najeté kilometry na rotopedu. 
Za uplynulých 11 měsíců bylo zaznamenáno 265 km. Tito naši 
uživatelé také získali cenu v  podobě balíčku cukrovinek. Akce 
se vydařila, byla příjemně strávenou chvílí v dopoledním čase ne-
jen pro účastníky soutěže, ale také pro samotné zaměstnance. Již 
nyní se všichni těší na další ročník sportovních her.

Na počátku roku 2012 započala svou činnost Charita Nový Ji-
čín. Jejím posláním je sloužit a pomáhat sociálně slabým a lidem 
v hmotné nouzi a současně chránit každému člověku jeho důstoj-
nost. Charita Nový Jičín pomáhá všem, kdo pomoc potřebují, a to 
bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství.

Charita Nový Jičín v  rámci své činnosti nabízí mimo jiné 
netradiční službu Charitního nábytníku, který je určen těm spo-
luobčanům, kteří díky své nepříznivé sociální situaci potřebují 
zajistit základní nábytek do svých domovů. V této situaci figuruje 
Charita Nový Jičín jako prostředník a nabízí zachovalý nábytek, 
který byl darován ve prospěch potřebných.

Všichni, kteří by chtěli druhým lidem v obtížné životní situa-
ci pomoci a mají doma již nepotřebné, ale zachovalé a použitelné 
kusy nábytku, nebo další věci užitečné v domácnosti, mají možnost 
darovat tento nábytek i další věci Charitnímu nábytníku Charity 
v Novém Jičíně. Vybírají se především stoly, židle, skříně, postele, 
lehátka, gauče, křesla a police.

Na příjmu, či výdeji věcí je nezbytné se domluvit osobně v budo-
vě Charitního domu bl. Matky Terezy v Novém Jičíně v pracovních 
dnech od 8 do 15 hodin, telefonicky na čísle 603 587 218 nebo 
na emailové adrese nabytnik@charitanj.cz

Komise pro občanské záležitosti uspořádala tradiční vyhod-
nocení tří nejlepších žáků a studentů za školní rok 2014/2015 
z  každé příborské školy. Slavnostní a  velice milé setkání 
proběhlo ve středu 10. června v 10:00 hod. v refektáři piaristic-
kého kláštera v Příboře za účasti zástupců jednotlivých škol –
PaedDr. Evy Lénertové, Mgr. Jarmily Bjačkové, Mgr. Jána Drtila, 
pana starosty Ing. Bohuslava Majera, předsedkyně komise pro 
občanské záležitosti PhDr. Marie Monsportové a samozřejmě 
celé setkání zdokumentovala naše příborská televize.

Za Základní školu Jičínskou 
byly vyhodnoceny:
Barbora Petruniaková za 
úspěšnou reprezentaci školy 
v  konverzační soutěži v  ang-
lickém jazyce, v okresním kole 
se umístila na 3. místě. V ce-
lostátní výtvarné soutěži „Do-
mácí mazlíčci“ získala za svého 
chameleona cenu poroty. Bar-
bora také reprezentovala školu 
na vystoupeních školní kapely 
a píše články do školního ča-
sopisu. 
Anna Huvarová aktivně pra-
cuje v  redakční radě školního 
časopisu „Připínáček“ a  v  žá-
kovské samosprávě školy. Také 
se  aktivně podílí na  přípravě 
a organizaci akcí pro spolužáky. 

Marie Jurečková získala ocenění za vynikající studijní výsledky, 
příkladné plnění školních povinností a aktivní přístup ke vzdě-
lávání, žákyně úspěšně reprezentovala školu v  okresním kole 
matematické olympiády a olympiády v českém jazyce a aktivně 
pracuje v redakční radě školního časopisu „Připínáček“. Mariina 
láska ke koním ji přinesla semifinálové umístění v celostátní vý-
tvarné soutěži „Western a koně očima dětí“.

Za nejlepší žáky Základní školy Npor. Loma byly oceněny tři žá-
kyně:
Daniela Monsportová za úspěšnou reprezentaci školy v olympiádě 
českého jazyka – 2. místo v krajském kole a postup do republiko-
vého finále této soutěže. Daniela je již nějakou dobu v zahraničí, 
a proto ji při této příležitosti zastoupila babička. 
Veronika Dagmar Scherer za úspěšnou reprezentaci školy v sou-
těži německého a anglického jazyka – 2. místo v krajském kole 
soutěže německého jazyka a 10. místo v okresním kole soutěže 
z anglického jazyka. 
A do  třetice Agáta Kahánková za  úspěšnou reprezentaci školy 
v okresním kole matematické olympiády 6. tříd. 

Za Masarykovo gymnázium slavili úspěch tři studenti:
Marek Štefaník za 1. místo v okresním kole fyzikální olympiá-
dy, za  1. – 2. místo v  okresním kole matematické olympiády, 
za 2. – 3. místo v soutěži matematická Pythagoriáda, za 2. místo 
v okresním a 10. místo v krajském kole v šachu a za dosažení ma-
ximálního počtu 120 bodů v soutěži Matematický klokan. 
Kristýna Mrázková za 1. místo v krajské přehlídce středoškolské 
odborné činnosti s prací Jaromír Berák – největší český dadaista, 
což jí zajistilo účast na celostátní přehlídce SOČ, která se uskuteč-
ní v červnu v Praze. Kristýně se práce i obhajoba natolik vydařily, 
že si odnesla navíc i ocenění poroty za nejlepší práci a obhajobu 
ve všech společenskovědních oborech. V olympiádě v českém ja-
zyce získala 2. místo v okresním a 10. místo v krajském kole.
Michal Polešovský za 1. místo v krajském kole biologické olympiá-
dy - kategorie B. Michal se bohužel setkání nezúčastnil z důvo-
du plnění školních povinností mimo město, a tak za něj gratulaci 
převzala paní Lénertová.

Všichni ocenění obdrželi z rukou pana starosty pamětní list, 
stále oblíbený flash disk a praktické upomínkové předměty. Ještě 
jednou všem oceněným žákům a studentům blahopřejeme a těší-
me se na setkání s nově se rodícími osobnostmi v příštím školním 
roce. Pohodové prázdniny všem!

Reportáž na www.televize-pribor.cz, 27. zprávy.

Foto: Bc. Eva Plišová
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NÁZORY OBČANŮ

UŽ TOHO BYLO DOST

Karel Szydlowski

Karel Erle, i když jediný tohoto jména v Příboře přesto, ul. Štramberská, (ČSSD)

Vážený pane MUDr. Krkoško,
v Měsíčníku města Příbora jsem si přečetl Váš článek „Obava 

z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace po-
litické moci?“ a dovolím si na něj reagovat. Původně jsem chtěl 
své připomínky napsat pouze Vám, ale uvědomil jsem si, že Váš 
článek není určen jen zastupitelům, které chcete přesvědčit, pro-
tože to si jistě vyříkáte u pravidelných zasedání, ale je určen všem 
obyvatelům města Příbora, aby pochopili, jak „nedemokraticky“ 
se současné vedení města chová. Proto jsem se rozhodl zveřejnit 
svůj pohled na tuto záležitost. 

Pro pochopení mého postoje uvádím: Nejsem členem žádné 
politické strany a snažím se pochopit kýmkoliv (jak se říká – na-
příč politickým spektrem) navržené řešení problémů, pokud jsou 
logické a ve prospěch společnosti, v tomto případě obyvatel Pří-
bora. Na straně druhé mi vadí, jestliže se věci překrucují, tvrzení 
jsou pravdivá jen částečně a zamlčují se souvislosti za účelem 
manipulace s míněním občanů.
Bohužel ve Vašem článku jsem narazil právě na nelogičnosti (zá-
měrně nepoužívám slova použitá v předchozí větě). 

Nelogičnost č. 1
Ve svém článku naznačujete jakoby nesmiřitelný postoj sou-

časné „vládnoucí“ koalice vůči ostatním opozičním politickým 
subjektům. Nevím, jak se tedy mohl, ihned po posledních volbách, 
stát předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města čelný 
přestavitel ODS pan Ing. Strakoš. Vždyť také musel, vzhledem 
ke složení zastupitelstva města, získat hlasy členů současné ko-
alice. Doufám, že nechcete naznačit, že dostal hlasy koaličních 
zastupitelů jen proto, že byl méně kompetentní a méně zkuše-
ný než jeho nástupkyně, ze které mají, dle Vás, koaliční poslanci 
obavy pro její schopnosti! To je pro mne nelogické.

Nelogičnost č. 2
Ve Vašem článku uvádíte: „ … již před volbou jsme si byli vědo-

mi určité kontroverznosti našeho kandidáta (p. Ing. Svobodové)“. 
Nevím, co konkrétně máte na mysli „kontroverzností“, ale prav-
děpodobně nějaké vlastnosti navrženého kandidáta, které nejsou 
pro ostatní zcela přijatelné. Nechci snižovat Vámi vyzdvihované 

vlastnosti Vámi navrženého kandidáta, ale výsledek posledních 
voleb (propad z druhého místa na kandidátce ODS na páté mís-
to) je možné číst i tak, že tento kandidát je „kontroverzní“ (tedy 
nepřijatelný) i členům a sympatizantům ODS!  Jako nelogičnost 
chápu tedy to, že kandidát, který není přijatelný ani vlastním 
členům strany, by měl být přijatelný pro členy ostatních stran! 

Politika je o komunikaci a kompromisu. Proč tedy formou 
Vašeho článku občanům servírujete jako jediné přijatelné (své) 
řešení. Proč nenavrhnete na pozici předsedy kontrolního výboru 
přijatelného zastupitele? Vždyť příborská ODS může navrhnout 
i jiného kandidáta na tento post, když posledně navržený nebyl 
zvolen - má v ZM čtyři mandáty. Nevěřím, že by ostatní členové 
zastupitelstva z řad ODS byli až tak neschopní.

Nelogičnost č. 3
V každých volbách jsou vítězové a poražení. Je samozřejmé, 

že poražení „tahají za kratší provaz“, takže snažit se vnutit vítězi 
svou představu o obsazení pozic, o kterých se rozhoduje hlaso-
váním je poněkud podivné (o tom je demokracie). V opačném 
případě by  se jednalo o  „demonstraci moci poražených“, a  to 
je ta nelogičnost.

Jak sám uvádíte, koalice stále uznává „právo“ opozice na ob-
sazení pozice předsedy kontrolního výboru, ale kritizujete, 
že nepotvrdila volbou vámi navrženého kandidáta.  Je to obdob-
né jako v každých jiných volbách – nelze vyčítat voličům (v tomto 
případě zastupitelé města mají hlasováním, tedy volbou potvrdit 
navrženého kandidáta - takže jsou v podstatě voliči), že nedají hlasy 
některému z navržených kandidátů. Spíše se v takovémto případě 
jedná o neschopnost navrhovatelů posoudit a vybrat vhodného kan-
didáta přijatelného voličům. Je to obdobné, jako byste obyvatelům 
města Příbora vyčítal, že v posledních městských volbách neda-
li hlasy navrženému kandidátovi na pozici č.1 kandidátky ODS.
Takže vyčítat současné koalici, že uvedená pozice je za dané si-
tuace neobsazená, je jen další nelogičnost.

Pevně věřím tomu, že v případě Vašeho článku se nejedná 
o úmyslnou manipulaci veřejného mínění, spíše jste si při psa-
ní svého článku neuvědomil všechny možné souvislosti a úhly 
pohledu.

Dost pomlouvačných článků po vzoru Pražských kmotrů 
a Pražské galerky. 
Nechtěl jsem přilévat do ohně tím, že budu na tyto články rea-
govat a zadávat další příležitosti našim občanům k tomu, že po 
volbách začali zpravodaj města Příbora nazývat „Příborský kle-
betář,“ k čemuž určitě nemalou měrou přispěl anonymní článek 
od občana města Příbora p. Jana Svobody, kdy nehodlal odhalit 
svou totožnost ani po urgenci na jeho e-mailovou adresu, ze kte-
ré článek zaslal, neboť město muselo reagovat na připomínku 
p. Jana Svobody, ulice Štramberská, že ho zastavují lidé s oslo-
vením, co tam píše…

K článku Dědictví Příbora se  chci vyjádřit jen okrajově. 
Z článku vyplývá, že i opozice si není jistá, zda je pro Příbor tato 
koupě výhodná, proto také hlasovali pro koupi jen převážně. Chci 
se tedy zeptat velkého zastánce koupě domu č. p. 43, jak vyplývá 
z článku, pana MUDr. Aleše Polacha (ODS), zda on by si koupil 
zdevastovanou ordinaci se spoluvlastníkem. Proč má nyní ČSSD 
zachraňovat to, co ODS nechala 25 let chátrat. Proč za vlády ODS 
nedošlo ke koupi tohoto domu, i když byl k dispozici?

Nyní k článku p. MUDr. Jana Krkošky, zastupitele a člena 
ODS. Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo de-
monstrace politické moci?
Je pravdou, že k této situaci došlo po úmrtí p. Ing. Milana Stra-
koše. Je také pravda, že paní Ing. Jana Svobodová se s ním v době, 
kdy vykonával funkci starosty města Příbora vždy a na všech 

akcích i tam, kde nebyla pozvána, ukazovala. Znamená to snad, 
že by po něm měla zdědit všechny funkce?
Vždyť víme, že ji ani ODS, kde vykonává předsedkyni, nezvolila 
za svého lídra do voleb. Proč tedy? 
Občané města Příbora a samozřejmě i přívrženci ODS ve volbách 
hlasováním rozhodli, že byla z 2. místa odsunuta o tři místa do-
zadu a do zastupitelstva nebyla zvolena. Proč tak tedy rozhodli? 
Proč se v článku nepíše o tom, co se z její strany odehrálo po 
volbách a proč ji někteří členové ODS nepřepustili své místo 
v zastupitelstvu, když je o to svou návštěvou u nich doma žáda-
la, a přitom z článku vyplývá, jak je vynikající. 
O tom, co  se odehrávalo kolem Klokočova, co  tam všechno 
bylo řečeno na adresu paní Ing. Svobodové, nebudu tady psát, 
to by zabralo prostor celého Měsíčníku, a to u piva určitě ne-
bylo řečeno vše. 

Ano, je správné, že předseda kontrolního výboru není ze stran 
zastoupených v Radě. Jak již bylo uvedeno, byl jím na prvním 
zasedání jednomyslně zvolen p. Ing.  Strakoš. Není ale prav-
dou, že  předseda kontrolního výboru musí být z  ODS, vždyť 
v tzv. opozici je spousta SCHOPNÝCH A INTELIGENTNÍCH 
ZASTUPITELŮ. Je to proto, že ODS vládla v Příboře 25 let a myslí 
si, že ji tady všechno patří a všichni ji musí poslouchat? Nebo je to 
proto, že dopředu vědí, že osoba p. Ing. Svobodové je neschůdná, 
a tím je důvod psát další pomlouvačné články na p. MUDr. Mo-
řice Jurečku a vedení města? U tohoto je třeba totiž připomenout, 
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že my, co nejsme z Ostravy (viz Článek paní Ing. Lenky Netušilo-
vé), si dobře pamatujeme situaci před dvěma volebními obdobími, 
kdy byl starosta zvolen hlasem zastupitelky zvolené za ČSSD paní 
Vlasty Trojčínské. ČSSD se ovšem tehdy nezachovala jako nynější 
strany nezastoupené v Radě, nepomlouvala, neházela klacky pod 
nohy, ale chovala se vždy tak, aby tady byla ve prospěch našeho 
města. Zkrátka, neřídila se heslem těchto stran „To nejhorší pro 
vedení města i za cenu, že to pro město a občany není výhodné.“

Když už jsem zabrousil do historie, nemohu nevzpomenout 
další případ neschopnosti ODS odhadnout vlastnosti jí pro-
sazovaného lídra (p. Lampa), kdy byl ve druhých svobodných 
volbách z 1. místa voliči odsunut a nebyl zvolen. Velký rozdíl byl 
ale v tom, že on jako tehdejší předseda ODS se necpal do dalších 
funkcí, nezachoval se jako baba, ale jako chlap, ze všech funkcí 
odstoupil, čímž ODS vrátil tvář. 

BLAHOPŘÁNÍ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI,

KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM:

Drahomíra Kostelníková
Jaroslava Mohylová
Marie Palmanová

Květoslava Pinkasová
Miloslav Zíka
František Bordovský

Anna Fryčová
Miloslava Grillová
Václav Koliba

Vojtěška Eliášová
Jaroslav Rožnovják
Eva Rumpíková

Ludmila Řezníčková 
Josef Salvet

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Rostislav Bajer Marie Bučková Vlasta Demlová Karla Friedlová Marie Konečná Jaroslava Mohylová Danuška Opačitá

čková 

DEMONSTRACE POLITICKÉ MOCI?

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENY OBCE A ČESTNÉ OBČANSTVÍ

Za MO ČSSD Eva Rumpíková

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrika Příbor

Po přečtení článku MUDr. Krkošky v minulém Měsíčníku 
jsem se musela zamyslet, zda jsem neseděla na jiném jednání za-
stupitelstva. Uznáváme, že je třeba zvolit předsedu (předsedkyni) 
kontrolního výboru (také to, že dle zvyklostí bývá předsedou 
opoziční zastupitel).
Dle programu zastupitelstva byla volba předsedy kontrolního vý-
boru jedním z prioritních bodů jednání. Ovšem pro nepřítomnost 
Ing. Svobodové na předminulém zastupitelstvu proběhla nová 
volba až 14. 5. 2015. Bohužel na tomto jednání nebyli přítomni 
všichni zastupitelé opozice, proto také chyběly při jejich návrhu 
Ing. Svobodovou na předsedkyni kontrolního výboru jejich hlasy. 
Proti jejímu zvolení byli pouze zastupitelé ČSSD a KSČM.
Pro zajímavost Ing. Strakoš byl na prvním jednání zastupitelstva 
po volbách zvolen předsedou kontrolního výboru jednomyslně. 
Škoda, že už není mezi námi.
Také nebyla porušena žádná pravidla, předsedou kontrolního 
výboru byl navržen Ing. Gabzdyl. Je zastupitelem Strany zele-
ných, tedy představitel opozice.
Aktivně vystupuje na jednáních zastupitelstva téměř ke všem 
projednávaným bodům. Jevil se  nám tedy jako perspektivní 
předseda kontrolního výboru. Bohužel on sám tuto nabízenou 
funkci odmítl. Ono se přece lépe kritizuje…
Nespočívá tedy odmítnutí Ing. Jany Svobodové v něčem úplně 
jiném? Její dlouholeté fungování v pravicových radách a zastu-
pitelstvích ji možná i trochu poškodilo. Lidé mají paměť …
Je těžké po 26 letech vlády pravicových stran na naší radnici při-
jmout roli opozice…
Stačí si  vzpomenout na volby na období  2010−2014. Vítězná 
ČSSD nezískala ani jedno místo v  radě, o  funkci uvolněných 

zastupitelů nemluvě. Mám pokračovat dále? Nejvíce preferenč-
ních hlasů získal Ing. Majer (1142, ČSSD), MUDr. Mořic Jurečka 
(1065, KDU-ČSL), Ing. Strakoš (1050, ODS).
A složení rady? PhDr. Milada Podolská (407, TOP 09), Ing. Dana 
Forišková (712, KDU-ČSL), Radek Jurečka (726, Nezávislí), 
Mgr.  RSDr. Stanislav Janota (796) a  Ing.  Milan Střelka (740, 
Nezávislí), Ing. Jana Svobodová (843, ODS), Ing. Strakoš Milan 
(1050, ODS). To nebyla demonstrace politické moci?
Také tu nebudu rozebírat, jak hlasovali v tomto zastupitelstvu 
p. Lámer a Vlasta Trojčínská zvoleni za ČSSD. Při svém hlaso-
vání velmi často zastupovali pravicové zájmy a v druhé polovině 
volebního období to už bylo zcela jasné … To nebyli přeběhlíci? 
Proč je stále napadán MUDr. Mořic Jurečka? Po 26 letech skon-
čila na radnici vláda jedné strany. Ruku na srdce. Vždyť nemít 
na kandidátkách lékaře tak by procentuální výsledky ODS a TOP 
09 dopadly mnohem hůře.
Nebylo by už konečně dobré nechat napadání a kritizování přes 
média a začít pracovat pro občany našeho města? Vždyť pro-
blémů k řešení z dob minulých se nakupilo dost. Rekonstrukce 
Kulturního domu, lávka přes obchvat, lávka přes Lubinu, za-
teplení ZŠ Dukelské. Nedokonale připravené projekty, které 
komplikují jednání rady, zastupitelstva. Také nevíme, co nám 
za „kostlivce“ ještě může vypadnout ze skříně …
Zvolené zastupitelstvo na léta 2014−2018 má sloužit obča-
nům města a řešit jejich problémy tak, aby se nám tu žilo 
lépe.
Měsíčník má informovat občany, co se děje ve městě. Myslím, 
že nemá sloužit pro mediální handrkování a šíření polopravd, 
ať se to týká zastupitelů kterékoliv strany.

Dle Směrnice č. 1/2004 k udělování Cen obce a čestného ob-
čanství města Příbora, která byla schválena Zastupitelstvem města 
Příbora dne 22.04.2004, může podat kterýkoli občan města Pří-
bora starší 18 let, právnická osoba, organizace nebo spolek návrh 
na udělení Ceny obce nebo čestného občanství (čestné občanství 
pouze u žijících občanů) prostřednictvím komise pro občanské 
záležitosti. 

Formuláře návrhů je  možno obdržet na  Městském úřadě                    
v Příboře - odboru veřejné správy matrika, I. patro, dv. č. 6, v in-
formačním centru nebo na webových stránkách města Příbora. 
Směrnice je k nahlédnutí na webových stránkách města a na ma-
trice Městského úřadu v Příboře.

Návrh musí obsahovat:

• jméno a příjmení navrhovaného občana,

• bydliště navrhovaného občana,

• zdůvodnění návrhu na ocenění,

• jméno či název navrhovatele,

• datum předání návrhu na MÚ.

Návrhy musí být dodány na  Městský úřad – matriku – 
nejpozději do 30.09.2015.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVENEC

Kniha Vlastimila Vondrušky s názvem Oldřich z Chlumu je malým 
dárkem těm čtenářům, kteří mají rádi příběhy královského prokurátora 
a správce hradu Bezdězu Oldřicha z Chlumu. Autor v ní vypráví, jak začal 
psát historické detektivky, a spolu se svou ženou Alenou poodhalují zákulisí 
jejich autorského života. Součástí publikace je několik povídek, které 
vyprávějí o méně známých etapách života tohoto oblíbeného literárního 
hrdiny.

Známá rozhlasová novinářka a spisovatelka Pavla Jazairiová napsala 
knihu vzpomínek Před obzorem, ve které se v roce významného životního 
jubilea ohlíží za svým životem. Kniha vznikla na základě rozhlasového 
cyklu Osudy a představuje čtenáři jak soukromý život, tak profesionální 
dráhu překladatelky, tlumočnice, rozhlasové redaktorky a zpravodajky. 

Na nové knize Michala Viewegha Zpátky ve hře znovu oceníme 
čtivost i  spád, melancholickou grotesknost, ironii a  silnou nadsázku. 
Autor ve třinácti povídkách svou oblíbenou postavu – Oskara – vystavuje 
kritickým životním momentům: manželskému stereotypu či nevěrám, 
ale také skoro jisté smrti. Stárnoucí hrdina ji přežije, ovšem záhy se ocitne 
ve víru těžkých následků. Jedním z nich je rozvod spojený s rozvratem 
Oskarových dosavadních jistot…

Spisovatelka Hana-Marie Körnerová v  příběhu z  přelomu 
18. a 19. století Druhý břeh popisuje další osudy sester Hermíny a Stefanie 
de Marigny. Ty nacházejí po dlouhé a dobrodružné cestě Evropou nový 
domov v Čechách. Život na malém panství však komplikuje nenávist 
příbuzných, kteří se všemožně snaží připravit je o majetek. Obě nakonec 
z existenčních důvodů uzavírají sňatek a společně odjíždějí do Toskánska.

Stalker je dobře vystavěná, napínavá detektivka autorské dvojice 
manželů Ahndorilových, píšících pod pseudonymem Lars Kepler. Policii 
někdo pošle krátké video, natočené přes okno, na kterém si neznámá žena 
obléká punčocháče. Následujícího dne je žena nalezena mrtvá. Brzy přijde 
na policii další videonahrávka…

Marcela Serranová je  významná současná latinskoamerická 
spisovatelka. Její nejnovější román Sladká nevděčnice obsahuje příběhy 
dvaceti žen. Proniká do ženské duše a psychiky, píše o ženách křehkých 
i  silných, mladých i  zralých, odvážných i ustrašených, hospodyňkách 
i intelektuálkách. Existují nitky, které spojují vnitřní svět žen kdekoliv po 
světě: v balkánských uličkách, v Santiagu de Chile i v kraji Mancha - je to 
síla smíchu, hodnota přátelství, lásky nebo sexu. Jindy zase strach ze samoty, 
vyprázdněného manželství, lidského pokrytectví…

DEN DĚTÍ S KNIHOVNOU A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Každým rokem připadne na 1. června den, kdy slaví děti v mnoha 
zemích svátek. Všichni jistě víme, že jde o Mezinárodní den dětí. Při 
této příležitosti připravují zpravidla města, městské aj. organizace pro 
děti bohatý zábavný program. A nejinak tomu bylo i v úterý 2. června 
od 15 hod. v městském parku, kde jsme měli přichystané hry a soutě-
že pro děti od 6 do 12 let. Každý z nás si jistě vzpomeneme na „Škatule, 
škatule, hýbejte se“, „Molekuly“ nebo štafetový běh s pingpongovým 
míčkem na polévkové lžíci. Takové a další prostorové hry si mohly děti 
toto odpoledne s námi užít. Čekali jsme větší účast malých čtenářů, ale 
nakonec to nevadilo. Soutěžily i mladší děti a náročnější úkoly zvládly 
s malou pomocí rodičů. Na závěr se pomalovaly obličejovými barvami 
a dostaly malý dárek, který věnovala Městská knihovna Příbor s městem 
Příborem. Takže vyhrál opravdu každý! A vy, děti, neváhejte příští rok 
se s námi přijít pobavit!

Téměř týden na to jsme v knihovně přivítali žáky prvních tříd Základ-
ní školy Jičínské. Koncem dubna si s námi vyrobili roztomilé zvířátkové 
záložky a 8. června je „otestovala“, samozřejmě zábavnou formou, spi-
sovatelka Lenka Rožnovská. Zjistila, zda už umí všechna písmenka 
a mohou být tedy pasováni na čtenáře. Všechny přítomné děti zkoušky 

zvládly a byly slavnostně prohlášeny čtenáři. Byl jim udělen glejt, medaile 
a brožura s veselými básničkami.
Pasování probíhá v rámci celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. Tuto akci vyhlašuje SKIP ČR (Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR). Letos proběhl sedmý ročník. Cílem je rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. 
Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd obvykle veřejná knihovna 
ve spolupráci se základní školou. Tato účast je podmíněná institucio-
nálním členstvím knihovny v SKIP ČR a uspořádáním akcí (nad rámec 
obvyklých knihovnických činností) vedoucích k rozvoji zájmu o četbu. 
Městská knihovna Příbor toto splnila uspořádáním besed na podzim loň-
ského roku a tvořením pro prvňáčky, které proběhlo letos 20. a 27. dubna.
Odměnou pro děti za úspěšné absolvování projektu je vždy už zmíněná 
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustro-
vána výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké 
síti minimálně tři roky koupit. V letošním školním roce to byla kniha 
spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vhrsti – Odemyky, zamyky.

Všem čtenářům přejeme krásné léto a budeme se těšit na viděnou 
na dalších akcích městské knihovny!

Den dětí: Petra Friedlová, Olga ValuchováDen dětí: Petra Friedlová, Olga Valuchová

Pasování na čtenáře: Petra FriedlováPasování na čtenáře: Petra Friedlová
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ČLENOVÉ DIVADLA VETŘI OPĚT ZAVÍTALI MEZI DĚTI A SENIORY

ZNAČENÍ A EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL MĚSTSKOU POLICIÍ PŘÍBOR

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

V rámci prevence bezpečnosti občanů našeho města v silničním 
provozu provedla Městská policie Příbor ve  dnech 25.-30.05.2015 
dopravně bezpečnostní akci, která spočívala v  provádění měření 
rychlosti vozidel laserovým radarem na  úsecích schválených Policií 
ČR, tj. v ulicích Frenštátské, 9. května, Štramberské, Jičínské, Ostravské, 
Místecké a v obcích Prchalov a Hájov. 

Řidiči porušující předpisy v uvedené oblasti (překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti v  obci 50 km/h) byli řešeni dle kvalifikace 
protiprávního jednání v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o  silničním provozu), buď v  kompetenci městské policie, nebo 
oznámením příslušnému správnímu orgánu. 

V uvedeném období bylo na území našeho města odhaleno celkem 
33 případů překročení rychlosti vozidel, přičemž byly řidičům za tyto 
přestupky uděleny blokové pokuty v celkové výši 15.700,- Kč. 

 AKCE „BEZPEČNĚ NA SILNICI  STOP PIRÁTŮM“

Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie Příbor

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městská policie Příbor

Ve dnech 18. a 19. května 2015 opět mezi nás zavítali členové Divadla 
VeTři, konkrétně mezi děti příborských mateřských školiček a seniory 
Domu s pečovatelskou službou. 

V průběhu dvou dnů byly navštíveny děti v mateřských školkách 
v ulicích Pionýrů, Frenštátské, Švermové a v místní části Příbor – Hájov. 
Prostřednictvím preventivních divadelních scének byla dětem nenásilně 
přiblížena tématika dopravní výchovy, jako např. chůze přes přechod 
pro chodce, význam semaforů, význam reflexního oblečení a ochran-
ných pomůcek při jízdě na jízdním kole. Problematika kontaktu s cizím 
člověkem se zabývala situacemi, jak se zachovat, když jsou děti oslo-
veny cizí osobou, když jim někdo neznámý nabízí sladkosti, nebo jak 
např. volat na linku tísňového volání. Děti se mohly i zapojit do scének 
a  následně byly odměněny sladkostmi i  drobnými dárečky. Celkem 
se přednášek zúčastnilo okolo 200 dětí. 

Pro seniory byl připraven cyklus 4 preventivních témat:
- Bezpečí na ulici. 
- Krádeže v hromadných prostředcích a obchodech. 
- Neotvírejte dveře cizím lidem. 
- Domácí násilí na seniorech. 

Senioři se  formou zábavných modelových situací učili, co  dělat 
a jak se zachovat v dané situaci. Poté bylo každé divadelní vystoupení 
doplněno zkušenostmi strážníků Městské policie Příbor. Senioři měli 
možnost se ke každému z témat vyjádřit, sdělit své i negativní osobní 
zkušenosti a ptát se na to, co je zajímá. Za to, že senioři přišli mezi nás, 
dostali sladké občerstvení, reklamní předměty a kdo měl zájem, si mohl 
odnést i pepřový obranný sprej. 

Foto: Eva Durčeková, DiS., Jaromír Maloušek

Projekt „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“

Městská policie Příbor za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR 
naváže od konce měsíce července 2015 na značení a evidenci jízdních 
kol, které bylo započato v roce 2014.  

Forenzním značením jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 
rozumíme, že jízdní kolo je na několika místech označeno speciálním 
roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které v sobě nesou 
jedinečný kód. Roztok usychá asi 25 - 30 minut, poté je pevně spojen 
s  rámem a  stane se  pouhým okem neviditelným. Jejich vyhledávání 
se na jízdním kole provádí pod UV světlem, kde mikrotečky světélkují. 
Vlastní kód se na mikrotečce přečte speciálním zvětšovacím zařízením. 

Takto označené jízdní kolo se následně zaregistruje do databáze 
Městské policie Příbor, Registru identifikačního značení, ale i do celo-
světové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje pachatele 
od  krádeže jízdního kola, popřípadě zjednodušuje pátrání po odci-
zeném jízdním kole.  

Značení jízdních kol budou provádět strážníci ve  služebně 
Městské policie Příbor, a to od 23. července 2015, vždy každý čtvrtek 
od 08:00 do 11:00 (poslední kolo bude přijato v 10:30 hod.) a od 13:00 
do 17:00 hod. (poslední kolo bude přijato v 16:30 hod.). V letošním 
roce bude vytvořen pořadník, do kterého se mohou zájemci o ozna-
čení jízdního kola hlásit předem telefonicky na tel. čísle 556 455 404 
nebo osobně ve  služebně MP Příbor. Zde si  budou moci vybrat 
termín a přesný čas, který jim vyhovuje, čímž se vyhneme frontám, 
které byly při značení jízdních kol v  roce 2014. Nově budou pro 
občany stanoveny 2 termíny, ve kterých by strážníci značili jízdní 
kola v terénu na místních cyklostezkách. 

Další informace o  značení jízdních kol a  dokladech, které 
je nutné mít u sebe, naleznete na stránkách www.pribor.eu (Městská 
policie – prevence kriminality). 

Graf: Statistika rychlostí vozidel překračujících rychlost v obci (Bolom, 2015)
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SUMMER CHALLENGE

ZMĚNA VÝŠE MĚSÍČNÍHO POPLATKU 

ZA KABELOVOU TELEVIZI V PŘÍBOŘE

Martina Linhartová, starostka Dětského zastupitelstva Příbor

19. června 2015, Příbor

Ve středu 17. 6. 2015 dopoledne se na koupališti RICCO uskuteč-
nila akce Summer Challege. Akci pořádalo Dětské zastupitelstvo Příbor 
a koupaliště RICCO, jakožto sponzor. Summer Challenge byla soutěž 
určena pro druhý stupeň příborských škol a pro nižší gymnázium.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle ročníků. Každý ročník 
zastupoval jeden tým. Soutěžící museli na  čas probíhat různými 
nafukovacími hrady a zároveň bylo hodnoceno, jak žáci povzbuzují 
svůj tým. Byl tam například hrad Chemická havárie se  zábavným 
výkladem pana Rudolfa Korčáka. Pan Korčák měl pro tento výklad 
připravené dvě staré plynové masky a zábavnou formou vysvětloval 
chování při chemické havárii. Soutěžící také řešili kvíz o Armádě ČR 
a luštili morseovku.

Nesoutěžící mohli fandit. Pro ty, kteří fandit nechtěli, byl připraven 
pin pong a několik míčů ke kopání. Bohužel bylo zataženo, a tak se žáci 
nemohli koupat v bazénu. I přesto se žákům soutěž líbila a připadala 
jim jako dobrý nápad. Byli by  rádi, kdyby se  příští rok konala akce 
znovu a stala se tradicí. Také si mysleli, že bylo dobré, že se na koupa-
lišti potkali žáci z různých škol.

Pro školy byly připraveny poháry, medaile a různé ceny pro týmy. 
Vítězem se stala Základní škola Npor. Loma, na druhém místě se umístilo 
Masarykovo gymnázium a na třetím místě Základní škola Jičínská. Gratu-
lujeme! Na závěr bychom chtěli poděkovat firmě RICCO a garantkám 
Ivetě Buskové a Kateřině Neusserové za skvěle odvedenou práci.

See you next year! 

Oznamujeme všem zákazníkům kabelové televize v Příboře, že po 
více než 5 letech jsme nuceni, ač velmi neradi, přistoupit k navýšení 
měsíčních poplatků jednotlivým domácnostem za distribuci kabelové 
televize v Příboře, a to nejen z důvodu narůstající inflace za poslední 
léta, zvyšujících se nákladů za elektrickou energii, za provoz, dále za stále 
zvyšující se  autorské poplatky ochranným svazům – OSA, DILIA, 
OOAS, Intergram, OAZA, ale hlavně z důvodu nových finančních 
požadavků společností CET 21, spol. s r. o., a FTV Prima, spol. s r. o., 
za převzaté vysílání svých televizních programů v kabelové televizi.

Společnost CET 21, spol. s r. o. – distributor programů Nova, Nova 
Cinema, Fanda, Telka, Smíchov  - nově požaduje měsíční zpoplatnění 
převzatého vysílání svých televizních programů při způsobu distribuce 
ve verzi HD (vysokém rozlišení).

Společnost FTV Prima, spol. s r. o. – distributor programů Prima, 
Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love – nově požaduje měsíční zpoplat-
nění převzatého vysílání svých televizních programů bez ohledu 
na způsob distribuce – a to v SD (standardním rozlišení) i HD verzi. 

Měsíční poplatek jsme nuceni zvýšit:
- u nabídky MINI na částku 110 Kč včetně DPH měsíčně
- u nabídky ROZŠÍŘENÁ na částku 180 Kč včetně DPH měsíčně, 

a to s účinností od 1.července 2015,
(Druhá, teoretická  možnost je výše uvedené programy obou jmenova-
ných společností – CET 21, spol. s r. o., a FTV Prima, spol. s r. o., - vyřadit 
z programové nabídky kabelové televize a nezvyšovat měsíční poplatky). 

Od 1. července 2015 bude provedena změna programové nabídky 
a všem zákazníkům kabelové televize v Příboře budou dostupné 
v digitálním vysílání DVB-C tyto televizní programy ve vysokém 
rozlišení – HD:

- Nova HD, Fanda HD, Nova Cinema HD
- Prima HD, Prima Cool HD, 
- ČT1 HD,  ČT2 HD, ČTSport HD,  TV Barrandov HD

Správa majetku města Příbor, s. r. o., Ing. Vladimír Bajnar – jednatel
OSBD Kopřivnice, Jiří Rýdel – ředitel

CORSAT, s. r. o., Nový Jičín, Ing. Petr Šindler - jednatel

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 
w w w . t s p r i b o r . c z

Í

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA, 

HÁJOVA A PRCHALOVA

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

NA TRÁVU V MĚSÍCI ČERVENCI 2015

Datum přistavení VOK Lokalita přistavení VOK Pozn.

od 29. 6. do 7. 7. 2015

Štefánikova ulice zahradkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

od 3. 7. do 7. 7. 2015 před budovou TS víkend

od 7. 7. do 14. 7. 2015

křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku 

od 10. 7. do 14. 7. 2015 před budovou TS víkend

od 14. 7. do 21. 7. 2015

Štefánikova ulice zahradkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

od 17. 7. do 21. 7. 2015 před budovou TS víkend

od 21. 7. do 28. 7. 2015

křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova

Větřkovská ulice u separačních nádob

Hájov naproti pomníku

od 24. 7. do 28. 7. 2015 před budovou TS víkend

od 28. 7. do 4. 8. 2015

Štefánikova ulice zahradkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

od 31. 7. do 4. 8. 2015 před budovou TS víkend

PROVOZ KOMPOSTÁRNY:

mobil na kompostárnu: 602 590 186

pondělí  od 8.00 do 18.00 hodin 

úterý od 7.00 do 15.00 hodin 

středa od 7.00 do 15.00 hodin 

čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin 

pátek od 7.00 do 15.00 hodin 

sobota od 7.00 do 14.00 hodin  

Do VOK je zakázáno ukládat větve, slouží pouze na trávu, zbytky ovoce a zeleni-

ny, listí. Bude-li v kontejneru jiný odpad, bude tato služba pro občany zrušena. 

Bude-li během týdne VOK plný, oznamte prosím informaci na mobil 737 245 986, 

zajistíme výměnu kontejneru.
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Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov, s. r. o.

„MOJE ŠKOLKA“ V BESKYDECH

ZE ŠKOL

Týden uplynul jako voda. Ale tak už to bývá, když je všem 
dobře. A děti z „Mojí školky“ spolu s pedagogy si pětidenní pobyt 
v penzionu „Sluníčko“ opravdu užily.

Záměrem celého 
ekologicky laděného 
projektu bylo ukázat 
dětem, jak důležitá 
je příroda pro člověka 
a člověk pro přírodu, 
poznat a  vychutnat 
si  její krásu, obdi-
vovat ji a ctít.

A to se nám všem 
skutečně povedlo. 
P o z n á v a l i  j s m e 
okolní krajinu, pozo-
rovali život v  lese, 

diskutovali nad skutečnými příběhy z vycházek do přírody, které 
nám připravili rodiče, tancovali na louce s klaunem, čistili les, 
koupali se v přírodním koupališti, „pokořili“ Lysou horu. A to 
byl tedy výkon úctyhodný! K vrcholu jsme šlapali téměř 3 hodiny 
a 3 hodiny zpátky. Kdo už Lysou zdolal, ten ví, o čem je  řeč. 
A že to dokázaly i takto malé děti – klobouk dolů. 

Únava byla převeliká, nožky i celé tělo bolelo, ale wellness 
v penzionu to brzy napravil a dodal zpátky sílu, energii zase dobré 
jídlo, voňavé peřinky v pokojích odpočinek. 

A věřte, nebo ne, z  toho nádherného prostředí se  nám 
nakonec vůbec nechtělo domů.

P.S.  A takto na nás reagovali okolní turisté  a „rozprou-
dili“ debatu na facebooku:
Ján Čupa: Dnes jsem potkal na LH na školním výletě 25 pětile-
tých turistů z mateřské školky z Novojičínska v doprovodu učitelů. 
Paní učitelka je  pochválila, že  nahoru vyšlapali za  2 hodiny 

a 45 minut, což je pro takové špuntíky nádherný výkon.  Ani při 
návratu dolů jsem na nich neviděl únavu, vůbec nezlobili. Přeji 
jim, aby u turistických výšlapů vydrželi i dále. 

Ivana Jalůvková: To je naše „Moje školka“ z Hájova (část Příbora). 
Jsme na své děti i na učitelky v čele s paní ředitelkou (ta šikovná 
paní v černé bundě) hrdí. Obdivuhodný přístup.

Ján Čupa: Před 3 lety jsem začal pravidelně chodit na LH, první 
výstup od Sluníčka nahoru a zpět mě tak unavil, že jsem byl rád, 
že jsem došel k autu. Dnes bez problému to můžu jít i 6x. Často 
potkávám dospělé lidi, kteří sotva šlapou nahoru. Když jsem 
uviděl tuto skupinu dětí s učiteli, hned jsem věděl, že to bude 
fotka roku. Děti nezlobily, v  pohodě šlapaly a  zdravily mě. 
Takovou skupinku jsem ještě nepotkal. Velkou zásluhu na tom 
má zejména personál školky. 

Andrej Rybář: Tak to je paráda. Měly by si z nich vzít příklad 
i jiné školy a školky a hlavně učitelé. Dneska se všichni schová-
vají jen za různé školní řády a zákony, které je prý omezují. To, 
že právě tímto přístupem povedou děti k poznávání našich krás-
ných hor a přírody, je podstatnější, než jen neustálé výmluvy. Přeji 
všem dětem, aby poznávaly a učily se o přírodě v přírodě a ne jen 
ve školních lavicích. Tito učitelé zaslouží velkou pochvalu a to 
myslím upřímně a vážně - smekám. 

Zdeněk Šablatura: Z Ostravice pěkný výkon!

Pavol Urbaník: Najlepšia skôlka v  okolí, deti si  určite mákli, 
ale zvládli to a je dobře, že im niekto ukáže, ako vyzerá príroda 
v okolí.

Gabriela Svačinová: Statečné děti, ještě statečnější paní učitelky! 

Věra Porubová: Šikovné děti a poděkování učitelům.

Pavla Babicová: Jsou fajnoví! Bydlí u nás v Penzion a restaurace 
Sluníčko a energie jim nechybí ani po návratu. 

Foto: Archiv MŠ Hájov
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Gabriela Busková, žákyně IX. A, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Jitka Lednická, Základní škola Npor. Loma Příbor

NÁŠ VÝLET DO TECHMANIE A NEJEN TAM…

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON 2015

 organizovaný neziskovou studentskou organizací AIESEC

Ve dnech 1. 4. - 3. 4. 2015 jsme byli na exkurzi v Plzni s projektem 
Nat Tech. Při cestě do  Plzně jsme měli zastávku v  Mohelnici 
v závodu Siemens, kde jsme si prohlédli výrobu elektromotorů. 
Další zastávka byla v Pardubicích na zimním stadionu, kde se hraje 
Tipsport extraliga. Tam nám ukázali technické zázemí stadiónu 
a vysvětlili nám, jak se vytváří hrací plocha pro lední hokej a jak 
funguje celá sportovní hala. 
Pak už jsme jeli rovnou do loveckého Penziónu v Plasech poblíž 
Plzně, kde jsme byli ubytováni. 
Další den jsme hned po snídani vyrazili do rozhlasu Plzeň, kde 
jsme byli mimo jiné svědky živého vysílání.
Po jeho prohlídce a hodinové pauze na oběd jsme jeli do Techmanie 
a 3-D Planetária.
V Techmanii jsme se zabavili vědeckými i  technickými pokusy 
a v planetáriu jsme se dozvěděli plno dalších zajímavých informací, 
které nám přiblížily něco tak rozsáhlého a vzdáleného, jako je vesmír.
No a zbýval nám už jen poslední den. Hned zrána jsme vyrazili 
na cestu k domovu. Čekala nás už jen zastávka v Technickém 
muzeu v Brně. Ta byla pro někoho více, pro někoho méně zajímavá, 
ale myslím, že si tam každý našel něco, co ho zaujalo.
Po menších dopravních zácpách jsme dorazili kvečeru domů, 
všichni zdraví /až na jedno roztržené obočí / a o pár věcí chytřejší. 
I za nepříznivého počasí to byly super strávené tři dny plné nových 
zážitků a hlavně nových informací.

V průběhu týdne od 01.06 do 05.06. působilo na naší škole 
sedm zahraniční stážistů, kteří přijeli z Brazílie, Filipín, Indie, 
Japonska, Rumunska, Singapuru a Ukrajiny. 

Studenti prostřednictvím zajímavých prezentací předsta-
vili své země, jejich přírodní krásy, kulturu, historii a národní 
tradice. Komunikace probíhala v anglickém jazyce, kdy s tlumo-
čením zejména ve třetích třídách pomáhali žáci naší školy. Jedním 
z cílů bylo pochopit smysl vzdělávání se cizím jazykům, zejména 
angličtině, která se  stává jazykem bořícím bariéry mezi lidmi 
celého světa.

Děkujeme všem 
našim zahraničním 
hostům, kteří s námi 
strávili na  naší škole 
celý týden.

Velký dík patří 
hostitelským rodinám 
žáků naší školy, které 
se staraly o ubytování 
a program hostů. 

Jak žáci hodnotí 
projekt?
* Projek t Edison 
se  mi líbil. Dověděla 
jsem se  spoustu zají-
mavostí o  různých 
zemích. Do některých 
bych se  ráda podí-
vala, třeba do Filipín. 
Každá hodina mne 
bavila.(Ivana, VIII. A) 

* Tento projekt se mi hodně líbil, dověděl jsem se něco o jiných 
zemích. Nejvíce se mi líbil Chris z Japonska. Bylo to fakt dost 
povedené. (Kuba, VI. A)

* Bylo to velice zajímavé a byla jsem ráda, že můžu slyšet anglič-
tinu i od jiných lidí. Hodiny byly zábavné. Byla bych moc ráda, 

kdyby se tento projekt opakoval. (Stela, VIII. A)
* Byl to nejlepší projekt z celého školního roku. (Robin, XI. B)
* Bylo to  super, bavilo mne to, rozuměla jsem tomu, co  říkali. 

A chtěla bych něco takového znovu. (Adélka, VI. A) 
* Projekt Edison se mi hodně líbil, mohl jsem si procvičit anglič-

tinu a něco se přiučit. Nejvíc se mi líbil Chris z Japonska, jeho 
prezentace byla úžasná. (Lukáš, IX. A)

* Projekt Edison na mne velmi zapůsobil. Mně osobně se nejvíce 
líbil vysokoškolák z Indie, který nás učil indický tanec. Tento 
projekt mne velmi zaujal a jsem rád, že se konal i u nás ve škole.  
(Roman, VII. B)

* Líbilo se mi to moc. Jsem ráda, že se do projektu zapojila i naše 
škola a doufám, že to tak bude pokračovat i v následujících letech.  
Každá prezentace byla zajímavá. Upoutalo mne to  a  určitě 
se chci do některých zemí podívat. Se  studentem z  Indie jsme 
tančili, s Chrisem z Japonska jsme skládali origami.  Všichni byli 
moc milí, jsem ráda, že jsem je mohla poznat.  (Andrea, VII. B)

* AIESEC? Dobrá zkušenost, nové poznatky, noví přátelé. To je to, 
co mne baví. Poznali jsme nové lidi a získali jsme nové informace, 
zkušenosti a konverzace v angličtině. Fotky, podpisy, vzpomínky.  
Užila jsem si to, jak nejvíc to šlo. Děkuji všem!!  (Anežka, VII. B)

* Projekt Edison byl opravdu velmi zajímavý. Dozvěděli jsme 
se spoustu nových informací o vzdálených zemích, mohli jsme 
komunikovat v angličtině. Kdybych mohla, určitě bych si to zopa-
kovala, byli fantastičtí. (Tereza, IX. B)

* Mně se akce líbila a chtěla bych, aby se akce uskutečnila i příští 
rok. Bylo to dobrá příležitost, jak poznat nové lidi a zjistit spoustu 
zajímavých věcí o vzdálených státech. Této akci dávám jedničku 
s hvězdičkou.  (Terezka, VI. A)

* Bylo to  super. Dozvěděli jsme se  nové věci. Třeba zvyky 
v Rumunsku. Také se mi líbilo skládání origami – tulipán.  Jestli 
toto chci příští rok? Samozřejmě, ano. (David, VI. A)

* Myslím, že  tento projekt byl velmi užitečný. Zjistili jsme, 
na  jaké úrovni je  naše angličtina a  jak rozumíme. Dověděli 
jsme se mnoho nových informací o jiných zemích, poznali jsme 
jiné tradice, zvyky, kulturu. Tento projekt bych určitě další rok 
zopakovala. (Anežka, IX. B)
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Na konci školního roku 
uspěly tři žákyně naší ško-
ly ve výtvarných soutěžích.

Obrázek chameleo-
na žákyně IX. B Barbory 
Petruniakové patří mezi ví-
tězné práce ve  výtvarné 
soutěži „Domácí mazlíčci“, 
kterou pořádala Základní 
umělecká škola v Kladně.

Ve v ý t va rné soutě-
ži „Western a  koně očima 
dětí" letos na  téma „Indiá-
ni a  jejich tradice" obsadila 
naše žákyně Marie Jurečková 
ze třídy IX. A 2. místo.

Ocenění za  2. místo 
v mezinárodní výtvarné sou-
těži „Můj sen“ získala žákyně 
VII. B Michaela Tončíková.

Vážení naši externí a ostatní pracovníci,
dovolte mi, abych Vám jménem LUNY PŘÍBOR, svč, touto cestou 

poděkovala za celoroční spolupráci při vedení zájmových kroužků, 
kurzů, za pomoc při organizování různých činností a prázdninových 
aktivit. Nesmírně si Vaší obětavé práce pro děti a mládež vážíme a tě-
šíme se na další spolupráci v příštím školním roce. 

Za spolupráci děkujeme: 
Evě Bajerové, Josefu Bohumínskému, Liboru Bolomovi, Zdeňce 

Bučkové, Martě Buchlovské, Robertu Bukovjanovi, Lence Debefové, 
Karlu Erlemu, Jarmile Erlové, Renátě Fialové, Petru Flöglovi, Kateřině 
Fojtíkové, Petru Hejtmánkovi, Martinu Hlasenskému, Blance Hrubé, 
Lubomíru Chodurovi, Miroslavu Jankovi, Veronice Jaškové, Pavle Je-
níkové, Pavlíně Kavanové, Janu Kellnerovi, Dagmar Kičurové, Lukáši 
Klvaňovi, Davidu Kováčovi, Lucii Krauzové, Tomáši Kulatému, Pet-
ře Linartové, Ladislavu Lupíkovi, Márii Maťátkové, Ivo Nedomovi, 
Kateřině Okáčové, Bohumíru Pargáčovi, Ewě Petrašové, Bohuslavu 
Poláškovi, Lence Poláškové, Radce Rojíčkové, Milanu Slanému, Ale-
xandru Slatinskému, Věře Slívové, Miroslavu Slovákovi, Romanu 
Stopkovi, Gabriele Sýkorové, Heleně Šimečkové, Jiřímu Šplíchalovi, 
Věře Šťastné, Radku Šumberovi, Danu Takáčovi, Olze Valuchové, 
Vladanu Večeřovi, Kristýně Večeřové, Nikol Viznarové.

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Za LUNU PŘÍBOR, svč, Lenka Nenutilová, ředitelka

VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY

NAŠICH ŽÁKYŇ
PODĚKOVÁNÍ

Ze Základní školy Jičínské Příbor

Mgr. Miriam Reichertová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

PROJEKT EDISON

TERÉNNÍ KARTOGRAFICKÉ CVIČENÍ

ZŠ Jičínská se již 4. rokem zapojuje do projektu Edison. V naší 
škole byli od 1. do 5. června studenti z jiných zemí, konkrétně: 
z  Japonska, Singapuru, Indie, Ukrajiny, Rumunska, Filipín 
a Brazílie. První den je všichni žáci uvítali v jídelně, kde zahrála 
i naše Školní kapela. Studenti byli ubytováni u žáků naší školy, 
ale také u žáků školy Npor. Loma. Měli pro nás nachystané 
prezentace o své zemi. Jelikož česky neumí, mluvili na nás pouze 
anglicky. Na začátku řekli informace o své zemi a my jsme se jich 
pak mohli zeptat na různé otázky.

Denisa Mrázková, VI. A 

Poděkování patří rodinám Kamily Kriškové, Adriany Novákové, 
Barbory Petruniakové a paní učitelce Marcele Holubové, kteří 
studentům poskytli ubytování.

Studentům jsme položili 4 otázky, odpovědi všech studentů 
najdete na: 
http://www.zsjicinska.cz/new/userFiles/misaeli/2014-2015/
edison.pdf

Hanna z Ukrajiny:
Jak se vá m lí bí  naš e š kola? Jak zevnitř , tak z venku.
Je vidě t, ž e dě ti v té to š kole jsou velmi kreativní , protož e je tu 
vš ude hodně  maleb a  obrá zků . Je  to sice stará  budova, ale 
vypadá  krá sně . Na Ukrajině  jsou š koly sice také  staré , ale vypa-
dají  velmi š edě  a depresivně . Tady je potě š ení m chodit do š koly. 
Lí bí  se mi to.

Co si myslí te o dě tech z naš í  š koly?
Jsou velmi milé , hodné  a ptají  se na hodně  otá zek. To my, studenti 
z EDISONu milujeme. Ně které  dě ti prezentace opravdu zají mají , 
za což  jsem rá da. Tř í da 8. B byla super.

Co vá m nejví ce chybí  v naš í  zemi? Kromě  rodiny a př á tel.
Mů j př í tel :D Č esko a Ukrajina si jsou vlastně  hodně  podobné , 
takž e se tu cí tí m jako doma.

Co se vá m nejví ce lí bí  na Č eské  republice?
Lidi, lidi a lidi.

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 proběhlo terénní kartografické cvičení 
žáků 6. tříd ZŠ Jičínské ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem 
v Příboře. Žáci byli rozděleni do 10 smíšených skupin a pomocí 
navigace (GPS) i mapy museli dojít do cíle na Hončově hůrce. 
Během cesty plnili zadané úkoly, které připravili studenti vyššího 
gymnázia s podporou pedagogů.
Cílem této akce je spolupráce žáků obou škol, propojení pohy-
bové aktivity v  přírodě s  využitím tradičních i  moderních 
nástrojů k orientaci v terénu. Všichni žáci nemohli stát na stup-
ních vítězů, ale sladká odměna jim i přesto vykouzlila úsměv 
na tváři. Děkujeme žákům i pedagogům z Masarykova gymnázia 
za přípravu zajímavého projektu.
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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 pokračujeme druhou částí přehledu.

110 let 1905 MUDr. Adolf HRSTKA v  r.  1905 založil týdeník Lubina, neodvislý list severovýchodní Moravy. Byl vedený 
v pokrokovém duchu a „pečující o hospodářské a kulturní povznesení kraje.“ Redakce zůstala v Příboře do r. 1909. 
Lubina vycházela do r. 1911.

110 let 1905 TJ Sokol (založena 1893) - Sokoli  se zúčastnili sletu ve Vídni.

110 let 16. 1. 1905 * Ing. Arch. Jaroslav Turek /Drnholec/, spoluautor projektu příborské radnice, studoval na reálném gymnáziu 
v Příboře. Byl profesorem na VÚT v Brně. † 8. 7. 1696

110 let 29. 3. 1905 Ferdinand Pokorný, lékárník, místní historik se vzdal úřadu starosty. Úřadu se ujal 2. 10. 1900. Do funkce starosty 
poté, 25. 4. 1905, nastoupil notář Vilém Kubík.

110 let 19. 11. 1905 Založena místní organizace Českého svazu chovatelů. 

105 let 20. 4. 1910 † František Peřina, dlouholetý a také první český starosta (1865–68, 1873–76, 1882–1900). Zasloužil se o zřízení 
učitelského ústavu a postavení trati Studénka—Štramberk. * 1827 v Příboře. Je pohřben na starém hřbitově.

105 let 4. 12. 1910 * Antonín Jařabáč /Příbor/, řezbář. Ve 14 letech vyřezal svou první uměleckou prvotinu v podobě postaviček 
do loutkového divadla pro divadelní spolek Orel, ve kterém účinkoval. † 19. 9. 2009 Příbor

100 let 6. 11. 1915 V budovách příborských škol a  v rozestavěné sokolovně byl ubytován 22. zeměbranecký střelecký pluk 
z Černovic v Bukovině - přes 2500 vojáků, Rusíni, Poláci a Češi. Velitelství pluku bylo umístěno v učitelském 
ústavu. Vojáci byli v Příboře 2 roky. Před odchodem do Frýdku postavili městu z vděčnosti před sokolovnou 
pomník. Autorem byl příslušník pluku, sochař Jan Materna. Ke stavbě pomníku ve tvaru jehlanu byly použity 
kameny ze zrušené kašny. Pomník „zdobily“ přilby, pušky, bodáky, šavle, granáty a mramorová deska s nápisem: 
„Městu Příboru věnováno ku vzpomínce na velitelství c.k. zeměbraneckého střeleckého pluku č. 22 z Černovic“ 
(česky a německy). Později změněn na pomník „Svobody“. 

95 let 24. 2. 1920 Městská rada rozhodla o připojení města na síť Moravskoslezských elektráren. Začala elektrifi kace města.

95 let 13. 8. 1920 Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se usnesla darovat obci svou knihovnu. Byla jí předána 1. 1. 1921. 
Tím byl položen základ pozdější městské knihovny.

95 let 24. 8. 1920 V hostinci U Kuchařů v Klokočově založen Sportovní klub Příbor /S. K. Příbor/. Hřiště na bývalé soukenické 
louce, sporty - kopaná, házená, lehká atletika. 

95 let 1920 Založen první skautský oddíl v Příboře. Zakladatelem Rudolf Dvíže, učitel. * 14. 4. 1901 v Příboře.

90 let 1925–1926 Příborský tiskař Jan Richter vydával týdeník Radhošť. Navazoval na novinářskou tradici časopisů stejného názvu, 
hlavně na tradici Radhoště, neodvislého a svobodomyslného listu Kravařska a Lašska, vydávaného 1905–1906, 
redaktor V. Vaníček.

90 let 30. 5. 1925 V Příboře poprvé slaven Svátek matek.

90 let 20. 12. 1925     Na náměstí poprvé postaven vánoční strom republiky.

80 let 5. 1. 1935 Zahájen provoz na kluzišti v sokolovně.

70 let 9. 1. 1945 † Ant. Volný, rodák z Klokočova, diplomat, důstojník americké armády

70 let 6. 5. 1945 V 0.22 h Němci vyhodili do povětří klokočovský most. V ranních hodinách byl Příbor osvobozen ruskými 
vojsky. Ještě téhož dne byl utvořen národní výbor ze zástupců tehdejších čtyř politických stran - strany lidové, 
národně socialistické, sociálně demokratické a komunistické. Předsedou prvního MNV byl zvolen Josef Václavík, 
člen komunistické strany.

8. 5. 1945  Pohřeb rudoarmějců padlých při osvobození Příbora. Pamětní deska s jejich jmény odhalena na průčelí radnice 
5. 5. 1965 u příležitosti oslav 20. výročí osvobození.

70 let 17. 5. 1945        Slavnostní znovuzahájení vyučování na obecné a měšťanské škole.

70 let 29. 5.1945  Opět zahájen provoz na železniční trati Studénka – Štramberk po válce. Denně jezdilo 6 vlaků.

70 let 18. 7. 1945 1. valná hromada TJ Sokol po válce za účasti 93 členů. Schůzi řídil Michal Koudelka, stavitel.

70 let 9. 1945             V bývalém učitelském ústavě otevřena odborná škola pro ženská povolání. Zrušena 1948.

70 let 17. 9. 1945 Obec Véska požádala o připojení k Příboru.

70 let       30. 9. 1945 Zřízena tankovací stanice zemního plynu. Zrušena 1. 4. 1962.

65 let 29. 1. 1950 Otevřen dětský domov.

65 let 14. 9. 1950 * Milan Strakoš, Ing., /Ostrava/, dlouholetý starosta Příbora 1990–2014. V čele města stanul ještě jako předseda 
MěNV 14. 12. 1989. † 26. 2. 2015

55 let      6. 1960 Otevřen Sad 15. výročí osvobození, nyní městský park.

50 let 5. 5. 1965    Odhalen pomník rudoarmějců na nábřeží.

45 let 15. 12. 1970  Otevřena mateřská škola a jesle ve Frenštátské ulici.

35 let 1. 11. 1980     Otevřena mateřská škola při ZŠ Školní (dnes Npor. Loma) v Klokočově.
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V letech 1577–78 a  1583–84 byl pří-
borským purkmistrem Ital Tomáš Fontana 
(zemřel 1585). Jeho dům č. 18 sousedil s „rad-
ním domem“ (č. 17 - první zmínka o  něm 
pochází z r. 1564). V r. 1586 město dům po 
bývalém purkmistrovi odkoupilo od  jeho 
ženy, vdovy Zuzany.  V domě postupně byla 
městská spořitelna (zahájila svou činnost 
1. 7. 1880). V r. 1896 byla do radnice pře-
místěna pošta (vznikla r. 1785) a  také zde 
byla zřízena telefonní ústředna a přestěho-
ván telegrafní úřad. Ten byl zřízen v r. 1895 

6. 5. 1945, náměstí v Příboře  

Foto uprostřed: Vánoční strom na náměstí. Fotografii z r. 1925 nemáme. Tato pochází 
z r. 1929 a též ji považujeme za unikátní! 
Zářící výklady Baťa patří domu č. 29. Obchod zde byl přemístěn z č. 27 právě v r. 1929. 

Foto vpravo nahoře: František Peřina, dlouholetý starosta (1865–68, 1873–76, 1882–1900), 
první český starosta, vinárník, velkoměšťan (v domě č. 28 měl vinárnu), zemský poslanec, 
zásluhy o město. Na fotografii s manželkou. 

35 let 24. 11. 1980   Dán do provozu úsek čtyřproudové silnice mezi Příborem a Novým Jičínem od hřbitova po Šibeňák.

35 let 31. 12. 1980 Dosud nejvyšší počet obyvatel města, 12 828. Tohoto počtu bylo dosaženo připojením  Hájova, Prchalova, a také 
(1. 1. 1980) Mošnova, Kateřinic, Trnávky, Skotnice. Od tohoto roku počet obyvatel stále klesal. K 31. 12. 1997 
mělo město s Hájovem  a Prchalovem 8 834 obyvatel a samo město Příbor 8 216 obyvatel.

30 let 7. 1. 1985 Naměřena teplota -29,7°C, tj. nejnižší teplota v letech 1960–2000. 

30 let 1985 † Antonín Sattek, učitel, esperantista, kronikář. Aktivně se věnoval esperantskému hnutí od r. 1933 do své smrti. 
Vedl při Domě kultury esperantský kroužek. * 1901 Příbor

25 let 23. 2. 1990   Náměstí přejmenováno na náměstí Sigmunda Freuda.

25 let 11. 3. 1990 Potřetí odhalen pomník prvního prezidenta T. G. Masaryka.

25 let 29. 9. 1990  V Příboře ustavena Společnost Sigmunda Freuda s předsedou PhDr. Jiřím Jurokem.

25 let 24.–25. 11. 
1990

Ve volbách do  obecního zastupitelstva zvítězila koalice OF, ČSSD, Strany zelených, Hnutí za  samosprávnou 
demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko a nezávislých kandidátů. Koalice získala 38,2 % hlasů. Na první 
schůzi zastupitelstva byl zvolen starostou Ing. Milan Strakoš, místostarostou Jan Monsport.

20 let 21. 5. 1995 Papež Jan Pavel II. vyhlásil blahoslaveného Jan Sarkandera v Olomouci za svatého.

20 let 6. 6. 1995    Ustaveno Sdružení hudebníků Příbor, předloženy stanovy.

20 let 14. 6. 1995 Slavnostně otevřen dům s pečovatelskou službou na křižovatce naproti lékárně.

20 let 1. 7. 1995 Začalo pravidelné vysílání teletextu, později i obrazového zpravodajství městské televize. 4. 5. 1995 získala 
spol. B plus TV Klimkovice licenci na vysílání LTV v Příboře. V tomtéž roce vysílání v Příboře - po dohodě 
s městem – začalo. Zpočátku se vysílaly jen textové zprávy.

15 let leden 2000 Otevření informačního a turistického centra v přízemí radnice.

10 let 8. 1.2005 Na novoročním koncertu Symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor převzal Bedřich Pukovec – 
zakladatel hudebního tělesa Čestné občanství města Příbora. Bedřich Pukovec dirigoval Symfonický orchestr 
v letech 1960 až 1998 – 38 let.

10 let 31. 3. 2005 Na zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o transformaci domovní správy z příspěvkové společnosti města 
na obchodní společnost se 100% podílem města k datu 1. 7. 2005.

10 let 25. 4. 2005 Otevřen skatepark. Město na něj získalo dotaci ve výši 470 tisíc korun. Z rozpočtu přidalo 363 tisíce korun. 
Ofi ciální otevření areálu ovlivnila nepřízeň počasí. Provoz ale byl zahájen.

10 let 23. 11. 2005 Otevření sauny ve sportovní hale TJ Příbor. 12 let uplynulo od nápadu postavit ji.

  5 let 27. 5. 2010 Otevřena knihovna v zrekonstruované části piaristického kláštera

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., Vl. Bílský.
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KLUBY, SPOLKY, SPORT

Tomáš Sobotka, jednatel ZO ČSV Příbor

Za tým pořadatelů Libor Pustějovský,  Klokočov, o. s. 

MLADÍ PŘÍBORŠTÍ VČELAŘI ÚSPĚŠNÍ

4. KLOKOČOVSKÝ TURNAJ VE VOLEJBALE

Včelařský kroužek mládeže (dále jen VKM) navštěvuje v roce 
2014/2015 celkem 7 žáků. Od září 2014 se mládež schází pravidel-
ně jednou týdně pod odborným vedením přítele Lumíra Šimečky 
a  přítele Rudolfa Vlkoviče. Na  schůzkách probíhá výuka nejen 
o samotných včelách, nýbrž i rostlinách, které jsou pro život včel 
významné. Botanika je totiž úzce souvisejícím tématem, bez jehož 
znalostí by ucelená nauka o životě včelstev nebyla možná.

Ve dnech 25. a 26. dubna se příborská mládež účastnila oblast-
ní soutěže Moravskoslezského kraje pro žáky VKM „Zlatá včela“, 
která se konala v obci Sedliště. Soutěže se celkem účastnilo 89 žáků 
z 10 kroužků.

Samotná soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. V 1. kategorii 
pro žáky 1. – 5. tříd soutěžilo celkem 64 žáků, ve 2. kategorii žáků 
6. – 9. tříd celkem 25 žáků. Příborský VKM zastupovali v každé 
kategorii tři žáci. Sedmý žák z Příbora, Josef Boháč, je již středoško-
lák a vzhledem ke svému věku se tudíž soutěže zúčastnit nemohl.

V kategorii 1. – 5. tříd se naši žáci umístili na následujících místech.
1. místo Martin Weidinger z Trnávky (4. třída) s výsledkem 86,5 bodů
3. místo Jaromír Horkel z Kateřinic (5. třída) s výsledkem 80,5 bodů
15. místo Ondřej Skalka z Trnávky (5. třída) s výsledkem 67 bodů

V kategorii 6. – 9. tříd se naši žáci umístili na následujících místech.
2. místo Daniel Bula z Trnávky (7. třída) s výsledkem 92,5 bodů
7. místo Tomáš Tyleček z Kateřinic (6. třída) s výsledkem 81,5 bodů
19. místo Natálie Skalková z Trnávky (8. třída) s výsledkem 63,5 bodů

Všichni soutěžící obdrželi stejné otázky a za stejných podmínek 
museli prezentovat své znalosti v následujících oblastech: botanika, 
mikroskopování, včelařské pomůcky a včelařská praxe. Maximální 
dosažitelný počet bodů byl 100.

Po vlastní soutěži, v sobotu, všichni navštívili památky v okolí 
školy, ve které byli ubytováni a ve které se samotná soutěž konala. 
Například muzeum a dřevěný kostel, který je v historických pra-
menech zmíněn již v roce 1447. Prohlídka byla doplněna poutavým 
vyprávěním místního faráře o historii. Neméně zajímavá byla ná-
sledující prohlídka výrobny sladkostí Marlenka ve Frýdku Místku. 
Po večeři následoval v místním kulturním domě obce Sedliště ve-
čer tance a her. Neděle patřila divadelnímu představení „Lotrando 
a Zubejda“ v podání žáků místní základní školy a nakonec to nej-
důležitější. Vyhlášení celkových výsledků, kdy se hodnotí průměr 
dosažených bodů na jednoho žáka.

1. místo v kategorii 1. – 5. tříd získal VKM při ZO ČSV Příbor. 
V kategorii 6. – 9. tříd se žáci na prvních třech místech kvalifiko-
vali do  celostátní soutěže, která probíhá ve  Středním odborném 
učilišti včelařském – Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách. 
To znamená, že za VKM Příbor máme svého reprezentanta, jímž 
je Daniel Bula z Trnávky.

Činnost kroužku bude nyní zaměřena větší měrou na praktické 
činnosti, jako jsou práce ve včelstvech, chov včelích matek, účast 
na včelařských akcích a kurzech.

Naše řady mladých včelařů jsou otevřeny samozřejmě všem 
zájemcům o přírodu a o krásného, užitečného „koníčka“, kterým 
včelaření bezesporu je. Ke všem dotazům veřejnosti a zájemcům 
jsou k dispozici za VKM přátelé Lumír Šimečka a Rudolf Vlkovič, 
s kontaktem na našich webových stránkách http://vcelari-pribor.
webnode.cz/, kterým patří velký dík za jejich dlouholetou a úspěš-
nou práci s mládeží.

Přípravy na  letošní volejbalový turnaj začaly již v  pátek, den 
před zahájením. Bylo potřeba vykonat nezbytné přípravy, jako např. 
zaměřit druhé hřiště, postavit altánky. Možná proto také bylo so-
botní ráno méně hektické než obvykle. Již před půl devátou ranní 
se začala sjíždět družstva. Letošního turnaje se jich zúčastnil re-
kordní počet, a to 7. 
Premiérově byl také turnaj rozdělen na dvě části – amatérskou a po-
kročilou. V amatérské se utkaly 3 týmy a v pokročilé 4 týmy. Sjeli 
se zde hráči a hráčky z několika lig - novojičínské, ostravské, ale 
i z extraligy. K vidění byl vskutku nádherný volejbal.

Pokročilá skupina  Amatérská skupina
All Stars (Mořkov)  Old Boys (Mořkov)
Koprmix (Kopřivnice)  VC-JA (Příbor)
Rododendroni (Příbor)  Klokočov (Příbor)
Mladí Bizoni (Příbor) 

Tým Mladých Bizonů, který obhajoval loňské vítězství, sice nastou-
pil v naprosto odlišné sestavě, ale i tak to byl aspirantem na vítězství.
Po krátkém zahájení následovalo rozlosování a v 9:15 h se již na hři-
štích rozcvičovala první družstva. Od kurtů se ozýval jásot, bojové 
pokřiky či povzbuzování. Jeden tým si dokonce přivezl vlastní roz-
tleskávačky. 
Během celého turnaje o sobě sluníčko dávalo pořádně vědět a hlásalo, 
že léto je tady a v pořádné síle. Na hřišti byla nefalšovaná výheň a zdra-
votní přestávky během setu byly vítané. Síly totiž v parnu kvapem 
ubývaly. Hráči, kteří zrovna nehráli, odpočívali ve stínu na dekách pod 
smrky, popíjeli vychlazené pivko, či zaháněli hlad výborným gulášem. 
V pauzách mezi zápasy byla naše provizorní sprcha řádně využita.
Okolo 15. hodiny bylo v amatérské kategorii dobojováno. Na prv-
ním místě se umístil tým Old Boys Mořkov před domácími týmy 

Klokočovem a VC-JA. Pokročilou kategorii čekalo po základní sku-
pině ještě play off – vyvrcholení celého turnaje.

Pořadí po základní skupině bylo následující: 
1. All Stars
2. Rododendroni
3. Mladí Bizoni
4. Koprmix

Semifinále jen potvrdilo výsledky ze základní skupiny. Do finále 
postoupily týmy All Stars a Rododendroni. V boji o třetí místo si to 
měli rozdat Ml. Bizoni s Koprmixem.
Bronz nakonec uhájili Mladí Bizoni, kteří se po loňském zlatu mu-
seli spokojit s 3. místem.
Ve finále byla k vidění strhující bitva, ve které tým All Stars udolal 
Rododendrony až v tie-breaku. Tým All Stars potvrdil 1. místo ze zá-
kladní skupiny a Mořkov si po dvou letech opět odvezl „Klokočovský 
putovní pohár“. Zpečetil tak dvojnásobný triumf mořkovského vo-
lejbalu a  zároveň vypálil rybník oběma příborským manšaftům, 
které si na pohár brousily zuby. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům a organizá-
torům za to, že na turnaji vydrželi až do konce i přes to, že rtuť 
teploměru stoupala až k pekelným výšinám. Doufejme, že v příštím 
roce se na klokočovském hřišti sejdeme minimálně ve stejném počtu

Závěrečné pořadí:
Amatérská skupina Pokročilá skupina
1. Old Boys  1. All Stars
2. Klokočov  2. Rododenroni
3. VC-JA  3. Mladí Bizoni
   4. Koprmix
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Martina a Ľubomír Čermákovi, terénní pracovníci s dětmi a dorostem

Alena Sochová, SDH Prchalov

Foto: Ing. Emil Foriška

DĚTSKÁ MISIE SE PŘEDSTAVUJE…

Přestože na území města Příbora působíme již více než dvě 
desítky let, při namátkovém průzkumu jsme shledali, že povědomí 
o naší činnosti je dosti slabé. Snad je to způsobeno tím, že se naše 
centrála nachází na samém konci města. Rozhodli jsme se proto 
přiblížit Vám naši činnost prostřednictvím tohoto článku. 
Dětská misie je mezinárodní, křesťanská organizace, která se za-
měřuje jednak na přímou práci s dětmi a s dorostem a zároveň 
se věnuje vzdělávání učitelů a pracovníků s touto cílovou skupinou. 
Díky skutečnosti, že  budova našeho centra se  nachází právě 
v Příboře, je toto město a jeho blízké okolí jednou z nejaktivněji 
rozvíjených oblastí v rámci našeho celorepublikového působení. 
Již několik let je naše činnost podpořena městem Příborem v rám-
ci přerozdělování veřejných finančních prostředků na prevenci 
kriminality. Předáváním křesťanských hodnot a nabídkou vol-
nočasových aktivit se tento cíl snažíme naplňovat.
Aktivity Dětské misie v Příboře:
Pravidelná klubová činnost pro děti od 6 -12 let v budově centra 
Dětské misie na Jičínské ulici. Součástí klubu jsou hry, písničky, 
výtvarná činnost, vyprávění z Bible. V letošním školním roce pro-
bíhalo setkávání dětí každý čtvrtek odpoledne. 
Programy v příborských i okolních školách v době Vánoc a Ve-
likonoc. 

Příměstské tábory a aktivity v době podzimních a  jarních 
prázdnin.
Víkendové pobyty pro dorostence z Příbora i okolí. 
Prázdninové pětidenní kluby na hřišti nebo sídlišti. Jedná 
se o činnost obdobnou klubům, která se však odehrává venku 
mezi dětmi.
Akce Pohni kostrou aneb Den ve znamení pohybu. Odpoledne 
plné atrakcí, her a zábavy konající se každoročně v září v měst-
ském parku.
Letní tábory
Příležitostně také spolupracujeme s místním dětským domovem.

Pro většinu našich aktivit využíváme právě budovu našeho centra 
na Jičínské ulici. Ta kromě kancelářských a setkávacích prostor 
skýtá také možnost ubytování, které nabízíme církvím, školám, 
rodinám či jednotlivcům k využití. 
Vedle přímé práce s dětmi pořádáme také tematické semináře 
a kurzy pro pracovníky s dětmi a učitele a vydáváme křesťanskou 
literaturu pro děti, rodiče i učitele.
Snad jsme vám prostřednictvím tohoto článku představili 
naši činnost blíže a v budoucnu se budeme na akcích pro děti 
potkávat i osobně!

Dne 20. 6. 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
v Prchalově jedno z kol soutěže mladých hasičů „Flo-
riánek cup“. Tato soutěž probíhá od jara do podzimu 
a má celkem 10 kol. Soutěží se v požárním útoku a vždy 
jedné ze štafet, buď štafety požárních dvojic, nebo šta-
fety 4 x 60 m a v posledním kole závodem  požárnické  
všestrannosti. Na  Prchalově probíhal požární útok 
a štafeta 4 x 60 m. Zúčastnilo se 13 družstev starších 
žáků a 16 družstev žáků mladších. Mladí hasiči z Pr-
chalova na domácím poli dali do soutěže celé srdce, 
aby ukázali rodičům a  ostatním občanům, co  umí. 
A opravdu se jim to povedlo, alespoň těm nejmladším, 
kteří nastoupili na dráhu jako první a krásným časem  
18,07 s nasadili vysokou laťku ostatním družstvům, kte-
rou už nikdo nepřekonal. Štafeta se jim taky povedla, 
a tak na domácím poli obsadilo družstvo mladších žáků 
1. místo. Jejich starším kamarádům se již tak moc neda-
řilo, ale i tak 6. místo je velice pěkné. Obě družstva tím 
udělala velkou radost nejen svým rodičům a známým, 
ale především jejich vedoucí Martině Havránkové.

Soutěž by však nemohla proběhnout bez pořádné 
přípravy, a tak poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na  jejím průběhu - veliteli sboru, členům technic-
ké čety, rodičům, kteří ochotně pomohli jako dílčí 
rozhodčí, a v neposlední řadě i těm, kteří v zázemí 
chystali občerstvení, a že o douzované párky, párky 
v rohlíku a palačinky byl velký zájem. Poděkování pa-
tří i SDH Hájov za zapůjčení časomíry a SDH Příbor 
za zapůjčení bariéry. 

FLORIÁNEK CUP
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JAK OSLAVILO MĚSTO PŘÍBOR MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ?
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ

Dalo by se říct, že dvěma akcemi.

V neděli 31. května uspořádalo v městském parku ve spo-
lupráci se střediskem volného času Luna Příbor DEN DĚTÍ. 

Zábavný den plný her a soutěží, kdy si děti mohly vyzkoušet 
dovednost chůze na  chůdách, střelbu z  luku, projet slalomo-
vou dráhu na koloběžce nebo trojkolce a na závěr dopoledních 
stanovišť poskládat puzzle. Ve  svých krátkých vystoupeních 
se představily děti zájmových kroužků. Nechybělo ani oblíbené 
malování na obličej. 
Mezi dětmi se procházeli v průběhu celé akce tři krásní velcí 
maskoti Ovečka Shaun, klaun a Šmoula. 
V odpoledním programu si  děti na  stanovištích „z pohádky 
do  pohádky“ vyzkoušely zručnost a  šikovnost při dobývání 
hradu, skládání pohádkových kostek a házení obručí na dračí 
hlavy sedmihlavému drakovi. Po celou dobu akce děti skákaly 
na nafukovacích atrakcích a mohly si z barevného písku vytvo-
řit obrázek v rámci pískohraní.
Dne dětí se v době od 10 do 14 hodin zúčastnili také poskytova-
telé sociálních služeb ve městě a zástupci Všeobecné zdravotní 
pojišťovny.  Všeobecná zdravotní pojišťovna, která mimo jiné 
představila Klub pevného zdraví VZP, si pro zájemce připravila 
bezplatné měření svalů, tělesného a viscerálního tuku a měře-
ní krevního tlaku. 
Činnost sociální služby - domova pro seniory prezentovala ve-
doucí sociálního úseku Domova Příbor, příspěvkové organizace. 
Zástupci služeb sociální péče z domova pro seniory si pro ná-
vštěvníky Dne dětí připravili zábavnou variantu mini kuželek, 
která zpestřuje volné chvilky seniorů v domově a která také při 
prezentaci pobavila děti a dospělé. 
Pečovatelskou službu v terénu a v domech s pečovatelskou služ-
bou v  Příboře, včetně domácí zdravotní péče, představovala 
zástupkyně Diakonie ČCE – střediska v Ostravě, Pečovatelské 
služby Příbor. 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, 
detašované pracoviště Nový Jičín, představovalo osobní asisten-
ci pro osoby se zdravotním postižením a Občanskou poradnu 
Nový Jičín, kontaktní místo Příbor, kde se občané mohou do-
tazovat na sociálně právní poradenství v oblastech pracovního 
nebo rodinného práva, zadluženosti, exekucí a na další sociál-
ně právní otázky.  
Jako každým rokem byla pro malé i velké návštěvníky připravena 
zajímavá prezentace potřebných a praktických pomůcek, které 
klientům se zrakovým postižením zapůjčuje Sjednocená orga-
nizace nevidomých a slabozrakých ČR, detašované pracoviště 
Nový Jičín. Tato organizace rovněž svým klientům poskytuje 
sociálně právní poradenství včetně organizování sportovních, 
vzdělávacích a poznávacích akcí. 
Sociální pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Příbor v průběhu dne dospělé zá-
jemce informovaly o  sociálních 
službách v Příboře a okolí. Mimo 
jiné představovaly Senior sle-
venky pro seniory starší 55 let 
a Euroklíč, který mohou při ces-
tování nejen v  České republice, 
ale v řadě jiných zemích Evropy, 
používat osoby se zdravotním po-
stižením a rodiny s dětmi do tří let 
věku dítěte. Rovněž se objevovaly 
dotazy pro přijetí do domů s pe-

čovatelskou službou, na tísňovou péči aj.  
Zlatým hřebem akce Den dětí byl v 17 hodin koncert zpěvačky 
Ewy Farne s kapelou. Skvělé vystoupení, ve kterém zazněly nové, 
ale i dobře známé písně, vidělo odhadem 2000 lidí. Po koncertě 
se Ewa Farna se svými fanoušky fotila a proběhla autogramiáda.
Dopoledními a odpoledními soutěžními stanovišti prošlo více 
jak 700 dětí.
Velké poděkování patří Luně, SVČ Příbor za  vynikající spo-
lupráci, vystupujícím za  skvělé výkony, Technickým službám 
za  technickou přípravu a  úpravu parku a  všem pořadatelům 
za spolupráci.
Akce DEN DĚTÍ 2015 bude patřit mezi ty velmi vydařené také 
díky krásnému slunečnému počasí.

Přímo na Mezinárodní den dětí 1. června se město Příbor 
zapojilo do Mírového běhu 2015, mezinárodního štafetového 
běhu s  hořící pochodní PEACE RUN. Příborští představitelé 
města v čele s paní místostarostkou Danou Foriškovou, žáci ZŠ 
Jičínské, členky basketbalového klubu, florbalisté a občané města 
přivítali běžce ve 12:15 hod. ve Větřkovské ulici. Po srdečném při-
vítání a převzetí štafety skupina běžců v čele s Danou Foriškovou 
pokračovala Nádražní ulicí na náměstí S. Freuda. Zde účastníky 
štafetového běhu vítala Školní kapela ZŠ Jičínské, žáci škol Npor. 
Loma a Jičínské, zahraniční studenti projektu EDISON, studenti 
Masarykova gymnázia, občané města, zaměstnanci městského 
úřadu  a starosta města Bohuslav Majer, který v krátkém uví-
tacím projevu zmínil mimo jiné nutnost vzájemné tolerance, 
přátelství a míru, zvláště v dnešní době, kdy na mnoha místech 
naší planety probíhají lokální válečné konflikty. 
Rovněž účastníci mezinárodního štafetového běhu pozdravi-
li všechny přítomné, připomněli význam Mírového běhu i to, 
že se běží přes 140 zemí světa. Jednotliví běžci pozdravili děti, 
žáky a přítomné ve svém rodném jazyce a děti měly za úkol po-
znat, z které země k nám zavítali. Děti poznaly běžce pocházející 
např. z Anglie, Indie, Slovenska, Ruska, Makedonie a Rakous-
ka. Zdravici přednesli rovněž zahraniční studenti z  projektu 
EDISON.
Přítomní na náměstí využili možnosti podržet si hořící pocho-
deň a vyslovit přání svobody a míru.
Příjemnou atmosféru krátkého zastavení Mírového běhu v Pří-
boře doplnilo skvělé vystoupení dětí Školní kapely ZŠ Jičínské 
Příbor. 
Ve 13 hodin převzali od starosty města mírovou pochodeň žáci 
ZŠ Npor. Loma a spolu s dalšími běžci pokračovali z náměstí 
Místeckou ulicí a ulicí 9. května. Tady předali pochodeň běž-
cům Mírového běhu, kteří běželi přes Skotnici dále do Ostravy 
a Českého Těšína.

Děkujeme všem, kteří jste svou účastí na této akci přišli pod-
pořit svobodu, toleranci a porozumění ve společnosti.

Foto: Ing. Jaromír Kavan 
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Na účastníky a  vítězné 
autory mezinárodní výtvar-
né soutěže  - MŮJ SEN - MY 
DREAM  čekala v  letošním 
roce 25. výročí Společnosti 
Sigmunda Freuda širší pro-
gramová nabídka. Ti, kteří 
„si přivstali“ a  přicestovali 
do našeho Příbora již ráno, 
měli možnost  si poslechnout 
pravidelné muzicírování 
první sobotu v  měsíci – 
tentokrát ne před rodným 
domem Sigmunda Freu-
da, jak byl projekt původně 
zamýšlen, ale přímo před 

radnicí, kde se  již 
připravovala výstava 
vítězných  a nejzají-
mavějších snových 
výtvarných prací.

Po hudební pro-
du kci  se  zájemci 
mohli vydat s panem 
Igorem Ja lůvkou  
na  procházku měst-
skou památkovou 
rezervací. Polední 

pauzu návštěvníkům krátil chvíli čekání pod žhavým sluncem 
muzikant hrou na valašské gajdy. 

FREUDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVAL opět vhodně „zará-
moval“ slavnostní vyhlašování vítězů této mezinárodní soutěže 
výtvarných prací, která letos již neuvěřitelných 19 let připomíná 
na mnoha školách v ČR i v zahraničí, že ne Vídeň, ale Příbor je rodiš-
těm Sigmunda Freuda. Na závěr si mohli návštěvníci za doprovodu 
pana Jana Monsporta pro-
hlédnout Příbor a  jeho 
okolí z  ptačí perspektivy 
– z  věže kostela Naroze-
ní Pannz Marie. Autorka 
a  organizátorka projektu 
děkuje vedení Základní ško-
ly Jičínské i členkám poroty 
- Mgr. Liškové a Mgr. Reč-
kové, panu Igoru Jalůvkovi 
a  panu Janu Monsportovi 
za  příkladnou spolupráci. 
O  zdařilou fotodokumen-
taci se  letos postaral tým 
fotografů ve  složení paní 
Olga Valuchová a Stanislava 
Slováková, pánové Lubomír 
a Jiří Jurečkovi. Srdečný dík.

Doprovodné foto: 

Lubomír Jurečka 

SETKÁNÍ VETERÁNŮ

NÁVŠTĚVA KOPŘIVNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ V PAŘÍŽI

PŘÍBOR  MĚSTO SNOVÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ

mjr. Ladislav Jerguš

Za PSK Radka Butková

Mgr. Marie Šupová, Společnost S. Freuda

V pátek 15. května proběhlo v restauraci Na Fojtství v Šeno-
vě u Nového Jičína setkání veteránů války, členů Československé 
obce Legionářské jednoty Nový Jičín a  členů Českého sva-
zu bojovníků za  svobodu za  účasti předsedy ÚV ČSBS plk. 
Ing.  Jaroslava Vodičky, generálního konzula Ruské federace 
A. J. Šaraškina a starostů měst okresu Nový Jičín.

V rámci tohoto setkání odevzdal generální konzul pan Ša-
raškin osmi veteránům, účastníkům bojů II. světové války, 
Pamětní medaili u příležitosti 70 let od vítězství v této válce. 
Mezi vyznamenanými byla i  paní Božena Foltová, obyvatel-
ka Příbora. Mezi prvními gratulanty byl starosta Příbora, pan 
Ing. Bohuslav Majer.

Rodina paní Foltové žila na svém statku na okraji Trnávky. 
Této polohy využilo vedení jedné odbojové skupiny ke  svým 
schůzkám a  plánování svých protinacistických akcí. Po válce 
vyšlo najevo, že na Ostravsku řádili konfidenti gestapa, a  tak 
se stalo, že se gestapo dovědělo o odbojové činnosti u Foltových. 
Oba rodiče paní Boženy za to zaplatili svým životem.

Paní Foltová žije již několik let v Domě pečovatelské služ-
by v Příboře na Jičínské ulici. V prosinci se bude dožívat 87 let 
a můžeme ji vídat, když při každé vzpomínkové slavnosti poklá-
dá kytičku k pamětní desce nebo památníku. Je členkou ČSBS.

V rámci programu setkání obdrželi Pamětní medaili ČSOL 
plk. Bohumil Vlach a mjr. Ladislav Jerguš.

Ve dnech 3. 6. - 8. 6. 2015 se na pozvání přátel z družební-
ho města Trappes uskutečnila plánovaná návštěva Pěveckého 
sdružení Kopřivnice a PS Gaudium pod vedením paní Evy Paj-
dlové a Věry Michálkové do Paříže. Hostitelé nás přijali vřele, 
ubytovali nás v  rodinách a  zajistili nám bohatý doprovodný 
program. V průběhu pobytu jsme si v Paříži prohlédli Vítězný 
oblouk, prošli se známou Champs Elysées, navštívili katedrálu 
Notre Dame, Louvre a jiné památky. Náročný den jsme zakončili 
plavbou lodi po Seině, odkud se nám naskytl nádherný pohled 
na nábřeží se všemi významnými budovami - Muzeem Orsay, 
Palácem Spravedlnosti nebo jedinečnou stavbou Eiffelovy věže. 
Další den nám hostitelé ukázali zámek ve Versailles s jeho pře-
krásnými zahradami.

Vyvrcholením našeho pobytu byly dva koncerty, které 
se uskutečnily ve velkém sále města Trappes. Kopřivnické sbo-
ry uvedly dva rozličné programy, které byly publikem velmi 
příznivě a nadšeně přijaty. Na závěr koncertu jsme si společně 
zazpívali jednu českou a jednu francouzskou píseň. Naši hostite-

lé nás příjemně překvapili precizním nacvičením českého textu. 
Vystoupení se nesla v srdečné atmosféře a dojemné bylo i závě-
rečné loučení. Všichni účastníci a zvláště mladí zpěváci ze sboru 
Gaudium si ze zájezdu odnesli krásné zážitky, na které budou 
ještě dlouho vzpomínat. S našimi francouzskými přáteli bychom 
se měli setkat v příštím roce u nás v Kopřivnici.

Za vydařenou akci patří velký dík našim dirigentkám, paní 
Evě Pajdlové a paní Věře Michálkové a také nové předsedkyni 
PSK paní Marcele Šumberové. O bezpečnou jízdu se postarala 

firma Doprava Pa-
vel. Na závěr všichni 
účastníci zájezdu 
děkují Městskému 
úřadu v  Kopřiv-
nici za  umožnění 
a  zprostředkování 
návštěvy družební-
ho města.
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ČERVENEC 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

STŘEDA 1. 7. 2015
Zveme Vás na vernisáž výstavy Krajina Libora Buzka. Fotografi e 
dlouholetého člena Fotoklubu Příbor vystihují náladu fotografo-
vané přírody a  dokumentují zajímavá místa Slovenska a  Beskyd. 
Fotografování se věnuje už víc než 25 let.  Začátek v 17:00 hodin 
v Galerii radnice Příbor, výstava bude k vidění do 1. 9. 2015.

I v  letošním roce se v  rámci XXII. ročníku Mezinárodního hu-
debního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2015 uskuteční v Příboře 
hned 2 koncerty. První Komorní koncert se bude konat v refektáři 
piaristického kláštera 1. 7. 2015 od 18:00 hodin. V bohatém pro-
gramu v první části vystoupí Kubínovo kvarteto a Miroslav Bein-
hauer na klavír s programem Césara Francka Klavírní kvintet.
V druhé části v písňovém cyklu „Ej, srdénko“ Klementa Lavického 
vystoupí první dáma opery NDM Eva Dřízgová-Jirušová a  Lukáš 
Poledna na klavír. V Janáčkových vokálních skladbách z cyklu „Zá-
pisník zmizelého“ se představí výrazní absolventi a studenti ostrav-
ské pěvecké školy. 

SOBOTA 4. 7. 2015
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých muzi-
kantů se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin před radnicí na náměstí.

PÁTEK 10. 7. 2015
Druhým koncertem festivalu Janáčkovy Hukvaldy v Příboře bude 
koncert Wihanova kvarteta od 18:00 hodin v kostele sv. Valentina. 
Přední smyčcové kvarteto přednese skladby Ludwiga van Beetho-
vena, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. 
Předprodej vstupenek naleznete na  www.janackovyhukvaldy.cz 
nebo na www.ticket-art.cz. 
Od 22. 6. se vstupenky na oba koncerty prodávají také v městském 
informačním centru (MIC) Příbor. Počet vstupenek v předprodeji 
v MIC je omezen.

Na XXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčko-
vy Hukvaldy 2015 je významnou reprezentací města Příbora vy-
stoupení Dechového orchestru mladých Příbor. V koncertu velkých 
dechových orchestrů spolu s   Májovákem z  Karviné se  představí 
v sobotu 11. 7. 2015 od 18:00 hodin v letním amfi teátru hukvald-
ské obory.

SOBOTA 18. 7. 2015
Letní dopolední POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ absol-
ventů Masarykova gymnázia v Příboře se uskuteční před rodným 
domem Sigmunda Freuda v obvyklém čase od 9:30 do 11:30 hod. 
Přijďte si zpříjemnit sobotní ráno.

NEDĚLE 26. 7. 2015
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ - II. PŘÍBORSKÁ LÁVKA je název 
oblíbené letní akce pro celou rodinu, která se koná ve spolupráci 
s  městským koupalištěm. V  bohatém programu, který se  ponese 
v retro stylu a dle scénáře fi lmu Pelíšky, se můžete těšit na soutěže, 
dobové kostýmy, přejezdy po úzké lávce přes vodu bazénu, výtvar-
né dílny pro děti a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás od 13:00 hodin 
na  městském koupališti. Podrobnosti jsou uvedeny na  webových 
stránkách města a na barevném plakátu v  tomto Měsíčníku. Děti 
a okostýmovaní dospělí mají vstup zdarma.

Na všechny kulturní akce pořádané městem Příborem jste srdečně 
zváni.
Změna programu je vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME:
Kinematograf bratří Čadíků k nám přijede v období 8. 8.−11. 8. 
2015, fi lmy Tři bratři, Hodinový manžel, Vejška a  Fotograf 
se budou promítat opět na náměstí Sigmunda Freuda vždy po se-
tmění v cca 21:30 hod.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piaristický klášter, P íbor 

KOMORNÍ KONCERT 
Kubínovo kvarteto, Eva D ízgová, Václav ížek, 

So a Jungová, L. Jakubcová, M. Gurba ová, 
N. Flórová – zp v, L. Poledna, M. Beinhauer – klavír 

 

Program: 
Klement Lavický – Cyklus „Ej, srdénko“ 

L. Janá ek: Zápisník zmizelého  
C. Franck – Klavírní kvintet 

 

 
 

Kostel sv. Valentina, P íbor 
WIHANOVO KVARTETO 

Beethoven op. 18 . 6, Janá ek 2. sm. kvartet, 
A. Dvo ák Es Dur (Slovanský) 

 
 

P edprodej vstupenek naleznete na  
 www.janackovyhukvaldy.cz 

a www.ticket-art.cz. 
Od 22. ervna se budou vstupenky na oba koncerty 

prodávat také v m stském informa ním centru P íbor.         
Po et vstupenek v p edprodeji v MIC je omezen. 
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St eda 1. ervence od 17:00 hod. 
Vernisáž výstavy Krajina Libora Buzka. 
Výstava bude k vid ní do 1. zá í 2015. 
Galerie v radnici otev ena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, t, t, pá: 8:00 – 14:00 h 

M sto P íbor 
St eda 1. ervence od 18:00 hod. 
JANÁ KOVY HUKVALDY 2015 
Komorní koncert v rámci XXII. ro níku     
MHF Janá kovy Hukvaldy 2015.  

M sto P íbor 
tvrtek 2. ervence od 8:00 hod. 

FARMÁ SKÉ TRHY 
M sto P íbor, Technické služby m sta P íbora 

Sobota 4. ervence od 9:30 hod. 
PRAVIDELNÉ POULI NÍ HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ MLADÝCH MUZIKANT   

M sto P íbor 
Sobota 4. ervence od 20:00 hod. 
LETNÍ VE ER NA HÁJOV  
Výletišt  pod Obecním domem. 
Pátek 10. ervence od 18:00 hod. 
WIHANOVO KVARTETO 
V rámci XXII. ro níku Mezinárodního hudebního 
festivalu Janá kovy Hukvaldy 2015.  

M sto P íbor 
Sobota 11. ervence od 9:30 hod. 
LETNÍ DOPOLEDNÍ POULI NÍ HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ ABSOLVENT  MASARYKOVA 
GYMNÁZIA V P ÍBO E 

M sto P íbor 

KULTURNÍ PROGRAM  ČERVENEC

              

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V P ÍBO E 
Odd lení pro dosp lé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, t:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pá: 8:00 – 12:00 
Odd lení pro mládež: Út: 13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
FIT CENTRUM P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Pond lí - pátek:   9:00 – 21:00 hod.  
Úterý, tvrtek: 16:30 - 17:30 hod. FIT  

 556 722 092 
ODDÍL AEROBIKU TJ P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. d tský 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) 

t: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Tereza-fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. body ball+over ball (D) 

 724 963 164 
SAUNA P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po, t: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so:  15:00 - 21:00 hod. spole ná 

 607 714 277 
 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  
4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.    /30 minut !! 

 776 725 909, 608 738 793  
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Ji ínská 15, P íbor, Alpisport 1. patro 
Pond lí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Podrobné informace o akcích budou 

uve ejn ny na samostatných plakátech. 

Sobota 18. ervence od 16:00 hod. 
MYSLIVECKÝ LETNÍ VE ER 

Myslivecké sdružení P íbor I 
Sobota 18. ervence od 20:00 hod. 
LETNÍ VE ER NA HÁJOV  

Sbor dobrovolných hasi  Hájov 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 12. ervence 
ENKAUSTIKA JANY POVALOVÉ 
Malý výstavní sál. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Ned le 26. ervence od 13:00 hod. 
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
II. P ÍBORSKÁ LÁVKA 

M sto P íbor 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 6. zá í 
TRAMPING NA P ÍBORSKU 
Výstava v novaná trampingu v P íbo e, 
Kop ivnici a širším okolí. Velký výstavní sál.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA V P ÍBO E 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a t: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
RODNÝ D M S. FREUDA V P ÍBO E 

Duben - zá í: Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.  
Rodný d m S. Freuda  556 722 200 
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INZERCE

AMES, s. r. o., hledá 
do své provozovny v Sedlnici 534 

(pr myslová zóna Mošnov) 
pracovníky na následující  

pracovní pozice: 
 d lník pro montáž obal  

      v chrán né díln  invalid , 
na HPP, možno i na áste ný úvazek 

 d lník d evovýroby na DPP 

M sto P íbor a Technické služby m sta P íbora 
 

Vás zvou na 
 

FARMÁ SKÉ 
TRHY 

 

tvrtek 2. ervence 2015 
 

od 8:00 do 16:00 hod. 
nám stí Sigmunda Freuda v P íbo e 

 
 

Office: Masarykova 489, P íbor 742  58, Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862 
I O: 25 39 05 62, email: info@bavklubpribor.cz íslo ú tu: 271 286 370 297 / 0100

Zveme veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let na 

a spole enského chování 
Zahájení: pátek 25. zá í 2015 v 16:30 h 

v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská 

Kurzovné: 1.600,- K celkem 41 hod. 

V cen : 9 lekcí á 3 h = 27 h - vyu ovacích (vždy v pátek)  
 1 lekce á 4 h - P lkolona

1 lekce á 6 h - Kolona - sobota 28. listopadu 2015
Spole enský sál p i Základní škole Leoše Janá ka, Hukvaldy (Dolní Sklenov) 
1 Gastrolekce 4 h - stolování s rautem, spol. výchova, diskotéka

Absolventi mohou dále pokra ovat v našem „Tane ním klubu Lenka“ 
se zam ením hlavn  na latinsko-americké tance, sout žní tanec pár  i skupin. 

P ihlášky osobn  nebo on-line: www.kurz-tance.cz
P ihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz

LUNA P ÍBOR, SV
po ádá 24. 9. – 28. 9. 2015 zájezd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bratislava*Budapeš *Szentendre*Visegrad*Ost ihom*Györ*
Prohlídka m st, plavba po Dunaji, termály.

Cena: 5 300 K /dosp lí, 5 000 K /d ti do 15 let
V cen nocleh, snídan , pobytová taxa, doprava, plavba po Dunaji v Bratislav , pr vodce.

Informace a p ihlášky získáte v Lun P íbor, sv .
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256, e mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz
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KKamenictví 
T o m á š   H o r  á k 

Kop ivnice 

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

 
Nabízí: 

 kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 
  pomník  i zví ecích náhrobk  

 rekonstrukci stávajících 
   pomník  
 broušení teraca a jeho 

   impregnaci 
 sekání, pískování a opravy 

   písma (zlato, st íbro, bronz, 
   barva) 
 veškeré betoná ské  

  a likvida ní práce 
 prodej kompletního h bitovního  

  sortimentu, tj. vázy, lampy, 
fotosk í ky, fotokeramika, portréty a další 
 výrobu kuchy ských desek, parapet , prah , obklad  krb , gril , 

   schodiš  ad. 
 

ZDARMA p ijedeme po telefonické dohod  sjednat Vaši zakázku na 
Váš h bitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

 

HELP P J KA

P J KA PRO KAŽDÉHO

OSV , ZAM STNANCI, ID, SD, MD

5 000 – 50 000 K

P ÍKLAD:

10 000 K ZA 295 TÝDN

Tel: 778 411 168

Helpfinpujcka@seznam.cz
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