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Bylo krásné slunečné 
únorové ráno a městem se jako 
blesk šířila smutná zpráva. 
Nikdo jí nevěřil. Nikdo jí ani 
nechtěl věřit. Drnčely telefony, 
lidé se zastavovali, vzrušeně 
debatovali. Před polednem 
bylo jasno. Předchozí den 
26. února 2015 náhle zemřel 
Ing. MILAN STRAKOŠ , 
dlouholetý bývalý starosta 
města Příbora. O  pár dní 
později 5. 3. se s ním - s úctou, 
láskou a  pokorou - přišli 
rozloučit ti, kteří ho měli rádi 
nebo si ho vážili.

Milan Strakoš působil 
v čele města Příbora bez jednoho měsíce 25 let. 
Tímto počtem let předstihl v historii města do 
té doby nejdéle působícího starostu Františka 
Peřinu (2. pol. 19. století, první český starosta). 

10. února jsme se s panem Milanem Strakošem 
sešli, abychom „dali dohromady“ jeho životopis. 
Souhlasil. Věděl, že jednou, za mnoho let, 
životopis poslouží badatelům, historikům. Ani 
jeden jsme netušili, že poslouží tak brzy. 

Milan Strakoš se narodil 14. 9. 1950 
v  Ostravě jako prostřední ze tří dětí manželů 
Jana a  Drahomíry Strakošových. Celé dětství 
prožil s  rodiči, se svým bratrem a  sestrou 
v  Příboře. Po základní škole vystudoval SPŠS 
v  Kopřivnici. Poté pokračoval ve studiu na 
Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě 
strojní, obor technologické projekty. Končil 
státními zkouškami v roce 1974, ale vzdělával se 
dál. V roce 1984 byl společně s několika dalšími 
spolužáky prvním absolventem postgraduál- 
ního studia tehdy nového oboru - robotizace 
výrobních systémů. V té době už byl zaměstnaný 
a také ženatý. Domů z práce a ze školy se vracel 
ke své ženě Dagmaře a dceři Barborce. Ženil se 
v roce 1978.

Do svého prvního zaměstnání nastoupil 
do Hutního projektu Frýdek Místek. Pracoval 
zde jako projektant, záhy jako vedoucí projektu 
a  pak hlavní inženýr. „Na období v  Hutním 
projektu vzpomínám hodně rád. Ještě dnes 
chodím na různá setkání. Byla tam parta 
výborných lidí , pracovali jsme, vymýšleli , 

vynalézali, ale i  sportovali. 
Opravdu tvůrčí období,“ řekl 
s úsměvem Milan Strakoš ve 
svém loňském vzpomínání 
v  rámci projektu Muzea 
Novojičínska, p. o. a  LTV 
Příbor. Projekt nese název 
„Pamětníci píší a vyprávějí“. 

V  Hutním projektu se 
Ing. Milan Strakoš podílel 
na zpracovávání projek-
tových dokumentací velkých 
výrobních hal. Během let 
1974–1989 se stal autorem 
a  spoluautorem 15 zlepšo-
v ac ích náv rhů v   r á mci 
projekční činnosti, z  toho 

tří patentů v oblasti manipulace s  rozměrným 
materiálem.

I v té době - vlastně už od svého útlého dětství 
- se věnoval sportu. Miloval kopanou - hrál ji do 
odchodu na vysokou školu. Jeho vášní ale byl 
stolní tenis. Tenis ho učil hrát otec. Pak chodil do 
Sokola a od 10 let už hrál v tělovýchovné jednotě. 
Hrál za Příbor na úrovni divizních přeborů České 
republiky. 5x získal titul přeborník okresu Nový 
Jičín. A  až do roku 1990 byl trenérem tenistů 
tehdy excelujících v II. třídě soutěže. Stolní tenis 
hrál celý svůj život. 

S  tréninkovou činností musel skončit ve 
chvíli, kdy byl zvolen starostou Příbora. Stalo 
se tak po podzimních komunálních volbách 
v roce 1990. To už ale Milan Strakoš v čele města 
stál. Do funkce předsedy městského národního 
výboru byl jmenován tehdejší radou města 
14. prosince 1989. V  lednu byl do této funkce 
potvrzen a  město jako předseda národního 
výboru vedl do prvních komunálních voleb, kdy 
byl zvolen starostou. „Vždycky jsem rád pracoval 
s lidmi a Příboráci mě už znali z práce s dětmi, 
ze sportu, z kroužků, tak jsem do toho šel. A rád, 
přiznávám,“ řekl ve svém vyprávění. 

Na dobu plnou euforie a  dobré nálady 
v prvních dvou volebních obdobích po prvních 
komunálních volbách v  r. 1990 vzpomínal 
vždycky velmi rád. Vzpomínal rád na lidi, kteří 
s  ním v  té době spolupracovali na radnici, na 
členy všech organizací, na jejich nadšení, elán, 
pracovitost. Měl prostě tu dobu rád. Když o ní 
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vyprávěl, usmíval se. Tehdy ještě netušil, že v čele města zůstane po 
celých 6 volebních období. Každé z nich bylo - podle jeho slov - o něco 
obtížnější a náročnější. Euforie mizela a tvrdé práce přibývalo. Ale 
protože té se Milan Strakoš nikdy nebál a i když už v té době měl 
dvě děti - do rodiny přibyl syn Přemysl, šel do toho naplno. Po letech 
řekl: „Obětoval jsem hodně z rodinného života. Tato práce - to není jen 
být v Příboře. Město se musí zapojit do spolků, sdružení, budovat si 
v nich místo. Je to práce od rána do večera, pravidelně soboty, neděle. 
Kolikrát nám to ovlivnilo dovolenou. I děti tím byly ochuzené. Každý, 
kdo to chce dělat, musí vše pořádně zvažovat.“

Když se vrátíme zpět ono téměř čtvrtstoletí, ani jinou možnost, 
než tvrdě pracovat, Milan Strakoš neměl. Město se stalo v roce 
1989 městskou památkovou rezervací, bylo třeba začít s opravami 
domů, s opravami kostelů, s opravou kláštera - největší budovy 
památkové rezervace. Brzy se dokončilo koupaliště a  podařilo 
se rozjet jeho provoz. V  Příboře scházela hala pro sportovce, 
postavila se v roce 1991. (O pár let později i zásluhou pana starosty 
byla vystavěna hala u Masarykova gymnázia.) Dokončily se domy 
s pečovatelskou službou, v roce 2000 se rekonstruovalo náměstí, 
byl zprovozněn obchvat Příbora. Na to všechno byl Milan Strakoš 
hrdý. Měl také velkou radost z probíhající opravy klášterní zahrady 
i  opravy Kulturního domu. A  co zvlášť ho těšilo? Za pouhých 
5 měsíců se v roce 2006 podařilo opravit rodný dům Sigmunda 
Freuda. Říkal, že jednou to Příboráci ocení. 
Sám byl členem Společnosti Sigmunda Freuda, předsedou Nadačního 
fondu Rodný dům Sigmunda Freuda. 

Z  akcí v  Příboře si cenil nejvíce oslav 150. výročí narození 
Sigmunda Freuda se slavnostním otevřením rodného domu slavného 
psychoanalytika a  s  návštěvou prezidenta republiky a  nejbližší 
Freudovy rodiny v  čele s  jeho pravnučkou paní Jane MacAdam 
Freud. Věděl, že akce proběhla úspěšně jen díky řadě zapálených 
lidí. A že jich v organizačním týmu bylo! Byl na ně pyšný. Byl pyšný 
na vedoucí kroužků, organizací, oddílů, institucí, byl pyšný pokaždé, 
kdy se ukázalo, že Příbor je městem schopných a pracovitých lidí.

Stejné pocity měl v  roce 2010. V  Příboře tehdy proběhlo 
Národní zahájení Dnů evropského kulturního dědict v í 
s  návštěvou ministra kultury, starostů z  celé republiky 
a zástupců Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
Právě v  tomto Sdružení měl Příbor významné postavení, byl 
členem předsednictva a  právě toto Sdružení ocenilo Příbor 
jako finalistu soutěže Historické město roku 2012. Příbor se 
ale neztratil díky Milanu Strakošovi ani v dalším sdružení - ve 
Svazu měst a obcí České republiky. 

Nejen spolupráce měst a  obcí v  rámci republiky, ale také 
spolupráce s německým Rehlingen - Siersburgem a později s polským 
Przedborzem patřily ke starostování Milana Strakoše. Představitelé 
obou družebních měst se účastnili významných událostí v Příboře, 
hudebních festivalů i oslav. 

Na zdar mnoha akcí v  Příboře měla vliv i  podpora velkých 
a menších společností v Příboře a v nejbližším okolí, s těmi všemi 
vždy jednal pan starosta a jednal úspěšně. Bez finančních darů firem 
městu by se neobešla žádná z velkých akcí města. 

Za svůj život získal Milan Strakoš řadu ocenění: v  r. 1998 - 
po povodních - Čestní uznání předsedy vlády, v  r. 2004 Čestnou 
medaili Ministra vnitra a  Čestnou medaili Vojenského sdružení 
rehabilitovaných. Obdržel i ocenění Svazu letců ČR Za zásluhy. Co 
nikdy nezískal? Cenu obce, ani Čestné občanství. Udělení těchto cen 
může navrhnout kterýkoli občan Příbora. Navrhla jsem tedy udělení 
Čestného občanství města Příbora Milanu Stakošovi in memoriam. 
Tento titul se uděluje lidem, kteří se významnou měrou zasloužili 
o rozvoj města. Návrh projedná komise pro občanské záležitosti a pak 
postoupí, nebo ne k jednání zastupitelstvu města.

Byla toho spousta, co se za posledních 25 let v Příboře díky Milanu 
Strakošovi a  díky jeho spolupracovníkům v  zastupitelstvu města 
výrazně změnilo, změnilo k lepšímu. Sám pracoval pilně a s plným 
nasazením, do 6. 11. 2014 jako starosta města a naposledy jako člen 
zastupitelstva, předseda kontrolního výboru, člen výboru Tělový-
chovné jednoty. Byl léta aktivním členem Místního sdružení ODS.

Aktivně se snažil věnovat i některým svým koníčkům - tenis 
už soutěžně nehrál, ale věnoval se mu rekreačně. Sport k Milanu 
Strakošovi neodmyslitelně patřil. Měl rád historii svého rodného 
města, sbíral vše, co s ní souviselo - pohlednice, dokumenty. Stále 
častěji fotil. Poprvé fotografoval ještě na základní škole ve fotokroužku 
s panem učitelem Loukotkou. K těmto začátkům se znovu a rád vrátil. 
Nejraději fotil Příbor - momentky z akcí, ale i budovy, zákoutí, uličky 
pod kostelem. Tato nově objevená záliba souvisela s  jeho plánem 
napsat a vydat knihu o Příboře - o právě uplynulém čtvrtstoletí, a já 
dodávám - o období, kdy se sám nesmazatelně zapsal do dějin města. 

S hlavou plnou plánů a nových nápadů, jak zviditelnit město Příbor, 
jak ho dál rozvíjet - třeba vedením malých stolních tenistů a jejich 
postupem do vyšší soutěže, založením takzvané letopisecké skupiny 
přátel historie Příbora, vydáním publikace o městě, zřízením malého 
příborského archivu atd.... náhle 26. února 2015 zemřel. Zemřel nejen 
bývalý starosta Příbora, zemřel dědeček dvou vnoučat. Těšil se, že 
bude mít na ně konečně více času, a těšil se, až trochu vyrostou a bude 
s nimi chodit na výlety a třeba i hrát stolní tenis... Milan Strakoš zemřel 
nečekaně a předčasně. V září by oslavil 65. narozeniny.

Všichni víme, že nikdo z nás není bezchybný. Nikdo z nás nemůže 
říci, že za 25 let své práce se nikdy nezmýlil. I to k našim životům 
patří. Také bývalý pan starosta věděl, ohlédl-li se zpět, že by leccos 
udělal jinak. Jedno je ale jisté - Milan Strakoš zůstane v srdcích svých 
nejbližších, v srdcích přátel a kamarádů a v myslích obyvatel napořád 
spojený se svým městem - s Příborem. Nikdo ho nikdy nenahradí. 
Mnohým z  nás budou scházet jeho zkušenosti, profesionalita, 
odbornost, jeho klid i nadhled při řešení situací, pohled pokerového 
hráče, z něhož se ne vždy dalo vyčíst, co si myslí, a též jeho úsměv 
pod knírem, když byl spokojený. 

Děkuji Vám mnohokrát za mnoho hezkých, i  když smutných 
mailů a reakcí na naše pořady v Local TV věnované bývalému panu 
starostovi. Na závěr mi dovolte jednu z reakcí citovat. Paní Dagmar 
Tobolová napsala: „Té smutné zprávě nemohu pořád uvěřit. Pan 
starosta Strakoš tolik toho udělal i pro náš Prchalov!  Pro mne je 
svým vystupováním, pracovitostí, vstřícnou povahou příborským 
Václavem Havlem!“

Foto: Kamila Návratová, 2014, EHDFoto: Rudolf Jarnot, 15. 2. 2015, Valentinská pouť
Foto: Pavel Nedoma, 2010,
M. Strakoš v nově otevřené knihovně
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I MÍSTNÍ ČÁST PRCHALOV VZPOMÍNÁ NA SVÉHO 
STAROSTU MILANA STRAKOŠE

Hugo Jahn, Dagmar Tobolová, kronikáři obce

Ve svém působení jako starosta města měl Ing. Milan 
Strakoš také nesmazatelný podíl na rozvoji Prchalova. Chápal 
potřeby občanů Prchalova a vždy se snažil jejich požadavky 
podpořit a dle možností realizovat. Touto jeho iniciativou došlo 
k významnému rozkvětu a modernizaci naší obce za jeho 25leté 
působení ve funkci starosty města. Toto chceme připomenout 
výčtem nejdůležitějších událostí z místní kroniky:
1992: Zástupci města v čele s  Ing. M. Strakošem přislíbili 
občanům na veřejné schůzi, že začnou jednat o plynofikaci obce.
1993: Proběhla generální oprava místního rozhlasu - vyměnilo se 
venkovní vedení v zadní části obce a instalovala se nová výkonnější 
ústředna.
1996: Po řadě jednání bylo na začátku roku vydáno stavební 
povolení, následně schváleny potřebné finanční prostředky a do 
konce června mělo být plynové vedení hotovo. Nakonec se po 
opakovaných urgencích vůči dodavatelské firmě mohli občané 
napojovat na hlavní plynový řad od konce října 1996.
Ještě v tomto roce došlo i k pokládce hlavního telefonního kabelu 
a všichni zájemci se mohli okamžitě připojit k telefonní síti.
1997: Začala generální oprava elektrického vedení, byla postavena 
nová trafostanice a nové betonové sloupy se 70 světelnými body. 
V tomto roce probíhala při rozšíření silnice I/48 rekonstrukce 
podchodu a při jednáních se podařilo s prováděcí firmou dohodnout, 
že bude zajištěn nouzový průchod podchodem a ne jeho uzavření.
1998: Starosta města Ing. M. Strakoš předával na slavnostní schůzi 
k dvousetletému výročí Prchalova zasloužilým občanům „Pamětní 
listy města Příbora“, součástí oslav bylo i vysvěcení kříže u kaple 
a odhalení obelisku, darovaného městem.
1998: Po nutných formalitách a získání potřebných finančních 
prostředků z rozpočtu města se podařilo do klubovny hasičské 
zbrojnice zavést plyn a instalovat nové topení.
1999: Ing. M. Strakoš spolu s  tehdejším místostarostou 
Ing. Bedřichem Turkem iniciovali návrh na zpracování projektové 
dokumentace „Program obnovy venkova“, který zachycoval 
současný stav naší obce a především navrhoval směr, jak se má 
obec dále rozvíjet a podle aktuálních potřeb stanovil konkrétní 
úkoly k obnově a rozkvětu obce.
1999: Položením panelového chodníku na Bílovecké cestě vedoucí 
k zastávce ČD ve Skotnici a následným zabudováním 6 betonových 
sloupů s osvětlením došlo k významnému zlepšení dosavadní situace.
2000: Po dlouholetém úsilí se podařilo zavést do hasičské 
zbrojnice vodovodní přípojku včetně vodoinstalace do klubovny 
a  odpadu do kanalizace. Dále v  tomto roce provedla odborná 
firma překrytí prodejního stánku na výletišti hliníkovým plechem 
včetně výměny okapových žlabů a svodů.
2001: Povedl se prosadit požadavek osadního výboru a  bylo 
provedeno vodorovné vyznačení odbočovacího pruhu na 
křižovatce ve Skotnici u mlýna s následným osazením dopravních 
značek v obou směrech, což výrazně přispělo k bezpečnějšímu 
odbočování na Prchalov.
Při sněhové kalamitě na konci roku 2001 se stal Prchalov 
neprůjezdným a na pomoc musela být povolána těžká technika.
2002: V polovině roku byla zahájena generální oprava Bílovecké 
cesty – provedlo se oboustranné vyčištění a prohloubení příkopů, 
vykácení náletových křovin a položení nového asfaltového koberce 
od podchodu až po křižovatku hlavní cesty.

Na konci roku se poprvé ve středu obce rozzářila vánoční výzdoba.
2003: Kancelář OV byla vybavena počítačem s  napojením na 
internet pro veřejnost.
V červnu se konalo slavnostní otevření nově vybudovaného 
asfaltového hřiště, následovalo vysázení živého plotu a v dalším 
roce 2004 se pokračovalo výstavbou dřevěného skladu na 
sportovní nářadí, centrálním osvětlením, oplocením celého 
areálu a instalováním dětských houpaček a prolézaček, stavbou 
ruské kuželny. Mrazivé počasí umožňuje i další využití tohoto 
areálu - jako kluziště.
2005: Po složitých jednáních bylo rozhodnuto, že budování 
chodníku v obci se bude provádět po etapách. Hned v tomto roce 
začala I. etapa. Přitom se řešil letitý problém nízkého tlaku vody ve 
vodovodním řadu v zadní části obce. Za účinné pomoci starosty 
Ing. M. Strakoše se podařilo prosadit u Vodovodů a kanalizací 
výstavbu nové tlakové stanice.
2006: Díky finančním prostředkům od farního úřadu, z rozpočtu 
města, z  dobrovolných sbírek a  darů od občanů mohla být 
provedena oprava místní kaple a  v  létě se konala slavnost 
k 70. výročí od jejího postavení.
I v  tomto roce se podařilo získat z  rozpočtu města finanční 
prostředky na II. etapu budování chodníku v  obci, včetně 
vybudování osvětleného přechodu pro chodce. 
Další významnou událostí, která vedla k modernizaci obce, byla 
montáž zařízení pro bezdrátový dálkový přenos zpráv městského 
rozhlasu do ústředny místního rozhlasu. Naopak špatnou 
zprávou bylo oznámení, že při rozšíření rychlostní silnice I/48 
bude souběžně s touto silnicí vedená obslužná komunikace přes 
Prchalov. Po sepsání petice našimi občany a dalších složitých 
jednáních na ŘSD, kde starosta Ing. M. Strakoš nekompromisně 
obhajoval požadavky občanů, bylo od tohoto záměru upuštěno.
2007: Spotřební družstvo Jednota, které v  obci provozovalo 
obchod, ukončilo náhle svoji činnost a nabídlo objekt k prodeji. 
Bylo nutné opět vyvolat jednání a  požádat město, aby budova 
zůstala zachována pro potřeby obce. To se podařilo, i  když 
dokončení budování chodníku v obci se tím posunulo na další 
rok 2008.
2008: ZM schválilo pro místní část Prchalov dosud nejvyšší 
částku: 2,7 mil. Kč, a to na dobudování chodníku, na doplatek 
na koupi budovy bývalé Jednoty, na opravu propadlé místní 
komunikace v  Boroveckém kopci, na dotaci na koupi nového 
hasičského auta, dále příspěvek na výměnu oken v  hasičské 
zbrojnici a  na zpracování projektu pro rekonstrukci bývalé 
prodejny. Všechny uvedené akce se v průběhu roku 2008 a 2009 
úspěšně realizovaly.
2010: Za podpory starosty města –finančními prostředky 
z rozpočtu města, přispěním místního SDH i osadního výboru 
a  hlavně brigádnickou pomocí občanů započala výstavba 
pergoly na místním výletišti, která byla slavnostně otevřena 
v srpnu 2010.
2011: Naproti Pneuservisu p. Josefa Jahna se začala po dlouhé 
době od návrhu budovat zastávka pro cyklisty s  vyhlídkou na 
Beskydy. V blízkosti byly vybudovány i nové autobusové zastávky 
a obcí začala projíždět nová autobusová linka.
2013: Proběhla realizace úpravy autobusové zastávky „U Simprů“ 
ve směru na Příbor. Zároveň byl u  kaple zprovozněn nový 
nasvětlený přechod pro chodce.
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Z JEDNÁNÍ RADy MěSTA PřÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

7. schůze RM dne 23. února 2015 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Vzala na vědomí informaci z  valné hromady Občanského 

sdružení Klokočov a setkání občanů Klokočova dne 31.01.2015 
o stažení žádosti o zřízení Osadního výboru Klokočov, podané 
dne 06. 11. 2014.

- Rozhodla o  realizaci nákupu plynu pro město Příbor, jeho 
příspěvkové organizace a SMMP, s. r. o. na období 01.01.2016 - 
31. 12. 2016 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy 
Kladno.

- Schválila Slezské diakonii, středisko EDEN Nový Jičín, denní 
stacionář, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín, zřizovatel Slezská 
diakonie, IČ: 654  685 62, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, 
z  rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, na  poskytování 
sociálních služeb finanční dar ve výši 5.000 Kč. 

- Uložila zveřejnit na místě obvyklém výzvu ke zpracování 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1304 - 
1308 ul. Fučíkova v Příboře“.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města vypůjčit 
Občanskému sdružení Klokočov část pozemku parc. č. 556 
v k. ú. Klokočov u Příbora dle stanovených podmínek.

- Doporučila ZM schválit 1. změnu rozpočtu města Příbora na 
rok 2015 v následujících objemech:

Příjmy 154 237,10 tis. Kč

což je snížení oproti 
schválenému rozpočtu města 
Příbora na rok 2015 
o 7 992,90 tis. Kč

Výdaje 227 557,10 tis. Kč

což je zvýšení oproti 
schválenému rozpočtu města 
Příbora na rok 2015 
o 21 345,10 tis. Kč

Financování   73 320,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti 
schválenému rozpočtu města 
Příbora na rok 2015 
o 29 338,00 tis. Kč

v  členění a  finančních částkách dle předloženého návrhu 
1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2015.

- Vzala na vědomí informaci o  přípravě žádosti o  dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí na projekt Rozšíření svozu 
biologicky rozložitelného odpadu.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější na bídky k veřejné zakázce „Autobusová zastávka 
Příbor – Točna na silnici III/48012“, kterou podala firma 
V + V Saveko, s. r. o., Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice.

- Uložila hledat vhodnou lokalitu pro umístění tržnice v okolí 
náměstí S. Freuda.

- Vzala na vědomí informaci o počtu zapsaných dětí k povinné 
školní docházce od školního roku 2015/2016.

- Rozhodla nepodat žádost o dotaci na projekt Tajemná zahrada 
z důvodu nedostatku finančních prostředků.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2014.
- Schválila dle komisionářské smlouvy předložený Finanční plán 

údržby, oprav a investic DBF města na rok 2015 - změna č. 1.
- Schválila Směrnici č.  2/2015 k  zadávání veřejných zakázek 

s účinností od 24.02.2015.
- Rozhodla postupovat ve věci řešení zvukové a světelné techniky 

sálů Kulturního domu v Příboře dle předložené varianty C.
- Schválila přijetí finančních darů na zabezpečení slosovatelné 

sbírky XII. Valentýnského plesu města Příbora dne 07.02.2015.
- Schválila částku ve výši 40.000 Kč z výdajové části rozpočtu 

města Příbora na rok 2015, § 3635, položka - projekty všeobecně 
+ podklady pro dotace, a to na zpracování studie využití půdního 

prostoru Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 
pro umístění učeben.

- Vzala na vědomí žádost společnosti ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem 
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, o souhlas s instalací 
kogenerační jednotky do kotelny na ulici Lomené související 
s prodloužením nájemního vztahu.

- Doporučila se seznámit s  touto problematikou na výjezdním 
zasedání Zastupitelstva města Příbora v termínu 20.-21.03.2015 
za přítomnosti odborného zástupce společnosti ČEZ Energo, 
s. r. o., který objasní záměr společnosti.

- Doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM 
č.  34/8/5/2 ve smyslu změny termínu umístění turistického 
informačního centra v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda, 
a to se zahájením provozu TIC v turistické sezóně 2016.

- Schválila „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu města 
Příbora uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na 
pozemcích hospodářského subjektu.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2014 za 
Technické služby města Příbora.

- Vzala na vědomí průběžnou zprávu ve věci návrhů změn 
„Organizačního řádu MÚ“.

- Vzala na vědomí rezignaci členky Komise kultury a cestovního 
ruchu Bc. Šárky Gachové, DiS. ze dne 16.02.2015.

- Jmenovala členem Komise kultury a cestovního ruchu Mgr. Jana 
Ražnoka ode dne 24.02.2015.

8. schůze RM v  mimořádném termínu dne 12. března 2015 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Rozhodla odstoupit od registračního listu akce „Snížení 
energetické náročnosti objektu č.  p. 1346 na ulici Dukelské 
v Příboře, akceptační číslo projektu 14198433.

- Projednala opětovně z důvodu objektivních příčin (odstoupení 
od Dotace na zateplení bývalé ZŠ Dukelská) návrh 1. změny 
rozpočtu města Příbora na rok 2015, který byl předložen na 
7. schůzi Rady města Příbora dne 23.02.2015 pod bodem 7/16.
Tabulka:

Příjmy 150 066,10 tis. Kč

což je snížení oproti 
schválenému rozpočtu města 
Příbora na rok 2015 o 12 163,90 
tis. Kč

Výdaje 223 386,10 tis. Kč

což je zvýšení oproti 
schválenému rozpočtu města 
Příbora na rok 2015 o 17 174,10 
tis. Kč

Financování    73 320,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti 
schválenému rozpočtu města 
Příbora na rok 2015 o 29 338,00 
tis. Kč

9. schůze RM dne 17. března 2015 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:

 
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Vzala na vědomí stav budovy č. p. 55 v místní části Hájov - MŠ 

Hájov.
- Doporučila zastupitelstvu města přidělit finanční prostředky na 

opravy, údržbu a investice v hodnotě nad 40.000 Kč sportovním 
a zájmovým organizacím v roce 2015. 

- Doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu 
o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2014. 

- Schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady na projekt s názvem „Revitalizace zahrady piaristického 
kláštera“.
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Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

OBNOVA HERNÍCH PRVKŮ V PřÍBOřE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MěSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

- Schválila uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, na 
pozemek parc. č. 2914 zahrada o výměře 700 m2 v k. ú. a obci 
Příbor, k užívání jako zahradu, od 01.04.2015 na dobu neurčitou 
s roční výpovědní lhůtou ke dni 30.09. běžného roku, za roční 
nájemné ve výši 1.550 Kč, s každoročním navýšením o meziroční 
inflaci dle ČSÚ, splatné v jedné částce předem vždy k 31.01., mezi 
pronajímatelem městem Příborem a nájemcem paní Martinou 
Šmídovou, bytem U Tatry 1483, 742 58 Příbor.

- Schválila uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, na 
pozemek parc. č.  2202/5 orná půda o  výměře 283 m2 v  k.  ú. 
a obci Příbor, k užívání jako zahradu, od 01.05.2015 na dobu 
neurčitou s roční výpovědní lhůtou ke dni 30.09. běžného roku, 
za roční nájemné ve výši 890 Kč, s  každoročním navýšením 
o meziroční inflaci dle ČSÚ, splatné v jedné částce předem vždy 
k 31.01., mezi pronajímatelem městem Příborem a nájemcem 
panem Jiřím Kukolem, bytem Bezručova 666, 742 58 Příbor. 
Schválila směrnici Správy majetku města Příbora, s. r. o. 
č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek s účinností od 18.03.2015 
v předloženém znění.

- Uložila zařadit do návrhu I. změny rozpočtu města Příbora 
na rok 2015 finanční dar Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, 
Nerudova 7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633, ve výši 2.000 Kč 
na podporu organizace XXIV. ročníku dějepisné soutěže 
studentů gymnázií, která se uskuteční v  Chebu dne 
26. listopadu 2015.

- Schválila v souladu s Čl. XIV bodem d) Pravidel pro přidělování 
bytů ve vlastnictví města Příbora, v platném znění, pronájem 
obecního bytu č.  7, U  Tatry 1487, 742 58 Příbor paní Ewě 
Majchrak, bytem Štramberská 1352, 742 58 Příbor, za podmínky 
vrácení stávajícího pronajatého obecního bytu č. 10, Štramberská 
1352, 742 58 Příbor, zpět městu Příboru.

- Vzala na vědomí informace o průběhu zpracování strategického 
plánu města do roku 2020.

- Projednala návrh Banky projektů pro období 2015 –2018.

- Projednala návrh Akčního plánu pro léta 2015–2016.
- Schválila rozdělení VFP na prevenci kriminality pro rok 2015. 
- Schváli la přijetí f inančního daru ve výši 2.000 Kč od 

společnosti STAV MORAVIA, spol. s  r. o., se sídlem Jirská 
30, 702 00 Ostrava 1, na zabezpečení slosovatelné sbírky  
XII. Valentýnského plesu města Příbora dne 07.02.2015.

- Schválila přijetí finančního daru ve výši 1.000 Kč od společnosti 
Projekční a inženýrská činnost Groman, se sídlem Bezručova 
879, 742 13 Studénka, na zabezpečení slosovatelné sbírky 
XII. Valentýnského plesu města Příbora dne 07.02.2015.

- Schválila Smlouvu o  předávání informací o  odpadech mezi 
městem Příborem a  PARTR,  spol. s  r. o., se sídlem Všemina 
234, 763 15 Slušovice.

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit v řízení pro poskytování 
veřejné finanční podpory pro rok 2015 žadatelům o veřejnou 
finanční podporu pro rok 2015.

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit v řízení pro poskytování 
veřejné finanční podpory pro rok 2015 žadatelům o veřejnou 
finanční podporu – Granty pro rok 2015.

- Schválila v souladu s „Pravidly pro přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou ve městě Příboře“ přednostní přidělení 
bytu zvláštního určení č. 2, o velikosti 1+1, na ul. Čs. armády 
233, Příbor, panu Janu Lundovi, trvale bytem Příbor, náměstí 
Sigmunda Freuda 19.

- Rozhodla trvale umístit sochu sv. Jana Sarkandera před dům 
č. p. 42 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.

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

4. zasedání ZM v  mimořádném termínu dne 16. 2. 2015 
projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Rozhodlo o  odstoupení od realizace dotace na projekt 
„Transparentní a efektivní úřad města Příbor“ pod registračním 

číslem CZ.1.06/2.1.00/22.09584 podaného v  rámci výzvy 
22 Integrovaného operačního programu. 

Zpracováno dne: 18. března 2015

Na základě provedené revize herních prvků v  Příboře musely 
Technické služby města Příbora v  loňském roce na podzim nechat 
odstranit mnohé herní prvky. V některých lokalitách byly již staré 
nefunkční prvky nahrazeny zcela novými. Např. v  městském 
parku byla instalována prolézačka, houpadlo na pružině, kolotoč 
s  volantem a  sestava Flora. Na dětském hřišti U  Tatry se umístily 
herní prvky v podobě kovové závěsné houpačky, kovového lanového 
mostu, jednosedadlového a  dvousedadlového houpadla na pružině 
a  vahadlové houpačky. Rovněž se obnovila novými herními prvky 
lokalita v  ul. Štramberské, stejnými herními prvky jak na dětském 
hřišti U Tatry. Vybavení těchto třech lokalit novými herními prvky 
a dopadovými plochami stálo město celkem 600 tis. Kč, z toho 290 tis. 
Kč bylo čerpáno z dotace MPSV – ze soutěže Obec přátelská rodině 
a zbytek z rozpočtu města. Na základě uvedených financí je patrné, 
že se jedná o velmi finančně náročnou investici, a proto o umístění 
dalších herních prvků se velmi dlouze ve městě diskutovalo a přitom se 
přihlíželo i k dalším faktorům, např. k demografickému vývoji v dané 
lokalitě, případným investičním akcím, které by měly být uskutečněny 
v následujících letech, anebo využití stanovené lokality k ještě dalším 
účelům, nejenom pro umístění prvků pro malé děti.

Vzhledem k tomu, že město i pro letošní rok vyčlenilo v rámci 
rozpočtu další finanční prostředky, bylo stanoveno, že další lokalitou, 
která se vybaví novým herním prvkem, bude dětské hřiště v Myslbekově 
ulici, kde se umístí větší pyramida pro širší spektrum věkové skupiny 
dětí, hřiště se doplní novou lavičkou a odpadkovým košem. Ve Školní 
ul. budou opět nainstalovány opravené branky, obyvatelé dětského 
hřiště v Erbenově ul. se mohou těšit na opravenou skluzavku a hledají 
se možnosti na opravu povrchové plochy v  této lokalitě, která je 
mladými lidmi využívána pro basketbal. V lokalitě Klokočov (hřiště) 
se nainstalují také nové herní prvky. Ještě bude město muset umístit 
nové prvky v  lokalitě na sídlišti U  Tatry, ale vzhledem k  tomu, že 
v následujícím roce se zde bude provádět plynofikace, tak herní prvky 
se zde budou instalovat až v  roce následujícím. Maminky s  dětmi 
mohou využít pěkné herní prvky, které jsou nainstalované v otevřené 
zahradě Mateřské školy Pionýrů. Ve městě se ještě nacházejí plochy, 
jako např. v ul. Fučíkově, nebo ul. Štramberské (vedle technických 
služeb), které bychom ve městě chtěli využít ke sportovně relaxačním 
účelům. V nejbližších měsících se nebude do těchto lokalit prozatím 
nic umisťovat. Chceme je účelně využít.
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INFORMACE KE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VE MěSTě
Z KOMÍNŮ RODINNÝCH DOMŮ

OZNÁMENÍ KE KÁCENÍ DřEVIN V OCHRANNÉM PÁSMU 
DISTRIBUČNÍ SOUSTAVy NA POZEMCÍCH MěSTA PřÍBORA

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

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

V předchozím březnovém vydání Měsíčníku jsme občany 
seznámili s první a druhou částí informačního letáku - malého 
„rádce“ o správném způsobu otápění rodinných domů. Tyto části 
se týkaly dodržování zákonů o  ochraně ovzduší, o  odpadech 
a také možností získání dotací na osazení nízkoemisních automa-
tických kotlů pro otápění rodinných domů. V  tomto vydání 
Měsíčníku pokračujeme v  informování o  dalších předpisech 
a  možnostech, co udělat pro lepší ovzduší ve městě, dalšími 
částmi „rádce“.

3. část
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Jedná se o  nařízení vlády, které upravuje podrobnosti 
k zákonu č. 133/1985 Sb., je v platnosti od 1. 1. 2011.

Upravuje mimo jiné postup při provádění některých úkonů 
souvisejících s vytápěním rodinných domů, například:
1) čištění spalinových cest,
2) kontrol spalinových cest,
3) revizí spalinových cest.

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, 
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče 
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné 
provádět svépomocí. 

Pro kotle do 50 kW se čištění provádí: u kotlů na pevná paliva 
3x ročně, na kapalná paliva 3x ročně, u sezónního provozu 2x 
ročně, na plynná paliva 1x ročně.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, 
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Pro kotle do 50 kW se kontrola provádí u  všech výše 
uvedených druhů paliv 1x ročně.

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, 
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominic-

tví a která má zároveň některá další zvláštní oprávnění. Revize 
se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé 

stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i  při vzniku 

podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Shrneme-li, co je uvedeno výše, vyplývá pro vlastníky 
rodinných domů povinnost objednat si 1x ročně kontrolu spalinové 
cesty u  kominíka. V  případě nutnosti, tato oprávněná osoba 
rovněž může provést odborné pročištění spalinové cesty. Tato 
služba, dle neoficiální informace u některých oprávněných osob, 
může občana vyjít přibližně na částku 400,- až 500,- Kč. Rovněž 
při uvádění komína do provozu, případně z  dalších důvodů 
uvedených v nařízení, je nutno provést revizi komína, kterou je 
rovněž nutno objednat u oprávněných osob.

Adresy a  kontakty na některé držitele živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví, kteří mají oprávnění výše uvedené 
služby poskytovat, má zdejší úřad k  dispozici a  může o  nich 
poskytnout na požádání informaci. 

4. část
Internetový portál „Čisté nebe“

Na internetové stránce www.cistenebe.cz se můžete dovědět 
hodně zajímavého o kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Můžete si najít mapu, kam můžete umístit fotografii komína, 
který ve vašem okolí znečišťuje ovzduší. Smyslem je upozornit 
na znečišťovatele ovzduší, které je jinak dosti obtížné postiho-
vat. Stránka má adresu: www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html

Také je možno si zjistit aktuální stav ovzduší v Moravsko-
slezském kraji www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/
aktualni-stav-ovzdusi.

Od 23.03.2015 proběhne kácení vybraných dřevin ve 
vybraných lokalitách města Příbora. Jedná se o dřeviny, které 
jsou již v terénu barevně označeny značkou a jejich situace je 
znázorněna v přiloženém situačním snímku.

Předmětné kácení probíhá na základě oznámení o kácení, 
které bylo podáno společností FORESTER SERVIS, s. r. o., 
se sídlem Rybí 171, 742 65, IČ: 27789624 z  důvodu výskytu 
dřevin v trase a v ochranném pásmu plynovodního vedení. 
Společnost v jednání zastupuje na základě substituční plné moci 
společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno. 

Ke kácení dřevin v ochranném pásmu distribuční soustavy 
se z  hlediska zákona, č.  114/1992 Sb., o  ochraně přírody 
a  krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, 
a  vyhlášky č. 189/2013, o  ochraně dřevin a  povolování 
jejich kácení (dále jen „vyhláška“), vztahuje toto citované 
ustanovení: 

při kácení dřevin v  tomto případě lze postupovat dle § 8 
odst. 2 zákona. tj. podáním oznámení kácení u  příslušného 
orgánu ochrany přírody – MÚ Kopřivnice, odbor životního 
prostředí. Ovšem dle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky kácení 
dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu 
zařízení elektrizační a  plynárenské soustavy prováděném 
při provozování těchto soustav není zapotřebí doložení 
vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu 
oznamovatele k  příslušným pozemkům, včetně souhlasu 
vlastníka pozemku s  kácením, není-li žadatelem vlastník 
pozemku.

Na základě výše uvedeného město Příbor vstoupilo do 
jednání se zástupci RWE Distribuční služby, s. r. o., se snahou 
zachování dřevin v této lokalitě, popř. zmírnění takto rozsáhlého 
zásahu kácení. Záměrem bylo ponechat vitální a  hodnotné 
dřeviny, které tvoří hodnotnou část městské zeleně. Bohužel, 
výsledek jednáních nevyzněl pro město kladně. 

pokračování
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Kácení dřevin podléhalo režimu oznámení. Náhradní 
výsadbu za pokácené dřeviny orgán ochrany přírody může uložit 
pouze v případě, je-li kácení dřevin povoleno v režimu správního 
rozhodnutí. Z tohoto důvodu nebyla za kácené dřeviny uložena 

náhradní výsadba. Sadové úpravy a  případné výsadby křovin 
a stromů v daných lokalitách lze realizovat, umožní-li to absence 
ochranných pásem inženýrských sítí či jiných eliminujících 
prvků.

lokalita - ul. Okružní u garáží lokalita - ul. Masarykova

ul. Fučíkova

lokalita ul. Frenštátská - u mostku přes Kopřivničku lokalita – ul. Březinova

lokalita Příbor - Paseky lokalita ul. Frenštátská – u železniční dráhy

lokalita – ul. Lidická ul. Bonifáce Buska

lokalita - ul. Npor. Loma a ul. Šafaříkova
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PTÁKEM ROKU 2015 SE STALA POTÁPKA ČERNOKRKÁ

MěSTO PřÍBOR ADOPTOVALO SOVU PÁLENOU

Ing. Renáta Petrová, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Pro rok 2015 ornitologové vyhlásili ptákem roku „POTÁPKU 
ČERNOKRKOU“. Jedná se o téměř neznámého, velmi nápadně 
zbarveného ptáka, který byl ještě nedávno v  Česku hojně 
zastoupen, ale jeho populace se snižuje. Odborníci říkají: 
„Na záchranu ještě není pozdě.“ Počty potápek černokrkých 
se u nás dramaticky měnily. V padesátých a šedesátých letech 
hnízdily potápky černokrké v koloniích i o několika stovkách 
párů. V roce 2014 se podařilo najít jen 50 hnízd. 

Potápka černokrká v  ČR hnízdí v  rybničnatých vodách. 
Zimuje na pobřežních vodách, jezerech a  nádržích. Přílet na 
hnízdiště vrcholí v dubnu. Často hnízdí ve společnosti racků 
chechtavých nebo rybáků černých. Hnízdo je plovoucí plošina 

z rostlinného materiálu, někdy i daleko od břehu. Její potravou 
jsou hmyz a jeho larvy, malí korýši a měkkýši. Pro svou potravu 
se ve většině případů potápí, ale často ji sbírá i z hladiny. Při lovu 
se řídí zrakem, k životu tedy potřebuje rybníky s čistou vodou 
plné nejrůznějších forem života. Podle přítomnosti potápek lze 
na první pohled poznat „zdraví“ dané lokality. Lokality s jejich 
výskytem patří u  nás nejen z  ornitologického hlediska k  těm 
nejcennějším.

Důvodem úbytku tohoto druhu v  naší přírodě je příliš 
intenzivní chov kaprů. Pokud jich je v rybníce moc, přímo kalí 
vodu a zcela změní složení živočichů i rostlin ve vodě. Dalším 
problémem je zvýšené množství fosforu, který se do vody dostává 
z okolních polí. Nadměrné množství fosforu vede k nedostatku 
kyslíku ve vodě, která se pak mění v zapáchající hnědou břečku.

Zdroj: Český svaz ornitologický (www.cso.cz)

Potápka černokrká, Martin Mecnarowski, photomecan.eu

Rozšíření potápky černokrké 2014

Mě s t o  P ř í b or  j i ž  ř adu  l e t 
p osk y t uje  f i n a nč n í  př í sp ě vek 
Základní organizaci Českého svazu 
ochránců přírody Nový Jičín na 
provoz Záchranné stanice a  centra 
ekologické výchovy v Bartošovicích 
na Moravě. Stejně jako v  roce 2014 
se i  v tomto roce město rozhodlo 
poskytnout f inanční dar ve výši 
6.000,- Kč, a to za účelem konkrétní 
podpor y péče o  zástupce si lně 
ohroženého druhu - o sovu pálenou. 
Je umístěna v záchranné stanici pro 
volně žijící živočichy v Bartošovicích 
na Moravě. Stanice je v provozu již od 
roku 1983 a od roku 1992 ji provozuje 
ZO Českého svazu ochránců přírody.

V tomto profesionálním specia-
lizovaném zařízení se organizace 
z a b ý v á  d r u h o v o u  o c h r a n o u 
živočichů a  ekologickou výchovou 
a  osvětou. Od podzimu roku 2000 
pak provozuje samostatné centrum 
ekologické v ýchov y. V  průběhu 
loňského roku záchranná stanice 
přijala 1562 zraněných, nebo jinak 
handicapovaných zvířat (zástupce 
108 druhů). Šest druhů tvoří více 

jak polovinu všech příjmů - ježek 
západní, poštolka obecná, netopýr 
pestrý, rorýs obecný, kos černý a zajíc 
polní. V  bartošovické záchranné 
stanici využívá možnosti umístit 
nalezené zraněné živočichy i město 
Příbor. A  nejen pro žáky zdejších 
škol  j sou v   a reá lu Z ách ra n né 
stanice a centra ekologické výchovy 
v Bartošovicích na Moravě pořádány 
jejími pracovníky odborné exkurze. 

Sovy jsou již odpradávna spjaty 
s  životem člověka. Její  jed ince 
mů ž eme s p at ř i t  i   n a  půd ác h 
hospodářsk ých nebo oby tných 
stavení, v  kostelních věžích apod. 
Mozek sov je oproti jiným druhům 
ptáků výrazně větší a sovy se tak řadí 
k ptákům s nejdokonalejší mozkovou 
činností. Snad právě proto se staly 
pro člověka symbolem moudrosti. 
Velikost mozku ovlivňuje schopnost 
smyslů, u sov především zrak a sluch. 
Oči sov jsou svým způsobem u ptáků 
nejdokonalejším zrakovým orgánem 
a  jsou přizpůsobené k  vidění i  za 
velmi slabého světla. Důležitým 
smyslem pro sovy je také hmat. 

Hmatové „vousy“ soustředěné kolem kořene 
zobáku sovám umožňují dobrou orientaci např. 
při porcování potravy či krmení mláďat.
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JARO UŽ JE NA DOHLED…

ZAHÁJENÍ SBěRU BIOLOGICKy 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

VÝZVA 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka 
a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své 
zahrádky, políčka a  louky a  po dlouhém zimním odpočinku 
začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také 
začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u  požárů, 
které způsobují neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při 
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách 
v okolí rodinných domů. 

Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na 
skutečnost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé 
neberou toto upozornění vážně. Přitom si neuvědomují, že tím 
nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné 
vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. 
Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek 
pokuta až 25 000,- Kč. 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní 
vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů 
při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět 
pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, 
aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít 
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení, např. konev 
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný 
požár již v  zárodku uhasit, a  v  žádném případě neodcházet 
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí 
provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. 
A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. 

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v  souladu 
s  dalšími zákony, například zákonem o  ovzduší, zákonem 
o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení 
klestí a  dalších hořlavých látek na volném prostranství je 
nutno v  předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému 
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844, nebo 150, 
případně elektronickým formulářem, který občané, právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách 
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje 
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto 
včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas 
za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém 
zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se 
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního 
deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 
500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů 
v lesích mimo vyhrazená tábořiště. 

Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost 
a  chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená 
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli 
věnovat pozornost tomu, jak a  s  čím si děti venku hrají, aby 
nedocházelo ke zbytečným požárům a  následným úrazům 
nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku 
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné 
osoby pokutou až do výše 25 000,- Kč.

Svoz biologicky rozložitelného 
odpadu z hnědých sběrných nádob 770 l 
rozmístěných po městě bude v  tomto 
roce zahájen 14. dubna. 

Z organizačních důvodů je nutno, 
aby město kontejnery rozmístilo již 
dva týdny dopředu. Proto žádáme 
občany, aby měli pro tuto okolnost 
pochopení a  kontejnery v  prvních 
týdnech zaplňovali postupně a  snažili 
se spíše využívat možnosti odvézt odpad 
na kompostárnu.

Provoz kompostárny TOČNA začíná dne 30. března.

Vážení spoluobčané, 
tak jako každý rok proběhne i  letos v  Prchalově při 

příležitosti Svátku matek malá výstava. Letošní rok byl vyhlášen 
mezinárodním rokem světla, a tak se nabízí téma této výstavy. 
Nazvaly jsme ji „Budiž světlo“.

Chceme vyzdvihnout význam Slunce, dávných ohňů i nových 
elektrických vynálezů pro náš život.

Prosíme všechny, kteří mají doma nějaké zajímavé svíčky, 
svícny, lampičky, lucerny, baterky, kahany a jiná svítidla, ať již 
zakoupená, nebo kutilsky vyrobená, aby nám je zapůjčili. 

Pro více informací se můžete obrátit na: 
p. Sochovou: sochovaa@email.cz

p. Hoffmannovou: lhoffmannova@centrum.cz 
p. Tobolovou: dagmar.tobolova@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA 
KOMPOSTÁRNy 

od 30. 3. 2015:

od do
Po 8.00 18.00
Út 7.00 15.00
St 7.00 15.00
Čt 7.00 18.00
Pá 7.00 15.00
So 7.00 14.00
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TECHNICKÉ SLUŽBy INFORMUJÍ
TECHNICKÉ SLUŽBy MěSTA PřÍBORA USKUTEČNÍ OD 30. BřEZNA DO 2. DUBNA 

2015 A OD 7. DUBNA DO 11. DUBNA 2015 JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU.

PLÁN STROJOVÉHO ČIŠTěNÍ KOMUNIKACÍ 
S UZAVřENÍM PARKOVACÍCH MÍST

UPOZORNěNÍ 
PRO NÁVŠTěVNÍKy MÍSTNÍHO HřBITOVA

Každoročně po skončení 
zimní údržby technické služby 
provádějí  na území města 
Příbora a místních částí strojové 
čištění komunikací od štěrku po 
zimních posypech, včetně čištění 
kanalizačních šachtic. V  této 
souvislosti bude na určených 
komunikacích a parkovištích (viz 
tabulka) přechodně omezeno 
stání motorových vozidel. 

Děkujeme všem občanům, 
kteří respektují dopravní značení 
a   pomáhaj í  t ak  r ychlému 
a  bezpečnému zajištění těchto 
prací. 

M í s t n í  k o m u n i k a c e 
v  rozpisu neuvedené budou 
č i š t ě n é  b e z  d o p r a v n í h o 
omezení.

Vany jsou určeny pro:
−	 velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, 

peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady.
Do van je zakázáno odkládat:
−	 nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry 

a jiné),
−	 běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic,
−	 zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve), 
−	 pneumatiky,
−	 stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy), jiný stavební a  demoliční odpad 

obsahující nebezpečné látky (eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest),
−	 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.
Svoz - viz HARMONOGRAM.
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice 483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici mohou občané 
po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) 
bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
−	 nebezpečné odpady, 
−	 objemný odpad (200307), 
−	 vytříděné složky komunálního odpadu – sklo (200102), papír (200101), kovy 

(200140),
−	 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné 

zdroje, chladicí zařízení, monitory, televizory, kompletní i  samostatné PC, 
malé a velké spotřebiče), 

 bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, 
nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan 
uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička 
bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozařízení jako 
za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2015.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2015:
−	 170904 - jiný stavební a demoliční odpad,
−	 170107 - směsi nebo oddělené frakce betonu (suť),
−	 170903 - jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky ( eternit,  

           lepenka, asfaltové směsi, azbest),
−	 170506 – vytěžená hlušina.

I nadále platí, že občan za uložení pneumatik v areálu zaplatí. Přijímáme 
pneumatiky s  diskem i  bez disku, a  to dle platného ceníku pro rok 2015. 
Občané jinak mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.
OTEVÍRACÍ DOBA SBěRNÉHO DVORA V AREÁLU TS MěSTA PřÍBORA 
PONDěLÍ  od 8.00 do 11.00 od 12.00 do 16.30       
STřEDA  od 8.00 do 11.00 od 12.00 do 16.30
SOBOTA  od 8.00 do 12.00

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno. 
V  případě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte na telefonní číslo: 

737 245 986 - Irena Zárubová 

HARMONOGRAM JARNÍHO SVOZU VOK – březen a duben 2015
datum hodina stanoviště

30. března 2015
pondělí

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Jiráskova x Šafaříkova
Švermova x Dukelská
Šmeralova x Gagarinova

31. března 2015
úterý

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Okružní u separačních nádob
Kpt. Jaroše x Fučíkova
Jičínská x sídliště

1. dubna 2015 
středa

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Lidická - u Kulturního domu
Masarykova x Hřbitovní
B. Buzka x Místecká (pod železářstvím)

2. dubna 2015
čtvrtek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy

7. dubna 2015
úterý

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Na Valše u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova

8. dubna 2015
středa

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za Vodou

9. dubna 2015
čtvrtek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Wolkerova x U Trati
Komenského - pod letadlem
J. V. Choráze za obchodem
Vrchlického u hřiště
Plynová sonda u kotelny na 
Myslbekově ulici
Myslbekova x U Čecha 

10. dubna 2015
pátek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká

11. dubna 2015
sobota

8.oo-11.oo
8.oo-11.oo
8.oo-11.oo

Hájov u restaurace
Prchalov u obchodu
Paseky u Jurečků

Upozorňujeme návštěvníky místního hřbitova, aby neodkládali květiny 
a svíčky do prostoru na rozptylové loučce. 

Všechny květiny, výsadby a svíčky nacházející se na rozptylové loučce 
budou v rámci jarního úklidu odstraněny, neboť brání pracovníkům TS města 
Příbora v  sečení zelených ploch. Občané mohou položit květiny a zapálit 
svíčky za své zemřelé do prostranství před vstupem na rozptylovou loučku, 
které je k tomuto účelu zřízeno.

Děkujeme Vám za pochopení, Technické služby města Příbora.

KOLA PRO AFRIKU

Technické služby města Příbora se v listopadu 2013 staly sběrným
místem společnosti Kola pro Afriku, o. p. s. 

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

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

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz

07.04.2015 Šafaříkova od křižovatky 
Npor. Loma k ul. 
Štramberské
Gagarinova

08.04.2015 Bezručova
ČSA od Jičínské 
po křižovatku s ul. 
Frenštátskou
Ul. 28. října

09.04.2015 U Tatry – parkoviště
Pionýrů + parkoviště

10.04.2015 Myslbekova
13.04.2015 Dr. Čejky + cyklotrasa
20.04.2015 Nová

Choráze
21.04.2015 U Tatry – mimo parkoviště

Zd. Nejedlého
22.04.2015 Lomená – spodní část
23.04.2015 Okružní

Nerudova
Šmeralova

24.04.2015 Nádražní
Ol. Helmy
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MěSTSKÁ KNIHOVNA PřÍBOR

Mgr. David Adamčík, Městská knihovna Příbor

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKy NA MěSÍC DUBEN

NOVÉ LOGO MěSTSKÉ KNIHOVNy

ZPRÁVIČKy ANEB CO SE UDÁLO V ÚNORU A BřEZNU
V MěSTSKÉ KNIHOVNě

Brambory na vloupačku, to je humoristické dílo švédské 
spisovatelky Cathariny Ingelman – Sundbergové. Příběh nás 
zavede do domova důchodců, kde se ústřední postavy – čtyři 
důchodci, ukrutně nudí. Jídlo je nevalné, zacházení špatné, mají 
málo pohybu a vedení šetří, kde může. A tak si řeknou, že se měli lépe 
ve vězení! Dostanou geniální nápad – spáchají trestný čin a budou 
odsouzeni. Chopí se tedy chodítek a vydají se do luxusního hotelu, 
plného bohatých hostů, ale plán jim nevyjde. Chtějí-li uspět, musejí 
vymyslet dokonalý zločin. Netrvá dlouho a Liga důchodců se zaplete 
s podsvětím, kde se může stát cokoli…

Britská spisovatelka Martina Cole přichází s  novou knihou, 
která nese název Pomsta. Hlavní postavou románu je Michael 
Flynn, který je nedotknutelnou osobou a skvělým adeptem na to, 
aby se stal novým vládcem londýnského podsvětí. Jeho zhýčkaná 
dcera Jessie neuváženě zhřeší na vlastní krásu i otcovo postavení, 
čímž dává v sázku roky budovanou pověst celé rodiny. Než stačí 
Michael zakročit, je Jessie unesena. Dívka tráví nekonečné dny 
v temné kobce a její otec čeká na telefonát požadující výkupné. Nic 
takového se však neděje, a tak Michael pochopí, že se únos dcery 
týká jeho osobně – nejde o výkupné, ale o pomstu. 

Miniaturista je dílo britské autorky Jessie Burtonové, které 
nás zavede do Amsterodamu konce 17. století. Osmnáctiletá 
Nela sem přijíždí, aby se ujala role manželky vznešeného kupce. 
Místo chotě ji však přivítají jeho odměřená sestra Marin, černý 
sluha a  prostořeká služebná. Když se její manžel vrátí z  cest, 
dostane od něj Nela zvláštní svatební dar: skříňkovou repliku 
jejich domu. Objedná si do ní zařízení od tajuplného miniaturisty 

a  pak se začnou dít prapodivné věci. V  drobných výtvorech se 
totiž nečekaným způsobem odrážejí skutky jejich opravdových, 
živých protějšků. 

Oblíbený islandský autor kriminálních románů Arnaldur 
Indriðason přichází s novou knihou Severní blata. Líčí v ní případ, 
ve kterém byl na předměstí Reykjavíku nalezen starý mrtvý muž. 
Vrah u oběti zanechal vzkaz, kterému nikdo nerozumí. A jak s tím 
vším souvisí fotografie dětského náhrobku? Případem je pověřen 
Erlendur Sveinsson zrovna ve chvíli, kdy má osobních problémů 
víc než dost…

Mušle, to je baladický příběh Hany Kolaříkové. Vypráví osudy 
pětileté holčičky a její rodiny v době represivní normalizace, které 
po letech skládá jako již zralá žena z nesouvislých střípků svých 
vzpomínek. Její rodiče patřili mezi emigranty, jimž se nepodařilo 
dostat své dítě za hranice. Starala se o  ni babička v  drsném 
a  rázovitém Pobeskydí na hranici Moravy a  Slezska. Vnímání 
předškolního dítěte je však plné barvité fantazie a  hravé magie. 
Bezbřehá spontánnost dětské duše kontrastuje s  šedou realitou 
jejího okolí.

Nadvláda je román britského autora C. J. Sansoma. Příběh 
nás zavede do alternativní minulosti. Je začátek 50. let 20. století 
a stále ještě zuří světová válka. Británie je německým spojencem 
a je ovládaná polofašistickým režimem. V pozadí se skrývá Winston 
Churchill, který je vůdcem odboje. Státní úředník David Fitzgerald 
se také zapojil do odboje, ale teď mu hrozí, že ho bude vyslýchat 
a mučit britská tajná policie a gestapo. David se dává na útěk, při 
němž musí zachránit nejen sebe…

Své historicky první logo 
představuje Městská knihovna 
P ř í b o r .  To  b y l o  g r a f i c k y 
zpracováno panem Mojmírem 

Čermákem na základě podkladů pracovnic knihovny. Bude 
se používat na plakátech a  jiných propagačních materiálech 
knihovny a  bude také zakomponováno do čtenářských 
průkazů.

Na konci února proběhly dvě besedy. Jedna s  paní Hanou 
Novákovou na téma cukrovka typu II a  druhá velmi oblíbené 
přednášející paní PhDr. Stanislavy Podžorné s názvem Žiji vědomě 
a rád, kdy paní Podžorná prezentovala, jak žít dobrý a spokojený život 
podle učení starých Toltéků tak, jak ho prezentuje ve své knize Čtyři 
dohody Don Miguel Ruiz.

V prvním a  třetím březnovém týdnu nás navštívily děti 1. až 
5. tříd Základní školy Npor. Loma. Každá pracovnice knihovny měla 
pro jednotlivé ročníky přichystaný program. Paní D. Hanzlíková si 
připravila pro děti 1. a 2. tříd vyprávění o Václavu Čtvrtkovi, paní 
E. Fialová seznámila děti 5. tříd s knižními novinkami a četbou, která 
je vhodná pro jejich věk, a já jsem dětem 3. a 4. tříd vyprávěla o Hansu 
Christianu Andersenovi, nejznámějším světovém pohádkáři.

Nezvyklou, ale velmi milou návštěvou byli malí předškoláčci 
z  Mateřské školky České v Kopřivnici, kteří se v pátek 6. března 
přijeli podívat, jak to „vypadá“ v naší knihovně. Děti byly seznámeny 

s prostory knihovny, řekli jsme si, jak knížky rozdělujeme podle 
věku čtenáře, jaké druhy knížek se píší, např. pohádky, dobrodružné 
příběhy, detektivní příběhy nebo naučné, ve kterých se dozvědí 
o  různých věcech spoustu zajímavých informací. Také jsme si 
povídali o televizním Večerníčku, který letos slaví 50 let a také o panu 
Václavu Čtvrtkovi, který psal pohádkové příběhy pro Večerníček. 
První pohádkou, kterou pro Večerníček napsal, byly příběhy 
o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. 

Velmi oblíbené a  navštěvované jsou v  naší knihovně také 
cestopisné besedy. O Malém Tibetu nám v úterý 17. března přijel 
vyprávět geograf a  hydrolog Pavel Svoboda, který své povídání 
zpestřil promítáním fotografií a krátkých videí ze své dobrodružné 
cesty.

Tímto vás zvu i na další akce, které budou probíhat v následujícím 
období! Akce knihovny jsou vždy uvedeny na webu městské knihovny 
www.knihovna.pribor.info a v Kulturním programu Měsíčníku.
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V pátek 27. 2. 2015 se všichni žáci sedmých ročníků doplnění 
čtyřmi žáky osmého ročníku Základní školy Npor. Loma v Příboře 
zúčastnili v  rámci projektu VOŠ, SOŠ a  SOU Kopřivnice na 
podporu přírodovědného a  technického vzdělávání Nat Tech 
exkurze do JE Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. 
Po dvou a půl hodinách cesty, při které jsme ujížděli stále nevlíd-
nějšímu počasí, jsme vystoupili před JE Dukovany, kde dokonce 
chvílemi prosvítalo i sluníčko. 

Zde jsme strávili 2 hodiny v modernizovaném nově otevřeném 
informačním centru, kde se žáci seznámili s provozem jaderné 
elektrárny a s problematikou jaderné energetiky vůbec. Rovněž 
odpovídali na kvízové otázky, které zjišťovaly, co si žáci z prohlídky 
zapamatovali. 

Poté po krátkém přesunu a  svačince následovala prohlídka 
přečerpávací elektrárny Dalešice, která jednak slouží k  výrobě 

elektrické energie 
a   z á rove ň  j a ko 
zásobárna vody pro 
Dukovany. Tato 
část exkurze byla 
zajímavější, neboť po krátkém úvodním filmu obdrželi všichni 
ochranné přilby a vyrazili jsme do provozu. A vidět z bezprostřední 
blízkosti 6metrové přívodní roury k turbínám a zblízka i vlastní 
turbínu bylo opravdu zajímavé. Jen škoda, že elektrárna byla zrovna 
v klidovém režimu a všechny čtyři turbíny stály. 

Po nalodění do autobusu a třech hodinách klidné jízdy jsme 
v 19.15 h přijeli do Příbora. Všichni zdrávi, nikomu ani nebylo 
nevolno, jen jedno sedadlo v autobuse nepřežilo. Jako vždy žáci 
tvrdili, že tato exkurze byla ze všech nejlepší.

Projekt NatTech MSK je financován z OPVK.

ZE ŠKOL

Mgr. Milan Krupa, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Dana Svobodová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Za cizí jazyky Mgr. Markéta Simperová, Základní škola Příbor, Jičínská 486 Mgr. Markéta Simperová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNy DUKOVANy A VODNÍ 
ELEKTRÁRNy DALEŠICE - DALŠÍ ETAPA PROJEKTU NATTECH

PřEDSTAVUJE SE NÁM TřÍDA III. B SE SVÝM PROJEKTEM 

ÚSPěCH V KONVERZAČNÍ 
SOUTěŽI V ANGLICKÉM JAZyCE

PROJEKT EDISON 
PROBěHNE I LETOS

Co mne baví, co mne zajímá
Celý únor si děti ze III. B Základní školy Npor. Loma Příbor 

připravovaly projekt o svých volnočasových aktivitách.
Ve středu 4. 3. 2015 pak své práce prezentovaly svým spolu-

žákům. K projektům si připravily různé ukázky činností nebo 
přinesly výrobky, které vyráběly. Divili byste se, kolik různých 
zájmů a zálib děti mají.

Předvedly se nám mažoretky, baletky, tanečnice zumby, ale také 
basketbalisté, cyklisté, horolezci, milovníci hokeje a jízdy na koni. 
Samozřejmě jsme si mohli prohlédnout modely vyrobené z lega, 
merkuru i jiných stavebnic a modely a kresby autíček. Dokonce jsme 

viděli i model sopky, která chrlila 
lávu a dobroty i ozdoby vyrobené 
z barevné hmoty.

Nejhezčí ale bylo, že nám 
děti o svých zálibách popovídaly 
a  přiblížily nám je svými slovy. 
Dokázaly tak, že vědí, o  čem 
mluví, a  jsou schopné sdělit 
své myšlenky, názory a  nápady 
druhým.
Více o dalších školních akcích naleznete na www.zs-lomapribor.cz.

Ve s t ře du  2 5 .  ú nor a  2 015 
proběhlo ve středisku SVČ Fokus 
v  Novém Jičíně okresní kolo konver-
zační soutěže v  anglickém jazyce. 
I naše škole vyslala svou zástupkyni 
– Barboru Petruniakovou z  IX.B 
a  Barča nás nezklamala. Bronzová 
medaile byla pěkným oceněním, tím 
spíš, že Bára soutěžila v kategorii také 
s gymnazisty. Děkujeme jí za skvělou 
reprezentaci školy a přejeme: „Good 
luck with further studies!“ (Hodně 
štěstí při dalším studiu.)

V letošním roce již popáté proběhne ve dnech 31. 5. - 7. 6. 2015 
na naší škole projekt EDISON. Jedná se o  návštěvu zahraničních 
studentů – vysokoškoláků, kteří v rámci projektu navštěvují školy 
v ČR a představují své země a jejich kulturu. V minulých letech takto 
navštívili naši školu např. studenti z  Brazílie, Kostariky, Malajsie, 
USA, Číny a mnoha dalších. Při prezentacích s žáky mluví anglicky. 
Studenti jsou ubytováni v českých rodinách. 

Máte zájem zapojit se do projektu a ubytovat některého ze studentů? 
Chcete nahlédnout do jiné kultury a komunikovat týden anglicky? 

V případě zájmu o ubytování studenta kontaktujte Mgr. Markétu 
Simperovou, která zodpovídá za organizaci celého projektu na naší škole. 

Info o projektu viz.: www.aiesec.cz/skoly/edison
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Mgr. Vlasta Hýžová, Základní škola Příbor, Jičínská 486 

INSTRUKTIVNÍ HODINA FyZIKy  
V RÁMCI PROJEKTU NATTECH

Projekt NatTech 
– oblast vzdělávání, 
k ter ý  v   Mor av-
skoslezském kraji 
zaštiťuje Krajské 
vzdělávací a  infor-
m ač n í  c ent r u m 
(KVIC), je zaměřen 
na rozvoj polytech-
nického vzdělávání 

a vzdělávání v přírodovědných předmětech. V rámci projektu probíhají 
setkání Sciencecafe, workshopy, návštěvy Sceince center, „sdílny“ 
a náslechové hodiny. V rámci Moravskoslezského kraje je do projektu 
zapojeno přibližně 12 pedagogů základních škol, z toho z Novojičínska 
7 pedagogů. Jedním z aktivních pedagogů je Mgr. Hana Matulová 
ze Základní školy Příbor, Jičínská 486. Jejím úkolem je lektorování 
„sdílny“ fyziky pro zájemce z řad pedagogů z celého Moravskoslez-
ského kraje, a to jak ze základních, tak i škol středních. Paní učitelka 
vedla i  náslechovou hodinu, která proběhla 25. 2. 2015 ve škole 
ZŠ Příbor, Jičínská 486 ukázkou práce se žáky devátého ročníku. Cílem 
hodiny bylo ukázat výrobu galvanického článku za pomocí ovoce. Žáci 
pracovali metodou pokusu a předcházela i práce s textem na rozvoj 
čtenářské gramotnosti. Hodina byla přítomnými pedagogy z celého 
Moravskoslezského kraje hodnocena velmi kladně a především způsob 
vedení žáků k získávání potřebných znalostí, dovedností a kompetencí. 

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), 
se uskuteční v příborských mateřských školách

Z Á P I S
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016,

který se bude konat

v úterý 5. května 2015 od 8:00 do 15:30 hod.

Místa konání zápisu:
♦	 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ 

na ul. Frenštátská
♦	 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ 

na ul. Švermova
♦	 „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 

příspěvková organizace“ 

Doklady nutné u zápisu:
- rodný list dítěte,

- občanský průkaz zákonného zástupce.

V Mateřské škole Příbor na ul. Pionýrů 1519 proběhne v rámci 
zápisu 

dne 5. 5. 2015

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ 

Město Příbor

BLAHOPřÁNÍ
BLAHOPřEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU.

Štefánia Strakošová
Mikuláš Piteľ
Marie Pařilová 
Jaroslava Jurečková 

František Dolejš 
Rudolf Goňo 
Krista Kudělková 
Věra Kyprová 

Stanislava Mocková 
Alois Kabát  
Jiřina Pustějovská 
Kristina Hanušková 

Pavol Moravčík 
Miroslav Pešek 
Vilém Pustějovský 
Marie Rašková 

Marie Štefková 
Marie Dubcová 
Julie Hozová 
Marie Jurečková 

Františka 
Potůčková

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Josef Juřena Eva Symerská Květuše Rojanová

Rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit vítání občánků, vyplní po narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matri-
kářce (bolomova@pribor-mesto.cz), nebo přinesou osobně na městský úřad – městské informační centrum nebo přímo na matriku. 
Vždy nejpozději 14 dnů před plánovaným vítáním občánků pak bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání. Přihláška 
je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Datum narození:  ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

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

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

………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města Příbora.

Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………..

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka, Městský úřad Příbor
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KLUBy, SPOLKy

Ing. Alois Havrlant, MUDr. Mořic Jurečka, Myslivecké sdružení Příbor - Hájov

Alena Malíková, PRO-BIO RC Moravská brána, probio.moravskabrana@seznam.cz

PřÍRODA JE NAŠÍM NEJLEPŠÍM UČITELEM

MySLIVCI KRAJINě - KRAJINA NÁM VŠEM

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov navázalo v  loňském 
roce velice zajímavou spolupráci s Mateřskou školou Pionýrů 
v  Příboře. V  předjaří se uskutečnila v  mateřské školce před-
náška pro malé i větší děti o lese, přírodě a myslivosti. Poutavou 
formou jsme se snažili dětem ukázat osobnost myslivce jako 
ochránce našich lesů, zvěře a přírody. Poznávacím způsobem 
jsme zjišťovali, zdali naše děti poznají některé zástupce pernaté 
a srstnaté zvěře. Informovali jsme se, zdali se děti umí v přírodě 
a v lese chovat, zdali si dovedou představit, jak přírodu chránit. 
Všechny děti obstály na výbornou a projevovaly svou dětskou 
nápaditostí a představivostí obrovský zájem o pracovní činnost 
myslivců.

A právě proto jsme také vloni na podzim pozvali malé i velké děti 
z Mateřské školy Pionýrů na mysliveckou chatu našeho sdružení 
na pomezí Příbora a Hájova. Byl to pro ně ohromný zážitek. Na 
vlastní oči mohly vidět práci myslivce se psem, zaházely si šipky 
na terč s divočákem, posbíraly si na poli kukuřici a pak pomohly 
zakrmovat zvěř na zimu. Zahrály si s paní učitelkou brannou hru 
a nakonec se společně s námi prošly lesem. Za odměnu všem byla 
nejen oblíbená razítka za aktivitu, ale i teplý čaj a nějaká ta sladká 
dobrota. Všichni jsme nakonec mohli společně konstatovat, že 
matka příroda je skutečně naším nejlepším učitelem. I v letošním 
roce se mohou děti z Mateřské školy Pionýrů těšit na další příjemná 
setkání v přírodě na jaře i na podzim.

Motto: Člověk vytváří k obrazu svému 
určitý typ krajiny, ale ta jej zpětně ovlivňuje 
a  dotváří. Staráme-li se o  krajinu, tak 
se věnujeme dvěma činnostem – péči 
o  stromy, vody, petrklíče, brhlík, a  také 
o svoji duši. Václav Cílek

19. března 2015 se v  piaristickém 
klášteře sešli zájemci o  téma, jak 
mohou myslivci prospět biodiverzitě 
krajiny. Setkání pod názvem „Cesty 
a  možnosti zvyšování biodiverzity“ 
uspořádalo město Příbor ve spolupráci 
s  regionálním centrem Moravská 
brána PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců.

Záměrem pořadatelů bylo pozvat zejména myslivce, ale i ostatní 
zájemce a vést s nimi dialog o tom, co je dobré pro přírodu, resp. 
krajinu, kterou se zabývají. Na úvod bylo řečeno, že jsme součástí 
přírody, ovlivňujeme ji a měli bychom tak činit s úctou a respektem. 
Planeta Země je barevnou živoucí oázou v nekonečném vesmíru.

Myslivci v krajině hospodaří, pohybují se po zemědělské a lesní 
půdě; věnují se zvěři. Mají problémy s tím, že některé je nadbytek, 
některé ubývá, jiná zcela zmizela z volné krajiny. Tématem příborského 
setkání bylo povídat si o  tom, jak mohou myslivci pomoci krajinu 
ozdravit, jak mohou ve svých honitbách podpořit výskyt zástupců 
nejrůznějších druhů živočichů (od hmyzu po velké obratlovce).

„Jak můžou myslivci spolupracovat s přírodou?“ byl název 
přednášky Ing. Radima Jaroška ze Správy CHKO Poodří a Krajského 
střediska Ostrava. Ing. Jarošek hovořil o tom, že krajinou se zabývají 
mnozí - myslivci, ochránci přírody, zemědělci, ale vnímají ji i ostatní 
obyvatelé. Zmínil druhovou rozmanitost rostlin i živočichů v naší 
republice, a  to z  pohledu počtů druhů a  jejich poklesu během 
minulého století, který pokračuje i v tom současném. Zmínil nutnost 
péče o stávající krajinné struktury i nezbytnost tvořit nové; na to 
navázal přehledem zdrojů finančních prostředků na obnovu a péči 
o krajinu:
- prostřednictvím Ministerstva životního prostředí – Program péče 

o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny; 
Operační program životní prostředí, nejrůznější nadace,

- prostřednictvím Ministerstva zemědělství – Agroenviron-
mentálně-klimatická opatření – z  hlediska možné spolupráce 
zemědělců a  myslivců mohou být zajímavá opatření „sečení 
travních porostů“ (posun seče, modrásek, chřástal); na orné půdě 

pak krmné biopásy, nektarodárné biopásy, 
čejka chocholatá.

Mgr. Stanislav Mudra, poradce pro 
ochranu přírody a  krajiny z  Beňova 
u  Přerova, jehož přednáška „Myslivci 
přírodě v  praxi“ následovala, podobně 
jako Ing. Jarošek definoval problémy:
- druhové ochuzování přírodního 
prostředí - mizení druhů,
- nivelace přírodních hodnot krajiny - 
mizení krajinných struktur,
- způsoby hospodaření – hospodaření 
na rozsáhlých lánech, zjednodušené osevní 
postupy,

-  způsoby využívání krajiny – pohyb osob a zvířat. 
Jako řešení navrhoval tzv. deštníková opatření: obohacením 

krajiny o  další strukturu (může se jednat o  solitér, skupinu 
stromů, remízek, vybudování tůňky či výsadbu aleje) vyřešíme 
několik problémů. Vytvoříme místo pro přírodu – úkryt, útočiště 
pro rozmnožování, zdroj potravy. Toto opatření může spočívat 
i v dohodě se zemědělcem na prostorovém či časovém „řešení“ 
problému – např. pěstování více různých plodin na jednom 
velkém lánu; posun seče na vybraných částech travních porostů. 
Výsledkem pak může být krajina pestrá, živoucí a krásná.

Každý z účastníků měl možnost představit se; sdělit, čím se 
profesně i  ve volném čase zabývá; jak se snaží prospívat krajině, 
ve které žije (kromě Příborských se setkání zúčastnili i obyvatelé 
obcí Rybí, Hodslavice, Hukvaldy, Kateřinice, Suchdol nad Odrou 
a Libhošť). Pěkné bylo například to, že na ekologicky obhospoda-
řovaných pozemcích Jana Mikše v Klokočově pravidelně hnízdí 
chřástal polní; informace o  tom, že Hodslavští vysadili mnoho 
alejí. Na druhou stranu velkým problémem, kromě intenzivního 
zemědělství často založeném na používání množství chemických 
látek, jsou divoké jízdy motorek a čtyřkolek po loukách i orné půdě 
– hluk plaší ptactvo i zvěř, zplodiny znečisťují vzduch, těžké stroje 
utužují půdu. 

A všichni chceme chodit do krásné krajiny, jíst zdravé potraviny, 
mít k dispozici dostatečné množství čisté vody i vzduchu.

Kontakty na přednášející:

Ing. Radim Jarošek – radim.jarosek@nature.cz
Mgr. Stanislav Mudra – info@seeb.cz 
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PřÍBOR V OSTRAVě!!!

HASIČSKÝ PLES NA HÁJOVě

VÝZVA PRO TRAMPy A MILOVNÍKy TRAMPINGU

PřÍBORŠTÍ PIARISTÉ A DIVADLO

Mgr. Martina Filipcová a Bc. Eva Plišová, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor

Dalibor Matula

Mgr. Václav Michalička, Ph. D., Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

MUDr. Mořic Jurečka

Z KULTURNÍHO DěNÍ

POZVÁNÍ NA KULTURU

V měsíci březnu město Příbor vyrazilo do Ostravy hned na dva 
známé veletrhy s dlouholetou tradicí. Na veletrhu „Dovolená a Region, 
Lázeňství 2015“ seznamovalo návštěvníky prostřednictvím městského 
informačního centra s  atraktivitami města Příbora. Na svatebním 
veletrhu „Nevěsta 2015“ byla prezentována především obřadní síň, 
jež je součástí nejvýznamnější historické památky našeho města, a to 
bývalého piaristického kláštera.

Veletrh Dovolená a  Region, Lázeňství proběhl ve dnech 
7. – 9. března na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Současně v areálu 
probíhaly další dva veletrhy, a to „Svatba“ a „Ostravský knižní veletrh“. 

Na veletrhu se prezentovaly cestovní agentury, informační centra, 
kraje i regiony, lázeňská místa z České a Slovenské republiky, hotely 
a pensiony, restaurace a ostatní firmy nabízející služby v oblasti cesto-
vání a turismu.

V rámci doprovodného programu se konaly v přednáškovém sále 
zajímavé cestopisné přednášky o  různých koutech světa jako jsou 
například Island, Venezuela a  Patagonie. Doprovodný program byl 
také zaměřen na děti. Vystavovatelé si pro návštěvníky připravili též 
soutěže o atraktivní ceny a příjemným zpestřením byly i ochutnávky 
místních specialit a vín.

Město Příbor se zde prezentovalo řadou propagačních a informač-
ních materiálů o městě, městské památkové rezervaci a jednotlivých 
kulturních památkách. Hosté si mohli zakoupit suvenýry nebo publi-
kace týkající se historie města Příbora. Potěšilo nás, že mnozí účastníci 
veletrhu již znali a navštívili rodný dům Sigmunda Freuda. Hosty také 

velmi zaujal piaristický klášter a jeho zrekonstruovaná část. Zájem byl 
zejména o mapy a pohlednice města Příbora, ale i o drobné upomín-
kové předměty. 

O týden později 14. – 15. března se město Příbor prezentovalo na 
6. ročníku svatebního veletrhu Nevěsta, který probíhal v multifunkční 
aule Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Již podruhé zde město 
Příbor představilo svou obřadní síň, která se nachází v překrásném 
bývalém piaristickém klášteře, budoucím manželům a ostatním účast-
níkům veletrhu.

Během celého víkendu jste mohli na veletrhu načerpat nejen inspi-
raci, ale rovnou si vybrat služby od renomovaných a osvědčených firem 
pro realizaci své vlastní svatby. V sobotu i neděli probíhal také dopro-
vodný program, jehož součástí byly přehlídky svatebních šatů, obleků 
i společenské módy, ukázky svatební floristky, kadeřnické show, nejno-
vější trendy ve zdobení svatebních dortů a jiné. V areálu byl zpřístupněn 
také bufet, ve kterém se návštěvníci mohli občerstvit a strávit tak celý 
den v industriálním prostředí plném romantiky.

Město Příbor na veletrhu prezentovalo refektář, který slouží jako 
obřadní síň, ale také další zrekonstruované prostory této historické 
památky. Zájemci, kteří se u  našeho „stánku“ zastavili, se zajímali 
především o překrásné prostory na svatbu, ale také o prohlídku spolu 
s  dalšími možnostmi využití volného času v  malebném městečku 
Příboře. Mnozí se zastavili především díky reklamnímu spotu kláštera, 
který spolu s tištěnými propagačními materiály lákal k návštěvě prostor 
či přímo k uspořádání svatebního obřadu.

V sobotu 21. února jsme tak jako každý rok uspořádali tradiční 
hasičský ples v sále kulturního domu u nás na Hájově.

Celým večerem nás provázela hudba HELIANTHUS. Zpestřením 
programu bylo taneční vystoupení žákyň Základní umělecké školy Zdeňka 
Buriana z Kopřivnice a vlastní scénka členů našeho hasičského výboru.

Měli jsme možnost poprvé využít čerstvě zrekonstruovaných prostor 
vinárny v suterénu, který je nově propojen vnitřním schodištěm ze sálu. 

Za to vše patří poděkování místnímu Osadnímu výboru a městu 
Příboru.

Tento ples s  bohatým programem, výbornou kuchyní a  živým 
pohybem na tanečním parketu se všem přítomným líbil.

Tak tahle kulturní akce je za námi a hasiči na Hájově zase pokra-
čují ve své další pestré činnosti.

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy o trampech 
(v květnu 2015) obrací k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a doku-
mentaci trampingu v Příboře a přilehlém okolí. Prosíme ty, kteří mají ve 
svém vlastnictví některý z níže uvedených předmětů, aby je zapůjčili, 
popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Jsou to 
například tzv. „cancáky“, totemy, podomácku vyráběné pomůcky do 

přírody, podomácku vyráběné a upravované součásti oděvu, ozdoby, 
upomínkové předměty, fotografie a další.

Pokud máte některé z uvedených předmětů či fotografií k dispozici, 
neváhejte prosím kontaktovat pracovníky muzea v Příboře. Děkujeme. 

Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz

Před několika lety byla dokončena celková rekonstrukce piari-
stického kláštera a  v současnosti probíhá rekonstrukce piaristické 
zahrady. V loňském roce na podzim jsme si připomněli výročí příchodu 
prvních otců piaristů do našeho města (1694) slavnostním koncertem 
v kostele sv. Valentina. I v letošním roce bychom rádi naplňovali odkaz 
piaristů a samozřejmě oživovali místa, kde příborští piaristé působili. 
Podle historických záznamů na jaře roku 1695 uskutečnili piaristé ve 

spolupráci se svými studenty první divadelní představení duchovní 
hry s  náboženským tématem v  kostele sv. Valentina. Tato předsta-
vení byla pořádána pravidelně až do zrušení latinského piaristického 
gymnázia v roce 1777. Rádi bychom si připomněli toto výročí (320 let) 
zajímavě a působivě koncipovaným představením studentů Masarykova 
gymnázia a žáků ZUŠ v Příboře pod odborným vedením Mgr. Václava 
Michaličky, Ph.D. z Muzea Novojičínska.
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FREUDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVAL  
- VÝSTAVA PLAKÁTŮ

Mgr. Marie Šupová, Společnost Sigmunda Freuda Příbor

Muzeum Novojičínska a Masarykovo gymnázium v Příboře
pořádají

Výběr barokní četby z piaristické knihovny
pátek 17. 4. 2015 v 16 hodin

kostel sv. Valentina v Příboře
ve spolupráci

s městem Příborem, Římskokatolickou farností Příbor a ZUŠ v Příboře.
Vzpomínková akce na první divadelní představení 

otců piaristů a jejich studentů (1695).

Pozvánka na výstavu plakátů do galerie Krajského úřadu v Ostravě.

Přehlídka velmi zdařilých plakátů FFF autora Pavla Hořínka z Ostravy bude propagovat 
Příbor ve výstavních prostorách Krajského úřadu v Ostravě v průběhu celého měsíce dubna 
2015. Vzhledem k tomu, že Krajská hospodářská komora MSK zde často pořádá jednání 
se zahraničními partnery, je doprovodný text nejen česky, ale i v angličtině. Výstava je 
poděkováním autorovi i všem, kteří se zasloužili o vytvoření této propagační bomby. 

Srdečně zve autor prací i autorka projektu, Mgr. Marie Šupová

Supova.marie@centrum.cz

KULTURNÍ OKÉNKO DUBEN 2015
Ing. Silvie Strakošová a Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

SOBOTA 4. 4. 2015
V období jarních a letních měsíců se opět můžete těšit na oblíbené 

Pouliční hudební vystoupení mladých muzikantů. K poslechu zazní 
písničky různých hudebních žánrů, a to od 9:30 do 11:30 hodin, letos 
na náměstí Sigmunda Freuda.
SOBOTA 18. 4. 2015

Zveme Vás na třetí ročník oslav k  příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel, který se letos vztahuje k výročí 600 let odkazu 
mistra Jana Husa. Tato netradiční večerní akce začíná v  17 hodin 
koncertem s názvem Doteky strun a kouzla měchu ve farním kostele 
Narození Panny Marie. Jako muzikanti se představí Jindřich Macek 
na loutnu spolu s Jitkou Baštovou na akordeon. Slavnostní zahajovací 
ceremonie proběhne v 18 hodin na náměstí S. Freuda, kde pro Vás bude 
připraven zajímavý program, např. symbolická bitva husitů, Huncfut 
(středověké dudy a šalmaje), katovská a mincovní dílna, bujaré tance 
gotických krčem a veselic, průvod s  loučemi či bujará ohňová show 
skupiny Clamortis. U  příležitosti této akce budou otevřeny od 17 
do 22 hodin některé příborské památky. Muzeum a  pamětní síň 
S. Freuda nabízí v  tento den jedinečnou výstavu se sbírkami velmi 
vzácných artefaktů z Masarykova muzea v Hodoníně. Jedná se o osobní 
věci prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, které můžete 
obdivovat v malém výstavním sále. Podrobný program a časové schéma 
jednotlivých vystoupení naleznete na plakátech a webu města Příbora.

Vstup na celou akci a do jednotlivých památek bude zdarma a akce 
se koná za každého počasí. Na akci jste srdečně zváni.
Sobota 25. 4. 2015

Můžete se těšit na další z  koncertů mladých vynikajících 
a uznávaných muzikantů, kteří mají úzkou vazbu na Příbor, a to tím, 
že v Příboře vyrůstali, studovali hudbu v ZUŠ Příbor, nebo pocházejí 
z muzikantské příborské rodiny. Vzpomeňme koncerty: v březnu 2014 
Kateřina Sabová, harfistka, nebo v listopadu BONETET a jejího člena 
trombonistu Pavla Debefa.

Není tomu jinak ani u  Terezie Kovalové, vnučky paní Milady 
Hnitkové, bývalé ředitelky ZUŠ Příbor. Terezie Kovalová a  Adam 
Vopička vystoupí v  seskupení CALM SEASON, které funguje od 
podzimu roku 2012, kdy vydali svoji první desku Mosaic Views. Oba 
zkušení muzikanti navázali na svoje předchozí projekty anglicky 
zpívajícím uskupením, které si díky podmanivému spojení akustické 
kytary a violoncella téměř ihned našlo svoje publikum. 

Melancholické písně, kterým ovšem nechybí napětí, hrají dodnes, 

ale od vydání nové desky Symboly začínají zpívat česky. Deska Symboly 
byla redaktory music serveru zařazena na 10. místo mezi dvacet 
nejlepších českých a  slovenských alb vydaných v  roce 2014. Terezie 
Kovalová, violoncellistka a  zpěvačka vystupuje i  v  mnoha dalších 
projektech například s  Vladivojnou, s  Borisem Carloffem, v  září 
2014 vystoupila s Jarkem Nohavicou na speciálním koncertu v rámci 
Svatováclavského hudebního festivalu.

Nenechte si ujít velmi příjemný hudební zážitek v podání CALM 
SEASON a  přijďte v  sobotu 25. 4. v  18:00 hodin do refektáře 
piaristického kláštera. Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 
13. 4. v informačním centru, cena vstupenky je 80,- Kč. Místa k sezení 
nejsou číslována.
Připravujeme:

V pátek 1. 5. 2015 se uskuteční tradiční Prvomájový koncert 
Dechového orchestru mladých Příbor. Zahájen bude v  10 hodin 
v městském parku, spolu s orchestrem vystoupí i příborské mažoretky.

V sobotu 2. 5. 2015 od 9:30 do 11:30 hodin vystoupí na náměstí 
S. Freuda mladí muzikanti v Pouličním hudebním vystoupení.

Na neděli 31. 5. 2015 DEN DěTÍ s bohatým programem pro celou 
rodinu a odpoledne vystoupí v městském parku zpěvačka Ewa Farna 
se svou kapelou. 

Podrobnosti k  připravovaným akcím naleznete v  květnovém 
Měsíčníku, na plakátech a webu města. 

Změna programu vyhrazena.
Společenské a kulturní akce v rekonstruovaném Kulturním domě 
v roce 2016

Ráda bych Vás informovala, že předpokládaný termín dokončení 
rekonstrukce Kulturního domu v Příboře je konec roku 2015.

Již nyní máte možnost zaslat na adresu jerabkova@pribor-mesto.cz 
požadavek na rezervaci pro konání plesů nebo jiných společenských 
akcí v roce 2016.

Skutečnost, zda bude rekonstrukce Kulturního domu ukončena do 
konce roku 2015, jakož i podmínky pronájmu, vybavení kuchyně pro 
catering, ceníky apod. budou známy koncem září 2015.

První ples, kterým bude zahájena plesová sezóna v roce 2016, bude 
Obecní – Valentýnský ples. Již nyní jsou rezervovány tyto termíny: 
sobota 30. 1. 2016  Valentýnský ples
sobota   6. 2. 2016    Ples KDU-ČSL
pátek   20. 2. 2016       Ples Včelařů ZO ČSV Příbor
pátek   27. 2. 2016 Ples SDH Příbor 

Jeden z plakátů výstavy v Ostravě
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Středa 1. dubna od 15:00 hod. 
VELIKONOČNÍ BAV ŠOU 
Na programu diskotéka, recesní hry a soutěže, 
bubnování, ukázka pletení tatarů, malování 
vajíček, velikonoční zvyky. Vstupné: 30,- Kč. 

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 
Středa 1. dubna od 17:45 hod. 
„MANIPULUJÍ MĚ - UŽ NE!“ 

Mgr. Ivana Mutinová, město Příbor 
Čtvrtek 2. dubna 8:00 hod. 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ 
Jarní zápich, květinové prostírání, velikonoční 
košíček. Na akci je nutné se přihlásit.Cena: 60 Kč. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 
Sobota 4. dubna od 9:30 hod. 
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
MLADÝCH MUZIKANTŮ 

Odbor rozvoje města, MÚ Příbor  556 455 427 
Neděle 5. dubna od 9:30 hod. 
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA 

Sbory Bratrská jednota baptistů,  
Církev Nová naděje a Apoštolská církev v Příboře 

Čtvrtek 9. dubna od 17:15 hod.  
MUZIKÁL EVITA 
Odjezd od Sokolovny v Příboře. 
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě.  
Předprodej v BAV klubu. Cena: 290,- Kč. 

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 
Pátek 10. a sobota 11. dubna od 17:00 hod. 
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO TÁBORA 
„HADINKA“  
Program: hry, soutěže, noční hra. S sebou: 
sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny, 
obuv, věci na spaní, toaletní a psací potřeby, 
láhev na pití, batůžek, baterku. Na akci se 
můžete přihlásit do 6. 4. Cena: 250,- Kč.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 
Sobota 11. dubna od 5:35 hod. 
VLAKEM NA VÝLET – HOSTÝNSKÉ VRCHY 
Sraz účastníků turistické akce v 5:35 hod. 
Příbor – nádraží, odjezd 5:49 vlakem směr 
Veřovice do Rajnochovic, návrat 18:32 hod. 
Trasa 14 km - Rajnochovice, Kelčský 
Javorník po zelené, pak po žluté do Bystřice 
pod Hostýnem. Ing. Emil Suchánek,                         
tel.: 605 126 090, email: emil.suchanek@quick.cz 

Klub českých turistů Příbor  
Úterý 14. dubna od 16:00 hod.   
HODINKA S KNIHOU 
Zveme děti od 5 do 8 let s rodiči i prarodiči              
na čtení z nových knih. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Úterý 14. dubna od 17:30 hod.   
„NEMŮŽETE  HUBNOUT? VAŠE GENY 
MOHOU ZNÁT DŮVOD!“  

Pavel a Marie Krupkovi, město Příbor 
Úterý 14. dubna od 19:00 hod. 
AQUA GYMNASTIKA S M. HAVRLANTOVOU 
Kopřivnice krytý bazén. Odjezd 19:00 hod.       
od haly TJ Příbor. Cena: člen TJ 110,- Kč, nečlen 
140,- Kč.                            Oddíl aerobiku TJ Příbor 

Probíhající výstava do 16. dubna  
DVA SYMBOLY VELIKONOC, VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKO, ŠTURC – KRISTUS NA KŘÍŽI 
Výstava souboru velikonočních kraslic 
z druhé poloviny 19. století a první poloviny 
20. století a unikátního souboru tzv. šturců 
z 18. a 19. století z depozitáře příborského 
muzea. Malý výstavní sál.  
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Čtvrtek 16. dubna od 17:00 hod. 
PROCHÁZKA PO VÍDNI SE SIGMUNDEM  
FREUDEM  
Refektář piaristického kláštera v Příboře.  
Opavský herec, výborný fotograf, milovník 
výtvarného umění, poezie, divadla, literatury – 
pan EMANUEL KŘENEK nás provede Vídní              
v době, kdy tu žil a pracoval náš rodák, 
Sigmund Freud. V době, kdy tu kraluje Král 
valčíků, Gustav Klimt tvoří plakát pro první 
výstavu secese, maluje Juditu, Zlatou Adélu 
další skvělá díla. Velmi mě zaujalo vyprávění 
pana Křenka o putování po vídeňských 
kavárnách ve stopách vlivných umělců 
spisovatelů, hudebníků v době, kdy téměř 1/3 
této metropole tvořili Češi. Věřím, že i Vás tato 
procházka okouzlí a obohatí  
Vstupné dobrovolné. 

Společnost S. Freuda Příbor, Mgr. Marie Šupová 
Čtvrtek 16. dubna od 17:00 hod. 
ČAJ O PÁTÉ V KNIHOVNĚ 
Povídání a praktické ukázky cvičení s fyzio-
terapeutkou Marikou Bajerovou. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Pátek 17. dubna od 16:00 hod. 
VÝBĚR BAROKNÍ ČETBY Z PIARISTICKÉ 
KNIHOVNY 

Muzeum Novojičínska a Masarykovo gymnázium  
Sobota 18. dubna a neděle 19. dubna  
ZÁJEZD VELKÝ MÉDER A DUNAJSKÁ 
STREDA - KOUPÁNÍ 
Cena zájezdu: 1 450,- Kč, členové KČT,  
1 600,- Kč nečlenové, 1 300,- Kč děti KČT, 
1 400,- Kč děti nečlenové. V ceně zájezdu je 
doprava, nocleh, polopenze, pojištění, vstupné 
na bazén - oba dny. Přihlášky a záloha do 8. 4.  
Odjezd: Příbor 18. 4. „Sokolovna“ v 5:00 hod.. 
Návrat:  Příbor 19.4. „Sokolovna“ do 22:00 hod. 
Přihlášky: Vladimír Bilský, Tel.: 737 375 203, 
email: v.bilsky@seznam.cz 

Klub Českých turistů Příbor 
Sobota 18. dubna od 17:00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 

Odbor rozvoje města, MÚ Příbor  556 455 427 
Sobota 18. dubna od 17:00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL  
Osobní věci prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka. Jednodenní výstava 
velmi vzácných osobních artefaktů Tomáše 
Garrigue Masaryka ze sbírek Masarykova 
muzea v Hodoníně. Malý výstavní sál. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

KULTURNÍ PROGRAM – DUBEN
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Úterý 21. dubna od 17:00 hod. 
JAK BÝT SÁM SEBOU 
Beseda s numerologem a astrologem Jiřím 
Kubjákem o tom, co je naší podstatou a jak 
využívat naše vrozené dispozice. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Pátek 24. dubna od 11:00 hod. 
ZVĚŘINOVÉ HODY 

Hostinec u Čechů 
Sobota 25. dubna od 7:00 hod. 
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC 
Cena: dospělí 200,- Kč, děti 150,- Kč.  
Přihlášky do 23. 4. 2015. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 
Sobota 25. dubna od 11:30 hod. 
„O ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU PŘÍBOR“ 
13. ročník reg. taneční přehlídky. Zrcadlový 
sál BAV klubu v Dukelské ul. v Příboře. 

BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 
Sobota 25. dubna od 18:00 hod. 
CALM SEASON  
Koncert mladých muzikantů.  
Refektář piaristického kláštera v Příboře.  
Předprodej vstupenek od 13. 4. v MIC Příbor. 
Cena vstupenky je 80,- Kč. 

Odbor rozvoje města, MÚ Příbor  556 455 427 
Sobota 25. a neděle 26. dubna od 8:00 hod.  
ODERSKÉ VRCHY 
Vlakový zájezd. Cena ubytování a polopenze je 
360,- Kč. Dopravu si hradí každý sám, možnost 
zakoupit společnou jízdenku. Sraz na nádraží ČD 
Příbor 8:05 hod. odjezd 8:18 hod. do Hranic.               
Dále autobusem do Kunzova. 
I. den: 8 km pěší trasa: Zřícenina Kunzov, hrádek 
Drahotuš, ubytovna Středolesí.  
Po ubytování 6 km procházka na německý hřbitov 
a golfové hřiště v Radíkově. 
II. den: 14 km Středolesí, Potštát - potštátské 
skalní město, zřícenina hradu Puchart, zatopený 
břidlicový lom Olšovec. Odjezd: bus 17:22 hod.   
do Hranic, 17:45 hod. směr Příbor. Přihlášky: 
nejpozději do 10. 4. Vl. Bilský, tel: 737 375 203. 

Klub Českých turistů Příbor 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 26. dubna 

SVĚT LOUTEK 
Velký výstavní sál. Výstava neprofesionálních 
loutkářů z Příbora a Nového Jičína.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pondělí 27. dubna do 12. července 
ENKAUSTIKA JANY POVALOVÉ 
Výstava obrazů Jany Povalové malovaných 
horkým voskem. Vernisáž výstavy v pondělí 
27. dubna v 17:00 hod. Malý výstavní sál. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 28. dubna od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky                     
a pokročilé pod vedením lektorky paní Věry 
Slívové. Výrobek bude upřesněn na kurzu. 
Počet míst omezen, na akci je nutné se 
přihlásit. Kurzovné: 200,- Kč 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 

Úterý 28. dubna od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem. Počet míst 
omezen, na akci je nutné se přihlásit                    
a požádat o zajištění materiálu. Cena: 100,- Kč. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  604 188 186 
Probíhající výstava do 30. dubna 
„NAŠEL JSEM NA CHODNÍKU SLZU“ 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor  556 455 427 
Pátek 1. května od 10:00 hod. 
PROMÁJOVÝ KONCERT 

Město Příbor, DOM Příbor 
Pátek 8. května od 18:00 hod. 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

Městská organizace KDU-ČSL v Příboře 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

KŮZLÁTKA A DRAČÍ ZUBY 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod.  
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a čt:  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PŘÍBOŘE 

Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po: 13:00 – 15:00 hod. Út, čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

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

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

 724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR  

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

 607 714 277 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

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

 556 725 528 
 

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

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

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.      /30 minut !! 
 

 776 725 909, 608 738 793  
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PRAVIDELNÉ AKCE 
LUNA PŘÍBOR, SVČ, p. o.  556 725 079 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 

 

STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro maminky s dětmi. 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 
1. 4. VELIKONOČNÍ TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA  

8. 4. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
15. 4. POHÁDKA „O TŘECH PRASÁTKÁCH“  

22. 4. VÍTÁNÍ JARA 
29. 4. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA  

PÁTEK S PAVLOU - ŠMUDLÍCI 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 

3. 4. VELIKONOČNÍ ZÁPICH 
10. 4. JARNÍ KELÍMEK S KYTIČKAMA 

17. 4. KREPOVÉ KYTIČKY 
24. 4. POLŠTÁŘEK Z FILCU 

PÁTEK S RADKOU - MÍČKOVÁNÍ 
10:00 - 11:00 hod. Cena: 50,- Kč. 

Reflexní metoda s molitanovým míčkem. 
Radka Rojíčková  724 329 473. 

STROLLERING  
Úterý: 10:00 – 11:00 hod. 

Čtvrtek: 11:00 – 12:00 hod. 
Helena Šimečková  732 834 584. 

AIKIDÓ I PRO DĚTI 
Pondělí, čtvrtek: 16:00 - 18:00 hod. Cena: 30,- Kč. 

AIKIDÓ II PRO DOSPĚLÉ 
Pondělí, čtvrtek: 18:00 - 20:00 hod. Cena: 30,- Kč. 

DESKOVKY 
 Středa: 16:00 - 18:00 hod.      Cena: 30,- Kč. 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
 Středa: 18:00 - 19:00 hod.      Cena: 20,- Kč. 

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
 Středa: 20:00 - 21:00 hod.      Cena: 20,- Kč. 

STOLNÍ TENIS 
Pondělí, pátek: 15:00 - 17:00 hod.   Cena: 10,- Kč. 

POWER JÓGA 
 Úterý: 17:00 – 18:00 hod.       Cena: 60,- Kč. 

JÓGA I., II., III. 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod.  
Středa:  18:30 – 20:00 hod. 
Čtvrtek:  10:00 – 11:30 hod. 

TRAMPOLÍNKY I., II. 
 Pondělí: 19:30 – 20:30 hod.   Cena: 70,- Kč. 

Fialová R.  607 953 300 
 Čtvrtek: 19:30 – 20:30 hod.   Cena: 70,- Kč. 

Krausová L.  728 018 733 
ZUMBA 

 Pondělí: 18:30 – 19:30 hod.  Cena: 40,- Kč. 
PŘIPRAVUJEME: 

  5. 7. - 17. 7. LETNÍ TÁBOR HADINKA 
10. 7. - 16. 7. ZÁPADNÍ ČECHY poznávací zájezd 
26. 7. -   6. 8. LETNÍ TÁBOR S KOŇMI 
17. 8. - 21. 8. TVOŘIVÝ TÁBOR 
17. 8. - 23. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR  
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Veškeré podrobné informace akcí budou 
uveřejněny na samostatných plakátech. 

PRAVIDELNÉ AKCE 
BAV klub Příbor, SVČ, s.r.o.,  556 723 778 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZAČÁTEČNÍCI 

Pondělí: 17:00 - 18:30 hod. 
AKUSTICKÁ KYTARA, ROCKOVÉ KAPELY 

Pondělí: 15:30 - 16:30 hod. 
TANEČNÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO DĚTI 

Úterý: 13:45 – 15:15 hod. mladší žáci  
Úterý: 15:15 – 16:45 hod. starší žáci. 
Úterý: 16:45 – 17:45 hod. děti od 4 let 

ORIENTÁLNÍ TANCE 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod. 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
Středa: 17:00 - 18:30 hod. 

RC MODELY AUT 
Pátek: 15:30 – 17:00 hod. 

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Neděle: 17:30 – 20:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Info o akcích: www.pribor.eu 

Městská organizace KDU-ČSL v Příboře srdečně zve na

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY 

Uskuteční se u příležitosti Svátku matek
v pátek 8. května 2015 v Příboře

ve farním kostele Narození Panny Marie.  
V programu budou přednesena

díla českých a zahraničních hudebních skladatelů.
Začátek v 18:00 hod. 

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme nejen maminky a babičky, ale všechny, 
kteří si rádi poslechnou skladby uvedené v programu. 

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
pořádá  

19. 5. – 23. 5. 2015 
poznávací zájezd 

 
 

 
 
 

Bratislava*Budapešť*Szentendre, 
Visegrad*Ostřihom*Györ 

Prohlídka měst, plavba po Dunaji, termály. 
 

Cena: 
5 300 Kč/dospělí,  5 000 Kč/děti do 15 let 

 

V ceně nocleh, snídaně, pobytová taxa, doprava,  
plavba po Dunaji v Bratislavě, průvodce. 

 
 

Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč,  
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,  

e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

INFO O AKCíCH: www.pribor.eu
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ŠATNÍK
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V OSTRAVĚ 

SPOLEČNĚ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM V PŘÍBOŘE  
A FARNÍM SBOREM ČCE VE ŠTRAMBERKU

Pořádají ve dnech:
13. 4. 2015 - 17. 4. 2015    od 800 do 1700

20. 4. 2015 - 24. 4. 2015     od 800 do 1700

Ve sborovém domě Českobratrské církve  
evangelické na ulici ČSA 225

- pod modrým domem s pečovatelskou službou
•   sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
•   příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
•   nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME

tel: 556 725 359, 737 286 554

 

MANŽELÉ KRUPKOVI VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM PŘÍBOREM VÁS ZVOU NA BESEDU 
 

KDY: v úterý 14. dubna 2015 
ČAS: od 17:30 hodin  
KDE: zasedací místnost 

piaristický klášter, Příbor 
VSTUPNÉ: dobrovolné 
 

Výsledky nedávných výzkumů ukazují, že existuje pevná vazba 
 mezi DNA a způsobem, jak organismus reaguje na výživu a tělesnou aktivitu.  
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Klára Turoňová

 

 

 

 

Od roku 2010 výživová poradkyně. Pomáhá 
lidem žít ve zdraví pomocí analýzy z vlasů              
a zdravě hubnout pomocí analýzy DNA.      
Od roku 2002 absolvent kurzu I. – IV. stupně 
polské laboratoře Biomol, který provádí 
analýzu stopových prvků ve vlasech. 

INZERCE

Prodáme byt 1+1
39 m2 v Příboře, 

nábřeží Rudoarmějců. 

Tel.: 724 083 990

velikost 1/8 A4 za 250,- Kč
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Postaveno 100 druhù stanù!
Pøes 50  modelù spacích pytlù, karimatky, kempinkové vybavení, batohy.

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

Starší kolekce se slevou až 60%,
prodej špièkových látek pro kutily a švadleny.

GTX OBUV AKU -
za  výborné ceny pøes 50 modelù - DOPRODEJ STARŠÍCH MODELÙ, 

trièka, mikiny, kapesní náøadí, trekové hole, vaøièe,  spousta doplòkového zboží.
Po dobu veletrhu speciální nabídka i na naší prodejnì na námìstí v Pøíboøe.

Každý víkend - guláš, pivo, speciality na roštu.
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Výrobní závod PØÍBOR-KLOKOÈOV
9. kvìtna 1134, www.alpisport.cz
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Garážová vrata od 9.999 Kč. 
Výklopná, dvoukřídlá, sekční. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 
 

Ploty - pletivo  
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze 
svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 
levné pletivové branky a brány, nebo 
i ozdobné kované.  

 
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. 

Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%. 
_____________________________________________________________________ 

Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka, 
klece, krmivo pro křepelky. www.prodrubez.cz 

_______________________________________________________________ 


Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00 

Otevírací doba: Po – pá,  8:00 - 15:00.  
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR. 

  

Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Šířka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 

S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 

ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 

ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2015!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

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

Nabízí: 

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

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a likvidační práce 

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

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

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

Využijte předsezónní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníků, 
včetně broušení starších hrobů! 
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MěSÍČNÍK MěSTA PřÍBORA
Vydáván: 1 x měsíčně. Místo vydání: v Příboře. Číslo vydání: 4/2015. Den vydání: 31. 3. 2015.

Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178.
Vydavatel: Město Příbor se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

Příspěvky zasílejte na e-mail: mic@pribor-mesto.cz.
Tel.: 556 455 455. Fax: 556 455 444, www.pribor.eu.

Vydavatel není zodpovědný za názory a fotografie přispěvatelů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Grafika, sazba a tisk: KLEINWäCHTER, Frýdek-Místek.
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