MĚSÍČNÍK

MĚSTA PŘÍBORA

F F
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z jednání Rady města Příbora
Ze zasedání zastupitelstva města
Děti a bezpečné léto
Systém nakládání s komunálním
odpadem v Příboře – nyní a v blízké
budoucnosti
Soutěž
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Český den proti rakovině
Projekt WC karta
Přednáška strážníků v Mateřské škole
na Hájově
Přednáška „Senioři v dopravě“
Strážníci od měsíce července zahajují
značení jízdních kol syntetickou DNA
16. 6. 2017 opět farmářské trhy
Informace pro nájemce hrobových míst
Knižní novinky na měsíc červen
Projekt Knížka pro prvňáčka
Den Země 2017
Poznáváme naše nejstarší dějiny
Učíme se navzájem
Dějepisná exkurze – Olomouc
Les ve škole
Svět kolem nás – Projektový týden
9. ročníku
„Končím s konzumem, utrácím s rozumem“ aneb Jak naše nakupování může
měnit svět
Návštěva z Rakouska
Divadélko Smíšek ve školní družině
Připínáček obhájil titul Školní časopis
roku Moravskoslezského kraje
Exkurze na matričním úřadě
Od vajíčka k mláděti
Den Země
Kopřiva
MAS Lašsko - výzva
Lukáš Bukovjan, basketbalista
Tělocvičná jednota Sokol Příbor
se představuje
Floriánkové posezení na Hájově
Výstava k Svátku matek na Prchalově
Činnost Fotoklubu Příbor v roce 2016
Ohlédnutí za 7. ročníkem příborských
deskovek
Salsa pro ženy
Gloria Musaealis 2016 - cena pro výstavu
Kopřiva
Mezinárodní den památek a sídel
se i přes nepřízeň počasí vydařil
Kulturní okénko na měsíc červen 2017
Kulturní program – červen
Příbor – město snových obrázků
Pozvánky, reklama

ČERVEN 2017
V Příboře se uskutečnila zahajovací etapa
Národního festivalu neprofesionálních komorních
a symfonických těles 2017
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Ve dnech 13. a 14. května 2017 se uskutečnil v našem městě ojedinělý festival, a sice
„Národní festival neprofesionálních komorních
a symfonických těles, I. etapa Příbor“, jehož
spolupořadateli byly NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury ČR, město Příbor
a Komorní orchestr Kopřivnice pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.
Sobotní koncert se konal v refektáři piaristického kláštera. Zahájil ho Komorní orchestr
Arthura Nikische Brankovice (um. ved. Jan
Saráz). Po něm se představil Třinecký komorní orchestr (um. ved. Alena Kostková) se
sólistkami Marcelou Vimrovou, Danielou Rusnokovou a Alenou Kostkovou. Sobotní festival
byl zakončen Komorním orchestrem Pavla
Josefa Vejvanovského z Nového Jičína (um.
ved. Anežka Michálková). Nádherný refektář
s dokonalým osvětlením a výbornou akustikou
dodal důstojný rámec celému koncertu a podtrhl výkony jednotlivých těles.
V neděli dopoledne byla pro účastníky festivalu
uspořádána komentovaná prohlídka pod vedením paní Irenky Nedomové, kronikářky města,
která přítomné poutavě seznámila s památkami města a jeho historií. Všem zúčastněným se
město velmi líbilo, obzvláště piaristické zahrady,
kostely a celková atmosféra města.

Nedělní večerní festival pokračoval tentokrát
v rekonstruovaných prostorách Kulturního
domu v Příboře. Tady se jako první představil
Komorní orchestr Kopřivnice se svými hosty
(dirigent Petr Lichnovský), který byl i spolupořadatelem tohoto festivalu. Dechový orchestr
mladých ZUŠ Příbor (dirigent Ivo Lacný) tvořil věkově protipól Symfonickému orchestru
Frýdek-Místek (dirigent Petr Smolka), který
koncert uzavíral.
Velké poděkování za vedení města patří paní
Ing. Libuši Volné z Komorního orchestru
Kopřivnice, která byla iniciátorkou této akce
v Příboře
Oba koncerty slovem provázela Eva Pancová,
členka spolupořádajícího orchestru. Každý koncert měl jinou charakteristiku a dle vyjádření
MgA. Marka Valáška, Ph.D., člena Odborné
rady Komorní a symfonické hudby, prokázaly
všechny soubory velmi dobrou interpretační
úroveň. Z diskuze s paní Soňou Hanzalovou
z NIPOS-ARTAMA vyznělo, že by organizátoři
byli rádi, kdyby se koncerty Národního festivalu nekonaly v tomto krásném prostředí města
Příbora naposledy. Iniciátoři festivalu by rádi
jednali s městem o spolupráci i pro příští léta.
A tak je možné, že stojíme v Příboře u zrodu
nové hudební tradice.

Foto: Stanislava Slováková

www.pribor.eu

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

56. schůze RM dne 25. dubna 2017 projednala jednací body,
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Vyhověla žádosti Komorního orchestru Kopřivnice, z. s., o prominutí úhrady za inzerci akce „Národní festival neprofesionálních
komorních a symfonických těles I. etapa Příbor“ v Měsíčníku
města Příbora ve výši 550 Kč.
- Vzala na vědomí informaci o možném poskytnutí finančního
daru ve výši 50.000 Kč městu Příbor od společnosti ALLIANCE
LAUNDRY CE, s. r. o., Místecká 1116, Příbor.
- Souhlasila s budoucím případným přidělením finančního daru
(50.000 Kč) těmto společnostem:
1) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12,
742 58 Nový Jičín, IČ: 00096296, statutární zástupce PhDr. Sylva
Dvořáčková, ředitelka, kontaktní osoba Mgr. Václav Michalička,
Ph.D., vedoucí pobočky Muzea a pamětní síně S. Freuda, ve výši
40.000 Kč na uspořádání muzejní školy pro seniory a setkání
řezbářů
2) Společnost Sigmunda Freuda, sídlo Sládkova 1447, 742 58
Příbor, IČ: 60798491, ve výši 10.000 Kč.
- Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – města
Příbora za období od 01.01. do 31.12.2016 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 38, 741 01 Nový Jičín, auditorské
oprávnění 1606 a doporučila zastupitelstvu města tuto zprávu
vzít na vědomí.
- Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2016 v následujících objemech:
Příjmy v roce 2016

190 371 011,60 Kč

Výdaje v roce 2016

161 871 890,57 Kč

Financování v roce 2016

- 28 499 121,03 Kč

a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni
k 31.12.2016.
- Schválila organizaci UNIE ROSKA – registrovaná organizace
ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem Novodvorská 3052,
738 01 Frýdek–Místek, IČ: 64120252, z rozpočtu města Příbora,
paragrafu 4349, finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu činnosti
organizace.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu
č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“, kterou podala společnost NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový
Jičín, IČ 476 71 416.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit „Pravidla města Příbora
pro majetkoprávní nakládání s pozemky“, v předloženém znění.
- Schválila Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci, navýšení účelových finančních prostředků z neinvestičního příspěvku na provoz, které budou podléhat finančnímu vypořádání, o částku 843.000 Kč a rozhodla o jejich použití následovně:
- 328.000 Kč - pracovní pozice elektrikář (mzdové náklady vč. odvodů, OOPP, školení apod.)
- 50.000 Kč - náklad související s nákupem plošiny (PHM, pojištění, silniční daň)
- 65.000 Kč - č. ú. 558 – vybavení elektrikář (nářadí, PC, software)
- 400.000 Kč - č. ú. 518 - svoz bionádob od RD
- Schválila na základě ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, a v souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Technickým službám města Příbora, příspěvkové
organizaci, IČ: 00143651, použití části finančních prostředků
z rezervního fondu organizace ve výši 500.000 Kč k posílení fondu
investic organizace v roce 2017 za účelem financování nákupu
pracovní plošiny.
- Schválila smlouvu mezi městem Příborem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
o bezúplatném převodu majetku v pořizovací hodnotě 23.205 Kč.
- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 na zabezpečení akceschopnosti
JSDH Příbor v celkové výši 50.000 Kč.
- Vzala na vědomí informace o stavu pohledávek z nájmů obecních bytů.
- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek, které spravuje odbor
finanční k 31.03.2017.
- Neodsouhlasila finanční spoluúčast města na opravě vjezdu na
pozemku parc. č. 805 v k. ú. Příbor ve vlastnictví města Příbora
do garáže bytového domu č. p. 1312 na ulici Fučíkově.
- Schválila přesun částky ve výši 120.000 Kč z výdajové části rozpočtu města Příbora roku 2017, § 3635, položka – projekty všeobecně + podklady pro dotace, na § 3613 Základní školy, položka
„Objekt Dukelská – energetická opatření“, na zpracování dokumentace pro provedení stavby.
- Schválila přesun částky ve výši 45.000 Kč z výdajové části rozpočtu města Příbora roku 2017, § 3635, položka – projekty všeobecně + podklady pro dotace, na § 2219 Záležitosti pozemních
komunikací, položka „Vybudování I. etapy bezbariérové trasy“
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
- Vzala na vědomí informace o odstranění 4 ks vítacích panelů
s tématikou Sigmunda Freuda od komunikace I/48 a I/58.
- Schválila vyřazení 4 ks vítacích panelů s tématikou Sigmunda
Freuda, inventární číslo 200000224, z majetku města Příbora.
- Schválila finanční dar ve výši 7.000 Kč Sportovnímu klubu vzpírání, z. s., na částečnou úhradu nákladů na zajištění průběhu
Mistrovství České republiky ve vzpírání juniorů a juniorek uskutečněné dne 03.06.2017 ve sportovní hale TJ Příbor.
- Schválila v souladu s čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů
ve vlastnictví města Příbora č. 3/2015 převedení částek, o které
vítězné nabídky na pronájem obecních bytů za podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku
na předmětných bytech, na umoření obtížně vymahatelných
pohledávek po bývalých nájemnících obecních bytů: <anonymizováno>,<anonymizováno>.
- Doporučila zastupitelstvu města navýšit ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro rok 2017, §3713, položka „Výdaje související
s projektem Kotlíková dotace“ stávající částku 137 000,00 Kč
o částku 22 500,00 Kč na konečných 159 500,00 Kč za účelem
poskytnutí podpory novým žadatelům o kotlíkové dotace podle
pravidel uzavřené Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ I. etapa.
- Doporučila zastupitelstvu města vyčlenit ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro rok 2018, § 3713 částku 175 000,00 Kč
pro účel realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ II. etapy, za účelem poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům o dotaci fixní částkou 7.000 Kč na žadatele.
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace - s názvem
„Stavební úpravy radnice v Příboře“.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
22. zasedání ZM dne 18. 5. 2017 projednalo jednací body, z nichž
mj. vybírám:
- Vyřadilo z programu bod č. 22/8/3 Tepelné hospodářství – provozování kotelen Lomená a Nerudova.
- Ověřilo podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) platnost volby člena Zastupitelstva města Příbora
Ing. Zdeňka Pařízka s platností od 04.05.2017.
- Zvolilo členem Finančního výboru Zastupitelstva města Příbora
Ing. Zdeňka Pařízka od 18.05.2017.
- Zvolilo předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Příbora
Mgr. Pavla Netušila od 18.05.2017.
- Vzalo na vědomí zápisy z jednání výborů ZM.
- Vzalo na vědomí podání ze dne 30.03.2017, kterým pan <anonymizováno> bere zpět žádost ze dne 04.05.2015 o prodej nemovitostí
v k. ú. Hájov.
- Schválilo „Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání
s pozemky“, v předloženém znění.
- Neschválilo prodej části pozemku parc. č. 1409 v k. ú. a obci Příbor
právnické osobě Bytové družstvo Před parkem, dle žádosti ze dne
01.02.2017.
- Uložilo řešit užívání částí pozemků parc. č. 1409, 1333, 1341, 1413
a 1383/1, vše v k. ú. Příbor, sjednáním smluvního vztahu.
- Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku
města Příbora za rok 2016.
- Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací
k 31.12.2016.
- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – města
Příbora za období od 01.01. do 31.12.2016 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 38, 741 01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606.

- Projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2016
v následujících objemech:
190 371 011,60 Kč
- Příjmy v roce 2016
- Výdaje v roce 2016
161 871 890,57 Kč
- 28 499 121,03 Kč
- Financování v roce 2016
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Projednalo návrh řádné účetní závěrky města Příbora za rok 2016
sestavené k rozvahovému dni 31.12.2016.
- Nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace města Příbora.
- Schválilo řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2016 a rozhodlo o převedení
výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 16.863.662,79 Kč na účet
432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.
- Odepsalo z účtu 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku
nedokončenou investici ve výši 69.400,00 Kč pod názvem projekt na
Rekonstrukci teplovodního kanálu Šafaříkova dle důvodové zprávy.
- Schválilo navýšení ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro
rok 2017, § 3713, položka „Výdaje související s projektem Kotlíková
dotace“ stávající částku 137.000,00 Kč o částku 22.500,00 Kč na
konečných 159.500,00 Kč za účelem poskytnutí podpory novým
žadatelům o kotlíkové dotace podle pravidel uzavřené Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ I. etapa.
- Rozhodlo vyčlenit ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro
rok 2018, § 3713 částku 175.000,00 Kč pro účel realizace projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ II. etapy, za účelem
poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům o dotaci fixní částkou
7.000 Kč na žadatele.
Zpracováno dne 22. dubna 2017

DĚTI A LÉTO

nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Nový Jičín,
pracoviště prevence,ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času
pro děti. To, aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve
zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem určit pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma, a to hlavně
v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé:
• oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení
ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný
vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli, nebo
seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná
pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů.
Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často
pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení,

komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu,
ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo
přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku
a přeceňování plaveckých schopností, je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti
různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky,
zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče
nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče
a musí překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice, apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že
jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se
jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
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Kanalizační přípojky
Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci
a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, zahájení odvádění
odpadních vod kanalizací a udržování kanalizačních přípojek
Žadatel (budoucí odběratel) o povolení připojení na kanalizaci je povinen dodržovat tyto podmínky stanovené provozovatelem kanalizace - Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s. /dále jen SmVaK Ostrava a.s./
SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel kanalizace, stanoví v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění základní
principy, práva, povinnosti a podmínky pro odvádění
odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Kanalizační přípojka je samostatnou
stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace stavby
nebo odvodnění pozemku k zaústění
do stokové sítě.
Vnitřní kanalizace končí v místě posledního soutoku jednotlivých větví ležaté kanalizace stavby nebo pozemku.
Kanalizační přípojka je rozdělena na
úsek potrubí uložený v pozemku tvořícím veřejné prostranství a úsek potrubí
uložený na jiném (soukromém) pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
Kanalizační přípojku jako celek pořizuje na své náklady vlastník připojované nemovité věci (stavby/pozemku)
– odběratel, není-li dohodnuto jinak;
vlastníkem přípojky je osoba, která na
své náklady tuto přípojku pořídila.
Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka

byla provedena jako vodotěsná a tak,
aby nedošlo ke zmenšení průtočného
profilu stoky, do které je zaústěna. Provedení kanalizačních přípojek a šachet
(uložení, hutnění, způsob napojení přípojky na hlavní kanalizační řad, provedení zkoušky vodotěsnosti) musí být v
souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 75 6101.
V případech, kdy je kanalizace, na kterou je kanalizační přípojka napojena,
ukončena čistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky
(ani přes žumpy s přepadem) a čistírny
odpadních vod. Před provedením napojení kanalizační přípojky je vlastník
nemovité věci povinen zrušit septik
nebo jiné jímky a zajistit odvádění veškeré odpadní vody přímo do kanalizace bez usazení.
Kanalizační přípojku je možno napojit
do kanalizačního řadu přímo do po-

Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat:
• Situační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:500)
se zaměřením připojované nemovitosti. V tomto
výkresu musí být zakreslen půdorys připojované
nemovité věci a vlastní pozemek s uvedením
čísla parcely (červeně), dále přilehlé pozemky
s uvedením čísla parcely, komunikace, směr
a hloubka inženýrských sítí, se kterými se bude
kanalizační přípojka křižovat a vnitřní kanalizace
• Podélný řez kanalizační přípojkou (měřítko 1:50)
s vyznačením křižujících sítí
• Technickou zprávu
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Povinnost zpracovat projektovou dokumentaci kanalizační přípojky má vlastník napojované nemovité věci i
v případě, že bude realizovat jen část kanalizační přípojky uloženou v soukromém pozemku a připojení realizuje do již provedené části kanalizační přípojky
uložené v pozemku tvořící veřejné prostranství.
Projektová dokumentace musí být zpracována odborně
způsobilou osobou dle platné právní úpravy.
Žadatel o povolení připojení na kanalizaci obdrží souhlasné vyjádření. Tiskopis Žádost o zřízení kanalizační přípojky je ke stažení na internetových stránkách
www.smvak.cz - sekce Zákazníkům/Dokumenty ke stažení.

trubí výřezem (jádrové vrtání vstupního otvoru) se zatěsněním, případně
do revizní šachty:
n V prvním případě je nutné na kanalizační přípojce zřídit kontrolní šachtu, a to:
– při hloubce uložení přípojky do 1,5 m
šachtu průměru minimálně DN 315
– při hloubce uložení přípojky do 2,0 m
šachtu průměru min. DN 400 (425)
– při hloubce uložení přípojky nad 2,0 m
šachtu průměru minimálně DN 600
n V případě napojení do revizní šachty je
nutné na kanalizační přípojce zřídit kontrolní šachtu, pokud délka rovného
úseku kanalizační přípojky přesahuje 30
metrů.
Přípojkové šachty je nutno situovat na
hranici pozemku tvořícího veřejné
prostranství a soukromého pozemku,
dále pak ve všech lomových bodech
kanalizační přípojky. Přípojkové šachty
musí být umístěny tak, aby byla ze
strany provozovatele možná pravidelná kontrola a čištění.
Kanalizační přípojka může být provedena z trubního materiálu PVC, PP, PE,
kameniny. Uložení a zásyp potrubí ve
výkopu musí být provedeny dle typového vzorového podkladu výrobce
trubního materiálu.
Nejmenší dovolený sklon kanalizační
přípojky při DN 200 je 10 o/oo, při DN
150 je 20 o/oo. Zaústění do kanalizace
pro veřejnou potřebu musí být provedeno v horní třetině profilu potrubí
stoky.

Vlastník připojované nemovité věci (žadatel) je povinen v dostatečném časovém předstihu před plánovanou realizací kanalizační přípojky doručit na zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.:
• řádně vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky
• Platné povolení stavby kanalizační přípojky ve smyslu stavebního zákona vydaného příslušným stavebním úřadem
• aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnický vztah k připojované
nemovité věci

Další podmínky napojení na kanalizaci
SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel
kanalizace pro veřejnou potřebu, si vyhrazují právo rozhodovat o vydání
technických podmínek ke zřízení kanalizačních přípojek a stanovovat podmínky i způsob jejich realizace tak, aby
byly provedeny odborně a kvalitně dle
platných norem včetně vhodného
materiálu.
V případě, že kanalizační přípojka
bude napojována na kanalizaci ve
vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., materiál na odbočení (např. sedlovou odbočku) dodá stavebníkovi SmVaK
Ostrava a.s. na základě podané žádosti
o zřízení kanalizační přípojky a před
realizací kanalizační přípojky. Případné
pozdější požadavky stavebníka nebudou ze strany SmVaK Ostrava a.s.
akceptovány.
SmVaK Ostrava a.s. mají právo kontrolovat kvalitu provádění prací na realizaci kanalizační přípojky. Před zásypem kanalizačního potrubí musí být
zástupce SmVaK Ostrava a.s. přizván
ke kontrole provedených prací.
Vlastník připojované nemovité věci je
povinen po provedení napojení kanalizační přípojky a před zásypem potrubí zajistit zaměření místa zaústění
kanalizační přípojky do kanalizace.
Svévolné připojení kanalizační přípojky na kanalizaci ve vlastnictví
SmVaK Ostrava a.s. bez písemného
souhlasu společnosti nebo poškození
této kanalizace je zakázáno, toto je
kvalifikováno jako porušení platné
právní úpravy, za které je možné uložit
pokutu.
Do kanalizace (jednotné/splaškové) je
povoleno vypouštět pouze odpadní
vody (splaškové, srážkové/pouze splaškové) v míře znečištění stanovené
v kanalizačním řádu. Je nepřípustné
do kanalizace vypouštět látky hořlavé,
lehce zápalné, jedovaté, kyselé, žíravé

• Souhlas vlastníka kanalizace s napojením
na kanalizaci v případě, že kanalizace, na
kterou bude kanalizační přípojka napojena, není ve vlastnictví SmVaK Ostrava
a.s., včetně dohody o úhradě nákladů za
materiál nezbytný k napojení kanalizační
přípojky na kanalizaci (např. sedlová
odbočka, …)

a takové, jež by mohly způsobit poškození, ucpání stoky nebo ohrozit provoz
čistírny odpadních vod. Případné
škody vzniklé na zařízení provozovatele kanalizace, způsobené porušením
kanalizačního řádu ze strany odběratele vypouštěním těchto látek, uhradí
odběratel - vlastník připojené nemovité věci.
Poruchy vzniklé na části kanalizační
přípojky uložené v pozemku tvořícím
veřejné prostranství ohlašuje její vlastník provozovateli kanalizace, který
opravy a údržbu těchto částí kanalizačních přípojek zajišťuje a náklady
s tím spojené hradí ze svých provozních nákladů. Odstranění poruchy na
jiné části kanalizační přípojky hradí její
vlastník.
Vlastník kanalizační přípojky nesmí
bez souhlasu provozovatele - SmVaK
Ostrava a.s. provádět jakékoli následné
úpravy nebo změny na kanalizační přípojce, včetně provádění připojování ji-

ných nemovitostí na vlastní kanalizační přípojku.
Zahájení vypouštění odpadních vod
z kanalizační přípojky je možné po splnění následujících podmínek:
n V případě napojení na kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s.:
– jsou doloženy doklady uvedené výše na
zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
– je uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem připojené nemovité věci – odběratelem
a SmVaK Ostrava a.s.
n V případě napojení na kanalizaci ve
vlastnictví jiného subjektu:
– předmětná kanalizace je uvedena do
trvalého provozu
– je uzavřena smlouva o provozování
předmětné kanalizace mezi jejím vlastníkem a SmVaK Ostrava a.s., ze strany
SmVaK Ostrava a.s. bylo zahájeno faktické provozování kanalizace dle této
smlouvy
– jsou doloženy doklady uvedené výše na
zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
– je uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi SmVaK Ostrava
a.s. a odběratelem – vlastníkem připojené nemovité věci
V případě zahájení vypouštění odpadních vody bez splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci se
odběratel dopouští protiprávního jednání, na základě kterého s ním může
být vedeno správní řízení o udělení
sankce ve smyslu §32 resp. §33 zákona
č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Oblast Frýdek-Místek
Kanalizační dispečink Frýdek-Místek

tel.: 605 734 894

Oblast Havířov a Karviná
Kanalizační dispečink Havířov

tel.: 605 734 893

Oblast Nový Jičín
Kanalizační dispečink Nový Jičín

tel.: 605 734 843

Oblast Opava a Bruntál
Kanalizační dispečink Opava

tel.: 737 921 159

Zákaznická linka:

800 292 400

V pracovní dny 730 – 2000
Poruchová služba:

800 292 300

24 hodin denně
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SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V PŘÍBOŘE
– NYNÍ A V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor si tímto
dovoluje doplnit informace, které bývají průběžně poskytovány občanům z oblasti odpadového hospodářství.

5. Sklo se sbírá do zelených kontejnerů rozmístěných na
35 stanovištích, a okrajově, podobně jako papír, je možné sklo
předat do sběrného dvora TS.

Novela č. 229/2014 Sb. zákona 185/2001 Sb., o odpadech, která je účinná od začátku roku 2015, uložila obcím povinnost
zajistit občanům oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu - minimálně - nebezpečných odpadů, papíru,
plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Město
třídí odpady od roku 1992, ale teprve touto novelou zákona
bylo třídění obcím uloženo přímo zákonem. Systém nakládání s komunálním odpadem stanovuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015. Třídění odpadů podporuje společnost EKOKOM,
a. s., finanční odměnou, která je závislá na množství odpadů,
které obce a města vytřídí. Průběžně se toto množství mírně
zvyšuje. V loňském roce město získalo za třídění dosud rekordní částku cca 900 tis. Kč, v součtu s úhradou za příjem
ze zpětného odběru elektrospotřebičů částka loni poprvé
v Příboře přesáhla jeden milión korun.

6. Plasty se sbírají do žlutých kontejnerů rozmístěných na
60 sběrných stanovištích ve městě. Stejně jako u papíru a skla
je možno je v menší míře předat do sběrného dvora TS.

Konkrétně, jak nakládat s jednotlivými druhy odpadů:
1. Nebezpečný odpad, např. různé chemikálie, rozpouštědla,
akumulátory, obaly obsahující nebezpečné látky, kyseliny, louhy,
barvy atd., občané předávají do sběrného dvora Technických
služeb města Příbora v ul. Štramberské č. 483.
Provozní hodiny jsou:
pondělí a středa od 7:00 do 11:00 hod a od 12:00 až 17:00 hod.
sobota
od 7:00 do 12:00 hodin
2. Objemný odpad, např. koberce, vyřazený nábytek a další
odpad velkého objemu, který není možno umístit do běžných
sběrných nádob, se odevzdává rovněž ve sběrném dvoře
TS Příbor ve výše uvedených provozních hodinách. Dále
mají občané možnost 2x ročně využít přistavených velkoobjemových kontejnerů, které bývají rozmístěny na stanovištích, která dopředu s časových předstihem upřesňují
Technické služby na všech dostupných informačních místech,
jako je např. Měsíčník, vývěsní skříňky, www stránky města,
informační tabule, místní rozhlas, televize.
3. Kovy lze odevzdat do sběrného dvora TS Příbor ve výše
uvedených provozních hodinách.
Občané mají rovněž možnost kovy předat do výkupny sběrných surovin v ul. Na Kamenci. Je ale zapotřebí upozornit, že
tato možnost není přímo zařazena vyhláškou do systému nakládání s odpady města z důvodu, že metodický pokyn ministerstva vnitra zařazení do obecně závazné vyhlášky (dále jen
OZV) nedoporučuje. V minulosti byly možnosti výkupu surovin (zejména kovů) zneužívány tím, že se do sběren dostávaly
suroviny získané z krádeží.
4. Papír se sbírá do modrých kontejnerů, které jsou rozmístěny na 50 místech ve městě. Je možno je rovněž předat do
sběrného dvora TS, avšak je třeba vzít v úvahu menší kapacitní
možnosti sběrného dvora, proto je zapotřebí upřednostnit nádobový sběr. Papír je rovněž, podobně jako kovy, možno předat
do výkupny sběrných surovin v ul. Na Kamenci. Školní žactvo
má možnost se zúčastňovat školního sběru papíru. (Poslední
dvě možnosti jsou v souladu se zákonným nakládáním s odpady, ale nejsou dle metodického pokynu MV ČR zařazeny do
systému stanoveného OZV.)
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7. Biologicky rozložitelný odpad má rostlinnou a živočišnou složku. Obecně závazná vyhláška, a tedy závazná povinnost třídit, se bude vztahovat na složku rostlinnou. Třídění bioodpadu živočišného původu nebude, stejně jako dosud,
povinné.
Možnosti, kam odložit bioodpad, jsou následující:
7.1 předá se zdarma přímo na městskou kompostárnu Točna, ul. Štramberská
7.2 využijí se velkoobjemové kontejnery rozmístěné na stanovištích dle rozpisu Technických služeb města Příbora,
rovněž zveřejňovaných na www stránkách TS Příbor http://www.tspribor.cz/
7.3 třídí se do hnědých kontejnerů rozmístěných na 48 stanovištích
7.4 bioodpad se využije v domácích kompostérech
8. Směsný odpad se odkládá do sběrných nádob přistavených u místa bydliště. Cílem je, aby se množství směsného
odpadu vyprodukovaného ve městě snižovalo, ovšem pohybuje se stále přibližně kolem 1 400 tun za rok. Vzhledem k tomu,
že občanům jsou nabídnuty dostatečné podmínky pro třídění,
bylo by žádoucí, kdyby se to projevilo i v číslech, která může
město vykázat v ročních hlášeních. Množství vytříděného odpadu je podkladem pro odměnu za třídění, což ovlivňuje výši
poplatku, který občané platí.
Je třeba se zmínit také o zpětném odběru elektrozařízení
a světelných zdrojů, baterií a monočlánků.
Občané i drobní podnikatelé mohou výše uvedené komodity předat do sběrného dvora TS Příbor v provozních hodinách určených pro nakládání s odpadem (viz výše).
I zpětný odběr odměňují autorizované společnosti ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP finančními příspěvky. Jejich
výše je rovněž závislá na množství vytříděných elektrospotřebičů. V množství vytříděných elektrospotřebičů na 1 obyvatele
je Příbor mezi nejlepšími městy, loňská odměna dosáhla výše
přibližně 125 tis. Kč.
Město v minulosti vyčerpalo různé další finanční prostředky
v rámci motivačního programu, například příspěvek na vyasfaltování sběrného dvora TS, na nové brány, monitorovací kamerový systém, apod.
Pneumatiky: Předmětem zpětného odběru jsou rovněž pneumatiky. Předávají se zpět výrobcům. Není ovšem dosud žádný
odběratel, který by zpětný odběr pneumatik organizačně zajišťoval, podobně jako je tomu např. u elektrozařízení. Pneumatiky se nezařazují dle katalogu odpadů jako komunální odpad a nelze je tedy zdarma předat do sběrného dvora. TS je
od občanů převezmou, ale pouze za úhradu podle ceníku
TS Příbor (cena je závislá na hmotnosti pneumatiky, dle platného ceníku 5,08 Kč za 1kg).

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

Město Příbor
Městský úřad Příbor - odbor rozvoje města vyhlašuje dvanáctý ročník soutěže pro obyvatele Příbora
a místních částí Hájov a Prchalov

„O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů“ pro rok 2017
Soutěžící se mohou přihlásit tradičně do dvou kategorií:
1) Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů
2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných a bytových domů
Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se mohou přihlásit do 30. 6. 2017 v kanceláři Městského úřadu Příbor, odboru rozvoje
města – životní prostředí, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, nebo v informačním centru města Příbora (přízemí
radnice MÚ Příbor), a to prostřednictvím přiloženého formuláře. Vyplněný formulář přihlášky je možno rovněž zaslat elektronicky
na adresu novakova@pribor-mesto.cz .
Podmínkou soutěže je, aby výsadby bylo možno zhlédnout z veřejného prostranství města a jeho místních částí. Na splnění této
podmínky bude dohlížet hodnoticí komise, která veškeré výsadby přihlášené do letošního ročníku osobně posoudí. Tradičně budou
letošní soutěžní okenní, balkónové a zahradní výsadby zařazeny do pomyslných zlatých a stříbrných pásem. Všichni soutěžící, kteří
se do této soutěže přihlásí a splní výše uvedenou podmínku, budou pak odměněni finanční poukázkou. O výsledcích soutěže budou
zúčastnění písemně informováni na adrese nebo na e-mailu uvedených na přihlášce.
Výherní poukázky budou vydávány odměněným účastníkům soutěže do vlastních rukou na MÚ Příbor, odboru rozvoje města.
Podrobnější informace k výdeji poukázek obdrží soutěžící společně s písemným výsledkem o přihlášené soutěžní výsadbě.
V případě dotazů k soutěži můžete kontaktovat paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor rozvoje města, tel.: 556 455 421,
novakova@pribor-mesto.cz .
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků soutěže je září 2017.
Opět rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou vlastní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do
této soutěže, které mohou předat ve výše uvedených kancelářích MÚ Příbor, či zaslat elektronicky na citovanou emailovou adresu.
Za Váš projevený zájem o účast ve 12. ročníku soutěže předem děkují pracovníci odboru rozvoje města MÚ Příbor.

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

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

PŘIHLÁŠKA
Jméno: ………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………
E-mail, tel. č.: ………………………………………………………………………………
Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:
 Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů
 Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných a bytových domů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s využitím a zveřejněním výše uvedených osobních údajů
pro účel zpracování výsledků soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově“ v roce 2017.
V ……………..............….

dne: ………..................…….

Podpis: ..………………….....…
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V OSTRAVĚ
Šárka Tótová, DiS., vedoucí - sociální pracovnice Diakonie

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko
v Ostravě je nestátní nezisková organizace poskytující sociální
služby. V Příboře poskytujeme s podporou města Příbora, MPSV,
Moravskoslezského kraje a zdravotních pojišťoven dvě služby: Pečovatelskou službu (Příbor) a Domácí zdravotní péči, které sídlí na
ulici Jičínské 238 (v růžovém domě s pečovatelskou službou). Naše
územní působnost je Příbor a jeho nejbližší spádová oblast.
Posláním Pečovatelské služby Příbor je poskytovat pomoc
a podporu při osobní hygieně, péči o vlastní osobu, podání jídla
a pití, pohybu, úklidu, nákupech, doprovodech apod. seniorům
i ostatním dospělým osobám se sníženou soběstačností . Umožňujeme tak osobám zvládnout péči o sebe a domácnost v přirozeném
sociálním prostředí. Služba je poskytována ve smluveném čase
v domácnostech uživatelů. Dále poskytujeme fakultativní činnosti:
připomenutí užití léků, pedikúru a zapůjčujeme kompenzační pomůcky. Odbornou podporu a péči zajišťují 4 pečovatelky a sociální
pracovnice, která je zároveň i vedoucí služby.
Služba funguje v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod., dle
individuálních potřeb a domluvy do 19:00 hod., o sobotách, nedělích a svátcích dle domluvy a aktuálních potřeb uživatelů. Dovoz
obědů ze školní jídelny je v pracovních dnech od 10:30 do 14:00 hod.
Domácí zdravotní péči poskytujeme 365 dní v roce na základě
indikace lékaře (obvodního, odborného, LDN a nemocnic) klientům
v jejich domácnostech ve spádové oblasti Příbora a Skotnice. Zajišťují ji odborné zdravotní sestry (1 stálá a dvě na dohodu). Provádějí

DIAKONIE ČCE
– STŘEDISKO V OSTRAVĚ

hledá výpomoc v době dovolených a v mimořádných
situacích do Pečovatelské služby Příbor, sídlící
na Jičínské 238. Požadujeme: kurz pracovníka v sociálních službách a ŘP výhodou.
Pracovní poměr na DPP, plat 75,- Kč / hod.
V případě zájmu volejte: 556 725 359; 737 286 554,
pište na e-mail: totova.ostrava@diakonie.cz

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ –
MĚSTO PŘÍBOR SE OPĚT PŘIPOJILO
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Tak jako každý rok, tak i v letošním roce pořádala Liga proti rakovině Praha dne 10. května 2017 tradiční celonárodní sbírku, při které
více jak 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách nabízelo žluté kvítky měsíčku lékařského.
Město Příbor se opět k této akci připojilo. Žlutý kvítek s modrou
stuhou si občané města mohli zakoupit i v turistickém informačním
centru na MÚ Příbor, rovněž ve školách a u dobrovolníků, kteří chodili městem. V letošním roce se prodávala kytička s modrou stuhou
za minimální příspěvek 20 Kč.
V Příboře se v roce 2015 vybralo na tuto akci 24 944 Kč, v roce 2016
to bylo již 29 399 Kč a v letošním roce to bylo již 34 330 Kč. Z těchto
čísel je patrné, že příborští občané jsou zvyklí přispívat na dobrou
věc. Za to jim patří velké poděkování.
Výtěžek bude použit na podporu projektů nádorové prevence,
pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.
Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili a také všem dárcům. Jsem potěšena, že jim není lhostejný život
druhých lidí.
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odběry krve, podávají léky, převazují rány apod. Péče je hrazená ze
zdravotního pojištění.
Pečovatelská služba Příbor, tel.: 556 725 359; 737 286 554
kontaktní osoba: Šárka Tótová, DiS., vedoucí - soc. pracovnice
E-mail: totova.ostrava@diakonie.cz
webové stránky: www.ostrava.diakonie.cz www.diakonie.cz
Domácí zdravotní péče, tel.: 556 725 359; 737 286 552
kontaktní osoba: Monika Heraltová, zdravotní sestra

PROJEKT WC KARTA

Marie Mayerhofferová, DiS., vedoucí detašovaného
pracoviště Centra pro zdravotně postižení MSK, o. p. s.
Bronislav Tučný, předseda ILCO Nový Jičín

Projekt Podpora vydávání WC karet je realizován spolkem Pacienti IBD, z. s.
WC karta je určena pacientům s nespecifickými střevními záněty
a dále pacientům trpícím jiným závažným střevním onemocněním,
celiakům a stomikům.
Nárok na WC kartu
Na vystavení WC karty mají nárok:
1. zdarma členové spolku Pacienti IBD, z. s., kteří uhradí členský poplatek 200 Kč za členství a mají diagnózu Crohnova nemoc nebo
Ulcerózní kolitida potvrzenou lékařem na formuláři – žádosti
o WC kartu
2. po uhrazení poplatku na výrobu karty ve výši 150 Kč osoby, které
mají diagnózu Crohnova nemoc nebo Ulcerózní kolitida potvrzenou lékařem na formuláři – žádost o WC kartu,
3. po uhrazení poplatku na výrobu karty ve výši 150 Kč osoby trpící jiným střevním onemocněním, zejména zhoubné nádory střeva,
dráždivé tračníky atd., anebo osoby po provedené stomii, které mají
jinou diagnózu nebo provedení stomie potvrzenou lékařem na formuláři – žádost o WC kartu
4. za splnění některé z předešlých podmínek se může držitelem WC
karty stát i nezletilá osoba, žádost o kartu za nezletilce podepisuje
jeho zákonný zástupce
Ztráta, poškození a další výdej WC karty
Pokud uživatel WC kartu ztratí, je povinen ve svém zájmu okamžitě tuto událost ohlásit písemně na adresu: Pacienti IBD, z. s., Polská
15, 120 00 Praha nebo e-mailem na wckarta@crohn.cz. Uživatel WC
karty může požádat na shora uvedených adresách o vydání duplikátu
WC karty oproti úhradě nákladů na její pořízení ve výši 150 Kč.
Přenosnost karty
Vystavená WC karta je nepřenosná a je určena k používání pouze
oprávněným držitelem karty.
Akceptace WC karty třetími osobami
WC karta informuje o statutu zdravotně postiženého a podporuje
důvěryhodnost držitele, který žádá o pomoc v případě akutní zdravotní komplikace.
Přijetí WC karty, zejména poskytnutí neodkladného nebo bezplatného
přístupu na veřejně přístupnou toaletu nebo poskytnutí přístupu na
běžně veřejně nedostupnou toaletu, je zcela na dobré vůli třetí osoby,
tj. vlastníka nebo provozovatele toalety nebo jeho zaměstnance, kde
se toaleta nachází.
Více informací na www.wckarta.cz
Aplikace WC kompas je na světě!
Vlastníte chytrý telefon? Stáhněte si aplikaci WC Kompas. Dostupná
je zdarma pro iPhone i na Android. Hledejte nejbližší toalety, hodnoťte
jejich čistotu a hlavně přidávejte nová WC. Pomůžete tak pacientům se
střevními záněty i sami sobě. Nikdy nevíte, kdy se bude kvalitní online
mapa toalet hodit.
WC karta v žádném případě nenahrazuje průkaz ZTP, ZTP/P

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
PŘEDNÁŠKA STRÁŽNÍKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA HÁJOVĚ
Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

V polovině května strážníci přijali pozvání a opět zavítali za
dětmi do Mateřské školy na Hájově. V průběhu přednášky dětem
přiblížili svou práci, za pomoci obrázků jim představili různé nebezpečné situace, na které mohou během hry nebo cesty do školky
narazit. Děti hádaly, co je na obrázcích špatně, proč a jak by situaci
vyřešily ony. Připomněly si tak, že nesmí otevírat cizím lidem, hrát
si se zápalkami, co mají dělat, když zazvoní na zvonek cizí člověk,
co dělat při setkání s cizím a agresivním psem. Dětem byly také vysvětleny základy bezpečnosti silničního provozu, přičemž důraz byl
kladen na chování a pohyb dětí na pozemní komunikaci.
Jelikož bylo velmi obtížné udržet pozornost malých posluchačů,
přesunuly se děti do zahrady mateřské školky, kde byla přednáška doplněna o ukázky vybavení Městské policie Příbor. Jednalo se
například o pouta, vysílačky, pomůcky na odchyt toulavých psů,
služební zbraň, obušek, výbavu na opasku strážníka a jiné. Děti si
mohly také vyzkoušet spojit se s pomocí vysílaček se strážníky na

služebně Městské policie Příbor a podívat se do služebního vozidla.
Na závěr byly děti za svoji pozornost odměněny drobnými dárečky v podobě reflexních nálepek a pexes s dopravními značkami.

PŘEDNÁŠKA „SENIOŘI V DOPRAVĚ“
Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Ve čtvrtek dne 11. 5. 2017 proběhla v prostorách Kulturního
domu v Příboře beseda na téma „Senioři v dopravě“. Organizace této
akce se zhostila Městské policie Příbor v rámci prevence seniorů
v silničním provozu. Pozvání přijal krajský koordinátor BESIPU pro
Moravskoslezský kraj pan Pavel Rakus, který mimo jiné hovořil o významu reflexních prvků a doplňků při pohybu po silnici za snížené
viditelnosti. Zdůraznil také povinnost zdravotních prohlídek u seniorů řidičů, připomněl i základní pravidla při jízdě na jízdním kole
či povinnost mít v pořádku povinnou výbavu jízdního kola. Zmínil také největší rizika, která hrozí seniorům v silničním provozu.
Slova se ujal i vedoucí oddělení tisku a prevence Policie ČR Nový
Jičín poručík Mgr. Petr Směták, který představil projekt Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje „Černá kronika aneb ze
soudních síní“. Jedná se o publikaci dvanácti povídek vycházejících
z reálných případů ukončených v soudní síni, které upozorňují na
nástrahy trestné činnosti páchané na seniorech.
Poté následoval prostor pro otázky, kterých bylo opravdu hodně
a erudovaně na ně odpovídali jak zmínění hosté, tak i strážník MP
Příbor Jaromír Maloušek. Mnoho dotazů bylo směřováno právě na

dopravní situaci ve městě, kdy se senioři snažili upozornit například
na vzrostlé keře na křižovatkách, hrající si děti na pozemní komunikaci, či nebezpečné přechody.
Na závěr byly účastníkům přednášky předány reflexní pásky,
reflexní tašky s informačními letáky a letáčky k projektu „Černá
kronika aneb ze soudních síní“. V průběhu přednášky bylo ze strany Městské policie Příbor zajištěno bohaté občerstvení.

STRÁŽNÍCI OD MĚSÍCE ČERVENCE ZAHAJUJÍ
ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA
Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Městská policie Příbor za finanční podpory Ministerstva vnitra
ČR naváže od 12. července 2017 na značení a evidenci jízdních kol,
které bylo započato v roce 2014.
Forenzním značením jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA rozumíme, že jízdní kolo je na několika místech označeno
speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které
v sobě nesou jedinečný kód. Roztok usychá asi 25 - 30 minut, poté je
pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Jejich
vyhledávání se na jízdním kole provádí pod UV světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní kód se na mikrotečce přečte speciálním
zvětšovacím zařízením.
Takto označené jízdní kolo se následně zaregistruje do databáze Městské policie Příbor, Registru identifikačního značení, ale i do
celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje pa-

chatele od krádeže jízdního kola, popřípadě zjednodušuje pátrání po
odcizeném jízdním kole.
Značení jízdních kol budou provádět strážníci na služebně
Městské policie Příbor, a to od 12. července 2017 vždy každou středu od 08:00 do 11:00 (poslední kolo bude přijato v 10:30 hod.) a od
13:00 do 16:00 hod. (poslední kolo bude přijato v 15:30 hod.). I v letošním roce je vytvořen pořadník, do kterého se zájemci o označení
jízdního kola již mohou předem hlásit telefonicky na tel. čísle 556
455 404 nebo osobně na služebně MP Příbor.
Pro evidenci jízdních kol je zapotřebí mít kolo čisté, vzít si občanský průkaz a doklad o nabytí kola. Pokud doklad již nemáte, vypíšete
na místě čestné prohlášení.
Další informace o značení jízdních kol naleznete na webových
stránkách města Příbora.
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
DNE 16. 6. 2017 PROBĚHNOU VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE OPĚT FARMÁŘSKÉ TRHY
Ing. Karin Juchelková, Technické služby města Příbora

Zájemci o prodej se můžou přihlásit na Technických službách města Příbora prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné nejpozději 7 dnů
před konáním akce odeslat na e-mail: služby@tspribor.cz. Prodej je možný ve vlastních stáncích, nebo za úplatu ve stáncích technických služeb.
Případné zájemce upozorňujeme, že při farmářských trzích se mohou
prodávat pouze výrobky z domácí (české) produkce, jako je ovoce, zelenina, lesní plody, byliny a koření, ovocné stromky a sazenice, vejce, chléb,

pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, víno, pivo, med, košíky a jiné
rukodělné a řemeslné výrobky. Dále nářadí, suvenýry a knihy.
Více informací Ing. Karin Juchelková, tel.: 731 549 482,
e-mail: sluzby@tspribor.cz
Přihláška ke stažení na www.tspribor.cz

INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST
Irena Zárubová, Technické služby města Příbora

Technické služby města Příbora oznamují, že v měsíci červnu 2017
začínají rozesílat nájemcům hrobových míst doporučené písemné oznámení s dodejkou. Jedná se o všechny nájemce, kterým skončí platnost
smlouvy o nájmu hrobového místa ke dni 31. 12. 2017.
Nájemci, kteří mají zájem o prodloužení platnosti smlouvy na další období, se osobně dostaví do kanceláře TS města Příbora, na ulici Štramberské
483, 742 58 Příbor k zaplacení poplatku za pronájem, služby a podpisu nové smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2017 – občanský průkaz
a smlouvu platnou do 31. 12. 2017 vzít s sebou. Platit nájemci mohou
hotově, kartou nebo na účet TS města Příbora.

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58 Příbor, IČ 00143651, DS 77j35ss

HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Irena Zárubová, administrativa
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr
Ing. Karin Juchelková, prodejní akce
Lukáš Kocián, elektro

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
obchod@tspribor.cz
elen.sladeckova@tspribor.cz
irena.zarubova@tspribor.cz
zdenek.parizek@tspribor.cz
sluzby@tspribor.cz
elektrikar@tspribor.cz

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ
8:00 – 11:00
12:00 – 14:30
ÚTERÝ
8:00 – 11:00
STŘEDA
8:00 – 11:00
12:00 – 14:30
ČTVRTEK
8:00 – 11:00
PÁTEK
ZAVŘENO
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví
PONDĚLÍ
8:00 – 11:00
12:00 – 14:30
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
8:00 – 11:00
12:00 – 14:30
ČTVRTEK
ZAVŘENO
PÁTEK
ZAVŘENO

737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
737 245 986
737 245 983
731 549 482
734 687 726

Pokud již nájemci nebudou mít zájem o další pronájem hrobového místa,
jsou povinni tuto skutečnost nahlásit a dle platných předpisů na vlastní
náklady odstranit veškeré hrobové příslušenství nejpozději do 31.11. 2017.
Kancelář TS města Příbora mohou nájemci hrobových míst navštívit
v těchto dnech:
Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 14.30 Pouze objednaní: 15.00 - 16.30
Středa
8.00 – 11.00 12.00 – 14.30 Pouze objednaní: 15.00 - 16.30
Případné dotazy týkajících se nájmu hrobového místa
volejte na mobil: 737 245 986 – Zárubová Irena nebo napište na mail:
irena.zarubova@tspribor.cz
HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU červen 2017
DATUM
STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
Větřkovská ulice u separačních nádob
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
30. 5. - 6. 6.
ulice 9. května u transformátoru
Hájov naproti pomníku
červen
Prchalov u kaple
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
6. 6. - 13. 6.
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022
Hájov naproti pomníku
Do kontejneru lze odkládat trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí. Do kontejnerů je
zakázáno ukládat větve! Bude-li v kontejneru jiný než výše uvedený odpad, bude tato
služba pro občany zrušena. Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím
informaci na mobil 731 674 984, zajistíme jeho výměnu.
Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner přistaven před budovou
Technických služeb města Příbora a od března do listopadu je otevřena kompostárna
Točna v Příboře v níže uvedených otevíracích hodinách.

(14:30 – 16:30 pro objednané)
(14:30 – 16:30 pro objednané)

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ČTVRTEK
ZAVŘENO
PÁTEK
ZAVŘENO
SOBOTA
8:00 – 12:00

Provoz kompostárny
dny v týdnu
otevírací hodiny
Po, čt
od 7.00 do 18.00 hodin
Út, st, pá
od 7.00 do 15.00 hodin
So
od 7.00 do 12.00 hodin
Kontaktní osoba Kompostárna: p. Deml, 602 590 186
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA JE V PONDĚLÍ A VE STŘEDU PRODLOUŽENÁ DO 17 HOD.

BLAHOPŘÁNÍ

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám blahopřáli k Vašim jubilejním narozeninám, a to 70-75-80 a víceletým,
které slavíte v měsíci červnu:
Zdeněk Holub
Pavel Juřena
Marie Kellerová
Jiří Kriške
Marie Lančová
František Liďák

Alois Matula
Pavla Nemergutová
Josef Podstavek
Václav Pustějovský
Blažena Bujnošková
Zdenka Caloňová

Stanislav Lichnovský
Emília Lindnerová
Jana Olajcová
Zdeněk Palata
Libuše Terpitková
Marie Zálešáková

Helena Zlá
František Antolík
Jan Hanuška
Lubomír Hrudička
Jarmila Kaplanová
Jaroslav Kašlík

Dále blahopřejeme i obyvatelce Domova Příbor, která slaví tento měsíc své narozeniny.
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Marta Majerová
Jaroslava Holubová
Marie Jalůvková
Miroslav Neusser
Věra Plevová
Ludmila Jašková

www.tspribor.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Husitská epopej V. je pokračováním historické série,
kterou píše Vlastimil Vondruška a má podtitul Za časů
Ladislava Pohrobka 1450 – 1460. Pátý díl Husitské epopeje
začíná dramatickým bojem mezi kališníky a katolíky. Katolíci
by rádi vrátili starý řád a navázali na tradici. Kališníci mají
mocného vůdce Jiřího z Poděbrad, který po invazi obsadil
Prahu. Ladislav Pohrobek sotva stačil dosáhnout dospělosti,
aby si mohl nasadit českou korunu, ale brzy umírá a nastává
doba obtížného diplomatického vyjednávání. Na český trůn
nakonec usedá a českým králem se stává Jiří z Poděbrad.
Historii, dobrodružství i romantiku najdete v novém
románu Hany Marie Körnerové Znamení jednorožce.
Odehrává se v polovině osmnáctého století ve Francii a zavede
nás na dvůr Ludvíka XV. Hlavní roli v něm hrají dvojčata ze
starého rodu. Od raného dětství jsou na sobě silně závislá,
mají vlastní svět s tajnou řečí a tajným znamením – jednorožcem. Jejich úspěšná budoucnost je naplánována dlouho
dopředu, ale všechno se dramaticky změní po smrti rodičů.
Mladík vstupuje do tajné služby Jeho Veličenstva, dívku král
provdá za jednoho ze svých věrných. Na dlouhá léta se jejich
cesty rozdělí. Když se uprostřed války opět sejdou, pomůže
jim v nebezpečí nejen vzájemná podoba, ale i prsten sloužící
jako poznávací znamení.

Špionážní thriller Warda Larsena Dokonalý zabiják
patří jednoznačně k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru můžete najít. Pro mladou americkou lékařku Christinu měla být
plavba přes Atlantik splněním snu o životním dobrodružství.
Skutečnost je ještě dramatičtější: v ledových vodách oceánu
spatří muže, který z posledních sil zápasí o život. Když ho
zachraňuje, ještě netuší, že brzy půjde o život i jí. David Slaton
je totiž kidon, izraelský zabiják na nebezpečné misi…
Pršení je super, tati! To je název příběhu Benjamina
Brookse-Duttona o ztrátě, zármutku a kuráži, příběh o tom,
co se dělo v prvním roce, když Ben znenadání ovdověl. Ben je
mladý a úspěšný, má roztomilého synka a před sebou zářivou
perspektivu. Když jde jednou s manželkou Desreen v Londýně
po ulici, náhle ji srazí auto. Jemu se na poslední chvíli podaří
uskočit s kočárem. Ve vteřině je z Bena vdovec, který se musí
sám postarat o své dítě…
Prvotina Filipa Kloudy Lovci nocí je napínavý městský
thriller. Premiantský student univerzity David Leigh byl
brutálně zavražděn. To bylo před třemi měsíci. Když se za tu
dobu policie neposunula ani o krok blíž k vypátrání vraha,
vstupuje do hry tajemné uskupení lidí, které se nezastaví před
ničím. Těchto pět cizinců spojuje jediný závazek: potrestat
jeho smrt stejnou měrou.

PROJEKT KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Městská knihovna Příbor se zapojila do již 9. ročníku
projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který každoročně vyhlašuje
SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu
jsme přihlásili letošní žáky prvních tříd Základní školy
Jičínské. Děti dvakrát navštívily knihovnu a zúčastnily se
aktivit, které jsme pro ně připravily. Vyvrcholením projektu
bude slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře, které proběhne v piaristických zahradách 14. června 2017. Pro děti
zahraje divadlo Ententýky a z rukou knihovnic dostanou
čtenářský glejt a knížku pro prvňáčka. Jedná se o původní

českou novinku, která byla
napsána a ilustrována pro
tento projekt a kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně další tři
roky koupit.
Ve školním roce 2016/2017
děti dostanou knihu spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762
– Lapálie v Lampálii.
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ZE ŠKOL
DEN ZEMĚ 2017
Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V letošním roce jsme měli s oslavou
Dne Země na naší škole ZŠ Npor. Loma
Příbor tak trochu smůlu. Jako v tomto
roce všechno i tu nám pokazilo počasí.
Naštěstí naše tradiční MINIZOO na počasí nezávisí, a tak jsme si ve středu 26. 4.
všichni užívali celý den ve společnosti našich mazlíčků. Děti si jako vždy přinesly
v bezpečných přepravkách své oblíbené
křečky, křečíky, morčata, králíčky, činčilu, myšky, agamu i leguána. O všechna
zvířátka byl velký zájem a jejich majitelé
podávali zájemcům informace o svých
chovancích každou přestávku. V hodinách si pak jednotlivé třídy MINIZOO prohlédly i s třídní paní
učitelkou tak, aby měly na prohlídku čas a nikdo je nerušil.
27. dubna jsme se pak chtěli věnovat oslavám, ale počasí nám to nedovolilo. Proto jsme se rozhodli, že oslavy necháme až na červen,
kdy se počasí snad umoudří. Co se nám však povedlo, je naše tra-

diční přírodovědná soutěž. Letos jsme se
zabývali domácími zvířaty. Téma soutěže
bylo „Žijí s námi“. Děti vytvořily projekty
nejen o domácích mazlíčcích, ale i o hospodářských zvířatech. A tak jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí o domestikaci různých druhů dobytka, o jejich
chovu a využití, o chovu včely medonosné
i o méně obvyklých domácích zvířatech,
např. lamách nebo pštrosech. Víme teď,
z jakých volně žijících živočichů byli vyšlechtěni naši mazlíčci, kde původně
žili, k čemu byli v minulosti používáni
atd. Soutěže se zúčastnilo téměř 70 žáků
3. – 5. tříd. Samozřejmě, že ne všichni vydrželi až do konce a nasbírali potřebný počet bodů, aby s námi mohli na exkurzi do ZOO. Ale
přesto 44 dětí se s úspěchem zhostilo všech úkolů a 18. května se
s námi vydalo na exkurzi. Pochopitelně jsme se zašli podívat i na naše
adoptované hulmany. Počasí se umoudřilo a my si výlet pořádně užili.

POZNÁVÁME NAŠE NEJSTARŠÍ DĚJINY
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

V úterý 16. 5. jsme se s našimi sedmáky ze ZŠ Npor. Loma Příbor vypravili na
dějepisnou exkurzi do archeoparku v Chotěbuzi, jedné z nejvýznamnějších pravěkých
a raně středověkých památek České republiky. Archeopark se rozprostírá tam, kde
dříve bývalo opevněné hradisko (z doby
ještě před příchodem Slovanů), a je rekonstrukcí slovanského sídliště z období
od 8. do 11. století. Naši žáci si prohlédli
nově vzniklé vnitřní expozice a vyplnili si
údaje v pracovních listech. Ještě zajímavější byla procházka venkovním areálem

opevnění, kde je v ybudováno několik
replik dobových staveb. Tam mohli prozkoumat také výbavu jízdních bojovníků
a obchodníků s otroky, zbraně svědčící
o násilném zániku hradiska, ale i předměty denní potřeby. V rámci prohlídky si
děvčata i chlapci v archeoparku vyzkoušeli lukostřelbu, mletí obilí, tkaní tkanic
z přízí, nebo psaní hlaholicí do voskových tabulek. Muzejní výukový program
byl pro naše žáky zajímavým zpestřením
výuky a výborně doplnil klasické hodiny
dějepisu.

UČÍME SE NAVZÁJEM
Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se uskutečnil na naší škole ZŠ Npor. Loma
Příbor jako už každoročně oblíbený projekt. Učíme se navzájem. Co
to vlastně je? Je to den, kdy se z žáků 9. ročníku na jedno dopoledne
stanou učitelé malých žáčků na prvním stupni.
Těší se vždy všichni. Velcí protože se nebudou muset učit, malí zase
rádi přijmou změnu v podobě nové paní učitelky nebo učitele, zvlášť
když to je kamarád či kamarádka.
Jak probíhá příprava samotných budoucích „učitelů“? Možná odpovídá jejich
přípravě na běžnou každodenní výuku.
Mnozí několikrát navštívili paní učitelky,
aby od nich zjistili rozvrh hodin a probírané učivo daného předmětu. Poté je opět
kontaktovali už s připraveným obsahem
učiva a různými formami výuky. Byli však
i takoví jedinci, kteří včasnou a pečlivou
přípravu podcenili, a to z různých důvodů.
A pak nastal ten den. Před první vyučovací hodinou byli někteří dost nervózní.
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Nevěděli, co mají od dětí očekávat a jak na ně budou jejich noví
svěřenci reagovat. Postupem času z nich tréma spadla a stali se solidními učiteli. Každou hodinou se jejich projev zlepšoval a výuka
je začala čím dál více bavit. Přispělo k tomu i to, že děti byly aktivní, hlásily se a velmi se snažily. V matematice se procvičovala malá
násobilka nebo se probírala osová souměrnost, v českém jazyce byly
naplánovány slovní druhy, shoda přísudku
s podmětem nebo procvičování pravopisu.
Nebyl vynechán ani anglický jazyk, přírodověda nebo vlastivěda. Nezapomnělo se
ani na oblíbené výchovy – tělesnou, hudební i pracovní.
Tento den byl deváťáky hodnocen velice kladně. Uvědomili si, že práce učitele
není tak jednoduchá a udržet pozornost
a soustředěnost žáků vyžaduje mnoho úsilí
a energie. Byla to pro ně nová a především
zajímavá zkušenost, kterou by si v tomto
školním roce rádi zopakovali ještě jednou.

DĚJEPISNÁ EXKURZE – OLOMOUC
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

V pátek 12. května se žáci 8. ročníku ZŠ Npor. Loma vydali
do Olomouce, aby poznali tuto moravskou metropoli a hlavně aby
navštívili tamní Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého.
Cesta začala už v půl sedmé ráno na příborském nádraží, protože
v 9 hodin začínal v Pevnosti poznání výukový program s názvem Třicetiletá válka a Barokní perla. Kluci a děvčata se zabývali dobou, kdy
Moravu drancovala vojska, zkoumali historické události stavovského povstání prostřednictvím novinových zpráv, vyplňovali pracovní
list, porovnávali gotické a barokní památky a nakonec si vyzkoušeli, jak jim to sluší v historických vojenských uniformách. Další část
probíhala ve výtvarné dílně, žáci pracovali ve čtyřčlenných skupinách a jejich úkolem bylo vytvořit papírový model morového sloupu.
Zpočátku byla většina v rozpacích, ale pak se všichni pustili do práce
a vznikly velmi originální návrhy. Třetí, poslední část se odehrávala
v části muzea, která se jmenuje Rozum v hrsti. Tato část byla už tak
trochu za odměnu, expozice byla plná různých zapeklitých hlavolamů, a tak si všichni mohli v klidu hrát. A když někoho hraní omrzelo,
mohl se projít osmimetrovou maketou lidského mozku, nebo vstoupit
do modelu oka. A někteří odvážlivci dokonce vyzkoušeli gyroskop,
přístroj, který se používá po výcvik kosmonautů.

V poledne se žáci s Pevností poznání rozloučili, vydali se občerstvit do Šantovky a pak už je čekala prohlídka historického centra
Olomouce.
Cesta do Olomouce přinesla našim žákům nové poznatky, zážitky,
objevy, mnozí se do tohoto města podívali poprvé a rozhodně to byl
příjemně strávený den.

LES VE ŠKOLE
Mgr. Jana Bilská, třídní učitelka 5. A, ZŠ Příbor, Jičínská

Tento rok jsme se už po čtvrté zúčastnili projektu Les ve škole
ekologického sdružení TEREZA. Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno více než 3400 škol z 23
zemí světa.
Letos jsme byli jednou z 10 vybraných škol v ČR, které testovaly
novou metodiku pro páťáky. Od března do května jsme zjišťovali, proč jsou na Zemi různá podnebí, sledovali jsme svá stanoviště
v parku, vytvářeli Destrukční deník a každý svůj Akční lesní deník,
vytvořili jsme si model zeměkoule, prováděli jsme pokusy s rostlinami, vyhledávali jsme informace o rostlinách a zvířatech různých
podnebných pásů, vymysleli jsme nové živočišné a rostlinné druhy
– Hrdiny zeměkoule. Vše jsme uzavřeli piknikem, který měl být
venku, ale protože nám počasí moc nepřálo, zvládli jsme ochutnávku ovoce a zeleniny různých podnebí i v naší tělocvičně. ☺

SVĚT KOLEM NÁS – PROJEKTOVÝ TÝDEN 9. ROČNÍKU
Mgr. Dana Cágová, ZŠ Příbor, Jičínská

V květnovém týdnu od 9. do 12. května 2017 proběhl na naší
škole projektový týden žáků 9. ročníku, který se již stal tradičním neoficiálním ukončením základní školy pro naše nejstarší žáky. Cílem
projektu je ověření úrovně osvojení klíčových kompetencí vycházejících žáků, jako např. práce s textem, vyhledávání a zpracování
informací nebo využívání moderních komunikačních prostředků
při práci (internet, PowerPoint).
Na projektový týden se museli nejdříve připravit vyučující především druhého stupně, kteří tradičně s dostatečným časovým
předstihem navrhují vhodná témata. Žáci pak dostali jasně stanovená kritéria pro práci a začali si vybírat z nabídnutého seznamu
témat. Každý žák pracoval samostatně a své téma pod vedením
vyučujícího musel zpracovat v elektronické a písemné podobě,
zároveň si pak musel připravit prezentaci své práce, kterou obhajoval před komisí. Kromě odborného obsahu práce byla také
hodnocena úroveň vyjadřování, srozumitelnost a technická stránka prezentace.
Největší trému měli žáci při prezentaci před komisí, která nebyla složena z učitelů, ale z pozvaných hostů. Zpočátku to všichni
žáci brali s humorem, ale s postupem času byli stále vážnější
a nervóznější.

V komisích zasedli tito hosté:
1. komise
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, p. o.
Ing. Dana Forišková, Ph. D., místostarostka města Příbora
paní Lenka Nenutilová – ředitelka LUNY Příbor, střediska volného
času, p. o.
2. komise
Ing. Arnošt Vaněk – tajemník Městského úřadu v Příboře
PaedDr. Eva Lénertová – výchovná poradkyně Masarykova gymnázia, Příbor, p. o.
Ing. Zuzana Turková – bývalá pracovnice Městského úřadu v Příboře
Po skončení akce si všichni žáci oddechli. Někteří si uvědomili, že to
zase není taková hrůza, jak si mysleli. Byli i žáci, kterým postupně
docházelo, že přípravu na práci, její samotnou realizaci podcenili
a možná si to vezmou jako dobrou zkušenost do budoucna. Mnozí
zjistili, že vedle vědomostí je zapotřebí také umět vystupovat, reagovat na různé situace a zvolit vhodné oblečení.
I když se tento projekt v letošním roce uskutečnil již po sedmé,
tak jako v předešlých letech i nyní se objevily nové další inspirující podněty, které naznačují možné změny a zlepšení v budoucnu.
I přes drobné nedostatky si myslíme, že se projektový týden opět
podařil a naši žáci ukázali, že toho hodně umějí a dokážou se poprat i s náročným úkolem.
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„KONČÍM S KONZUMEM, UTRÁCÍM S ROZUMEM“
ANEB JAK NAŠE NAKUPOVÁNÍ MŮŽE MĚNIT SVĚT
Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská

Základní škola Příbor, Jičínská již druhým rokem spolupracuje se společností Člověk v tísni na mezinárodním projektu Global schools, jehož posláním
je na odpovídající úrovni přibližovat dětem velká a ožehavá témata současného
světa, jako jsou například vztahy člověka k životnímu prostředí, problematika lidských práv, kulturních odlišností, migrace nebo klimatických změn.
Letos jsme se rozhodli zaměřit na oblast KONZUMNÍHO CHOVÁNÍ A ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBY: Co každodenně používáme a nakupujeme? Jak tím
ovlivňujeme ostatní lidi a přírodu? Jak získáváme suroviny potřebné k výrobě? Jak vypadá řetěz vedoucí od výrobce ke spotřebiteli? Dokážeme zpracovat
vyprodukovaný odpad? Rozumíme informacím na etiketách? Jaká je cena
lidské práce a na základě kterých kritérií
se rozhodujeme, zda koupíme to či ono?
A konečně… Můžeme měnit svět tím, že
změníme své vlastní chování?
Nad těmito otázkami se žáci zamýšleli
v průběhu měsíce března a dubna. Odpovědi na ně hledali s pomocí učitelů
prostřednictvím mnoha připravených
aktivit a lekcí v rámci různých předmětů.
Motivace projektu byla přizpůsobena jednotlivým věkovým skupinám: nejmladší
žáci (1. a 2. ročník) se seznamovali s procesem výroby hraček, ti starší (3. až 5. ročník)
zkoumali problematiku produkce a konzumace potravin a nejstarší žáci (6. a 7. ročník)
se zaměřili na oblast oblékání.
Do učebního plánu byly také zařazeny besedy s přizvanými odborníky, návštěva muzea, řemeslné dílny, exkurze do
jídelny, výrobního podniku a na farmu nebo praktické činnosti, jako například výpomoc ve školní jídelně, vaření, šití a vyrábění všeho druhu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem institucím, firmám a lidem, kteří
s námi spolupracovali a podělili se s námi o svůj vzácný čas a „know-how”:
řezbářským mistrům - panu Beranovi a panu Žlebčíkovi, pracovníkům Muzea Příbor - zvláště panu Mgr. Václavu Michaličkovi, Ph.D., který pro nás
připravil speciální pořad o historii hraček, dále firmě UAX, kde si žáci měli
možnost prohlédnout jednotlivé kroky procesu výroby triček a vyzkoušet
si metodu sítotisku, paní Ličkové a farmě Lička Sedlnice, kde nás seznámili
s pěstováním ovoce a zeleniny a připravili nám ochutnávku výborných šťáv,
paní Ladě Vyvialové (LADA fashion design) za poutavou přednášku o práci
designéra, módě a odívání vůbec, fyzioterapeutovi Lukáši Klimperovi (barefoot obuv „Ahinsa Shoes”) za velmi zajímavé povídání o lidských nohách
a jejich obouvání, ekoporadkyni paní Aleně Malíkové za informační materiály ohledně biopotravin, sdružení Na Zemi za zapůjčení putovní výstavy
s názvem „Supermarket svět”, paní ředitelce Skřivánkové a kuchařkám Školní
jídelny Příbor za to, že nás nechaly nahlédnout „pod pokličku” svých hrnců, a především za odvahu a laskavost, že žákům umožnily pomáhat jim při
přípravě a servírování jídla – což je velmi bavilo!
Závěrečné vyvrcholení projektu se uskutečnilo formou projektového dne ve
středu 19. dubna 2017. V souvislosti s odlišným tematickým zaměřením se
lišily i výsledné výstupy, kterými se tento den žáci prezentovali: ti nejmladší
připravili výstavu vlastnoručně vyrobených hraček z použitých a recyklovaných materiálů; pro své spolužáky zorganizovali dobročinný bazar hraček
a nacvičili si divadelní scénky, které jim přehráli. Starší žáci nakupovali
potraviny a ve škole z nich v týmech vyráběli z ekologického a výživového
hlediska „ideální svačinky“; vytvořené pohoštění si pak navzájem ochutnávali
a své hodnocení vynesla také odborná porota. Vtipně komentovanou módní přehlídku vlastnoručně vyrobených oděvních modelů si pak pro ostatní
připravili žáci druhého stupně.
Závěrečný projektový den byl „třešinkou na dortu“ více jak měsíční práce a žáci si ho intenzivně prožili a užili. Z jejich reakcí v průběhu činností
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i z vyhodnocených závěrečných dotazníků je zřejmé, že projekt splnil svůj cíl a žáci pochopili základní principy odpovědné spotřeby: že
„utrácet s rozumem” znamená nakupovat informovaně a uvědoměle;
nekupovat pouze to, co je nám cenově dostupné, ale to, co je prospěšné
současně pro naše zdraví i pro život na planetě Zemi. Jako zákazníci můžeme dávat přednost nakupování u firem a v obchodech, které
takové výrobky nabízejí. Čím silnější poptávku vytvoříme, tím víc je
budou obchodníci nabízet, a tím budou pro nás levnější. Každý z nás
může měnit svět k lepšímu... už jen tím, jak nakupuje!
V LTV Příbor, 20. zprávy s premiérou 14. 5. 2017,
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=797&kategorie=132

NÁVŠTĚVA Z RAKOUSKA
Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská

Ve čtvrtek 11. května jsme na naší
škole přivítali delegaci dvou kolegyň učitelek z Rakouska. Eva a Donna působí
na základních školách ve Vídni, které
se specializují na výuku témat globálně
rozvojového vzdělávání a mají zkušenosti s učením ve velmi pestrém kulturním
prostředí se žáky z různých zemí a tradic. Jejich pobyt zde se uskutečnil v rámci
mezinárodního projektu Global schools,
jehož součástí je také výměnný pobyt kantorů. Kromě toho, že obě učitelky měly
možnost nahlédnout do výuky, tak se do ní také aktivně zapojily a předvedly nám vyučování v páru metodou CLIL (Content

and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrovaného učení).
Podstatou této metody je spojení výuky cizího jazyka s výukou předmětu, kdy
spolupracuje učitel s odbornou aprobací s lektorem jazyka – většinou rodilým
mluvčím (Donna je původem Australanka). Moci sledovat obě učitelky, jak se ve
vedení hodiny střídají, vzájemně si asistují, podporují se a „nahrávají si“ bylo pro
zúčastněné české kolegy velmi inspirativní
a pro děti nesmírně atraktivní. Návštěvy
jsme využili také k navázání užší spolupráce mezi školami formou vzájemného dopisování žáků.

DIVADÉLKO SMÍŠEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Vychovatelky školní družiny ZŠ Příbor, Jičínská 486

Protože duben byl měsícem bezpečnosti, domluvili jsme na středu
26. 4. 2017 divadélko s touto tématikou. Ani tentokrát nás divadélko Smíšek nezklamalo. Hlavní hrdina automechanik Karel se svým trabantem
řešil různé dopravní situace a zvládal je za účasti dětí. Zábavnou formou
si děti zopakovaly dopravní předpisy a podle odpovědí v jejich znalostech obstály. Příběh byl prokládán rytmickými písničkami, které děti
dokázaly rozhýbat.
Děkujeme divadélku Smíšek za krásné a poučné představení.
Téma bezpečnosti nás doprovázelo celým týdnem, děti se učily poznávat
dopravní značky, ve výtvarných činnostech jsme se zabývali dopravními
prostředky, značením a v pátek jsme vše zakončili vědomostním kvízem.

PŘIPÍNÁČEK OBHÁJIL TITUL ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Krajské kolo 11. ročníku soutěže Školní časopis roku proběhlo 17. května v Městské knihovně v Třinci. Zúčastnilo se jej téměř 30 časopisů ze základních a středních škol.
Redaktoři našeho časopisu obhajovali loňské vítězství a byli opět úspěšní. Odborná porota tvořená profesionálními novináři ocenila Připínáček jako nejlepší časopis v kategorii I. a II. stupeň
a zároveň mu udělila 1. místo v kategorii „nejlepší obsah". Dalším úspěchem bylo 1. místo v kategorii, ve které volí nejlepší časopis mezi sebou sami redaktoři školních redakcí. Tato umístění
zajistila školnímu časopisu postup do celostátního kola, které se bude konat 10. listopadu v Brně.
Letošní redakci časopisu tvoří 17 redaktorů – žáků z 3. - 9. tříd (Irena Smolíková, Ludmila Jurečková, Valerie a Viktorie Malachtovy, Sebastien A. Borovička, Veronika Dordová, Antonín
Grohmann, Markéta Höhnová, Nicole Kočendová, Natálie Kutáčová, Ondřej Libiš, Josef Mišanik, Nikol Schindlerová, Tomáš Smolík, Anna M. Sniehottová, Markéta Šumberová, František
Večeřa). Redaktoři se scházejí několikrát týdně ve svém volném čase, domlouvají se na obsahu
časopisu, rozdělují si úkoly, tvoří texty, vymýšlejí a realizují rozhovory a ankety se zajímavými
lidmi, upravují fotografie, sami časopis graficky zpracovávají. Tato práce je učí cenným dovednostem, které jistě zúročí ve svém dalším studiu či zaměstnání. Dobrý redaktor časopisu musí být nejen kreativní, ale také pracovitý, vytrvalý, zodpovědný, komunikativní,
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě časopisu podílejí.
asertivní a v neposlední řadě také musí být schopen týmové práce. 
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EXKURZE NA MATRIČNÍM ÚŘADĚ
Mgr. Veronika Marková, učitelka Masarykova gymnázia Příbor

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se žáci 1.A Masarykova gymnázia
v Příboře vydali v rámci předmětu „základy společenských věd“
navštívit místní matriku, aby se lépe seznámili s jejím fungováním
a aby se dozvěděli, co všechno spadá do její kompetence. Na Městském úřadě v Příboře se naší skupiny ujala paní Anna Fabianová,
která má s vedením matriky bohaté zkušenosti. Žáky seznámila
s historií matrik v naší zemi, poté se věnovala konkrétním úkolům,

které matrika plní, výklad doplnila o konkrétní příklady z praxe.
Žákům bylo umožněno pokládat otázky na vše, co je zajímalo,
čehož rádi využili a dozvěděli se tak spoustu nových informací,
které by v učebnici nenalezli.
Celou exkurzi tak hodnotíme velmi kladně a těšíme se na další
spolupráci.
Třída 1.A, Masarykovo gymnázium Příbor

OD VAJÍČKA K MLÁDĚTI
Mgr. Michaela Mendeová, ZŠ Příbor, Jičínská

Dne 11. dubna se naši prvňáčci zúčastnili exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích. Výukový program s názvem „Od vajíčka k mláděti“ byl velice poutavě přednesen
panem Kašinským, ředitelem záchranné stanice. Děti poznávaly naše ptactvo, určovaly vajíčka od různých druhů ptáků a dozvěděly se mnoho informací – jak si ptáci staví
hnízdo, jak a čím krmí svá mláďata…
V druhé části programu byla prohlídka voliér. Děti si mohly zblízka prohlédnout nejen
dravce, kteří se ve stanici léčí ze svých úrazů, ale i srnečku, králíky a další „zvířecí marody“.
Přejeme Záchranné stanici v Bartošovicích mnoho úspěchů v léčení jejích pacientů a velice děkujeme za krásnou exkurzi.

DEN ZEMĚ
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská

Den Země oslavila naše škola tradiční výstavou výtvarných prací. Výstava oživila venkovní
prostory před budovou školy 24. a 25. dubna.
Děti již několik dní předem vytvářely různé
objekty z PET lahví a jejich vršků, ze starých
krabic, fólií, obnošeného oblečení, polystyrenu
a dalších věcí, které by jinak skončily v odpadkovém koši, či v lepším případě v kontejneru
na tříděný odpad. V rukou dětí se proměnily
v různá zvířata, květiny, hračky, ale také v gra-

mofon, televizi či továrnu na sladkosti. Výstavu
si prohlédli nejen žáci naší školy, ale i rodiče,
kteří přišli na třídní schůzky, a zastavovali se
i lidé procházející kolem školy. Děti nejenže
vystavovaly své výtvory, ale také je hodnotily
a vybraly mezi sebou vítěze. Těmi se staly třídy 3. A a 9. A.
U příležitosti Dne Země čekají některé třídy
ještě exkurze na farmu pana Michálka a k Bartošovickým rybníkům.

KOPŘIVA
Jakub Ražnok, IV. B, ZŠ Příbor, Jičínská

V pondělí 24. 4. 2017 jsme šli celá třída
IV. B do muzea na výstavu „Kopřiva“. V první místnosti jsme zhlédli krátkou prezentaci
a hned jsme přešli do dílny, kde jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je odloupávat kůru
z kopřivy a rozčesat z ní vlákno. Dále jsme
pracovali na kolovrátku a předli z vlákna nitě.
Mezitím co byli někteří na kolovrátku, tak

ostatní splétali provaz. Když jsme se prostřídali, tak jsme tkali na maličkém tkalcovském
stavu. Později nám pan Michalička ukázal výrobu papíru – to vše z kopřiv. Nakonec jsme
se přesunuli na výstavu, kde jsme pozorovali
kopřivu pod mikroskopem a prohlíželi jsme si
z ní různé výrobky – krajky, košile, klobouky
atd. Moc se nám to všem líbilo.

VÝZVA

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

MAS LAŠSKO VYHLÁSILA PRVNÍ VÝZVU V OPERAČNÍM PROGRAMU
ZAMĚSTNANOST (OPZ) V RÁMCI PRORODINNÝCH OPATŘENÍ
Výzva běží od 15. 5. 2017 do 26. 6. 2017, 12:00 hodin
Podpořeny budou tyto aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní
vyučování
2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3. Příměstské tábory
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4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
5. Dětské skupiny
6. Vzdělávání pečujících osob
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 8. 6. 2017.

ZE SPORTU
LUKÁŠ BUKOVJAN, BASKETBALISTA
Zaznamenal Jiří Tomaškovič, BK Příbor

Stříbro je velký úspěch, svěřil se nejlepší střelec Mistrovství ČR
juniorů Lukáš Bukovjan
Příborský basketbal je spojován především se jménem hráče Fenerbahce Istanbul Jana Veselého. Na medaile a reprezentační úspěchy
ale dosahují i další hráči odchovaní basketbalovým klubem z osmitisícového města na Novojičínsku. Na nedávném mistrovství
České republiky juniorů hájilo barvy stříbrného Snakes Ostrava trio
basketbalistů, kteří své první basketbalové kroky udělali pod koši
BK Příbor, Lukáš Bukovjan, Tomáš Havlík a Jan Říčka.
V hale na pražské Folimance Snakes nejprve v semifinále porazili
poprvé v sezóně Nymburk 86:77, ve finále ale prohráli s domácím
USK 50:67. Velký talent českého basketbalu, 19letý rozehrávač Lukáš
Bukovjan vyhrál společně s Robertsem Blumbergsem z týmu GBA
střeleckou tabulku a jeho jméno se objevilo také v All Stars turnaje.
S jakými ambicemi jste s týmem Snakes Ostrava cestovali na
závěrečné finále do Prahy?
Jeli jsme si to především užít, ale samozřejmě, že jsme se všichni
chtěli vracet domů s medailemi. Soustředili jsme
se především na semifinálové utkání s Nymburkem, které bylo pro úspěch na turnaji klíčové.
Připravovali jsme se na toto jediné utkání už tři
týdny dopředu, protože jsme věděli, že Nymburk
je velmi těžký soupeř, kterého jsme v sezóně ani
jednou neporazili.
Byla následná výhra nad Nymburkem 86:77
tedy už splněním cíle?
Určitě ano. V sezóně nás dvakrát přehráli(67:93
a 60:80), ale tentokrát se hrálo na neutrální palubovce a každý zápas je jiný. Tím, že jsme v sezóně
s týmy, které se probojovaly do závěrečného turnaje, nebyli moc úspěšní, jsme byli pasovaní do
role outsidera. My jsme se tak ale necítili a v semifinále jsme to, myslím, potvrdili.
Ve finále vás čekalo USK Praha, což byl jediný
tým finálového turnaje, který jste v sezóně alespoň jednou porazili (62:68 a 87:84). Cítili jste, že by to mohlo být jednodušší
než například proti týmu GBA, se kterým jste dvakrát vysoko
prohráli (71:113 a 76:92)?
Věřili jsme si na USK více než na Nymburk v semifinále. Ale na
druhou stranu jsme věděli, že to bude těžké hodně, protože USK
proti GBA podalo velmi dobrý výkon. Navíc hráli doma. Mají hru
založenou na agresivní a fyzické hře a naší šancí bylo je přehrát na
doskoku. A to se nám nepovedlo. Úplně nás přeskákali a v tom vidím
příčinu porážky. Na vysněný titul jsme nakonec nedosáhli, přesto
můžeme naše vystoupení hodnotit kladně. Stříbro je velký úspěch.
Z osobního pohledu jsi odehrál vydařený turnaj. Dostal ses do
All Stars turnaje a vyhrál jsi společně s Robertsem Blumbergsem z GBA i střeleckou soutěž. Mohlo to být lepší?
Ještě jsem mohl vyhrát trofej MVP turnaje (nejužitečnější hráč), ale
je tradicí, že ten se vyhlašuje z vítězného týmu. No a kdybych proměňoval šestky, tak jsem se o tu trofej pro nejlepšího střelce nemusel
dělit, což mě trošku mrzí (smích). Ale vážně, turnaj vyšel, nicméně
basketbal je kolektivní sport a důležitější byl výsledek týmu.
Zatímco s juniorským týmem Snakes jste získali stříbro, v první
lize mužů jste hráli o udržení. Bylo složité se na bitvy o záchranu soustředit?

To, že nesestoupíme, bylo jasné už dvě kola před koncem, takže to
zase takové nervy nebyly. Složitější trochu bylo to přepínání mezi
dospělým a juniorským basketbalem. Prvoligový tým Snakes Ostrava je složený částečně ze starších hráčů a částečně z nás juniorů.
A někdy jsme nemohli hrát tak rychlý a dravý basketbal, jaký se
hraje v juniorech. Tempo je v dospělém basketbalu pomalejší, ale
zase je to fyzicky náročnější. Možnost hrát za muže jsme využívali
především ke sbírání zkušeností, které jsme pak využili v juniorské
kategorii. Trochu jsme sezónu mezi muži úspěchu s juniorským týmem podřídili.
Kromě dresu Snakes Ostrava jsi v této sezóně oblékal i reprezentační trikot v trojkovém basketbalu. Okusil jsi atmosféru
mistrovství Evropy jak v juniorské, tak v seniorské kategorii.
Kdybys měl zhodnotit svou poslední sezónu mezi juniory, jaká
byla?
Výjimečná, protože reprezentovat pro mě byla obrovská čest. Stříbro
z mistrovství ČR juniorů je skvělé, hrát na evropském šampionátu v reprezentačním dresu je ale zase něco úplně
jiného. Řadím to k mým dosavadním největším
úspěchům. Možná je i největší. Mám za sebou
určitě nejlepší sezónu, jakou jsem zatím zažil.
Pojďme se k Mistrovství Evropy v trojkovém
basketbalu trochu vrátit. V Maďarsku tým
ve složení Pavel Bartošík, Vojtěch Rudický,
Jiří Štěpánek a vy vyhrál oba zápasy ve skupině (Slovinsko 15:14 a Andorra 18:13). Ve
čtvrtfinále jste ale vypadli s Tureckem (16:20)
a obsadili konečné 5. místo. Jak s odstupem
času hodnotíš tento výsledek?
Jak už jsem řekl, řadím tenhle turnaj k mým
největším mým úspěchům. Vyšla nám už kvalifikace, ve které jsme byli považování za outsidera.
Nikdo nám moc nevěřil, že bychom mohli postoupit na závěrečný turnaj. Ale podařilo se
nám to a nebýt mého zranění, možná jsme mohli
v turnaji dojít dál. Hned v prvním utkání ve skupině proti Slovinsku jsem si ve druhé minutě zranil zápěstí na střelecké ruce a další
zápas s Andorrou i čtvrtfinále jsem hrál se zatejpovaným zápěstím a pod prášky na bolest. Fyzioterapeutka odvedla skvělou práci,
dávala mi pravou ruku do pořádku do jedné hodiny v noci a na
Andorru to ještě stačilo. Na fyzicky skvělé disponované Turky už
ale ne. V pětkovém basketu by se to ztratilo, ve trojkovém je každý
takový problém znát.
(Turnaj mladíků pro sebe získali Francouzi, kteří ve finále přehráli Belgii 19:15. Třetí byli přemožitelé Čechů Turci, kteří Andořany
udolali 18:17. Mezi juniorkami vyhrály Francouzky, ve finále přetlačily maďarské hostitelky 11:10. Třetí byly Češky po výhře 17:14
nad Ruskem.)
Juniorský evropský šampionát ale nebyl pro váš tým jedinou
reprezentační akcí. Týden před turnajem v Maďarsku jste hráli
i na dospělém Mistrovství Evropy v trojkovém basketbalu v Rumunsku, že?
Je to tak a byla to obrovská náhoda. Český národní tým mužů nemohl
kvůli suspendaci po strkanici s rozhodčími na turnaji v Antverpách
na závěrečném turnaji hrát, a tak jsme za ně zaskočili. Skončili jsme
sice už ve skupině, ale odehráli jsme dvě vyrovnaná utkání. S Polskem jsme prohráli o jediný bod a trápili jsme i pozdější bronzové
medailisty Nizozemce, s nimiž jsme prohráli o dva body. Moc
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jsem si to ale užil. Hrát v osmnácti na Mistrovství Evropy mužů
byl skvělý zážitek.
Sezóna končí, jaké máš plány pro příští rok? Budeš dál ve Snakesu Ostrava, nebo pomýšlíš na angažmá v NBL?
Ještě nekončí úplně, budu teď hrát právě trojkový basket, jehož sezóna právě začíná. Čeká mě několik turnajů, včetně Chance 3x3
Tour v Ostravě. Kromě trojkového basketu mě ale v létě čeká ještě příprava basketbalové pětkové reprezentace do 20 let, která se
od 15. do 23. července 2017 zúčastní Mistrovství Evropy na Krétě.
Tenhle výběr vede trenér Opavy Petr Czudek, i proto bych se moc
rád na závěrečný turnaj dostal. Mezi juniory touto sezónou končím, nicméně, co bude v příští sezóně, úplně přesně nevím. Už dva
roky se pohybuju ve druhé nejvyšší lize mužů a moc rád bych udělal

krok dál. Zájem z NBL o mě byl už před touto sezónou, ale upřednostnil jsem ještě juniory Snakesu. Pokud vše půjde tak, jak bych si
přál, tak bych se už v příští sezóně mohl NBL okusit. Ještě předtím
se musím vrhnout na učení. Čeká mě maturita a přijímačky na vysokou školu, takže mám co dělat.
Letos končíš studium na Sportovním gymnáziu v Ostravě, kam
povedou dál tvé studijní kroky?
I když se chci především živit basketbalem, vím, že to není napořád.
Proto je potřeba už nyní myslet i na dobu po konci kariéry. Volím
mezi studiem práv a žurnalistikou, protože jednou bych chtěl být
sportovní komentátor. Nejprve mě ale 25. května čeká maturitní
zkouška. A pokud ji zvládnu (smích), tak pak doufám ve studium
na vysoké škole.

Foto: archiv Lukáše Bukovjana

KLUBY, SPOLKY
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR SE PŘEDSTAVUJE
Karel Erle, za výbor TJ Sokol Příbor

TJ Sokol Příbor byl založen roku 1893. Znovuobnovení činnosti se datuje rokem 1991.
Dnes v areálu Sokola Příbor působí 9 oddílů: badminton, florbal, nohejbal, malá kopaná, parkour, gymnastika, ringo a stolní
tenis (žáci i dospělí).
Vzhledem k tomu, že máme v naší tělocvičně jen jeden kurt pro
badminton, hrají členové tohoto oddílu průběžně po celý týden
v době, kdy je tělocvična nevyužitá jinými oddíly.
Florbalisté se scházejí ke své hře každý čtvrtek po 19. hodině.
Hrají bez brankáře na malé branky. Je zde možno navštěvovat
rovněž kroužek florbalu, ve kterém se žáci učí základy této hry.
Tréninkové hodiny jsou vyhrazeny v pátky od 17. do 18. hodiny.
Nohejbalisté mají své tréninky, pokud to dovolí počasí, ve čtvrtek po 17. hodině na asfaltové ploše v areálu sokolovny. Dále tento
oddíl organizuje Nohejbalovou Sokol ligu Příbor, která se hraje
v sezónách jaro a podzim, vždy každou druhou sobotu. Této Sokol ligy se zúčastňuje okolo 7 družstev z Příbora a okolí. Družstva
pak spolu zápolí systémem každý s každým. Na závěr jsou vyhodnocena nejlepší družstva i nejlepší hráči sezóny.
Hráči malé kopané se scházejí ke své hře každou středu od
18. hodiny.
Členové oddílu parkouru trénují své gymnastické prvky v úterky a pátky od 18. hodin.
Nyní chceme představit dva nové oddíly, které si našly útočiště
rovněž v prostorách naší sokolovny. Gymnastika, která je určena
hlavně pro mladé dívky, probíhá každou středu od 13.30 hodin.
Ringo je rekreační hra s gumovými kroužky, které se házejí přes
síť. Tento oddíl začal v loňském roce organizovat Mikulášský
turnaj, kterého se účastnilo 6 družstev z Příbora a okolí. Oddíl
ringa bude tento turnaj v letošním roce organizovat 2. prosince.
Oproti novým oddílům je oddíl stolního tenisu oddílem nejstar-
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ším a jako jediný provozuje svou hru závodně v dlouhodobých
soutěžích organizovaných Českou asociací stolního tenisu. Umístění jednotlivých družstev v sezoně 2016–2017 bylo následující.
„A“ družstvo obsadilo v krajském přeboru II. třídy 2. místo. „B“
družstvo, pak v okresním přeboru I. třídy 11. místo. Zde musíme podotknout, že družstvo celou sezonu zápolilo s nedostatkem
kvalitních hráčů, kteří by nahradili nemocné hráče základní sestavy. „C“ družstvo se umístilo v Okresním přeboru II. třídy na
6. místě.
Při oddíle stolního tenisu působí kroužek stolního tenisu, který je organizován ve spolupráci s LUNOU Příbor, s. v. č. Děti se
scházejí každý čtvrtek v 16 až 18 hodin. Výkonnostně zdatnější
ještě pak v úterý v 16 až 17 hodin. Zde máme zájem hlavně o děti
z druhých až čtvrtých tříd. Pokud jste ale již stolní tenis hráli,
a jste o něco starší, přijďte taky.
Členové oddílu stolního tenisu rovněž organizují „Okresní bodovací turnaj mládeže,“ který v březnu letošního roku již proběhl.
S jeho vyhodnocením jste se mohli seznámit v Měsíčníku.
Dne 9. prosince letošního roku proběhne „Memoriál Milana Strakoše“ neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
Stěžejní akcí organizovanou výborem Sokola je rekreační cykloturistická akce „Příborský SokolŠlap“. V letošním roce proběhne
již po čtvrté, a to v sobotu 1. července. Navrženo je 7 tras. Od
nejsnazší trasy „Borovské rybníky,“ dále velmi oblíbenou „Okolo vodní nádrže Brušperk,“ až po ty těžší „Ondřejník a Velký
Javorník.“ Nejtěžší trasa vede na královnu Beskyd „Lysou horu.“
Dne 9. září se uskuteční letní taneční zábava „Sokolská noc“.
Výbor TJ Sokol Příbor Vás na všechny akce co nejsrdečněji zve.
Výbor TJ Sokol Příbor se schází každé první pondělí v měsíci. Pokud máte zájem o činnost v některém z oddílů nebo o založení
oddílu nového, přijďte se poradit. Rádi Vás uvítáme.

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ NA HÁJOVĚ
Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov

V sobotu 6. května v odpoledních hodinách jsme dodrželi
tradici a po roce opět uspořádali u příležitosti svátku svatého
Floriána – patrona všech hasičů, tradiční Floriánkové posezení při guláši.
Je to společenská událost, kterou pořádáme v prostorách pod
Obecním domem. Floriánkové posezení navštěvují nejen členové našeho sboru a občané obce, ale i lidé z okolních vesnic.
Počasí nám v tomto velice deštivém a chladném jaru nakonec
přálo, i když na závěr malinko sprchlo, ale na trochu toho deště
jsme už z jiných let zvyklí.

Na této akci si přítomni lidé můžou nejen pochutnat na vynikajícím hovězím guláši, chlazeném pivu, ale také si příjemně popovídat
a odreagovat se od různých starostí. Nálada panovala vskutku
přátelská a dokonce došlo na to, že si i většina zúčastněných společně zazpívala známé písničky. Ti nejspokojenější hosté odcházeli
v pozdních nočních hodinách domů a to je ta nejlepší odměna pro
pořadatele a povzbuzení, abychom v tradici pokračovali i další roky.
Celá oslava svátku svatého Floriána byla zakončená následující
den v neděli dopoledne v hájovské kapli, kde se konala mše svatá za všechny živé a zemřelé hasiče.

VÝSTAVA K SVÁTKU MATEK NA PRCHALOVĚ
Jana Kaniová

usedlíků od 20. let minulého století.
Děti, které v rámci navazujícího programu přednášely básničky maminkám
a babičkám, si mohly vyzkoušet psaní
olůvkem na břidlicovou tabulku, mohly
si vyzkoušet tisk razítek starých víc než
padesát let, či psaní násadkovým perem.
Někteří si mohli vyzkoušet a osahat to,
co znali jen z filmů, jiní připomenout to,
co - „vlastně nedávno“ - sami používali.
Všichni pak společně porovnat, co se za
relativně krátkou dobu změnilo – a co
naopak zůstalo stejné …

Oslavu Svátku matek na Prchalově už
tradičně doprovází výstava, kterou připravují místní nadšenci. Téma bylo tentokrát
zvoleno s ohledem na 300. výročí narození
Marie Terezie, které připadlo právě na tento víkend. Jelikož mezi reformami, které
tato panovnice vydala, je v našem povědomí zapsána nejvíce reforma školská, byl
i název výstavy - Škola základ života - zvolen s odkazem na tuto reformu.
Mezi exponáty byly nejrůznější školní
pomůcky, ukázky učebnic a sešitů, jak
se zachovaly v domácnostech místních

ČINNOST FOTOKLUBU PŘÍBOR V ROCE 2016
Lubomír Jurečka, Fotoklub Příbor

Fotoklub Příbor měl v roce 2016 dvacet tři členy, kteří se
scházeli co druhou středu v prostorách Pensionu JAAL u Patrika
Pavlačíka v místní části Klokočov.
Fotoklub zajišťoval výstavy v prostorách Městského úřadu v Příboře. Leden - únor měl výstavu Břetislav Jansa z fotoklubu Turnov.
V březnu měla výstavu Marie Šupová k 20. ročníku mezinárodní
výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM. Tato soutěž je směřována k mládeži a klade si za cíl každoroční připomenutí našeho
světově proslulého rodáka Sigmunda Freuda. Autorkou a organizátorkou tohoto dlouholetého projektu je Mgr. Marie Šupová. Dále
s ní vystavoval Lubomír Jurečka fotografie Freudova folklorního
festivalu, který se uskutečnil na náměstí v Příboře. Duben, květen
vystavovali Alena Pončová a Petr Lenart. Červen a červenec Fotoklub Příbor vzpomínka na Pepíka Dreslera. Srpen - září Kamil
Baláž. V říjnu měl výstavu Alfred Krzemin z Chlebovic. Poslední
výstavu v roce 2016 měli další dva členové Fotoklubu Příbor Petr
Socha a Miroslav Galia.
Fotoklub Příbor dostal na činnost v roce 2016 od města Příbora
13 900 Kč. Fotoklub zakoupil za tuto dotaci notebook za 10 700 Kč
a tablet za 1 100 Kč. Zaplatil účastnický poplatek na celostátní foto

soutěž Vysočina 1 200 Kč a zbylou dotaci použil na zaslání map do
soutěží a na drobné výdaje, barvu do tiskárny, podací lístky atd.
Fotoklub Příbor se zúčastnil celostátní soutěže Fotoklubu Vysočina, které se účastnilo 18 fotoklubů z celé republiky. Náš fotoklub
skončil na sedmém místě, což je celkem dobré umístění. Dále jsme
se účastnili několika výstav - Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Svitavy.
V prosinci 2016 byla valná hromada, na které se konaly volby
nového výboru fotoklubu, který byl poprvé zvolen na čtyři roky,
dříve to bylo na dva roky. Do nového výboru byli zvolení tito členové: Lukáš Ukropec, Patrik Pavlačík, Libor Buzek, Petr Lenart
a Vladan Mácha. Do revizní komise byli zvolení: Alena Pončová
a Miroslav Bělunek. Pak nový výbor zvolil předsedu pana Lukáše
Ukropce, místopředsedu pana Patrika Pavlačíka a jednatele pana
Libora Buzka. Po tomto zveřejnění se ujal slova nový předseda,
který nám poděkoval za důvěru a popřál nám do nového období a nového roku 2017 hodně zdraví a dobré světlo, a tím ukončil
výroční schůzi.
To by tak bylo asi vše o činnosti Fotoklubu Příbor za období roku
2016.
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OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM PŘÍBORSKÝCH DESKOVEK
Josef Bohumínský, vedoucí zájmového kroužku deskových her, Luna, s. v. č.

Úvodem se naskytne otázka, co to vlastně deskové hry jsou.
Jedná se o moderní stolní společenské hry, které se dělí na deskové
nebo karetní. Každá z tohoto typu her má svůj cíl, popř. příběh,
kterého se snaží hráči dosáhnout. Všechny tyto hry rozvíjejí mezi
hráči komunikaci, strategii a logické myšlení.
V dnešní počítačové době deskové hry začíná více podporovat
také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je jedním ze sponzorů mezinárodního festivalu Deskohraní v Praze,
na kterém probíhají všechna mistrovství ČR v deskových hrách.
A právě o místa na Mistrovství ČR v deskových hrách se na „Příborských deskovkách“ soutěžilo, a to ve hrách Osadníci z Katanu,
Carcassonne a Dominion.
7. ročník „Příborských deskovek“ pořádala ve dnech od 31. března do 2. dubna LUNA Příbor, s. v. č., ve spolupráci s kroužkem
deskových her.
Na páteční odpoledne byl pro 24 účastníků připravený Bang!
turnaj, ve kterém se o postup na mistrovství nesoutěžilo. Turnaj
začal v pátek v 19:00 hodin a poslední kolo skončilo v pozdních
večerních hodinách. Prvenství získal Jiří Halfar před Janem
Hýlem, třetí místo obsadil Jan Folta.
V sobotu ráno hráče čekal kvalifikační turnaj v Osadnících
z Katanu. Startovalo 38 hráčů. První místo obsadil Petr Kroča,
druhý skončil Petr Mišík a na třetím místě se umístila Tere-

za Hrnčířová. Všichni jmenovaní si zajistili postup na MČR,
včetně Otmara Onderka, Věry Uhlířové a Petra Hermana, kteří
získali v turnaji potřebné umístění.
Po skončení tohoto turnaje následoval kvalifikační turnaj
v Carcassonne, ve kterém startovalo 22 hráčů. První místo
obsadila Věra Uhlířová, na druhém místě skončila Jana Šimůnková a třetí místo obsadil Otmar Onderek. Postup na MČR si
zajistili první dva jmenovaní hráči.
Nedělní den začal turnajem v Dominionu, kterého se zúčastnilo 26 hráčů. Na prvním místě se umístil Jan Hýl, druhé
místo obsadil Ferdinand Buchta a na třetím místě skončil Pavel Šimůnek. Všichni si zajistili postup na MČR, včetně Josefa
Bohumínského a Bartoloměje Buchty.
V letošním ročníku, tak jako každoročně, byla současně vyhlášena soutěž „O univerzálního hráče“ Příborských deskovek, jak
mezi dospělými, tak mezi dětmi do 15 let (včetně), kterou vyhrál v dospělé kategorii Jan Hýl a v dětské Ferdinand Buchta.
7. ročník zaznamenal zvýšený zájem hráčů o turnaje, což se
promítlo v počtu účastníků.
Závěrem je nutno poděkovat městu Příboru za poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na prevenci kriminality,
firmám Albi, Mindok, Albert a rozhodčímu Miloši Čeřovskému, který dohlížel na fair-play.

SALSA PRO ŽENY
Jana Konečná, Coworkingové centrum Příbor

V Příboře se za podpory města Příbora v rámci veřejné finanční
podpory na rok 2017 uskutečnil
v prostorách Kulturního domu Příbor
v termínech 27. 1. 2017, 10. 2. 2017,
23. 2. 2017, 10. 3. 2017 a 17. 3. 2017
kurz salsy pro ženy vedený Zuzanou
Váchovou, tanečnicí s nejvyšší mezinárodní úrovní a desetiletou závodní
kariérou. Salsa je párový tanec, jelikož jsou to ale spíše ženy, kdo obecně tento druh pohybu
vyhledává, lektorka kroky a variace uzpůsobila a nabídla tak

velmi atraktivní podobu tance, který všechny účastnice, jejichž počet se
v průběhu kurzu pohyboval od 7 do
18, bavil. Zpětná vazba od příborských žen je velmi pozitivní - ocenily
místo, termín i hodinu konání, pojetí
hodin a možnost příjemného strávení
volného času aktivním pohybem. Na
závěrečné lekci se účastnice shodly,
že budou rády v lekcích pokračovat.
Ještě jednou děkujeme městu Příboru za poskytnutou podporu
a těšíme se na pokračování po prázdninách.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
GLORIA MUSAEALIS 2016 - CENA PRO VÝSTAVU KOPŘIVA
Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Gloria musaealis je soutěž muzeí. Každý rok instituce,
které se do ní přihlásí, soutěží o ceny v kategoriích Výstava
roku, Publikace roku a Počin roku. V r. 2007 tuto cenu získala expozice rodného domu Sigmunda Freuda za počin roku.
Do letošního XV. ročníku se přihlásilo i Muzeum Novojičínska, p. o., pobočka v Příboře. Vyhodnocení proběhlo 17. května
v Praze.
Do jubilejního XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis se přihlásil rekordní počet projektů - 81. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií - Počin roku, Publikace roku
a Výstava roku proběhlo v Betlémské kapli v Praze 17. května
u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.
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V kategorii Muzejní výstava roku měl mezi 37 projekty své zastoupení i Příbor. Muzeum Novojičínska, p. o., s pobočkou v Příboře
soutěžilo s výstavou Kopřiva. Kopřiva se na základě rozhodnutí
odborné komise dostala do nejužší nominace. Měla nádhernou
společnost - 3 pražská muzea - všechny s přívlastkem národní:
Národní galerie, Národní zemědělské muzeum a Památník národního písemnictví, pak Technické muzeum v Brně a Alšovo
jihočeské muzeum...... a do toho Příbor. Témata všech nominovaných výstav byla poutavá - Císař Karel IV., Optika a Výpočetní
technika, Půlstoletí perzekuce selského stavu, Havel - Prigov
a česká experimentální tvorba, Surrealismus v Československu
a „naše“příborská Kopřiva.

Napětí v Betlémské kapli bylo veliké... Výstavou roku se stala expozice o Karlu IV. Národní galerie v Praze.
Výstava Kopřiva Muzea Novojičínska, pobočky v Příboře získala
také vysoké ocenění. Autor Mgr. Václav Michalička, Ph.D., a jeho
tým realizátorů expozice převzali Zvláštní ocenění odborné poroty
cenu za mimořádnost, za originalitu. „Výstava Kopřiva je takovým
nádherným dokladem toho, že obyčejnosti kolem nás mohou skutečně představovat hluboký kulturní potenciál,“ řekl po převzetí ceny
Václav Michalička a dodal, „moc děkuji za toto významné ocenění
výstavě o rostlině, kterou mnozí považují za plevel."

Je nesporné, že už samotná nominace a následné ocenění výstavy
Kopřiva v konkurenci mnoha vyhlášených muzeí České republiky je velkou poctou realizátorům i Muzeu Novojičínska, p. o.
Vyhlašovatelé soutěže Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí
a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s, chtějí touto soutěží
co nejvíce přiblížit veřejnosti problematiku muzejnictví a přilákat
do muzeí více návštěvníků. V Příboře je tato myšlenka uváděna
dennodenně do praxe. O hosty v Muzeu Příbor díky svým výstavám a akcím nemají nouzi.
V LTV Příbor ve zprávách s premiérou 21. 5.2017, www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL
SE I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ VYDAŘIL
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Tak jako v předchozích letech, také letos město Příbor slavilo
Mezinárodního den památek a sídel. Bohatý program čekal na malé
i velké návštěvníky v sobotu 22. dubna hned na několika místech
– v refektáři piaristického kláštera nebo v prostorách Kulturního
domu. Své brány však při této příležitosti otevřely také další významné pamětihodnosti ve městě, a to například rodným dům
Sigmunda Freuda, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda, kostel sv. Valentina, kostel sv. Františka a sv. Kříže nebo farní kostel
Narození Panny Marie.
Z důvodu nepříznivého počasí musel být hlavní program přesunut z náměstí S. Freuda do Kulturního domu. Tam si děti užily
vystoupení kejklířů, dospělí si prohlédli výstavu fotografií válečné

historie italské obce Caldonazzo, nechyběla ani slavnostní ceremonie vojáků císaře pána a další vystoupení mnoha aktérů v dobových
kostýmech. Nechyběl ani velmi oblíbený závěrečný večerní pochod
s loučemi. V piaristickém klášteře se představilo nově vzniklé příborské amatérské divadlo Přídlo, které bude mít svou premiéru
17. 6. 2017 v Kulturním domě od 15 hodin. Zahraje pohádku „Smítko mezi loupežníky“.
Děkujeme všem, které neodradilo nepříznivé počasí a na tuto tradiční historickou akci přišli, a budeme doufat, že nám příští rok
bude počasí více nakloněno.

V Local TV Příbor - reportáž ve 20. zprávách s premiérou 13. 5. 2017,
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=797&kategorie=132

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2017/22042017-mezinarodni-den-pamatek-a-sidel-1203cs.html
Foto: Lukáš Ukropec
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ČERVEN 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

PODĚKOVÁNÍ
Dříve, než Vám nabídnu kulturní akce na nadcházející období,
ráda bych zde vyjádřila velké poděkování.
V neděli 7. května se uskutečnil v městském parku vynikající
a jedinečný koncert zpěváka Jaromíra Nohavici s jeho hosty.
Koncert navštívilo 1500 návštěvníků.
Příprava a organizace tohoto koncertu byla velmi náročná, ale
díky velké snaze, pochopení, vstřícnosti, odpovědnosti a práce
všech, kteří se do tohoto projektu zapojili, koncert proběhl v naprosté harmonii, klidu a pohodě. Cením si práce všech a chci
touto cestou všem velmi poděkovat za spolupráci.
Velké poděkování patří rovněž návštěvníkům koncertu, neboť
vytvořili skvělou, pohodovou a jedinečnou atmosféru, kterou
ocenil i Jarek Nohavica. Děkuji.
NEDĚLE 4. 6. 2017
DEN DĚTÍ A RODINY
Srdečně vás zveme na den plný zábavy, her a soutěží do krásného prostředí městského parku v Příboře v neděli 4. 6. 2017 od
10:00 hodin.
Představí se děti zájmových kroužků Luna SVČ Příbor, připravena budou soutěžní „indiánská“ stanoviště, malování na
obličej, aj. Dopoledne se také budou prezentovat poskytovatelé sociálních služeb v Příboře, dětské zastupitelstvo, městská
policie. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Příbor předvede
hasičská auta. Program v indiánském duchu bude velmi pestrý
a bude pokračovat i odpoledne. Ve 14:00 hodin bude indiánský
náčelník těm nejmenším vyprávět indiánskou pohádku, pak si
děti mohou zaskákat pod dohledem rodičů na skákadle Indián,
projet se na ponících, podívat se na krocení neposlušných pštrosů a připravena bude i pestrá nabídka občerstvení. Děti, které
přijdou v indiánském oblečení, budou odměněny.
Na závěr bohatého programu v 16:00 hodin vystoupí hudební
skupina O5aRadeček.
Vstup na celodenní program je zdarma. Podrobné informace
jsou uvedeny na plakátě v tomto Měsíčníku.
NEDĚLE 11. 6. 2017
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
V rámci celorepublikové akce, do které se zapojilo i město Příbor, budete mít možnost mimo prohlídku kvetoucí zahrady si
od 16:00 hodin poslechnout vynikající zpěvačku a skladatelku
Martu Tőpferovou. Zpěvačka žila dlouhá léta v USA a po návratu v roce 2012 založila projekt Milokraj, který čerpá z jejích
kulturních a hudebních kořenů. Podařilo se jí vytvořit sbírku
autorských písní, které jsou inspirovány převážně moravským
folklórem, komorní hudbou, ovšem vnímavý posluchač také
zaznamená jemné vlivy Martina dlouholetého vztahu k hudbě
Latinské Ameriky, Španělska a jejího života v New Yorku. Martin
hluboký hlas, lyrické písně, unikátní doprovod na čtyřstrunné
cuatro a kytaru zaujaly posluchače na celém světě. Marta Tőpferová má za sebou koncerty po celých Spojených státech, Evropě,
Kanadě, Argentině, Mexiku a Thajsku. Vřele Vám tento nevšední hudební zážitek doporučuji.
Vstup zdarma, v případě deštivého počasí se koncert uskuteční v refektáři piaristického kláštera, kde je kapacita omezena na 100 míst.
PÁTEK 16. 6. 2017
YOUTUBER SHOW
Páteční odpoledne od 17:00 hodin bude v Kulturním domě v Příboře patřit těmto youtuberům: House, David Mrázek, Veronika
Spurná, Filmar, Pjay. Všichni se už teď na Vás těší.
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Vstupné 50 Kč, předprodej v pokladně KD vždy pondělí a středa
v době 13:00 – 17:00 hodin nebo on-line kulturnidum.pribor.eu
SOBOTA 17. 6. 2017
SMÍTKO MEZI LOUPEŽNÍKY
Příborské amatérské divadlo Přídlo a město Příbor Vás zvou do
Kulturního domu na premiéru pohádky.
Začátek v 15:00 hodin, vstupné pro děti zdarma, dospělí 50,- Kč.
Předprodej v pokladně KD vždy pondělí a středa v době 13:00 –
17:00 hodin nebo on-line kulturnidum.pribor.eu
PÁTEK 23. 6. 2017
LETNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE
V PIARISTICKÉ ZAHRADĚ
Od 18:00 hodin se můžete zaposlouchat do známých spirituálů
v provedení Komorního pěveckého kvarteta a do dixielandových, ragtimových a populárních melodií v podání Příborského
žesťového kvinteta. Vstup volný.
SOBOTA 24. 6. 2017
MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE,
SVATOJÁNSKÉ OHNĚ A METÁNÍ METEL
Velmi navštěvovaná a oblíbená akce, kterou pořádá Myslivecké
sdružení Příbor-Hájov ve spolupráci s městem Příborem začne
ve 14:00 hodin v parku na nábřeží Rudoarmějců.
Od 16:00 hodin budou připraveny ve spolupráci s Lunou,
SVČ Příbor soutěže a hry pro děti,
od 18:00 hodin k tanci a poslechu zahraje skupina HORNET.
Vatry se rozhoří ve 21:00 hodin, pak bude následovat házení-metání zapálených metel pro dospělé přes řeku Lubinu. Respektujte,
prosím, pokyny pořadatelů, za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Vstup zdarma.
STŘEDA 28. 6. 2017
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
STANISLAVA DROZDA
Fotograf z Ostravy-Poruby svou výstavu nazval „Fotografie 1967
– 2017 aneb Od analogu po digi“. Vernisáž se uskuteční v 17:00
hodin v Galerie v radnici v 1. patře Městského úřadu Příbor. Výstava potrvá do 5. září 2017.
PÁTEK 30. 6. 2017
ZAHRADY V TANCI
Tančíte rádi? A chtěli byste se naučit nebo se zdokonalit v některých tancích? Máte jedinečnou příležitost, od 17:00 hodin
v piaristických zahradách začne výuka tanců samby a tanga.
Akci ve spolupráci s městem Příborem pořádá HM DANCE.
PŘIPRAVUJEME
I letos přijede KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ do Příbora. Letos se nově bude promítat v městském parku v termínu
6.- 9. července.
IV. ročník PŘÍBORSKÉ LÁVKY na téma „DISCOPŘÍBĚH“
se bude konat v neděli 23. července na městském koupališti.
Na II. ročník REVIVALOVÉHO MINIFESTIVALU se můžete
už teď těšit, uskuteční se v sobotu 12. srpna v městském parku.
Změna programu vyhrazena.
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

KULTURNÍ PROGRAM – ČERVEN
Sobota 3. června od 9:00 hod.
OTEVŘENÍ LETNÍHO AREÁLU
KOUPALIŠTĚ

Koupaliště Příbor

Sobota 3. června od 10:00 hod.
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE VZPÍRÁNÍ JUNIORŮ

Tělovýchovná jednota Příbor

Sobota 3. června od 16:00 hod.
MŮJ SEN
21. ročník mezinárodní výtvarné soutěže.
Akce se koná v piaristické zahradě.

Společnost Sigmunda Freuda

Neděle 4. června od 10:00 hod.
DEN DĚTÍ A RODINY
Den plný zábavy, her a soutěží. V 16:00 hod.
vystoupí hudební skupina O5aRadeček.

Městský park, město Příbor

Neděle 4. června od 14:00 hod.
TRADIČNÍ ŠKVAŘENICE
Akce se koná na hřišti v Prchalově.
K poslechu hraje skupina Petřvalďanka.
Středa 7. června od 20:00 hod.
PARTIČKA
Městský park.

SDH Prchalov

Partička na vzduchu

Pátek 9. června od 18:00 hod.
NOC KOSTELŮ
Kostel Narození Panny Marie.

Římskokatolická farnost

Sobota 10. června od 9:00 hod.
TURNAJ VE VOLEJBALU
KLOKOČOV CUP 2017

Občanské sdružení Klokočov

Úterý 20. června od 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY LÉČIVÁ SÍLA A MOC
ROSTLIN V TRADIČNÍ KULTUŘE
NOVOJIČÍNSKA
Výstava nabízí pohled na využití rostlin
od konce 19. století do prvních desetiletí
20. století v léčení i léčitelství nejen lidí, ale
též domácích zvířat, v kuchyni a v obyčejích.
Botanický náhled upozorňuje na závažný
posun v hodnocení rostlin od kdysi běžných
k současným vzácným a chráněným.
Výstava potrvá do 17. září.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda

Probíhající výstava do 21. června
AL BOMBARDAMENTO DI CALDONAZZO

Kulturní dům, město Příbor

Pátek 23. června od 17:00 hod.
SVATOJÁNEK
„U Mexického splavu“. Info: 778 013 156.

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org.

Pátek 23. června od 18:00 hod.
LETNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE
V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH
Na
programu
zazní
známé
spirituály
v provedení Komorního pěveckého kvarteta
a dixielandové, ragtimové a populární melodie
v podání Příborského žesťového kvinteta.
Piaristická zahrada, město Příbor

Sobota 24. června od 12:00 hod.
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A METÁNÍ
METEL

Park na nábřeží Rudoarmějců, město Příbor

Probíhající výstava do 27. června
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Město Příbor a Fotoklub Příbor

Neděle 11. června od 16:00 hod.
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
KONCERT MARTA TÖPFEROVÁ +
MILOKRAJ – TRIO
V případě nepříznivého počasí se koncert
přesouvá do refektáře piaristického kláštera

Středa 28. června od 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
STANISLAVA DROZDA
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Úterý 13. června od 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY MAURIC REMEŠ –
PŘÍBĚH LÉKAŘE A VÝZNAMNÉHO
MORAVSKÉHO PALEONTOLOGA
Výstava je věnovaná 150. výročí narození
jednoho z nejvýznamnějších rodáků města
Příbora. Výstava potrvá do 23. září.

Pátek 30. června od 17:00
ZAHRADY V TANCI 1

Piaristická zahrada, město Příbor

Muzeum a pamětní síň S. Freuda

Pátek 16. června od 8:00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY

Náměstí S. Freuda, město Příbor

Pátek 16. června od 17:00 hod.
YOUTUBER SHOW
Přijďte se pobavit s youtubery: House, Verča
Spurná, Filmar, David Mrázek, Pjay.
Kulturní dům, město Příbor

Sobota 17. června od 15:00 hod.
SMÍTKO MEZI LOUPEŽNÍKY
Příborské amatérské divadlo Vás zve na
premiéru pohádky.
Kulturní dům, Přídlo a město Příbor

Město Příbor a Fotoklub Příbor

Probíhající výstava do 29. června
MUZEUM OČIMA DĚTÍ

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Piaristická zahrada, HM Dance a město Příbor

Sobota 1. července od 19:00
BENÁTSKÁ NOC
K poslechu a tanci hraje TNT.

SDH Příbor

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
Lidická 50 – piaristický klášter
Út:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
St:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Čt:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
So:
9:00 – 17:00 hod.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Zámečnická 119, Příbor
Duben – září:
Út až ne: 9:00 – 17:00 hod.

 556 722 200
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PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
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

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle.
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997.
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV.
Neděle - premiéry zpráv 2017.
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později.

 776 725 909, 608 738 793

FIT CENTRUM PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul.
Pondělí:
9:00 – 21:00 hod.
Úterý:
17:00 – 17:50 hod.
Čtvrtek: 17:00 – 17:50 hod.
Pátek:
9:00 – 21:00 hod.

Štramberská
muži
ženy
ženy
muži

SAUNA PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul.
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod.
Úterý:
15:00 – 21:00 hod.
Středa:
15:00 – 21:00 hod.
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod.
Pátek:
15:00 – 21:00 hod.
Sobota: 15:00 – 21:00 hod.

Štramberská
muži
ženy
společná
muži
ženy
společná

 724 963 164, 739 805 227

 739 805 227

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po:
9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D)
15:30 – 16:30 hod. dětský aerobic (D+T)
20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T)
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit)
18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T)
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza)
20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha)
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit)
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha)
Bc. Tereza Sattková,
proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164

POWERJÓGA
ZŠ Jičínská, ul. Jičínská
Úterý: 17:00hod.
www.jenpajoga.cz
Lektorka: Mgr. Pavla Jeníková.



603 119 174

CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ
ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny
Pondělí: 17:30 hod. pro začátečníky.

 775 084 815

CVIČENÍ TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v Příboře
Čtvrtek: 19:00 hod.

http://taiji-pribor.webnode.cz

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU
Na Kamenci, Příbor
Duben – srpen:
9:00 – 20:00 hod.
Září – říjen:
10:00 – 18:00 hod.

Technické služby města Příbora
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FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská)
Pondělí – pátek: 9:00 - 19:00 hod.

 739 657 301

HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH
Tenisové kurty, ul. Na Valše, Příbor
Pondělí – neděle: 9:00 – 19:00 hod.
Hraní pro veřejnost je možno domluvit předem
přímo na kurtech (za bývalou restaurací
MEXIKO) nebo na telefonu 739 705 255.

Tenisový klub Příbor, z. s.

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org.
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029

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

ÚTERÝ S HELOU
STROLLERING
od 10:00 hod.
Cvičení
s kardio
cviky
protahováním
a posilováním hlavních svalových skupin
nejen pro maminky s kočárky.
Na cvičení je nutné se přihlásit.
Info: H. Šimečková,  732 834 584.

STŘEDA S JARKOU
Společný program pro maminky s dětmi.
od 10:00 hod.
Vstupné: 30 Kč.

J. Lupíková, tel. 604 188 186

ČTVRTEK S HELOU
Cvičení pro rodiče s dětmi - od 10:00 hod.
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Anny Kohutové.
Helena Šimečková

 732

834 584

PRAVIDELNÉ AKCE
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org.

STOLNÍ TENIS
Po – pá: 15:00 – 17:00 hod.
Vstupné: 10 Kč
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ
Po, čt: 18:00 - 20:00 hod.
Vstupné: 50 Kč
R. Stopka,  773 650 441
ZUMBA®
Po:
18:30 - 19:30 hod.
Vstupné: 50 Kč
Vede: R. Fialová,  607 953 300
TRAMPOLÍNKY
Po
19:30 – 20:30 hod.
Vstupné: 70 Kč
Vede: R. Fialová,  607 953 300
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.
Harmonie těla, mysli a duše.
Út: 18:00 - 19:30 hod.
St: 18:30 - 20:00 hod.
Vede: V. Šťastná,  733 165 317
Čt: 9:00 - 10:30 pro seniory
Vede: J. Buchlovská,  776 877 170
DESKOVKY
St: 16:00 - 18:00 hod.
Vstupné: 30 Kč
Vede: J. Bohumínský,  607 985 585
TANEC V KRUHU ŽEN
St: 19:00 hod.
Vstupné: 90 Kč
Vede: J. Kravalová,  605 433 967
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
St: 20:00 hod.
Vstupné: 20 Kč
LATINO DANCE
Čt: 18:30 - 19:30 hod.
Vede: L. Vališová, 607 007 418

Info o akcích: www.pribor.eu
Změna programu vyhrazena!

POZVÁNÍ NA KULTURU
PŘÍBOR – MĚSTO SNOVÝCH OBRÁZKŮ
Mgr. Marie Šupová, Společnost S. Freuda

Čas jara je v Příboře neoddělitelně již dvacet let spojen se snovými obrázky mezinárodní výtvarné soutěže „MŮJ SEN – MY DREAM“. Mladí výtvarníci od tří do 26 let netrpělivě
očekávají verdikt poroty, i když já sama bych raději dala přednost nesoutěžní přehlídce snových výtvorů. Vždyť odpověď na otázku „co se mi líbí“ je tak individuální. Ale mladí preferují
adrenalin, napětí, boj…
V těchto dnech se sešla porota, aby to tzv. „rozetla“ a aby pro vás - diváky vybrala ty nejzajímavější sny…. Fotografie našeho dlouholetého dokumentaristy, pana Rudy Jarnota, nám
nechávají alespoň skulinkou nahlédnout do tohoto rozhodovacího procesu.
A kdy a kde se budete moci podívat, co porota vybrala?
V sobotu 3. června 2017 se v 16.00 sejdeme všichni, kteří si chtějí vychutnat jaro v naší
krásné piaristické zahradě. Budeme moci obdivovat snové kreace i Freudův dort mladé příborské výtvarnice, nebo si přečíst v češtině a angličtině pár citátů o snech z mé sbírky. Za
doprovodu cimbálovky se dozvíme, jak porota
pod vedením paní Andrey Peříkové z Ostravy vybírala…..
Mimo práce výherců vám paní učitelka
Rečková ze ZŠ Jičínské, kde celá akce probíhala, nabídne k posouzení i další zajímavé snové kreace, neboť věřte mi, že vybírat z množství zajímavých námětů a výtvarných technik
nebylo vůbec jednoduché.
Zvídaví návštěvníci si mohou prohlédnout i část souboru, který je připravován pro
výstavu v Galerii Vysoké školy báňské v Ostravě, která je plánovaná na září tohoto roku.
Pohodové jaro a jen samé krásné sny vám přeje
Mgr. Marie Šupová - autorka a organizátorka tohoto dlouholetého projektu, mobil: 777 6 5 1856
V Local TV Příbor v 21. zprávách s premiérou 21. 5. 2017

M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 25

Římskokatolická farnost Příbor Vás zve do farního
kostela NAROZENÍ PANNY MARIE
Čas
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30

POZVÁNKA na
3. ročník běhu jednotlivců
• 6 km a 16 km

21.00
21.30
22.00
22.05
20.00-22.10

• Kde? Lichnov u kostela

22.10

• Kdy? 1. 7. 2017 od 08:00
• alternativa pro neběžce 8:30
• závod dětí od 11:00

cem...”

• vyhlášení a tombola 11:30

„Běháme srd

Počet závodníků omezen!!!

více informací a registraci naleznete na www.orellichnov.cz

TURNAJ
VE VOLEJBALU


KLOKOČOV CUP 2017
















V sobotu 10. 6. 2017 se uskuteční tradiční
volejbalový turnaj na klokočovském hřišti.
V případě nepříznivého počasí se turnaj
přesouvá do tělocvičny ZŠ Loma.
Podmínka účasti:
 v družstvu hrají minimálně 2 ženy
 turnaj se odehraje ve 2 kategoriích
- amatéři, pokročilí
Začátek turnaje v 9:00 hod.
Budou připraveny 2 kurty.
Přihlášky posílejte na e-mail: l.pustejovsky@seznam.cz
Občerstvení zajištěno.
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Program
Mše svatá za město Příbor
Trio lesních rohů Oliver
Čtvrtý král - divadelní hra dětí farnosti
Pěvecký sbor schola se sólisty
Komentovaná prohlídka kůru a varhan,
krátký varhaní koncert
Komorní pěvecký kvartet
Komorní trio Zdenka Pukovce
Populi et urbi - Motlitba za Příbor
Ukončení
Noční Příbor s nadhledem
Volný vstup na věž kostela
Venite adoremus - zvonění kostelních zvonů

Doprovodné akce : výstava liturgických knih, výstava mešního nádobí,
výroba hostií
prezentace : život farnosti Příbor, oprava varhan v kostele sv. Valentina
výstavy : výstava fotografií Stanislavy Slovákové - sakrální památky
města Příbora,
výstava obrazů a soch svatých od místního umělce p. Metoděje Berana,
po celou dobu konání Noci kostelů bude probíhat přepis bible a bude
možnost rozsvítit svíčku za blízkého člověka

Město Příbor
a
Technické služby města Příbora
Vás zvou na

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2017
pátek 16. června
8:00 až 16:00 hod.

Náměstí Sigmunda Freuda

Přijďte si nakoupit:

káva
gazdovské sýry
valašské frgály, vdolečky
oříšky
domácí zavařeniny a hořčice
keramika
zabijačkové výrobky

dřevěné výrobky
domácí pečivo
ručně vyráběné šperky
sušené květiny
pletený textil
cukrovinky sazenice rostlin

medovina

Příští termín
farmářských trhů
je 20.10.2017
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Město Příbor Vás zve na

Letní hudební odpoledne
v piaristických zahradách,
které se uskuteční
v pátek 23. 6. 2017 v 18:00 hod.
Na programu zazní známé spirituály
v provedení Komorního pěveckého
kvarteta a dixielandové, ragtimové
a populární melodie v podání
Příborského žesťového kvinteta.

Všichni jste srdečně zváni a věříme, že se Vám koncert
bude líbit a strávíme pohodové páteční odpoledne.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
IČO: 25 39 05 62
email: info@bavklubpribor.cz
Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

KURZ TANCE

pro dospělé páry

Zahájení: pátek

15. 9. 2017 v 19:00 h

v Kulturním domě Příbor

Kurzovné:

1.600,- Kč

V ceně: 10 lekcí vyučovacích (vždy v pátek 19:00 – 21:00 hod)
včetně půlkolony 4 h – Půlkolona
1 lekce
6 h - Závěrečný ples - Kolona v so 25. 11. 2017

Pozvěte i své známé!
Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů
tance a ty, kteří se už někdy věnovali tanci
v kroužcích, klubech, na plesech apod.
Přihlášky osobně nebo ke stažení na: www.bavklubpribor.cz
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
IČO: 25 39 05 62
email: info@bavklubpribor.cz
Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

KURZ
TANCE
pro mládež

Zahájení : pátek

15. 9. 2017 v 17:00 h

v Kulturním domě Příbor

Kurzovné:

1.600,- Kč

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58

info@bavklubpribor.cz

6denní táborový

Tel.: 556 723 778, 739 080 862

pobyt pro děti od 8 let a mládež

ŘEKA - TĚŠÍNSKÉ BESKYDY
Termín :

ne

20. 8.-pá 25. 8. 2017

Ubytování : ve 4 - 6lůžk. pokojích ve
zděné budově, herna, jídelna, hřiště,
venkovní pingpong. stůl, ohniště,
poblíž koupaliště (3 bazény)
Cena: 2.650,- zahrnuje celodenní
stravu, ubytování, táborový program, práce vedoucích,
personálu, pojištění.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče, milé děti, opět pořádáme tábor v krásném prostředí Těšínských Beskyd.

Čeká Vás pestrý program - hry, soutěže, sport, koupání, výlety, diskotéky,
tvoření, karneval, noční stezka odvahy a mnoho další zábavy.
Dalším programovým zpestřením bude hra na africké

DJEMBÉ bubny, kterých vezmeme cca 20 ks.
Také Vás čeká výlet lanovkou na Javorový vrch.
Přihlášky a záloha 1.500,- Kč do 31. 5. 2017

V ceně: 10 lekcí vyučovacích (vždy v pátek 17:00 – 19:00 hod)
včetně Půlkolony 4 h – Půlkolona
1 lekce
6 h - Závěrečný ples - Kolona v so 25.11.2017
Do našeho kurzu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie.
Absolventi mohou dále pokračovat v našem „Tanečním klubu Lenka“
se zaměřením hlavně na latinsko-americké tance,
soutěžní tanec párů i skupin.
Přihlášky osobně nebo ke stažení na: www.bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

INZERCE

TAJUPLNÝ tábor

Chcete zdarma kotel ?

Masarykova 489, Příbor 742 58 Info@bavklubpribor.cz www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

v BAV klubu Příbor

5denní stanový pobyt pro školní děti
Termín : po 10. 7. - pá 14. 7. 2017
Ubytování : ve stanech v areálu BAV klubu, k dispozici
budova s hernou, sálem, klubovnami, jídelnou, zahrada,
ping-pong, ohniště, trampolína, BAZÉN, slackline.

Využijte právě probíhající Kotlíkovou
dotaci, určenou jen pro 6000 zájemců!

www.dotacnikotle.eu
Tel. kontakt: 777 698 398

Cena: 1.650,-Kč

zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pojištění, práci vedoucích

Rodiče, milé děti i letos pořádáme stanový tábor v BAV klubu,
kde na Vás čeká pestrý program - hry, soutěže, sportovní
a zábavné prvky, tajuplné výpravy a výlety, tanec, tvoření,
noční stezka odvahy a další zábava.
Dalším zpestřením bude hra na africké DJEMBÉ bubny
a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.
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INZERCE

KOVOVÝROBA MONTÁŽE PLOTŮ
• Zábradlí, mříže, schodiště, plotové dílce
• Ploty na klíč, nebo jen prodej materiálu.

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Jako jediná pohřební služba v Příboře
Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES
jediná pohřební
služba v Příboře 118
se sídlem v Jako
Příboře,
Freudova

Petr Škrobánek
pod náměstím, naproti rodnému
domu S. Freuda

Pohřební
služba
st. AGNES
nabízí občanům
tyto služby:
se sídlem v Příboře, Freudova 118

 komplexní
zajištěnínaproti
všech pohřbů
Příboře
a okolí
pod náměstím,
rodnémuvdomu
S. Freuda
nabízí občanům tyto služby:

 zhotovení fotoporcelánu

 komplexní zajištění všech pohřbů v Příboře a okolí

 zprostředkování kamenosochařských prací
 zhotovení fotoporcelánu

prodej
náhrobních
doplňků
zprostředkování
kamenosochařských
prací
 prodej svící
náhrobních
doplňkůroušek
 prodej křestních
a křestních
 prodej křestních svící a křestních roušek

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce
Městského
hřbitova
v Příboře
 vsyp a rozptyl
urny na
rozsypové loučce
Městského hřbitova v Příboře

Provozní
doba v kanceláři
Provozní doba v kanceláři
Pondělí
– pátek
8 - 12
- 16
Pondělí
– pátek
8 - 121313
- 16

Tel. 722
556 722
737
629969
969
Tel. 556
608,608,
737
629
Londinová
HanaHana
Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin denně
Pohotovostní
služba 24 hodin denně
Bezplatná linka 800 111 202
Bezplatná
linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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Nabízí:
▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků
i zvířecích pomníků
▪ 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 ad.
Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla !!!
ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na Váš hřbitov
a na naše služby poskytujeme záruku 10 let!

Realitní kancelář

PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ
S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU
ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
A OSOBNÍ PŘÍSTUP
ZAJISTÍME PRO VÁS:
•
•
•
•
•

VYUŽIJTE 20 % SLEVU
na sjednané zakázky na rok 2017!
mobil: 723 789 603 tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz
e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

•

zprostředkování prodeje a nákupu
nemovitostí
prodej za nejvyšší možnou cenu na trhu
výkup Vaší nemovitosti
řešení exekucí, dražeb a oddlužení
nemovitostí
žádné skryté poplatky, žádné zařizování
na úřadech
nezávazná KONZULTACE a tržní
ocenění ZDARMA
Jsme firma s profesionální
a dlouholetou praxí v realitách.
Přijedeme za Vámi!

Tel.: 725 726 566, 608 658 481
email: info@realitstav.cz, www.realitstav.cz
Do našeho kolektivu hledáme nové tváře.

Nejrychlejší internet v Příboře?
KDE JINÍ S RYCHLOSTÍ KONČÍ... MY PO OPTICKÉ SÍTI ZAČÍNÁME
RYCHLOST INTERNETU od 100/50

Tarif - internet
FIBER 100
FIBER 150
FIBER 200

Rychlost až (Mb/s)
100 / 50
150 / 75
200 / 100

Mb/s a výše

Měsíční poplatek
395 Kč
469 Kč
649 Kč

Výhody optické sítě Fiber-To-The-Home :
- bezkonkurenčnost kapacity přenosu, vysoká rychlost přenosu dat
- vysoká spolehlivost, stabilita, bezpečnost
- nejmodernější technologie
- možnost doplnění o digitální televizi a telefon

Podrobněji na

www.corsat.cz

nebo 556 710 590
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Letní sezona 2017 zahájena
V sobotu 3. června v 9.00 hodin bude otevřen letní areál městského koupaliště v Příboře. Letos
zahajujeme již 26. sezonu (1992-2017). Co nového je pro vás připraveno? Čtvrtstoletí má již koupaliště
za sebou. Zub času se zakousnul především do pochůzkových ploch, chodníků a přístupových cestiček.
Venkovní sprchy již také nesplňovaly potřebné standardy. V polovině dubna byly tudíž zahájeny stavební
práce s datem ukončení v závěru měsíce května. Jistě všichni oceníte tuto zásadní změnu a chůze
v sandálech či naboso již nebude tak bolestivá.
Pod kaštany se objeví i několik dětských herních prvků. Zásadních změn dozná i pokladna s prodejem
vstupenek.
V průběhu léta jsou pro vás připraveny sportovní a kulturní akce, nové zábavné atrakce. Rozšířen bude
sortiment občerstvovacích služeb a průvodcovská činnost po městě a jeho okolí. Nabízíme také zapůjčení
sportovních prvků veřejnosti k jejich soukromým i komerčním účelům (www.hradynazahrady.cz)

LETNÍ AKCE:






30. dubna
3. června
23. července
20. srpna
3. září

prodejní výstava květin, první kotlíkový guláš sezony
otevření letního areálu
IV. ročník Příborské lávky na téma „DISCOPŘÍBĚH“
GULÁŠOVÉ ODPOLEDNE nejen pro seniory
uzavření letního areálu

V průběhu celého léta budou probíhat menší doprovodné akce, o kterých vás budeme
informovat na našich stránkách www.koupaliste.cz nebo facebook.com/koupalistericco

Koupaliště přijme na letní sezónu: plavčík – animátor

nástup od 3. 6. 2017

Dotazy na tel. 777 100 007 nonstop nebo na email: info@koupaliste.cz
Rudolf Korčák, koupaliště RICCO Příbor
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