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• Návštěva spřáteleného města 
Przedborze

• Z jednání Rady města Příbora

• Dluh na nájemném vás může 
připravit o střechu nad hlavou

• Máme pěkné město, ale co dále

• Zahájení stavby dálnice Rybí - 
Rychaltice

• Nežádoucí voda v našem okolí

• Zemní práce v blízkosti vodovodních 
řadů se mohou prodražit

• Technické služby informují

• Knižní novinky na měsíc srpen

• Blahopřání

• Výzva coworkingového centra

• „FC Špunty 97“ - 20 let klubu malé 
kopané

• Sportovně pohybové kurzy Skokánek 
na Masarykově gymnáziu

• Historická exkurze ve Štramberku

• Skauti zachránili Středozem aneb Jak 
jsme se měli na táboře

• Myslivecké letní odpoledne spojené 
se svatojánskými ohni a metáním 
metel

• Autobusem na Lysou horu

• Každý z nás má nějaké jizvy, ať už 
jsou na těle, nebo na duši…

• Kinematograf bratří Čadíků

• Parky v Příboře opět ožily

• Poděkování pracovníkům příborské 
pobočky Muzea Novojičínska, p. o.

• Kulturní okénko na měsíc srpen 2017

• Kulturní program – srpen

• Pozvání na kulturu

• Inzerce

• Po necelém roce jsme zahradu opět 
roztančili aneb „Zahrada v tanci“

Ve dnech 16. až 18. 6. 2017 se v našem part-
nerském polském městě Przedbórz uskutečnily 
Dny města. Tamní obyvatelé slavili 612 let od 
udělení městských 
p r á v  P r z e d b o r z i 
polským králem Vla-
d islavem Jagel lem 
(2. 5. 1405). Na zá-
k l a d ě  p í s e m n é h o 
pozvání burmistrem 
(starostou) města Pr-
zedbórz odjela na 
tyto oslavy delegace 
našeho města ve slo-
žení – starosta města 
Ing. Bohuslav Majer 
a  radní města JUDr. 
F r a n t i š e k  B e r g e r 
a pan Valentin Putala.

Naše delegace byla 
polskými přáteli v od-
poledních hodinách 
v  pátek 16. 6. velmi 
srdečně př iv ít á na 
a  po našem ubyto-
vání jsme se spolu se 
starostou Przedborze, 
jeho manželkou, paní 
tajemnicí a třemi rad-
ními podívali, co se od 
naší minulé návštěvy 
v jejich městě změnilo 
a jak probíhají přípra-
vy na náměstí pro sobotní oficiální část oslav. 
Pak jsme s našimi polskými přáteli diskutovali 
o tom, co nového se událo během roku u nich 
v Przedborzi a co u nás v Příboře. Také jsme si 
vyměňovali zkušenosti se samosprávou měst 
u nich a u nás.

V sobotu dopoledne nás starosta Przed-  
borze s  manželkou pozvali k  návštěvě cister-
ciáckého kláštera v nedalekém Sulejově. Prošli 
jsme si areál tohoto starobylého kláštera a na-
vštívili klášterní muzeum, kde byly vystaveny 
dokumenty o založení kláštera, důležité spisy 
z doby cisterciánů a řada exponátů z různých 
období.

Odpoledne v 17:30 hod. v sobotu jsme byli slav-
nostně přivítáni na zaplněném przedborzském 
náměstí zástupci Radomského okresu a Lodž- 
ského vojvodství, poslancem polského Sejmu 
a samozřejmě představiteli města Przedborze. 

Starosta města Příbora pozdravil všechny pří-
tomné jménem vedení města i  jménem svým, 
poděkoval starostovi přátelského města za 

pozvání k nim a spo-
lu s  radními předal 
drobné dárky zástup-
cům vedení města 
Przedborze. V  rám-
ci programu oslav 
města následova lo 
vyhodnocování spor-
tovních, pěveckých 
a  recitačních soutěží 
mládeže, kterého se 
zástupci naší delega-
ce rovněž zúčastnili. 
V přestávkách boha-
tého doprovodného 
kulturního progra-
mu večera se zástupci 
našeho města setkali 
v  přilehlém kultur-
ním domě se zástupci 
Radomského okresu 
a  Lodžského vojvod-
ství a hovořili o situaci 
a životě jak v Polsku, 
tak i  u nás, a  rovněž 
o  práci v  samosprá-
vě měst a  reg ionů 
v obou zemích. Boha-
tý kulturní program 
s ob ot n í ho  ve č er a 

vyvrcholil již tradičně „Diskotékou pod hvěz-
dami“, kdy přítomní občané města i návštěvníci 
z okolních obcí tančili na náměstí do pozdních 
nočních hodin.

V neděli dopoledne se členové naší delegace 
ještě zúčastnili dění na przedborzském náměs-
tí, kde probíhal festival amatérských folklorních 
souborů Lodžského vojvodství. Odborná poro-
ta měla nelehký úkol s výběrem těch nejlepších 
souborů.

U nedělního oběda v  nedaleké restauraci 
pozval starosta města Příbor starostu měs-
ta Przedborze s delegací vedení města k nám 
do Příbora ve dnech 15. až 17. září na tradiční 
akci Dny evropského dědictví, kterážto akce 
má velmi dobrý doprovodný kulturně-spole-
čenský program. Po obědě se zástupci obou 
měst rozloučili a příborská delegace odcesto-
vala zpět do vlasti.

Návštěva spřáteleného města Przedborze
Za delegaci Ing. Majer Bohuslav, starosta města Příbora
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

59. schůze RM dne 27. června 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Uložila zajistit úkony a opatření potřebné k převodu kotelny Lo-

mená do základního kapitálu městské společnosti Správa majet-
ku města Příbora, s. r. o.

- Schválila uzavření smlouvy na realizaci akce „Stavební úpravy sociál-
ního zázemí tělocvičny ZŠ Dukelská, Příbor“ se společností JVAgro 
Morava, s. r. o., Meziříčíská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 
268 26 411, za cenu 586 977,26 Kč bez DPH.

- Rozhodla o zveřejnění výzvy vedoucí odboru kultury a  cestovního 
ruchu k předložení záměru provozování turistického informačního 
centra v Příboře prostřednictvím soukromého subjektu na webových 
stránkách města ve znění dle přílohy č. 1 do 30.06.2017.

- Schválila plán práce Rady města Příbora na 2. pololetí 2017.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Slavnostní zakončení 

XIII. ročníku Beskydské ligy, pořádané Sborem dobrovolných ha-
sičů Hájov v Kulturním domě Příbor, od 04.11.2017 od 15 hod. do 
05.11.2017 do 03:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Letní večer, pořádané 
Sborem dobrovolných hasičů Prchalov na hřišti na Prchalově, od 
05.08.2017 od 19 hod. do 06.08.2017 do 03:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Krmášová zábava, pořá-
dané Sborem dobrovolných hasičů Prchalov v Kulturním domě Pr-
chalov, od 15.10.2017 od 19 hod. do 16.10.2017 do 02:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Předpouťová zábava, po-
řádané <anonymizováno> v městském parku Příbor, od 09.09.2017 
od 19 hod. do 10.09.2017 do 03:00 hod. 

- Vzala na vědomí konání kulturní akce Hudební produkce a video-
produkce v pátky a soboty od 09.06.2017 do 10.09.2017 od 19 hod. 
do 24:00 hod. u Fit centra na ul. Štramberské, pořádané <anonymi-
zováno>.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Předpouťová zábava, 
pořádané <anonymizováno> u  Fit centra na ul. Štramberská, od 
09.09.2017 od 19 hod. do 10.09.2017 do 03:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Letní večer, pořádané 
Mysliveckým spolkem Příbor I  na myslivecké chatě na Točně, od 
15.07.2017 od 16 hod. do 16.07.2017 do 01:00 hod. 

- Vzala na vědomí konání kulturní akce Mírový pochod Padajátra, po-
řádané společností Padajátra, od 10.08.2017 od 18 hod. do 10.08.2017 
do 20:00 hod. v městském parku Příbor.

- Schválila prominutí poplatku za pronájem městského parku v  Pří-
boře společnosti Padajátra u příležitosti konání Mírového  pochodu 
Padajátra pořádaného dne 10.08.2017.

- Schválila Ceník krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě 
Příbor spočívající ve změně pouze ceníku tančírny a malého salónku 
ve 2. NP (systém slev zachován) účinný od 01.07.2017.

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory 
materiálně technické základny pro rok 2017 žadateli veřejnou finanč-
ní podporu materiálně technické základny – 2. etapa následovně: 

P. Č. Název žadatele Schválená částka (v Kč)

1 Junák - Český skaut, středisko 
Příbor, z.s. 43 180

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, pro část 
pozemku parc. č. 3287/11 v k. ú. a obci Příbor, pro účel zájmového 
chovu ovcí, na dobu neurčitou, za roční pachtovné ve výši 47 Kč, 
s každoročním navýšením o meziroční inflaci dle ČSÚ, mezi vlast-
níkem pozemku městem Příborem a pachtýřem <anonymizováno>.

- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíře-
ní a  modernizace informačního systému města Příbor“ zadávanou 
v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Rozhodla zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Rozšíření a mo-
dernizace informačního systému města Příbor“, a to zasláním ozná-
mení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek, dle předloženého materiálu.

- Schválila uzavření knihovny z důvodu čerpání dovolené v  termínu 
07.07.2017.

- Udělila souhlas panu <anonymizováno> k přenechání obecního bytu 
č. 3 v domě č. p. 1360 na ulici Štramberské v Příboře do podnájmu 

panu <anonymizováno>, a to na dobu určitou jednoho roku od data 
01.09.2017. 

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, pro uží-
vání pozemku parc. č. 638/4 v k. ú. Klokočov u Příbora, obci Příbor, 
pro účel zájmového chovu ovcí a koz, na dobu určitou do 30.09.2018, 
za roční pachtovné ve výši 338 Kč, mezi vlastníkem pozemku měs-
tem Příborem a pachtýřem <anonymizováno>.

- Rozhodla o realizaci nákupu plynu pro město Příbor, jeho příspěv-
kové organizace a SMMP, s. r. o., na období 01.01.2018 - 31.12.2018 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

- Schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizova-
ném zadávání při nákupu plynu, která bude uzavřena mezi městem 
Příborem a jeho příspěvkovými organizacemi a SMMP, s. r. o.

- Uložila zpracovat studii stavebních úprav domu č. p. 9 na náměs-
tí Sigmunda Freuda za účelem zabezpečení samostatného pří-
stupu do domu včetně předpokládané finanční náročnosti.

- Schválila Dodatek č.  2 ke Smlouvě o  zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení ze dne 18.05.2006 uzavřené mezi městem Příborem 
a společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 2062/8, Praha  
4,  143 00, IČ 24373231, kterým se upravuje počet skupin zařízení. 

- Rozhodla na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) a f ) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, o zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakáz-
ku na stavební práce „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – stavební 
práce“.

- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s  názvem „Lávka 
přes řeku Lubinu v Příboře – stavební práce II“.

- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, s názvem „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře 
– stavební práce II“.

- Ustanovila dle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, komisi pověřenou k otevírání obálek, posouzení spl-
nění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek 
u veřejné zakázky „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – stavební práce 
II“ ve složení Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. arch. Marek Blank, Ing. 
Jaroslav Šimíček, Ing. Radoslav Römer a MUDr. Mořic Jurečka.

- Jmenovala náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Lávka 
přes řeku Lubinu v Příboře – stavební práce II“: Ing. Ivo Kunčar, Ing. 
MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D., Ing. Ivan Viskupič a JUDr. František 
Berger.

60. schůze RM dne 27. června 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti SMMP, 

s. r. o., a o stavu jejího majetku k 31.12.2016.
- Schválila řádnou účetní závěrku společnosti SMMP, s. r. o., za rok 

2016.
- Schválila převedení zisku společnosti SMMP, s. r. o., z roku 2016 ve 

výši Kč 546.902,80 na účet nerozděleného zisku.
- Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady k  řádné účetní závěrce spo-

lečnosti SMMP, s. r. o., za rok 2016 a  k  návrhu na rozdělení zisku 
společnosti.

- Vzala na vědomí finanční plán společnosti SMMP, s. r. o., na rok 
2017.

- Uložila zpracovat na roky 2018 a 2019 podnikatelský záměr spo-
lečnosti SMMP, s. r. o.

61. schůze RM dne 12. července 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Schválila Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě – výkon veřejné služby.
- Odsouhlasila výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého roz-

sahu „Tvorba programu do vysílání Local TV – městská televize Pří-
bor“.

- Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu „Tvorba programu do vysílání Local TV – městská 
televize Příbor“.

- Rozhodla o přistoupení města Příbora k Burčákové unii v Hustope-
čích a pověřuje pana Petra Fialu zastupováním města Příbora v této 
unii (bez finančních nároků).

Zpracováno dne  25. července 2017



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  3

MÁME PĚKNÉ MĚSTO, ALE CO DÁLE

ZAHÁJENÍ STAVBY DÁLNICE RYBÍ - RYCHALTICE

DLUH NA NÁJEMNÉM VÁS MŮŽE PŘIPRAVIT 
O STŘECHU NAD HLAVOU

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

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín,  kontaktní pracoviště Příbor

Nezaplacení nájemného je podle platné právní úpravy hrubým 
porušením povinností nájemce. Pokud máte dluh na nájemném, 
může vám pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu bez ohledu 
na to, zda je uzavřena na dobu neurčitou nebo určitou. Výpovědní 
doba je tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsí-
ce následujícího po měsíci, ve kterém vám byla výpověď doručena. 
Jestliže vám tedy dá pronajímatel výpověď v srpnu, výpovědní doba 
začne běžet prvního září a odstěhovat se musíte do konce listopadu. 
Pokud však nezaplatíte nájemné a služby tři a více měsíců, porušujete 
jako nájemce své povinnosti zvlášť závažným způsobem, a prona-
jímatel vám může dát výpověď z nájmu bez výpovědní doby. Ještě 
před jejím podáním vás však  musí na váš dluh upozornit a vyzvat 
vás k jeho zaplacení. Teprve pokud na tuto výzvu nebudete reagovat 
a dluh ve stanovené lhůtě neuhradíte, může vám dát pronajímatel 
tzv. okamžitou výpověď. Nájem v tomto případě skončí v den, kdy 
vám bude výpověď doručena. Ze zákona pak máte měsíc na to, abys-

te byt vyklidili a opustili. Výpověď  musí být vždy písemná a důvod 
ukončení nájmu v ní musí být uveden, jinak je neplatná. Jestliže 
s důvodem výpovědi nesouhlasíte, máte právo do dvou měsíců po-
dat proti  výpovědi námitky přímo pronajímateli, nebo se obrátit na 
soud, který přezkoumá její oprávněnost. Pronajímatel nemá povinnost 
zajistit nájemci při ukončení nájmu náhradní bydlení. 

V případě potřeby můžete navštívit naši Občanskou poradnu, 
která se nachází v přízemí budovy městského úřadu naproti infor-
mačnímu centru. 

Adresa: Náměstí S. Freuda 19,  742 58 Příbor.

Konzultační hodiny: 
Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
          13:00 – 16:00 hodin – pro objednané

Určitě jste si, vážení občané, 
všimli, že je naše město pěkné. Díky 
pracovníkům technických služeb 
je město osázeno hodně květinami, 
na plochách nejenom okolo náměs-
tí, ale po celém městě je provedena 
velmi zajímává květinová výsadba. 
Všude je čisto. Na „dolním“ sídlišti 
bude vytvořeno nové prostranství 
připomínající „ náměstíčko“ s novým 
mobiliářem, výsadbou stromů a kvě-
tin a pro děti budou vytvořeny herní 
prvky z kmenů stromů. Celé toto pro-
stranství bude nově nasvětleno tak, 
jak celá lokalita, která prošla celkovou 
rekonstrukcí od nového veřejného 
osvětlení až po chodníky.

Proto je mně velmi líto, když se procházím uličkami našeho 
města a vidím, že neustále dochází k poškozování majetku a ob-
jevuje se neúcta k práci lidí, kteří se starají o zvelebování našeho 
historického města. Mnozí mladí lidé využívají ke sportování 

jiné prvky než ty, které jsou k tomu 
určeny. Nedomnívám se, že např. 
kontejnery na tříděný odpad jsou ur-
čeny ke sportovnímu využití. Máme 
ve městě vybudované workoutové 
hřiště, které je hodně navštěvované, 
proto je využívejte ještě více. Nádo-
by jsou určeny ke zcela jiným účelům, 
ale ne k uskladnění stavebního ma-
teriálu, včetně polystyrenu. Tyto 
komponenty patří do sběrného dvo-
ra! Mnohdy vidím i  v řece Lubině 
předměty, které tam nepatří. Kladu si 
otázku, proč se tam ocitly a jaký pocit 
má člověk, který je tam naházel. Zda 
si tím zvýšil svoje ego, nebo to měl 
jako adrenalinový sport.

Vážení občané, neničme to, co nám nepatří, využívejme před-
měty k tomu, k čemu jsou určeny, a chraňme si naše město před 
vandaly. Určitě si všichni zasloužíme, abychom žili v krásném a čis-
tém městě.

29. 6. 2017 byla slavnostně zahájena stavba dálnice D48 v úseku 
Rybí - Rychaltice. Zahajovalo se za účasti ministra dopravy, inves-
tora - Ředitelství silnic a dálnic, zhotovitele díla - spol. Metrostav 
a místostarostky Příbora. Stavba komunikace v délce 11,5 km potr-

vá 3 a půl roku. Nyní se pracuje na nové cestě z Příbora na Borovec 
a Sedlnici. Více info 28. zprávy Local TV Příbor. Setkání s veřejností 
k této akci bylo naplánováno na 27. 7. - tzn. po uzávěrce Měsíčníku.  

Foto: Lubomír Jurečka



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

NEŽÁDOUCÍ VODA V NAŠEM OKOLÍ
JUDr. Rostislav Michálek, právník Městského úřadu Příbor

V posledních letech se lze poměrně často v souvislosti s roz-
šiřováním zástavby území setkat s  vodou v  místech, kde se 
v minulosti nevyskytovala, popř. se zde vyskytovala, ale v zanedba-
telném a škodu nepůsobícím množství. Jedná se zejména o nově 
dlouhodobě podmáčená místa na zemědělsky obhospodařova-
ných pozemcích, o sklepy domů, jakož i pozemní komunikace. Je 
znepokojující, že tyto negativní jevy se vyskytují nejen v období 
zvýšených srážek, ale i v suchých obdobích.  

Jak těmto negativním jevům čelit? Předně je třeba, aby si ob-
čané všímali svého okolí již v době, kdy se připravuje výstavba 
v okolí. Lze doporučit sledovat i úřední desky správních úřadů, 
neboť potencionálním účastníkem stavebního či vodoprávního ří-
zení nemusejí být pouze přímí sousedé, ale i vlastníci vzdálenějších 
nemovitostí, jejichž vlastnické právo může být budoucí stavbou 
přímo dotčeno. Takovým účastníkům je zpravidla oznámení do-
ručováno veřejnou vyhláškou, tzn. vyvěšením na úřední desce 
příslušného správního úřadu. O možnosti podat své připomínky 
k chystané stavbě se tak nemusejí včas dozvědět. Připomínky míst-
ních obyvatel mohou ovlivnit rozhodnutí správního úřadu a jejich 
včasné vyřešení může předejít budoucím sousedským sporům.

Co je vhodné v souvislosti s nežádoucí vodou v našem oko-
lí vědět:
1. K vypouštění odpadních vod do vod povrchových je nutné 

povolení vodoprávního orgánu.
2. Vsakování srážkové vody je obecně upřednostněno před jejím 

odváděním pomocí veřejné srážkové či jednotné kanalizace. 
Vsakování srážkové vody musí však na předmětném pozemku 
umožňovat hydrogeologické poměry pozemku, jeho velikost 
a využití (v celoročním horizontu). Za předpokladu, že tím ne-
dojde ke způsobení škod na okolních stavbách či pozemcích, 
je samozřejmě možná i  akumulace srážkových vod a  jejich 
následné využití.

Stavební pozemky se vždy vymezují tak, aby na nich bylo vy-
řešeno vsakování, nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných 
nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití 
(např. jejich zadržování v podzemní nádrži). Zároveň je však nut-
né vědět, že pro eventuální výstavbu podzemního vsakovacího 
zařízení je zapotřebí stavební povolení (se současným posudkem 
hydrogeologa). Při určování parametrů podzemního vsakovacího 
zařízení zohledňuje stavební úřad vždy tzv. návrhový (přívalový) 
déšť, jehož intenzita a délka trvání je určena dle místních klima-
tických a terénních podmínek.

S ohledem na shora uvedené tak lze uvést, že vsakování nebo 
odtok srážkové vody ze staveb na určitém pozemku musí být ře-
šeny pouze na tomto pozemku. Toto pravidlo je pak výslovně 
uvedeno v  § 25/6 vyhlášky č.  501/2006 Sb., o  obecných poža-
davcích na využívání území, dle něhož je možno umístit až na 
hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení 
související s užíváním rodinného domu; v takovém případě ne-
smí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, musí 
být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby 
na sousední pozemek.

Po dohodě se sousedem je možné uvažovat např. o smluvním 
zřízení věcného břemene, spočívajícím v závazku souseda strpět 
odtok srážkové vody z cizí stavby na svůj pozemek.
3. Mj. na místní komunikace je zakázáno vypouštět vodu, splaš-

ky a jiné tekuté odpady.
4. Je zakázáno poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické 

vlastnosti zemědělské půdy mj. jejím zamokřováním, vysou-
šením, překrýváním nebo narušováním erozí.

Za uvedené protiprávní jednání může správní orgán uložit 
mnohdy až statisícové pokuty.

Uvedené informace zahrnují rozměr veřejnoprávní, tedy co 
mohou orgány veřejné moci povolit, zakázat či sankcionovat. 

V případě, že občané zjistí některý z uvedených nežádoucích stavů 
až po realizaci stavby, je možné požádat vodoprávní orgán (zpra-
vidla odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působnosti) o provedení místního šetření a provedení příslušného 
opatření. Nezřídka může být příčinou negativního působení vody 
v našem okolí porušení podmínek stavebního povolení.

Nežádoucí voda v našem okolí může mít i  rozměr soukro-
moprávní, kde míra toho, co jsme ochotni strpět, závisí na 
jednotlivcích a její vymáhání je možné občanskoprávní žalobou.

U vody považuje občanský zákoník za stav souladný s právem 
v zásadě ten, který odpovídá přirozeným vodním poměrům sou-
sedních pozemků. Proto občanský zákoník stanoví, že vlastník 
pozemku níže položeného se nemůže bránit přirozenému stéká-
ní vody ze sousedova pozemku položeného výše, zejména pokud 
tam voda pramení, nebo odsud teče v důsledku deště nebo oble-
vy. Platí to ale i obráceně – je-li pro níže položený pozemek nutný 
přítok vody, může jeho vlastník na vlastníku výše položeného po-
zemku požadovat, aby nebránil odtoku vody v rozsahu, ve kterém 
sám vodu nepotřebuje.

Kdy je pro níže položený pozemek nutný přítok vody, závisí ze-
jména na způsobu využití tohoto pozemku; přihlédnout je třeba  
i k tomu, zda je na pozemku k dispozici voda z jiných zdrojů. Ke způso-
bu využití se přihlíží i při posouzení, zda vlastník „horního“ pozemku 
sám vodu potřebuje. Míněna je přitom potřeba spojená s „horním“ 
pozemkem, potřebou evidentně není zachycování vody a její odvoz 
nebo odvádění jinam.

Nemůže-li se vlastník níže položeného pozemku bránit přiroze-
nému přítoku, znamená to, že se naproti tomu může bránit přítoku 
umělému, tedy takovému, který je (byť nechtěně) způsoben úpra-
vami výše položeného pozemku, popř. stavby, která na něm stojí. 
Může jít například o situaci, kdy vlastník výše položeného pozemku 
tento pozemek vyasfaltuje, čímž zabrání přirozenému vsakování 
dešťové vody a ta následně stéká na pozemek souseda, případně je 
tam dokonce svedena. Podobně se lze bránit i zaplavování (pod-
máčení) pozemku způsobenému tím, že vlastník pozemku níže 
položeného zabránil přirozenému odtoku vody (např. postavil hráz). 
V obou případech může postižený vlastník požadovat, aby soused 
uvedl svůj pozemek do stavu, při kterém nebude vodou obtěžován 
(tj. zpravidla do původního stavu).

Vedle toho dává zákon vlastníku pozemku právo, aby soused 
upravil stavbu tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh 
nebo led na jeho pozemek. Typicky se tedy může vlastník domáhat, 
aby sousedu bylo uloženo vybavit stavbu okapem nebo zásněž-
kami, případně aby okap byl sveden jinam než na jeho pozemek. 
Pravidelně se bude jednat o stavbu stojící poblíž hranice pozem-
ků. Lze-li stékání vody na sousedův pozemek zamezit i jinak než 
úpravou stavby (např. vykopáním strouhy), typicky u vzdáleněj-
ších staveb, není důvod po vlastníku stavby ukládat její úpravu.

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že uvedené nežá-
doucí působení vody není dobré podceňovat, neboť dlouhodobě 
tolerovaný stav může časem významně negativně změnit naše 
okolí a v případě výrazných srážek způsobit významné materiál-
ní škody na majetku.

 

Zdroje:

Zákon č.  334/1992 Sb. o  ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů
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Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská infrastruktura.

Ostrava 12. 7. 2017 – SmVaK Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené 
překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek uložených v zemi. Ve většině přípa-
dů je zdrojem problémů fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit 
průběh podzemního vedení na daném pozemku.

„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu poruch za rok. V roce 2016 se 
jednalo o 110 případů. Nejde tedy o zanedbatelný počet. Přitom na podmínku a zároveň 
povinnost nechat si vytyčit, kudy infrastruktura pozemkem prochází, jsou žadatelé upo-
zorněni v oficiálním stanovisku vydaném naším oddělením vyjadřování,“ říká vedoucí 
oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Ve vyjádřeních k  záměrům, které přímo kolidují, případně se mohou přiblížit 
vodohospodářskému zařízení, jsou přitom uvedeny podmínky, které je nutné dodržet 
při realizaci stavby. Základním předpokladem je povinnost stavebníka zajistit si na 
středisku vodovodních sítí společnosti SmVaK Ostrava vytyčení vodohospodářského 
zařízení v terénu a respektovat ho. 

Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy zařízení vede, případně o vytyčení 
vůbec nepožádá, vystavuje se riziku dodatečných nákladů na změnu jeho stavby, případně 
přeložku zařízení. Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si vytyčení zařízení, případně 
nerespektování jeho průběhu, je přímé  poškození vodohospodářského majetku. Přitom 
dochází k  mimořádnému riziku kontaminace pitné vody v  síti nasátím okolní vody 
z místa poškození. „V těchto případech musí naši pracovníci nad rámec provedení stan-
dardních manipulací na síti a odstranění poškození potrubí vyloučit riziko kontaminace 
vody v síti. To zpravidla spočívá v oddělení postižené části vodovodní sítě, její důkladné 

dezinfekci, proplachu a odběru vzorků s odvozem do akreditované laboratoře. Ta vyloučí, 
případně potvrdí na základě výsledků rozboru, zda došlo ke kontaminaci vody. V případě 
negativního výsledku přistupujeme k neprodlenému obnovení standardní dodávky vody. 
V případě pozitivního výsledku je nutné neprodleně přijmout další provozní opatření,“ 
vysvětluje Bouda.

Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se po obnovení standardní 
dodávky vody účtují dle platného ceníku náklady na veškeré činnosti související s opra-
vou poruchy, veškeré náklady související s odstavením a zprovozněním vodovodní sítě 
včetně náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality vody (orientační rozbory 
přímo na síti a rozbory v akreditované laboratoři), stejně jako uniklá voda a voda po-
třebná pro proplach sítě.

V konečném důsledku se náklady za nerespektování podmínky na vytyčení našeho 
potrubí mohou vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Zároveň se viník vystavuje 
postihu ze strany příslušného vodoprávního úřadu, protože poškození vodovodu nebo 
kanalizace nebo jejich součástí či příslušenství je podle zákona o vodovodech a kanali-
zacích klasifikováno jako přestupek s rizikem uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun.
 
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
tel. 725 500 509, e-mail: marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

OZNÁMENÍ

Tisková zpráva SmVaK Ostrava, a. s.

ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI VODOVODNÍCH ŘADŮ 
SE MOHOU PRODRAŽIT

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
 

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

DS 77j35ss                                                                                   
 
 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz   

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel 
Kateřina Kollárová, org. pracovník 

reditel@tspribor.cz 
koordinator@tspribor.cz 

737 245 980 
737 245 983 

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130 
Irena Zárubová, hřbitovnictví irena.zarubova@tspribor.cz 737 245 986  
Ing. Karin Juchelková, prodejní akce 
Lukáš Kocián, elektro 
Zdeněk Buroň, středisko doprava 
Mgr. Viktor Horálek, středisko zeleně 
Mikuláš Demo, středisko údržba 

sluzby@tspribor.cz 
elektrikar@tspribor.cz 

731 549 482 
734 687 726 
737 245 982 
731 698 869 
776 008 244 

 
 

  

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 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ÚTERÝ ZAVŘENO    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK ZAVŘENO   
PÁTEK ZAVŘENO  
 
 

  

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  

 

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
srpen 2017 

 DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

 

25. 7. - 1. 8. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
 křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 

 ulice 9. května u transformátoru 

 Hájov naproti pomníku  

 

1. 8. - 8. 8. 

Prchalov u kaple 

 Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
srpen Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 

 Hájov naproti pomníku 

 

22. 8. - 29. 8. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
 křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 

 ulice 9. května u transformátoru 

 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. 
      

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                             tel: 602 590 186 
Kontaktní osoba TS Příbor:      Mgr. Pavlína Nývltová tel: 731 674 984 

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Eduard Beneš
Miroslav Bradna
Marie Fialová
Josef Filip

Rudolf Klečka
Stanislav Macek
Jaromír Pustějovský
Marie Šustková

Lumír Vidlička
Zdenka Viznarová
Josefa Holáňová
Vlasta Piňosová

Ludmila Žigová 
Václav Filipec
Ludmila Fridrichová
Ján Maniak

Pavol Runák
Arnošt Fojtů
Anna Horklová
Marta Pustějovská

Taktéž blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Marie Holubová Petr Pargač Marta Pustějovská Drahomíra Sabadošová Jaromíra Uhlářová 

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám blahopřáli k Vašim jubilejním narozeninám, a to 70-75-80 a víceletým,  
které slavíte v měsíci srpnu:

BLAHOPŘÁNÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Ing. Jana Konečná

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC SRPEN

VÝZVA COWORKINGOVÉHO CENTRA

Historický román Josefa Svátka s názvem Hrabě Špork mapuje 
počátek 18. století v  Čechách. Nastává nové utužení absolutistické 
vídeňské politiky a na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí 
šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád. 
V této době z neblahé řady cizí i domácí šlechty vybočuje jedna významná 
osoba: hrabě Špork, který, ačkoli pocházel z cizího vestfálského rodu, 
bojuje za práva českého království a snaží se alespoň na svých panstvích 
prosadit poměry, jež do jisté míry respektují náboženskou toleranci 
i  zájmy českého obyvatelstva. Svým převratným úsilím i  výstřední 
povahou však proti sobě poštvává mocné nepřátele, kteří intrikami 
usilují o jeho pád.

Román Skryté zlo americké spisovatelky Sandry Brownové je 
napínavý, strhující příběh o lásce, zradě a volbě, kterou musí člověk 
učinit, aby přežil. Emory, dětská lékařka a maratonská běžkyně zmizí 
na horské stezce v Severní Karolíně. Vydala se tam na trénink, ale také si 
chtěla uspořádat myšlenky a uvážit, zda má smysl udržovat manželství, 
které se rozpadá. Než policie začala po pohřešované pátrat, stopa dávno 
vychladla a horskou divočinu sevřela mlha a sněžení…

Blake Crouch je americký spisovatel a jeho poslední román Temná 
hmota se stal bestsellerem. Jason Dessen se probudil nahý, připoutaný 
na lůžku a obklopený cizími lidmi v ochranných oblecích. Ve světě, kde 
se probral po útoku maskovaného muže, není Jasonův život ten, který 
zná. Jeho žena není jeho žena, jeho syn se nikdy nenarodil. A Jason 
není průměrný profesor fyziky, ale proslulý génius, jenž dokázal něco 
pozoruhodného…

Poutavý děj thrilleru Smrtící DNA francouzského autora Francka 
Thillieze zavede čtenáře z deštivé Paříže přes alpské vrcholky až do 
vzdálené amazonské džungle. Postgraduální studentka Eva Loutsová 
byla zavražděna během svého výzkumu v Centru primatologie nedaleko 
Paříže. To, co vypadalo jako brutální útok šíleného zvířete, je však 
mnohem komplikovanější. Čeho se vlastně týkala Evina studie? A kdo 
jsou tři fanatičtí vědci snažící se zaplavit svět třicet tisíc let starým 
virem? 

Britská autorka Dawn Frenchová napsala komický román o ženě, 
která až do svých osmatřiceti let říkala ne, a  teď chce najednou 
všechno dohonit. Rosiina metoda je o excentrické anglické učitelce 
Rosie - ta se chystá přijmout místo v  bohaté newyorské rodině 
Wilder-Binghamových, kde bude dělat paní k  dětem, osmiletým 
dvojčatům. Ukáže se však, že v luxusním, citově chladném a morálně 
vypulírovaném prostředí, kde mají všichni a všechno své určené místo, 
se nejen nedá pracovat s dětmi, ale nedá se tam skoro dýchat. Aby tam 
vydržela, nechá se Rosie poprvé v životě řídit svým instinktem, a brzy 
obrátí svět sešněrované rodiny v totální chaos.  

Manželova žena je psychologický thriller Jane Corryové, v němž 
každodenní lži jednotlivých postav utahují smyčku osudu čím dál 
pevněji a  vedou k  nezvratitelnému sledu událostí. Když se mladá 
advokátka Lily provdá za Eda, je pevně rozhodnutá, že to bude nový 
začátek a tajemství minulost chce nechat za sebou. Jenže tajemství 
je mocnou zbraní, o tom dobře ví bývalá sousedka Carla, která se po 
letech objeví u jejího prahu…

Prázdniny jsou v plném proudu a za coworkingové centrum 
již pomalu připravuji akce na další půlrok. Ráda bych navázala na 
předchozí úspěšnou salsu pro ženy a i prostřednictvím Měsíčníku 
oslovila případné zájemkyně o tancování, aby se předběžně hlásily 
na Info@ccpribor.cz. Lekce budou probíhat vždy od 18:00 do 19:00 
každé druhé pondělí, začátek lekcí bude ještě upřesněn.

V rámci grantového řízení města Příbora se coworkingovému 
centru podařilo získat dotaci na uspořádání první Společné 
výstavy příborských podnikatelů, která se uskuteční v  sobotu 

18. 11. 2017 v prostorách Kulturního domu Příbor. Akce je zařazena 
do celorepublikového Týdne podnikání (13. – 19. 11. 2017). Smyslem 
akce je prezentovat široké veřejnosti naše příborské podnikatele, 
řemeslníky a  zemědělce a  jejich produkty a  služby, poukázat na 
přínos místního podnikání pro ekonomiku a dobré jméno našeho 
města a podpořit vzájemnou spolupráci. Máte-li zájem o prezen-
taci vašeho podniku, případně víte o někom, kdo by se měl určitě 
se svými produkty/službami zúčastnit, napište, prosím, na e-mail  
Info@ccpribor.cz. Ráda vám zarezervuji místo pro stánek .

   Za komisi pro občanské záležitosti Anna Fabianová, matrikářka
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ZE SPORTU

Lukáš Dlouhý, za FC Špunty 97

Mgr. Jiří Šplíchal

„FC ŠPUNTY 97“ - 20 LET KLUBU MALÉ KOPANÉ

SPORTOVNĚ POHYBOVÉ KURZY SKOKÁNEK NA MASARYKOVĚ GYMNÁZIU 

Psal se srpen roku 1997, kdy sku-
pina náctiletých nadějných fotba-
listů z Příbora založila fotbalový 
tým pod názvem „FC Špunty 97“ 
s cílem prosadit se v příborské in-
terlize malé kopané. Jako nováček 
soutěže musel tým začít v druhé 
lize. Počáteční euforii vystřídalo 
brzké vystřízlivění a  svou nezku-
šeností tým platil první dvě sezó-
ny nováčkovskou daň, kdy se trápil 
na chvostu tabulky. Po počátečním 
oťukávání se však povedlo v roce 
2001 obsadit druhou příčku ve dru-
hé lize, z níž plynul postup mezi 
příborskou elitu.  Bohužel i zde byla 
tehdy mužstva fotbalově vyspělejší 
a následoval rychlý sešup zpět do 
druhé ligy. Tento fakt však hráče 
neodradil v neustálé píli a zlepšující se fotbalové hře a v roce 
2006 se již natrvalo usadili v první lize. V ní zanechali historickou 
stopu v podobě stříbrné (2010) a bronzové (2008, 2009) pozice. 
Mistrovský titul v Příborské interlize se jim již bohužel nepovede 
vybojovat, neboť po posledním bronzu v roce 2014 došlo kvůli 
malému zájmu příborských fotbalových nadšenců ke zrušení této 

soutěže, která svou historií sahala 
do 80. let minulého století.
Tato skutečnost však tým nezlomi-
la a hráči přesunuli své fotbalové 
aktivity do kopřivnické ligy malého 
fotbalu. I zde museli začít od druhé 
ligy, ale stačila jedna sezóna, aby se 
usadili napevno v tamější nejvyšší 
soutěži.
Dobrým výsledkům napomáha-
jí každoroční zimní soustředění  
v Žimrovicích, kde členové klubu 
ladí taktiku a utužují kolektiv. Za 
celou dobu historie se v klubu vy-
střídalo přes 65 členů především 
z Příbora a blízkého okolí. Ze za-
kládajících členů jsou v týmu stále 
aktivní tři hráči: Zdeněk Skála, Jan 
Bláha a Marcel Vojta. Slova prezi-

denta klubu Marcela Vojty potvrzují výjimečnost tohoto uskupení: 
„Když jsme před léty zakládali tento klub, tak jsem očekával, že 
si zahrajeme jen pár sezón. Neodvážil bych si však tvrdit, že i po 
dvaceti letech budeme stále aktivně hrát malou kopanou.“ 
Popřejme tedy týmu hodně především sportovních úspěchů do 
dalších fotbalových let.

Po zdařilém průběhu prvního ročníku cvičení Skokánek bylo 
otázkou, zda bude o tuto akci zájem i v dalším období. Z toho, že 
se do druhého ročníku přihlásilo celkem 51 dětí, se dá usuzovat, 
že toto cvičení „zabodovalo“. Vzhledem k  vysokému počtu 
návštěvníků pohybových kurzů bylo nutné vytvořit další cvičební 
skupiny.

První skupina – tzv. Skokánci – navázala na aktivity, se kterými 
se seznámila v předchozím roce. Cvičební pomůcky získané díky 
miniprojektu, který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, celý proces učení zrychlily a zdokonalily. Děti se při každém 
kurzu nesmírně bavily a na maminky si ani nevzpomněly. Komu 
by se nelíbilo jezdit auty po slalomové dráze, nebo pořádně na 
puse „vytúrovat“ motor, až sliny lítají po celé tělocvičně!

Druhá skupina – tzv. Klokánci – už byla sehraná z minulého 
ročníku, a  i když pár chlapců přibylo, velice rychle se v  týmu 
adaptovali. V tomto kurzu se již mohlo opravdu soutěžit, trénovat 

a  hrát sportovní hry, hlavně házená, florbal 
a  fotbal. Snažili jsme se trpělivě vysvětlovat 
pravidla her a  vytvářet u  dětí smysl pro fér hru. 
Musím podotknout, že prakticky všichni jsou tak 
vedeni i z domova, protože jakýkoliv přehlédnutý 
prohřešek proti pravidlům byl okamžitě všemi hlášen. Kamarád 
- nekamarád. Nejoblíbenější hrou se ale stala hra „Na četníky 
a  zloděje“, a  to v  mnoha obměnách. Než si všichni vyzkoušeli, 
jak je těžké pochytat zloděje, byli rádi za chvilku oddechu na 
občerstvení (většinou následované hromadným úprkem na WC). 
Závěrečná hra „Cukr, káva, limonáda“ bohužel moc nenahrávala 
největším smíškům a pohodářům, ti vypadli po prvním otočení.

Třetí skupina – Sportovně pohybový kurz pro dívky – 
je zaměřena spíše rytmicky, gymnasticky a  pohybově. Rád 
bych poděkoval žákyním Masarykova gymnázia, které s  grácií 
předváděly stanovená cvičení a  dokázaly dívky k  pohybu 
motivovat. V tanečních si pak jistě vzpomenou ...

Každá hodina byla na závěr hodnocena jak dětmi, tak i rodiči. 
Velmi mě potěšilo, že hodnocení byla vždy kladná. Snažili jsme 
se tuto akci i zpopularizovat, zejména na YOU TUBE, a podařilo 
se natočit i  krátký příspěvek do regionální televize Local TV. 
Zdokonalení pohybových schopností všech dětí zachycují videa 
z jednotlivých lekcí (viz wwwskokanek.gypri.cz).

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o zdařilý 
průběh kurzů. Dík patří zejména panu řediteli Masarykova 
gymnázia, žákům školy, kteří byli nápomocni při cvičení, ale i všem 
ostatním, kteří nějakým dílem ke zdaru této aktivity přispěli.

Nové kurzy začínou od října 2017, veškeré informace naleznete 
na webové stránce www.skokanek.gypri.cz.
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Je již tradicí, že žáci naší školy ZŠ Npor. Loma 
v  Příboře své vědomosti a  poznatky získávají 
nejen prostřednictvím školní výuky v  učebně, 
ale také přitažlivou mimoškolní aktivní formou 
historické exkurze.  V pondělí 26. 6. 2017 žáci 
šestých ročníků navštívili historicky významná 
místa města Štramberku.  První zastávkou na-
šeho putování historií byla jeskyně Šipka, která 
se díky nálezům pozůstatků člověka neandertál-
ského stala světově proslulým archeologickým 
nalezištěm. Díky poutavému výkladu paní učitelky PhDr. Jany 
Konvičné a nezdolné fantazii dětí jsme se přenesli do dávných 
dob. Jako právě příchozí člověk neandrtálský, hledající úkryt 
před rozmary počasí v skalnatém převisu chladné jeskyně, žáci 
začali řešit vzniklé problémy, aby přežili. 

Po zdolávání překážek v temnotemné průrvě jeskyně Šipka 
jsme se vydali na neméně dobrodružnou cestu Lašské naučné 
stezky. Téměř tváří v tvář jsme se setkali s významnými osob-

nostmi našich dějin, jako byli například svatý 
Václav, Bedřich Smetana, Alois Jirásek, Franti-
šek Palacký nebo první československý prezident  
T. G. Masaryk. Klikatými uličkami v rozpáleném 
červnovém slunci jsme po mírném stoupání do-
razili na náměstí k baroknímu kostelu sv. Jana 
Nepomuckého z 18. století. Zde žáci řešili úkoly 
do připraveného pracovního listu. A protože celé 
štramberské náměstí bylo prosyceno vůní per-
níkového těsta ve tvaru kornoutu známého jako 

štramberské uši, téměř nikdo neodolal a ochutnal sladkou me-
dovou specialitu místních cukrárenských mistrů, která se zde 
peče bezmála již 800 let.  

Cílem této historické exkurze bylo nejen vytvoření a upevně-
ní historických vědomostí, ale také formování vztahu k přírodě, 
úcta k naší vlasti a to zejména díky mezipředmětových vztahům 
s  literaturou, výchovou k občanství a v neposlední řadě s hu-
dební výchovou.

Je půl jedné a na příborském vlakovém nádraží se začíná-
me jeden po druhém scházet. Vykládáme své krosny, kufry, 
spacáky a karimatky z aut. Sem tam se mihne i nějaký ten meč 
a štít - kostým celotábo-
rové hry se musí dodržet! 
Po sedmi letech se v  ní 
opět vracíme do Středo-
země. V roce 2010 to byl 
Hobit, letos nás všech-
ny čekal Pán prstenů. Je 
na čase se rozloučit, na-
stoupit a  vydat se vstříc 
dobrodružství. Z  vlaku 
ještě naposled zamává-
me našim sourozencům, 
rodičům a  prarodičům 
plní očekávání, co nám 
následujících 10 dní při-
nese. Prázdniny oficiálně 
začaly!

Jakmile jsme konečně 
dorazili do tábora, čekala 
nás stejně jako každý rok prohlídka tábora, zopakování táborové-
ho řádu a vysvětlení všech věcí, které bychom mohli potřebovat. 
Hlavně jsme se však mohli konečně ubytovat do příbytků, ve kte-

rých strávíme následujících 10 dní - podsadových stanů. Po 10 
dnech strávených v těchto stanech, které mají pouze 2x2 metry 
se z dvojice, která spolu bydlí, stanou ještě větší kamarádi než do-

sud. První den nás čekala 
ještě jedna důležitá věc, 
a to uvedení do celotábo-
rové hry. Zúčastnili jsme 
se velké rady v  Roklin-
ce, kde se zástupci všech 
ras a království Středoze-
mě dohadovali, co udělat 
s  prstenem moci. Nako-
nec bylo rozhodnuto, že 
musí být zničen, a proto 
se vytvořilo společenstvo, 
kterému byl tento těžký 
úkol svěřen. To bylo pro 
první den vše. Všem nám 
ale v hlavě vrtalo několik 
otázek: „Kdy se dozví-
me složení týmů? S kým 
v něm budeme?”

Další den ráno se rozezněl gondorský roh oznamující budí-
ček, dál se ale nic nedělo. Všichni jsme si říkali, co se děje, ale 
jakmile jsme vylezli ze stanů, bylo nám to všem jasné. Uprostřed 

Mgr. Jitka Lednická, ZŠ Npor. Loma Příbor

Helča “Píšťalka” Hrubá, členka Junáka Příbor

HISTORICKÁ EXKURZE VE ŠTRAMBERKU

ZE ŠKOL

KLUBY, SPOLKY

Till Karel ml., občanské sdružení Klokočov

SKAUTI ZACHRÁNILI STŘEDOZEM 
ANEB JAK JSME SE MĚLI NA TÁBOŘE
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V sobotu dne 24. června 2017 proběhla v parku na nábře-
ží Rudoarmějců v Příboře akce uspořádaná městem Příborem 
společně s Mysliveckým spolkem Příbor - Hájov, která se nes-
la v duchu tradičních svatojánských ohňů spojených s házením 
metel přes řeku Lubinu. Více než 450 návštěvníků mělo možnost 

ochutnat výborný zvěřinový guláš a občerstvit se různými druhy 
nápojů. K tanci a poslechu hrála skupina Hornet.

Myslivecký spolek Příbor - Hájov tímto velmi děkuje městu 
Příboru za finanční podporu formou grantu na tuto akci, bez 
které by nebylo možné celou akci úspěšně zrealizovat. 

Bc. Valentin Putala, jednatel MS Příbor - Hájov 

MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE 
SPOJENÉ SE SVATOJÁNSKÝMI OHNI A METÁNÍM METEL

tábora ležela spousta dopisů se vzkazem, že se máme hned po 
přečtení vydat do sadu hledat svého patrona. Když jsme jeden 
po druhém dobíhali ke svým patronům, dozvídali jsme se po-
stupně, kdo bude v našem týmu. Pro tento tábor jich bylo celkem 
pět. Každý tým představoval společenstvo a jmenovali jsme se 
podle hobitích rodů. Nakonec tedy proti sobě bojovaly rody Di-
višů, Boubelků, Pelíšků, Kšandičků a Hrdonožků. Pro zpestření 
letošního tábora si pro nás vedoucí připravili překvapení. Kaž-
dý tým dostal jednu slepici, o kterou se musel celý tábor starat. 
Prvním úkolem bylo slepici chytit a následně jí postavit funkční 
příbytek. Odpoledne nás čekala první etapa celotáborové hry. 
Čekal nás průchod Morií. Nejdříve však bylo potřeba vyluštit 
heslo k otevření bran. Poté jsme museli nepozorovaně projít blu-
dištěm Morie, aniž by nás chytil některý ze slepých zlobrů. Po 
úspěšném projití bludištěm Morie jsme se ocitli v elfských lesích 
Lórien. Těmi jsme se snažili projít nenápadně tak, abychom se 
vyhnuli elfům, kteří zde žijí.

Další den jsme začali ekoprogramem. Pověděli jsme si spous-
tu zajímavostí a zahráli několik různých ekoher. Odpoledne nás 
čekala další etapa - bitva u Raurorských vodopádů. Bitva byla 
plná slepých hobitů, střelců a ponožkomlatů. Naším úkolem bylo 
dopravit našeho slepého krále ke gondorskému rohu a zatroubit 
na něj. Popravdě nám to moc nešlo. :D  

Čtvrtý den jsme se rozdělili na dvě skupiny. Starší a mladší. 
Mladší z nás šli na výpravu na zříceninu Drahotuš. Ti starší se 
vydali stejně jako v minulých letech na dvoudenní výlet. Letos se 
vydali k zatopenému lomu v Opatovicích. Každá skupina dostala 
několik úkolů, které měla během svého výletu splnit. 

Ve středu dopoledne se naši menší vydali do Bohuslávek do 
Obory vyčistit tamní les od odpadků. Odměnou jim bylo povídá-
ní pana lesníka. V celotáborovce jsme se přesunuli do Helmova 
žlebu, který byl napaden skřetí armádou. Skřetů však byla velká 
přesila a nám nezbývalo nic jiného než najít Éomera a jeho armá-
du, aby zachránili celý rohanský lid. Jako Bílí jezdci jsme úspěšně 
prošli všechny 3 trasy a našli krále Éomera a Helmův žleb ubránili.

Nikomu se tomu nechtělo věřit, ale už byla polovina tábora 
za námi. Nastal ten správný čas pro plnění bobříků a různých 
výzev. Jednalo se například o výzvu 12 hodin na jednom mís-
tě, kde bylo za úkol strávit na prostoru 4 m² dlouhých 12 hodin. 
Další výzvy, které jsme plnili, byly Výstup na vrchol - pozorová-
ní východu slunce na kopci v 5 hodin ráno, 24 hodin na stromě 
a Tři orlí pera skládající se z 24 hodin mlčení, 24 hodin hladu 
a 24 hodin samoty.

Zničit Orthank v rámci další etapy se nám pomocí praku po-
vedlo jen tak tak. Ještě předtím si však každý tým vyrobil/postavil 
svého Enta (Ent = ani strom, ani člověk). To už se ale šířily zprá-
vy, že byl Gondor napaden, a proto bylo potřeba poslat zprávu 
do Rohanu. Na trase asi půl kilometru si každý tým měl postavit 
ohniště, pomocí kterého byl postupně předáván signál. Z Minas 
Tirith do Edorasu byl signál předán včas a nám už zbývaly po-
slední dny cesty. Ani vaření pro Gluma pro nás nebyl problém. 
Po krátké přednášce si postupně všichni odvážní ze starších vy-
zkoušeli vykuchat a opéct svoji vlastní rybu. 

To už nás ale čekala velká bitva o  Minas Tirith, ve které 
jsme měli za úkol bránit tábor proti skřetům a pomocí ponož-
komlatů nasbírat co nejvíce skřetích životů. Během bitvy byla 
však zraněna a otrávena Éowyn a jediné, co ji mohlo zachránit, 
bylo uvaření lektvaru. Přišla řada i na stezku odvahy. Cestou 
jsme však narazili na nejednoho skřeta. Nikdy nevíte, kolik jich 
na vás v lese číhá. Na konci stezky jsme měli konečně možnost 
zničit Prsten. Byla to otázka - zničit Prsten, nebo si vzít pytlík 
bonbónů od Saurona?

Poslední celý den tábora. Přípravy na slavnostní oheň byly 
v plném proudu. Po nanošení chrastí a sesbírání smůly stromů 
z okolí jsme přešli k poslednímu úkolu. Uvaření jídla na závěreč-
nou hostinu ze surovin, které jsme získali za celý průběh tábora. 
Pro vysvětlení: Za každou hru si každý tým vybral surovinu ze 
seznamu podle pořadí, v jakém se umístil v jednotlivých etapách. 
Jakmile jsme měli uvařeno, začala velká hostina. Po týmech jsme 
se sesedli kolem velkého stolu a společně jsme slavili vítězství 
dobra nad zlem. Vyhlásili jsme letošní vítěze jak celotáborové 
hry, tak jednotlivců v osobním bodování (tím nejlepším hobi-
tem se letos stala Natka).

Po hostině nás čekala už jen jedna věc - slavnostní oheň. Slav-
nostní oheň jsme zahájili kánonem Červená se line záře. Letos 
oheň zapalovali Barča, Týnka, Kryštof a Renek a ohnivcem byl 
Doby. Během večera se konal přechodový rituál. Během něho byla 
přeskokem přes oheň přijata vlčata mezi skauty, světlušky mezi 
skautky a štěňata mezi vlčata. Někteří z nás si letos také splnili 
skautský nebo světluškovský slib.

Poslední den, den odjezdu. Námi tolik neoblíbené balení 
stanů a  ještě méně oblíbené loučení. Poslední nástup a naše-
mu táboru 3x zdar a jelo se domů. Už teď se nemůžeme dočkat, 
až se zase na konci příštího školního roku všichni sejdeme na 
příborském nádraží a plní očekávání budeme mávat našim sou-
rozencům, rodičům a prarodičům.

Výbor Klubu českých turistů v Příboře tradičně připravuje 
zajímavé turistické akce pro své členy, ale také pro širší veřejnost. 
Jednou z nich je výjezd autobusem na Lysou horu. Ten letošní 
se uskutečnil 18. července.  Počasí tentokrát přálo a účastníci 
tak strávili na nejvyšším vrcholu Beskyd velmi příjemné dopo-
ledne. Všichni byli nadšeni krásnými výhledy do okolí, někteří 
zavzpomínali na doby, kdy na Lysou „vyběhli po svých“. Dnes už 

to mnohým nedovolí zdravotní či jiné důvody.  Je proto chvály-
hodné, že členové výboru KČT v Příboře myslí také na ty, kteří 
již toho zvládnou turisticky méně, a pořádáním akcí tohoto dru-
hu jim nabídnou nezapomenutelné zážitky. 

Jménem spokojených účastníků proto děkuji panu Vladimí-
ru Bilskému, který celou akci vedl, a také městu Příboru, které 
ji podpořilo finanční dotací.

Zuzana Štěrbová

AUTOBUSEM NA LYSOU HORU
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Je sobotní ráno a  já jako 
každý víkend procházím in-
ternetové stránky, abych při-
dala nějakou zajímavost na 
příborský facebook. Dostávám 
se k článku Novojičínského de-
níku, kde na úvodní fotce vidím 
známou tvář. Je jí Barča Sobot-
ková, kterou podle vidění znám 
z  příborského amatérského 
divadelního spolku. Vždy milá 
a  usměvavá. Se zájmem čtu 
řádek za řádkem a zůstávám 
v naprostém úžasu s pocity po-
kory a uznání a s tímto článek 
vkládám na příborské stránky. 
Ne každý má přístup na inter-
net, a proto si dovolím prezentovat Barčin příběh i zde v Měsíčníku.

Barbora Sobotková je 25letá dívka z Příbora, která se přihlásila 
do soutěže Czech and Slovak Photo Girl. Jde o soutěž, která se 
odehrává převážně na internetu a trvá několik měsíců. Vybírá 
se dívka, která má předpoklady pro práci fotomodelky. Na tom 
by nebylo až tak nic zajímavého, kdyby Barča nebyla taková, 
jaká je – žádná vyumělkovaná, vyfintěná „modelína“ s rozumem 
v oblacích, ale naprostý opak – posuďte sami…

Barča zhruba před dvěma roky pocítila na vlastní kůži ne-
vítaného hosta – rakovinu vaječníků. Lékaři jí odstranili vaječ-
níky i dělohu. Bylo jí jasné, že už nikdy nebude mít vlastní děti. 
Prodělala těžkou dobu chemoterapií. I přesto, že byla bez vlasů, 
obočí, řas a měla obrovskou jizvu přes celé břicho, se nebála jít 
„s kůží na trh“. Nechávala se průběžně fotit, aby zachytila, jak 
v průběhu léčby vypadala. Fotografie, na nichž má holou hlavu, 
vyvěsila na sociální sítě.

Focení ji pohltilo natolik, že se mu věnuje víc a víc. Jak sama 
říká: „Chtěla bych tím světu ukázat, že ať člověk prožije cokoli, 
může se zvednout a  jít dál naproti svému snu. Mám i  velkou 
jizvu přes celé břicho. Chci ukázat, že bychom se měli mít rádi, 
ať na těle máme cokoli, nestyděli se za to a měli se rádi . Touto 
soutěží a  motivováním dalších lidí posledních pár měsíců žiju 
a moc mě to baví! Samotnou mě to motivuje vytrvat a být lepší 
a lepší . Hlavně psychicky i fyziky se cítím konečně skvěle. Chodí 
mi krásné zprávy a reakce, že díky mým fotkám a tomu, co na 
internetu sdílím a  píšu, motivuju spoustu lidí a  dodávám jim 
touhu pokračovat dál.“

Barča vystudovala design, v  současné době ji baví tvorba 
mandal, focení a tanec. 

A proč by měla vyhrát právě ona?

„Jsem člověk, který dovede 
motivovat další lidi, kteří si 
prošli něčím těžkým. Uká-
zat jim, že z  těžkých chvil se 
můžeme vyšvihnout do těch 
krásných splněných snů, ať se 
děje cokoliv.“ 

Finanční výhru by použila 
na cestování, oživení jazyků, 
udělala by si taneční kurzy. 
Auto by využila při cestách 
a  pro projekty, které chce 
vytvářet s  dětmi. Obraz Jana 
Saudka by si vystavila doma 
a cestu do Las Vegas by si užila 
s přítelem – za to, jak jí pomohl 
v posledních dvou letech.

Podpořte i Vy Barboru Sobotkovou, a to zasláním SMS 
ve tvaru CSPG 404 na číslo 9033310 (cena SMS je 10 Kč vč. 
DPH.), a to do 15. 9. 2017.

Závěrem slova Barbory:
„Každý z nás má nějaké jizvy, ať už jsou na těle, nebo na duši… 

Hodně lidí mi říká, že mám nosit jednodílné plavky a nikdo tak 
mou jizvu neuvidí, nebo že si mám něco vytetovat. Lidi - jizvy jsou 
součástí našeho života. Často si jizvu hladím a v hlavě si říkám, 
jak se to všechno mohlo stát a proč … Přemýšlet ale nad tím, co 
bylo, už nic nezměním. Tak se zastavím a řeknu si, že jizvy jsou 
proto, abych měla stále na očích, že své tělo mám ráda a mám se 
k němu chovat s respektem a úctou. Snad touto soutěží motivuju 
lidi, kteří taky mají jizvy a se strachem je schovávají …“

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

KAŽDÝ Z NÁS MÁ NĚJAKÉ JIZVY,  
AŤ UŽ JSOU NA TĚLE, NEBO NA DUŠI…

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91430&idc=4823233&ids=877&idp=87871&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Ve dnech 6. - 9. července se v  městském parku uskutečni-
lo promítání Kinematografu bratří Čadíků, které bylo hrazeno 
z  rozpočtu města Příbora. Pro děti to byla pohádka Řachanda, 
pro dospělé filmy Teorie tygra, Trabantem do posledního dechu 

a Všechno nebo nic. I přes nepřízeň počasí bylo v rámci dobrovol-
ného vstupného vybráno o téměř 800 Kč více, a to konkrétně 7.963 
Kč. Tyto peníze poputují na Konto Bariéry – projekt Nadace Charty 
77. Děkujeme tímto všem, kteří se na výběru této částky podíleli.

Hudební podvečer vylákal do piaristické zahrady v  pátek  
23. června kolem 150 návštěvníků. A kdo přišel, tak opravdu ne-
prohloupil. Zazněly známé spirituály v  provedení Komorního 
pěveckého kvarteta (Alena a Katka Juřenovy + Jan a Martin Mon-
sportovi) a dixielandové, ragtimové a populární melodie v podání 

Příborského žesťového kvinteta (Rostislav Bukovjan, Jan Mons-
port, Libor Ošmera, Zdeněk Sklenovský, Martin Monsport). 

Koncert byl velmi krásný díky vystoupení všech příborských 
umělců, kteří naprosto skvěle vystihli atmosféru piaristických za-
hrad, o čemž svědčily spokojené úsměvy návštěvníků. Někteří seděli 

na lavičkách, další na zídkách, v trávě, zkrát-
ka a dobře, jak kdo se kde cítil dobře… 

Děkujeme tímto všem vystupujícím za 
příjemně strávený podvečer.

Foto: Stanislava Slováková  
Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/

fotogalerie/rok-2017/23062017-letni-hudebni-
podvecer-v-piaristickych-zahradach-1307cs.html

Také v Local TV Příbor, 27. zprávy  
www.televize-pribor.cz

Touto cestou bych chtěla poděkovat pracovníkům příborské poboč-
ky Muzea Novojičínska za přípravu a realizaci velmi úspěšné výstavy 
Kopřiva. Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovi-
nu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům 
muzea byl předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudo-
mé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů 
i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18. – 20. století ze sbírek 
245 muzeí. Výstavu navštívili i žáci příborských škol a občané města.

Tato výstava přilákala do našeho města spoustu návštěvníků, 
o této výstavě byl i natočen dokument do Toulavé kamery České te-
levize, a tím i došlo k propagaci našeho města. 

Dne 24. 6. 2017 převzali pracovníci příborské pobočky Muzea 
Novojičínska a paní ředitelka Muzea Novojičínska PhDr. Sylva Dvo-
řáčková od České národopisné společnosti cenu Pěti rudých růží za 
významný přínos pro rozvoj etnografie za rok 2016.

Děkuji celému týmu příborské pobočky Muzea Novoji-
čínska za jejich propagaci města a gratuluji k převzetí tohoto 
významného ocenění.

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

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

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

PARKY V PŘÍBOŘE OPĚT OŽILY

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM PŘÍBORSKÉ POBOČKY  
MUZEA NOVOJIČÍNSKA, P. O.

Dalším parkem, který ožil v  sobotu 24. června, byl park na 
nábřeží Rudoarmějců, kde probíhalo Myslivecké letní odpoledne 
spojené se svatojánskými ohni a metáním metel přes řeku Lubinu. 
Myslivecký spolek Příbor-Hájov připravil výtečný gulášek, nabízely 

se nápoje všech druhů. Pro děti byly připraveny soutěže, které za-
bezpečila Luna, středisko volného času.  K poslechu i tanci hrála 
skupina Hornet. Kolem 9. hodiny večerní ožila tradice, tj. metání 
zapálených metel přes řeku Lubinu. Děkujeme tímto všem, kte-

ří se do této krásné, tradiční akce zapojili 
a pomáhají tak v zachování starých tradic.

Foto: Stanislava Slováková
Fotogalerie:  

http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/
rok-2017/24062017-myslivecke-letni-odpoledne-

svatojanske-ohne-a-metani-metel-1309cs.html
Také v Local TV Příbor, 31. zprávy  

www.televize-pribor.cz
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ÚTERÝ 1. SRPNA
HRÁTKY S TOMEM, představení hudebního divadla Hnedle 

vedle je písničková klauniáda pro děti a jejich rodiče. Začátek 
v 17:00 hodin v Kulturním domě v Příboře, vstupné dospělí  
50 Kč, děti 20 Kč. Předprodej v pokladně Kulturního domu Pří-
bor vždy v pondělí a středu 13:00 – 17:00 hodin, nebo on-line 
kulturnidum.pribor.eu 

SOBOTA 12. SRPNA
REVIVALOVÝ MINIFESTIVAL se bude konat v městském 

parku. Po loňském kladném ohlasu na tuto akci jsme letos pro 
Vás připravili II. ročník. Vystoupí na něm tyto kapely: 
• TEAM REVIVAL – parta vynikajících muzikantů ze Znojma 
• U2 REVIVAL – skupina vznikla v roce 2000 a koncertuje na 

festivalech doma i v zahraničí a také jako předkapela mnohým 
hudebním skupinám, jako např. Čechomor, Chinaski, Kryštof, 
No Name, Ready Kirken nebo Scooter. Řadí se k nejlepším 
evropským U2 revivalům.

• REVIVAL KABÁT MORAVA – olomoucká kapela vystupuje 
od roku 2014.

• Minifestival začíná v 19:00 hodin, přijďte se pobavit a zatančit 
si, vstup zdarma.

PÁTEK 25. SRPNA
Zveme Vás do piaristické zahrady na akci ZAHRADY 

V TANCI. Tentokrát se s  lektory HM DANCE můžete naučit 
tance cha-cha a jive, a to za doprovodu živé hudby. K občerstvení 
budou i míchané nápoje. Začátek v 17:00 hodin.

PŘIPRAVUJEME
V rámci příborské pouti v neděli 10. září vystoupí v měst-
ském parku v Příboře hudební těleso HRADIŠŤAN s Jiřím 
Pavlicou. Začátek v 16:00 hodin, vstup zdarma.

Každoročně v  měsíci září v  rámci Dnů evropského 
dědictví se nejširší veřejnosti otevírají brány nejzajíma-
vějších památek, budov, objektů a prostor, které jsou jinak 
zčásti nebo zcela nepřístupné. Nejinak tomu je i v Příboře. 
Ve dnech 15. – 17. 9. bude připraven bohatý doprovodný 
program, ve kterém si každý vybere něco zajímavého.

Například v pátek 15. 9. se budete moci těšit na klavírní 
koncert Martina Hýla s jeho hosty. V sobotu 16. 9. budete 
moci navštívit již 7. muzejní ráno, výstavu fotografií Stáni 
Slovákové, projít si památky města v rámci komentovaných 
procházek. V rámci odpoledního doprovodného programu 
bude vyhodnocena fotografická soutěž na téma Památky 
města Příbora, budou předány ceny starosty města. Dobový 
program proběhne v piaristické zahradě a se svým progra-
mem vystoupí také hudební uskupení EVAMOR. V neděli 
17. 9. se můžete těšit na koncert hudební skupiny NEBE. 
Podrobný program bude uveden na webu města, plakátech 
a facebooku města 1. září.

Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře 
se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC SRPEN 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM – SRPEN

Úterý 1. srpna od 17:00 hod. 
HRÁTKY S TOMEM 
Písničková klauniáda pro děti. KD Příbor. 

Město Příbor a hudební divadlo HNEDLE VEDLE 
Sobota 5. srpna od 14:00 hod. 
RYBÁŘSKÉ ODPOLEDNE 
U příležitosti 120 let založení MO ČRS Příbor. 

MO ČRS Příbor 
Pátek 11. – 14. srpna od 5:00 hod. 
ZÁJEZD DO VYSOKÝCH TATER 
Ubytování v penzionu SOU Poprad. Cena: 2900 
Kč, děti 2700 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, 
ubytování a polopenze. Návrat do 22:00 hod. 
Info: Vladimír Bilský, tel.: 737 375 203 

Klub českých turistů Příbor 
Sobota 12. srpna od 19:00 hod. 
REVIVALOVÝ MINIFESTIVAL 
Vystoupí skupiny TEAM REVIVAL, U2 REVIVAL 
A KABÁT REVIVAL. Areál městského parku. 

Město Příbor 
Sobota 19. srpna od 13:00 hod. 
LETNÍ ODPOLEDNE 
Akce je za klubovnou u nádraží. Vstupné 
dobrovolné.  

Český svaz včelařů ZO Příbor 
Úterý 22. srpna od 16:00 hod. 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
Výtvarné odpoledne pro děti. 

Městská knihovna 
Sobota 26. srpna od 14:00 hod. 
VYCHÁZKA KOLEM PŘÍBORA 
A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ S HUDBOU 
Posezení v areálu v Klokočově. 

KČT Příbor 
Sobota 26. srpna od 19:00 hod. 
BENÁTSKÁ NOC 
K poslechu a tanci hraje skupina SÁGA. 
Zahrada SDH Příbor. 

SDH Příbor 
Probíhající výstava do 5. září 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STANISLAVA DROZDA 
FOTOGRAFIE 1967–2017 ANEB OD ANALOGU 
PO DIGI 
Galerie v radnici otevřena: 
Pondělí, středa:  8:00 – 17:00 h  
Úterý, čtvrtek, pátek:  8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Probíhající výstava do 17. září 
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.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
Probíhající výstava do 23. září 
MAURIC REMEŠ 
Příběh lékaře a významného moravského 
paleontologa. Výstava je věnovaná 150. výročí 

narození jednoho z nejvýznamnějších rodáků 
města Příbora.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  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 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

PŘES PRÁZDNINY 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 
Oddělení pro mládež: Út: 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 - prázdninové vysílání, opakování 
pořadů. Premiéry zpráv - 6., 13. a 27. 8. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 16:00 – 21:00 hod. 
Středa: 16:00 – 21:00 hod. 
Pátek: 16:00 – 21:00 hod. 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Zavřeno do poloviny září. Z důvodu rekonstrukce. 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 20:00 – 21:00 hod. aerobik - posilování 
Středa: 20:00 – 21:00 hod. aerobik - posilování 

Bc. Tereza Sattková  724 963 164 
 

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

Technické služby města Příbora 
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. 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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SETKÁNÍ ABITURIENTŮ
MASARYKOVA GYMNÁZIA

V PŘÍBOŘE

Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech 
absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 
1967 (včetně).
Setkání se uskuteční v sobotu 9. 9. 2017 v aule Masarykova 
gymnázia v Příboře. 

PROGRAM SETKÁNÍ
8:00 - 10:00 posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy

10:00 - 12:00 slavnostní zasedání v aule školy
    - kulturní vystoupení žáků školy
    - vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše, 
         informace o dění ve škole za uplynulý rok
    - vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
    - vystoupení starosty města Ing. Bohuslava Majera, 
         informace o dění ve městě za uplynulý rok
    - vystoupení hosta setkání PhDr. Václava Michaličky
    na téma „Bohatství piaristické knihovny“

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne 
společné fotografování.

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka      Mgr. Pavel Kerekeš
      zástupce abiturientů         ředitel školy

POZVÁNÍ NA KULTURU
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VÝZVA 
VYROBENO V TAT E, ALE TATROVKA 

 TO NENÍ! 
PhDr. Václav Michali ka,Ph.D.- vedoucí pobo ky Muzeum Novoji ínska,p.o – Muzeum a pam tní sí  S. Freuda P íbo e 
 

Muzeum P íbor se v souvislosti s p ípravou výstavy Vyrobeno v Tat e, ale tatrovka 

 to není! (24. íjna 2017 – 30. b ezna 2018) obrací k ve ejnosti s žádostí o pomoc  

p i sb ru a dokumentaci doklad  kulturního jevu spojeného s prací v podniku Tatra. 

Jedná se o fenomén výroby rozmanité škály p edm t  zhotovených mimo pracovní 

úkoly pro vlastní pot ebu i pot ebu n koho jiného. Prosíme ty, kte í mají ve svém 

vlastnictví n které z p edm t , které tímto zp sobem v podniku Tatra vznikly,  

aby je zap j ili, pop ípad  v novali muzeu pro výstavní a dokumenta ní ú ely.  

P i prezentaci t chto svébytných artefakt  bude zachována p ísná anonymita výrobc   

i t ch, kte í p edm ty zap j í i darují.  

P edm ty na výstavu p ijímáme do 31. srpna 2017. D kujeme a v íme se, že se poda í 

tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat. 

 

Muzeum Novoji ínska,p.o. – Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 

Lidická 50, 742 58 P íbor, Tel.: +420 556 725 191, E-mail: muzeumpribor@seznam.cz 
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INZERCE
 

Dlouhodobě pronajmeme  
zrekonstruovaný byt 

 2+kk (51 m2) v Příboře.  

Pouze solidnímu zájemci. 

Tel. 603 763 893 

Pronájmem: skladové (výrobní) 
prostory v obci Skotnice.

Hala s betonovou podlahou, 
sociální zázemí,

venkovní prostor.
Info: 722 969 472

Motel Zafír Příbor 
Hledáme servírku na hlavní  

pracovní poměr 
a pokojskou 

na víkendové brigády. 
Tel.: 725 317 566 

Chcete zdarma kotel? 
Využijte právě probíhající kotlíkovou 
dotaci určenou jen pro 6000 zájemců! 

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

 
BRIGÁDA 

Přijmeme do prodejního stánku 
„Jitřenka“ u vlakového nádraží 

v Příboře prodavačku (praxe vítána).
Plat 70,- Kč čistého + bonusy.

Směny dle dohody, 
vhodné i pro důchodkyně.

Volejte: 775 961 188
 

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! 
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Nabídka jazykových kurzů 

anglického, německého, 
francouzského a ruského jazyka 

 

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2017/2018 jazykové 
kurzy pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad 
široké veřejnosti. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti 
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). 
 
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 3.900,- Kč na celý školní rok 2017/2018  
Počet osob v kurzu: 6 -10 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 18. 9. 2017 
 

Více informací včetně přihlášky naleznete na 
www. jazykovaskola.gypri.cz  

www.gypri.cz 

TANEČNÍ

Cena kurzu 1.600 Kč na osobu
Zahájení 17. září 2017

Kulturní dům Příbor

VEČERY
pro dospělé

Přihláška online na 

www.tanecni-vecery.cz

Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2017/2018 sportovně 
pohybové kurzy pro děti a mládež. 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách:
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 

Kurz zahrnuje:15 hodinových lekcí (15 x 60 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia
Cena kurzu: 1.100,- Kč na I. pololetí šk. roku 2017/2018  
Počet osob v kurzu: 6 -12 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 2. 10. 2017 

Více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.skokanek.gypri.cz  

www.gypri.cz
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STAVEBNÍ  F IRMA PRO KAŽDÉHO

STAVEBNÍ SLUŽBY

 ZEDNICKÉ PRÁCE

 SÁDROKARTONY

 OBKLADY A DLAŽBY

 MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PLOTY

TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

ELEKTROINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

www.gmpmix.cz +420 737 980 572email: stavby@gmpmix.cz

STAVEBNÍ FIRMA S 15-TI LETOU TRADICÍ HLEDÁ NA PRÁCI 

V ČESKÉ REPUBLICE (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) 

A NĚMECKU PRACOVNÍKY NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE:

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás můžete 
kontaktovat. 

Email: martochova@gmpmix.cz, tel.: 737 980 572

GMP MIX, a.s Skotnice 204, Skotnice

MISTR /  PARŤÁK
MALÍŘ, NATĚRAČ, TAPETÁŘ
ZEDNÍK

Kromě odborných znalostí a zkušeností požadujeme 
zejména pracovitost, flexibilitu, samostatnost a ochotu 
k turnusovým pracím.
 
Nabízíme zázemí stabilní firmy, osobní přístup, ale 
hlavně v závislosti na práci v Německu možnost 
nadstandardních výdělků.
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PO NECELÉM ROCE JSME ZAHRADU OPĚT ROZTANČILI 
ANEB „ZAHRADA V TANCI“

Foto: Stanislava Slováková

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V loňském roce v srpnu se v piaristické zahradě v Příboře 
konal poprvé Kubánský večer s výukou tanců. Jelikož se akce 
setkala s úspěchem, rozhodli jsme se taneční podvečery v pia-
ristické zahradě uspořádat i v letošním roce.

Živá hudba, taneční pár Jan Tyllich a Lenka Komínková, vý-
uka tanců, míchané drinky, krásné počasí, kouzelná atmosféra 
piaristické zahrady – to vše 30. června bylo zárukou příjem-
ných zážitků.

Společenským tancům se pár věnuje více než 10 let a za svou 
dlouhou taneční kariéru nasbíral mnoho ocenění, jak na českých 
soutěžích, tak i v zahraničí. V latinskoamerických tancích získal 
nejvyšší mezinárodní třídu.

Tanečních párů se v zahradě nasbíral „plný improvizovaný 
parket“ a všem to šlo velmi dobře. Ostatní návštěvníci zahrady 
si pobrukovali a pozorovali ladné pohyby tanečníků, užívali si 
atmosféru zahrady. Někteří posedávali v chládku na lavičkách, 
další se slunili na zídkách, děti pobíhaly po trávnících a užívaly 
si kašny – každý si našel to své…

Na prvním letošním tanečním podvečeru se vyučovala sam-
ba a tango. A jelikož jsou tady stále prázdniny, tak nenecháme 
těla a zahradu zahálet a roztančíme je znovu. Tancovat se bude 
v piaristické zahradě vždy poslední pátek v prázdninovém mě-
síci, tj. 28. července a 25. srpna od 17 hodin. 

Tak opět na tančenou …

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2017/30062017-zahrady-v-tanci-1-1320cs.html

pribor-mesto.cz
www.pribor.eu

