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Ve spolupráci s  LUNOU, s. v. č., Příbor, 
odborem sociálních služeb, poskytovateli so-
ciálních služeb, Dětským zastupitelstvem, 
Městskou policií Příbor a Sborem dobrovolných 
hasičů Příbor probíhal za krásného slunečného 
počasí v neděli 4. června 2017 od 10:00 hodin 
v městském parku pestrý a bohatý program akce 
DEN DĚTÍ A RODINY. 

Dopoledne se v  krátkých vystoupeních 
představily děti zájmových kroužků LUNY, 
prezentovali se poskytovatelé sociálních služeb, 
městská policie, děti si mohly prohlédnout ha-
sičská auta Sboru dobrovolných hasičů Příbor. 
Při hrách a soutěžích, které letos byly v indián- 
ském duchu, si děti mohly vyzkoušet své doved-
nosti a znalosti a na jednotlivých stanovištích 
po splnění úkolů sbírat razítka, za něž pak zís-
kaly sladkou odměnu. Do spolupráce se zapojili 
i skauti Junáku Příbor, kteří nám zapůjčili a také 
postavili teepee.

Nechybělo ani oblíbené malování na obličej 
a po celou dobu akce si děti mohly zadovádět na 
skákacím hradu nebo se projet na konících. Mezi 
dětmi se procházeli maskoti medvěd a liška, se 
kterými se děti rády fotily. Pro nejmenší byla od 
14:00 hodin k vidění indiánská pohádka v po-
dání Divadla eMILLon. 

Protože se blížila bouřka, hudební skupina 
O5aRadeček začala svůj koncert krátce před 
16:00 hodinou a ačkoliv začalo následně vydat-
ně pršet, většina návštěvníků vytrvala a skvělé 
vystoupení kapely si náramně užila. 

Děkujeme všem vystupujícím za jejich vy-
nikající výkony a všem, kteří na této velké akci 
pro děti spolupracovali, Technickým službám 
Příbor za technickou přípravu a úpravu parku 
a všem pořadatelům a prodejcům za spolupráci.

Reportáž v Local TV Příbor 24. zprávy,  
www.televize-pribor.cz/ 24. zprávy 

Oslava Mezinárodního dne dětí v Příboře
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Foto: Stanislava Slováková, foto také na straně 28.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

57. schůze RM dne 23. května 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Uložila zahájit jednání o prodeji či výkupu pozemků i s dalšími do-

tčenými vlastníky a opětovně předložit finančnímu výboru kom-
plexní řešení území s tím, že cena za odkup pozemků je 100 Kč/m2 

(parc. č. 313/1 a 313/10 v k. ú. Hájov o výměře cca 145 m2). 
- Schválila ponechat hrobová místa včetně hrobového zařízení, dle 

přílohy č. 1  předloženého materiálu, nadále v samostatné evidenci 
do konce uhrazeného nájmu. Po ukončení nájmu výše uvedených 
hrobových míst tato nabídnout případným zájemcům jako volná 
místa, včetně příslušného hrobového zařízení k  jednotlivým  hro-
bům.

- Schválila hrobová místa včetně hrobového zařízení, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, vyřadit z evidence. V případě zájmu na-
bídnout novým zájemcům včetně hrobového zařízení.

- Uložila zveřejnit výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 
sociálního zázemí tělocvičny ZŠ Dukelská, Příbor“.

- Schválila přesun částky ve výši 20.000 Kč z výdajové části rozpočtu 
města Příbora roku 2017, § 3635, položka – projekty všeobecně 
+ podklady pro dotace, na § 3113 Základní školy, položka „Hřiště 
u ZŠ Npor. Loma“, na geodetické zaměření.

- Souhlasila s  přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 
14.800  Kč pro  obdarovaného příspěvkovou organizaci Základní 
školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ: 47657707, od dárce 
společnosti „Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.“, se sídlem Hvěz-
dova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, na úhradu nákladů spojených 
s projektem „Čtenářské školy“.

- Souhlasila s  přijetím věcného daru AKU VRTAČKY DEWALT 
DCD771 v  hodnotě 2.510  Kč pro obdarovaného příspěvkovou 
organizaci Základní školu Příbor, Jičínská  486, okres Nový Jičín, 
IČ: 47657707, od dárce společnosti SVARMETAL, s. r. o.

- Souhlasila s přijetím věcného daru Kopírovacího stroje MX M 260 
včetně stolku v hodnotě 10.000 Kč pro obdarovaného příspěvko-
vou organizaci Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový 
Jičín, IČ: 47657707, od dárce společnosti SHARP CENTRUM Os-
trava, s. r. o.

- Souhlasila s přijetím věcného daru 16 kusů knih (dle přílohy) v cel-
kové hodnotě 2.485 Kč pro obdarovaného příspěvkovou organizaci 
Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ: 47657707, 
od dárce paní <anonymizováno>.

- Neschválila dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování prací a služeb 
č. 65/2007/RS/ORG.

- Uložila jednat se SMMP, s. r.  o., o  možnosti ukončení smlouvy 
o poskytování prací a služeb č. 65/2007/RS/ORG k 31. 12. 2017.

- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v  domech s  pečovatelskou 
službou v Příboře na období od 24. května 2017 do 31. prosince 2017.

- Neudělila s odvoláním na ustanovení čl. I, bod 3, písm. d) Pravidel 
č. 05/2016 zřizování vyhrazeného parkování pro držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P a jejich zákonné zástupce na místních komunikacích 
města Příbora výjimku pro zřízení vyhrazeného parkování pro dr-
žitele průkazu ZTP na ul. <anonymizováno>, paní <anonymizová-
no>, bytem <anonymizováno>.

- Rozhodla na základě zprávy o  posouzení a  hodnocení nabídek 
předložené prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejniž-
ší nabídkovou cenou veřejné zakázky malého rozsahu na služby - 
zpracování projektové dokumentace - s názvem „Stavební úpravy 
radnice v Příboře“ je nabídka uchazeče ATELIER 20Q1, s.  r. o., 
783 22 Cholina 221; IČ 05020239.

- Schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové doku-
mentace - s názvem „Stavební úpravy radnice v Příboře“ mezi 
městem Příborem a  společností ATELIER 20Q1, s. r.  o., 783 22 
Cholina 221; IČ 05020239, ve znění návrhu předloženého prostřed-
nictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu, za cenu 930.248 Kč 
včetně DPH, a  podmiňuje její podpis doplněním potřebných fi-
nančních prostředků v rozpočtu města Příbora na rok 2017.

- Rozhodla vyhovět žádosti Moravské národní obce se sídlem Je-
telova 498/13, Brno o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 
2017.

- Souhlasila s umístěním ochranné stříšky nad odvětrávací mřížkou 
kotelny bytového domu č.  p. 1406 na ul. Npor. Loma v  Příboře 
s přesahem cca 1,6 m2 nad pozemek parc. č. 571/1 v k. ú. Příbor, 
dle žádosti Bytového družstva PĚTILOMKA ze dne 11. 5. 2017, za 
podmínky zajištění udržování pořádku a čistoty v bezprostředním 
okolí stříšky žadatelem.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě darovací a  právu provedení stavby, v  předlože-
ném znění, mezi budoucím dárcem městem Příborem a  budou-
cím obdarovaným Moravskoslezským krajem, k  části pozemku 
parc. č. 386 v k. ú. Hájov o výměře cca 4 m2, dotčené stavbou „Silni-
ce III/4863 – rekonstrukce propustku v km 3,115, před obcí Huk-
valdy“. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel 
Moravskoslezský kraj.

- Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2016.
- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k 31. 3. 2017 za 

Technické služby města Příbora, příspěvková organizace.
- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31. 3. 2017 za Tech-

nické služby města Příbora, příspěvková organizace.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Pivo tour 2017 pořá-

dané panem <anonymizováno> v prostranství za restaurací Soko-
lovna, od 19. 8. 2017 od 18:00 hod. do 20. 8. 2017 do 01:00 hod. 

- Vzala na vědomí konání kulturní akce Kácení máje s programem 
pro děti pořádané Občanským sdružením Klokočov, z. s., na hři-
šti v  Klokočově od 27. 5. 2017 od 13:00 hod. do 27. 5. 2017 do 
23:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc pořá-
dané SDH Příbor v zahradě hasičské stanice na ul. Sv. Čecha od 
1. 7. 2017 od 19:00 hod. do 2. 7. 2017 do 02:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc pořá-
dané SDH Příbor v zahradě hasičské stanice na ul. Sv. Čecha od 
29. 7. 2017 od 19:00 hod. do 30. 7. 2017 do 02:00 hod. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc pořá-
dané SDH Příbor v zahradě hasičské stanice na ul. Sv. Čecha od 
26. 8. 2017 od 16:00 hod. do 27. 8. 2017 do 02:00 hod. 

- Vzala na vědomí konání kulturní akce Volejbalový turnaj pořáda-
né Občanským sdružením Klokočov, z. s., na hřišti v Klokočově 
dne 10. 6. 2017.

- Uložila zabezpečit podání žádosti o změnu v užívání služební-
ho bytu v budově piaristického kláštera na nebytové prostory. 

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory 
v budově č. p. 1371 na ulici Dukelské v Příboře za podmínek 
uvedených v příloze č. 1.

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

- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení podle zákona č.  134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Lávka přes řeku Lubinu 
v Příboře“.

- Ustanovila dle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, komisi pověřenou k otevírání obálek, posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení na-
bídek u veřejné zakázky „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ ve slo-
žení Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. arch. Marek Blank, Ing. Jaroslav 
Šimíček, Ing. Radoslav Römer a pan Valentin Putala.

- Jmenovala náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Lávka 
přes řeku Lubinu v Příboře“: Ing. Ivo Kunčar, Ing. MgA. Ing. arch. 
Petr Tej, Ph.D., Ing. Ivan Viskupič a Ing. Bohuslav Majer.

- Schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2013 mezi 
městem Příborem a společností AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o., IČ 49356089, o zabezpečení sběru, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů pro město Příbor (směsný od-
pad), pořadové číslo smlouvy 367/2013/ORM, kterým se upravuje 
cena za provedené služby o inflační doložku.
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- Schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2013 mezi 
městem Příborem a společností AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o., IČ 49356089, o zabezpečení sběru, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů pro město Příbor (tříděný odpad), 
pořadové číslo smlouvy 395/2013/ORM, kterým se upravuje cena 
za provedené služby o inflační doložku.

58. schůze RM dne 7. června 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Uložila na základě schváleného zadání dispozičních úprav za-

bezpečit vypracování projektu stavebních úprav 1. NP budovy 
radnice v rozsahu nezbytném pro výběr dodavatele stavebních 
prací.

- Doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města 
Příbora na rok 2017 v členění a finančních částkách dle předlože-
ného materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 3.

- Doporučila ZM vzít na vědomí celkové objemy upraveného roz-
počtu města Příbora na rok 2017 po rozpočtovém opatření č. 3:

Příjmy 155 266,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 2 
rozpočtu města Příbora na rok 
2017 o 2 286,00 tis. Kč

Výdaje 207 331,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 2 
rozpočtu města Příbora na rok 
2017 o 2 286,00 tis. Kč 

Finan- 
cování

  52 065,00 tis. Kč což je beze změny oproti 
schválenému rozpočtovému 
opatření č. 2 rozpočtu města 
Příbora na rok 2017 

- Vzala na vědomí předložený materiál o aktuálním stavu programu 
Dědictví města Příbora pro rok 2017.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení příspěvků 
z programu Dědictví města Příbora na rok 2017 dle návrhu předlo-
ženého prostřednictvím interní přílohy č. 2 tohoto materiálu.

- Vzala na vědomí zprávu o organizačních změnách v Technických 
službách města Příbora,  příspěvková organizace, které budou pla-
tit od 1. 8. 2017.

- Vzala na vědomí informace o stavu zařízení dětských hřišť a spor-
tovišť v Příboře k 30. 4. 2017.

- Vydala na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání 
(školský zákon) a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů volební řád školské rady určený pro základní školy 
zřízené městem Příborem s účinností od 1. 9. 2017.

- Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný 
majetek ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres 
Nový Jičín, příspěvkové organizace, uvedený v evidenčním listě na-
kládání s nepotřebným majetkem č. 1/2017/MŠP.

- Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Ma-
teřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace, v  celkové pořizovací hodnotě 10.507,60  Kč a  způsob 
naložení s  tímto trvale nepotřebným majetkem formou likvidace 
dle návrhu organizace uvedeném v  evidenčním listě nakládání 
s nepotřebným majetkem č. 1/2017/MŠP.

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu Mgr.  Ivě Drholecké, ředitelce pří-
spěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 
1370, za hospodaření organizace v roce 2016. Odměna může být 
vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu 
uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu Mgr.  Pavlíně Jordánkové, ředitelce 
Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace, za hospodaření organizace v roce 2016. Odměna může 

být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového li-
mitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, odměnu Mgr.  Jarmile Bjačkové, ředitelce 
příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín, za hospodaření organizace v roce 2016. Odměna může 
být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového li-
mitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli Základní 
školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěv-
kové organizace, za hospodaření organizace v roce 2016. Odměna 
může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci plato-
vého limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, odměnu paní Olze Skřivánkové, ředitelce 
příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Ko-
menského č. p. 458, za hospodaření organizace v roce 2016. Od-
měna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci 
platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z  fondu 
odměn.

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, odměnu paní Lence Nenutilové, ředitelce 
LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, 
za hospodaření organizace v roce 2016. Odměna může být vypla-
cena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uve-
dené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- Stanovila v prvním pololetí roku 2017, v  souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, odměnu Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitelce 
Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, za 
hospodaření organizace v roce 2016. Odměna může být vyplacena 
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené 
příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.

- Schválila uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta“ – část 3, v návaznosti na  „Smlouvu o spolupráci při registraci 
projektu - Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, uzavřenou 
dne 29. 1. 2016 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2016, která byla 
schválena Zastupitelstvem města Příbora a  Zastupitelstvem Mo-
ravskoslezského kraje.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit záměr zajistit 
svoz komunálního odpadu od září 2019 prostřednictvím příspěv-
kové organizace Technických služeb města Příbora.

- Projednala aktualizaci Banky projektů pro období 2017-2020.
- Projednala aktualizaci Akčního plánu pro léta 2017-2018.
- Vzala na vědomí informaci o záměru realizovat v Příboře stanovi-

ště podzemních kontejnerů na tříděný a směsný odpad ve vytipo-
vaných lokalitách města.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora zajistit úkony a opatření 
potřebné k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu měst-
ské společnosti Správa majetku města Příbora, s. r. o.

- Schválila zadání pro zpracování návrhové studie rozšíření areálu 
městského koupaliště v ulici Leoše Janáčka.

- Schválila přesun částky ve výši 75.000 Kč z výdajové části rozpočtu 
města Příbora roku 2017, § 3635, položka – projekty všeobecně + 
podklady pro dotace, na § 3429 Zájmová činnost, položka „koupališ-
tě – rozšíření areálu“, na zpracování návrhové studie rozšíření areálu 
městského koupaliště v 5 variantách od různých zpracovatelů.

- Rozhodla s odvoláním na ustanovení § 11, odst. 1, písm. a), b), c) 
zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek zadat akci „Do-
plnění herních prvků ve městě Příbor – 2017“ Technickým služ-
bám města Příbora.

- Schválila kupní smlouvu na dodávku a  instalaci akce „Doplnění 
herních prvků ve městě Příbor – 2017“ mezi městem Příborem 
a příspěvkovou organizací Technické služby města Příbora za cenu 
797.788 Kč bez DPH.

Zpracováno dne 14. června 2017
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OZNÁMENÍ

Společnost, která pro SmVaK Ostrava provádí například odečty a revize vodoměrů, změnila svůj název.

Ostrava 29. 5. 2017 – Společnost Ovod zaměřující se především na odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo prodej změ-
nila svůj název na Vodotech. Největším zákazníkem společnosti jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pro které 
kromě služeb v oblasti vodoměrů zajišťuje také provoz zákaznické linky.

„Naše společnost působí na trhu od roku 2000. Od roku 2008 je naším jediným vlastníkem španělská Aqualia Intech působící v koncer-
nu Aqualia. Měníme náš vizuální styl, aby se více přiblížil korporátní identitě mateřské společnosti. Služby pro naše zákazníky zůstávají 
nezměněné a jejich spokojenost je naší prioritou,“ říká ředitel společnosti Vodotech Aleš Herman.

Vodotech provádí na základě smlouvy se SmVaK Ostrava odečty domovních a průmyslových vodoměrů. Zaměstnanci, kteří přichá-
zejí s odběrateli do kontaktu, budou vybaveni identifikační kartičkou v souladu se změnou názvu společnosti, změnou projde také jejich 
oblečení, polepy na autech, které využívají, internetové stránky nebo firemní tiskoviny. Zákazníků se tato změna při běžné činnosti spo-
lečnosti nijak nedotkne.

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

Stejně jako v  předchozích letech, tak také letos jsme v  měsí-
ci červnu uspořádali přednášku pro žáky 9. tříd Základní školy 
Jičínské v  Příboře. Přednáška byla zaměřená na témata finanční 
produkty a rodinný rozpočet. Velká pozornost byla věnována spo-
třebitelským úvěrům, které se stávají běžnou součásti života mnoha 
rodin. Žáci byli upozorněni na různá úskalí, která je mohou potkat 

při sjednávání. Žákům byly také přiblíženy 3 typy rodinných roz-
počtů – schodkový, vyrovnaný, přebytkový. Teoretické informace 
byly doplněny o modelová cvičení a nechyběla ani diskuse k daným 
tématům, do které se žáci velmi aktivně zapojili. Přáli bychom si, 
aby přednáška nezůstala jen pouhou teorií, ale aby jim pomohla 
také v praktickém životě.   

SPOLEČNOST OVOD MĚNÍ SVŮJ NÁZEV NA VODOTECH

PŘEDNÁŠKA „SPOTŘEBITELSKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST“
Mgr. Lenka Fusíková a Bc. Miroslava Ščerbová, sociální pracovnice, Občanská poradna, CZP-MSK, o. p. s.



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  5

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

I přes nepřízeň počasí proběhl ve dnech 24. a 25. května 2017 
již druhý branný závod „O pohár Městské policie Příbor“. Ten-
to závod byl finančně zabezpečen finančními prostředky města 
Příbora, konkrétně z kapitoly Městské policie Příbor – prevence 
kriminality. Závod byl určen pro žáky 5. a 7. tříd Základní školy 
Jičínské a Základní školy Npor. Loma, kteří soutěžili ve čtyřčlen-
ných a  z  důvodu vysokého počtu nemocných dětí i  tříčlenných 
smíšených družstvech. Prvního dne se závo-
du zúčastnilo 23 družstev s 87 žáky pátých 
tříd. Druhý den odstartovalo 71 dětí ze sed-
mých tříd v celkem 19 družstvech. Na trati 
dlouhé 2,5 km, která začínala na parkovišti 
u  městského koupaliště a  končila v  areá-
lu občerstvení Orinoko, bylo pro družstva 
připraveno 6 stanovišť. Jedno zajímavější 
než druhé. Začínalo se myšilovkou – prolé-
záním pod lanem, pokračovalo se střelbou 
ze vzduchovky na cíl. Následovaly základy 
zdravovědy, hod granátem na cíl, štafeta se 
sbíráním míčků. Na posledním stanovišti 
muselo družstvo prokázat svou pozornost. 
Během závodu si museli všímat obrázků 
s identikity a téměř před cílem měli ukázat, 

které z nich na trase neviděli. Nic snadného! Za nesplnění disciplín 
nebo špatnou odpověď se družstvům připočítávaly trestné vteřiny. 
Dlužno říct, že většina z nich se s úkoly poprala velmi dobře a sna-
žila se dorazit do cíle závodu vedoucího přes kopce co nejrychleji. 
Vyhodnocení každého dne závodu proběhlo v areálu Orinoka u bře-
hu řeky Lubiny. Tři nejlepší družstva získala pohár Městské policie 
Příbor a každý člen vítězných družstev hodnotnou cenu. Zkrátka 

ale nepřišel nikdo, každý účastník závodu 
dostal perníkové vozidlo Městské policie 
Příbor, pití a oplatku. Velký dík patří pra-
covníkům Luny Příbor, středisku volného 
času, vedoucí odboru kultury a  cestovní-
ho ruchu Městského úřadu Příbor, členu 
dobrovolných hasičů Lubina II Větřkovice, 
pracovníkům občerstvení Orinoko, prakti-
kantům a také zástupkyni ředitele Základní 
školy Npor. Loma, kteří velkou měrou po-
mohli při konání branného závodu. Byl to 
již druhý branný závod pořádaný strážní-
ky Městské policie Příbor a  věříme, že ne 
poslední. Doufáme, že i příští rok se nám 
podaří tento závod zorganizovat a setkat se 
v terénu s žáky příborských škol.

Projekt  „Forenzní značení syntetickou DNA“
Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou metodou 
ochrany majetku, především s  preventivním účinkem. Kola jsou 
označována speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 mili-
metru, které v sobě nesou jedinečný kód SelectaDNA. Podle tohoto 
kódu je možné dohledat vlastníka jízdního kola. Vlastní postup 
značení je velmi jednoduchý. Po očištění příslušných míst na jízd-
ním kole nanese strážník na tato místa syntetickou DNA. Roztok 
na jízdním kole usychá asi 25 - 30 minut, poté je pevně spojen s rá-
mem a stane se pouhým okem neviditelným. Takto označené jízdní 
kolo je následně zaregistrováno do databáze Městské policie Příbor 
a Registru identifikačního značení. Značení jízdních kol budou pro-
vádět strážníci na služebně Městské policie Příbor. 

Kdo si může jízdní kolo zaevidovat: 
- občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

Co je nutné mít při evidenci u sebe: 
- neznečištěné jízdní kolo,
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva, apod.).

Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám: 
- sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.

Značení bude realizováno na služebně Městské policie Příbor od 
12. července 2017, ve vybraných termínech od 8:00 hod. do 11:00 
hod. (poslední kolo bude přijato v 10:30 hod.) a od 13:00 hod. do 
16:00 hod. (poslední kolo bude přijato v 15:30 hod.), a to podle po-
řadníku, do kterého se zájemci o  označení jízdního kola mohou 
předem hlásit od 5. června 2017 na telefonním čísle 556 455 404, 
nebo osobně na služebně městské policie. 

Upozorňujeme, že vzhledem k technologii nelze značit jízdní kola 
za deštivého počasí. Nelze taktéž označit mokré jízdní kolo a  je 
třeba počítat s jízdou po označení, kdy mokrý terén způsobí zne-
hodnocení označení. Ti, kteří budou mít stanoven pevný termín 
v pořadníku na označení jízdního kola, budou z důvodu deštivého 
počasí přeřazeni na jiný termín.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra z Pro-
gramu prevence kriminality v roce 2017 a z rozpočtu města Příbora. 

BRANNÝ ZÁVOD „O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR“

EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL MĚSTSKOU POLICIÍ PŘÍBOR

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

 
 

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA  www.tspribor.cz 

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  
   

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz 737 245 980 
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, administrativa irena.zarubova@tspribor.cz 737 245 986  
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr 
Ing. Karin Juchelková, prodejní akce 
Lukáš Kocián, elektro 

zdenek.parizek@tspribor.cz 
sluzby@tspribor.cz 
elektrikar@tspribor.cz 

737 245 983 
731 549 482 
734 687 726 

   

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 

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

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

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 
 červenec−srpen 2017 

 DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

červenec 

27. 6. - 4. 7. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  

4. 7. - 11. 7. 

Prchalov u kaple 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 
1022 
Hájov naproti pomníku 

 

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 

Pondělí, čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin 
Úterý, středa, pátek od 7.00 do 15.00 hodin 

Sobota 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 
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 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 

Pondělí, čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin 
Úterý, středa, pátek od 7.00 do 15.00 hodin 

Sobota od 7.00 do 12.00 hodin 

Technické služby města Příbora nechaly zpracovat - tak jako 
v loňském roce - roční odbornou technickou kontrolu zařízení dět-
ských hřišť a sportovišť na území města, které jsou v její správě. 
Celkový technický stav herních prvků je na dobré úrovni. Revize 
prokázala, že se technickým službám daří odstraňovat provozní 
a jiné drobné závady. Závady na některých prvcích však nelze od-
stranit a budeme nuceni odstranit celé herní prvky. Jedná se o starší 
dřevěné konstrukce, které jsou z velké části napadeny hnilobou. 
Hnilobou jsou nejvíce zasažena místa nosných konstrukcí v mís-
tě přechodu do země. Oprava těchto prvků není bohužel možná. 

Vyřazené herní prvky budou ve spolupráci odboru inves-
tic a správy majetku a  technických služeb ještě v  letošním 
roce nahrazeny novými. Jedná se o lokality na ul. Dr. Čejky, 
ul. Jičínské a ul. Štramberské. Dále bude vyměněn herní prvek 
na Prchalově a doplněn workoutový park na ul. Štramberské. 
Snahou při výměně herních prvků je volba prvků z materiálů 
odolných povětrnostním vlivům i vandalismu. Prvky vyrobené 
z materiálů, jako jsou nerezová ocel nebo žárově zinkovaná ocel, 
mají sice vyšší pořizovací cenu než levnější dřevěné prvky, ale je-
jich životnost je výrazně delší. 

S ohledem na dobrý technický stav herních prvků by se pra-
covníci technických služeb rádi věnovali zlepšení a zkrášlení okolí 
dětských hřišť. Jedná se o doplnění nového a pohodlného mobi-
liáře v podobě laviček, stojanů na kola a odpadkových košů, dále 
také umístění vhodné vegetace, jako jsou např. živé ploty ohra-
ničující hřiště, nebo výsadba nových záhonů.     

Velice kladně také hodnotíme nově vybudovaný workouto-
vý park.  S ohledem na umístění v blízkosti TS máme možnost 
zhodnotit návštěvnost a lze říci, že vyžití zde nachází jak mladší 
generace dětí, přes teenagery až po dospělé. V dnešní době, kdy 
je těžké děti čímkoliv zaujmout, vnímáme vybudování parku jako 
krok města správným směrem.

Rád bych tímto poděkoval návštěvníkům příborských hřišť 
za dodržování návštěvního řádu. V poslední době již nemusí-
me v tak velké míře řešit poškození prvků a mobiliáře vandaly. 
Můžeme se proto více zaměřit na zvyšování kvality veřejného 
prostoru, který je součástí našeho každodenního života, i když 
si to mnohdy ani neuvědomujeme. 

Mnoho slunných a aktivně strávených letních dní přeje kolektiv 
technických služeb .

Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

HERNÍ PRVKY A JEJICH BUDOUCNOST…

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

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 
 červenec−srpen 2017 

 DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

červenec 

27. 6. - 4. 7. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  

4. 7. - 11. 7. 

Prchalov u kaple 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 
1022 
Hájov naproti pomníku 

 

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 

Pondělí, čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin 
Úterý, středa, pátek od 7.00 do 15.00 hodin 

Sobota od 7.00 do 12.00 hodin 
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Miroslava Daňková
Bohumila  Chromečková 
Mária Polláková 
Rudolf Pustějovský
Zdeněk Šabata
Vladimír Feix

Eva Figarová
Marta Hájková
Václav Juda
František Juřena
Jaroslava Karbanová
Josef Kolář

Jarmila Rašková 
Vlasta Řeháčková
Anna Urbišová
Věra Antolíková   
Jaroslava Neusserová
Eva Palyzová

Oldřich Pyš
Danuše Slačíková
Anna Tardonová
Jaromíra Veselková
Irena Dudková
Jiří Dvořák

Anna Hejlková
Lumír Palyza
Milada Trojková
Milada Fajkusová
Božena Richtrová

Dále nám dovolte, abychom dodatečně blahopřáli k Vašim jubilejním narozeninám, které jste oslavili v měsíci červnu:
Alena Ulmanová
Marie Zemánková

Taktéž blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:

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

BLAHOPŘÁNÍ

Jaroslava Mohylová
Rostislav Bajer

Vítězslav Bubílek
Marie Bučková

Vlasta Demlová
Karol Kočiš

Marie Konečná
Jan Mikš 

Jaroslava Mohylová
   

Za komisi pro občanské záležitosti Anna Fabianová, matrikářka

Dne 3. června 2017 oslavili zlatou svatbu 

Pavel a Marie HARAZINOVI z Příbora. 

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví,  
štěstí a radosti a stále tolik elánu a lásky.

Přeje celá velká rodina.

Milí rodiče, 
máte-li zájem zúčastnit se akce v našem městě, a to „Vítání občán-
ků“, vyplňte prosím po narození miminka přihlášku a zašlete ji:
1. Buď elektronicky matrikářce fabianova@pribor-mesto.cz,
2. nebo ji osobně odevzdejte na městském úřadě – v městském in-

formačním centru nebo přímo na matrice vždy nejpozději 14 dnů 

před plánovaným „Vítáním občánků“. Následně Vám bude doru-
čena pozvánka s upřesněním data a času konání obřadu na Vámi 
uvedenou adresu.

Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v infor-
mačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.

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

NÁVRATKA 
VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM

Jméno a příjmení dítěte: ………………………..………………………………………………………  Datum narození:………………………..…………

Jméno a příjmení matky a otce dítěte: ………………………..………………………………………………………………..……………………………………

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

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

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

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

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVENEC

DEN DĚTÍ S KNIHOVNOU

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dobře mi tak je název nové knihy spisovatelky Radky Třeš-
tíkové. Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou 
ženou Vanesou a stěhuje se ze společného bytu ke svému kama-
rádovi Viktorovi. Postupně si uvědomuje všechna svá životní 
selhání a neohrabaně se pokouší napravit své chyby. Hledá cestu 
zpět ke svému dospělému synovi, minulost se mu ale vrací jako 
bumerang a jeho kroky značně komplikuje. V té chvíli mu navíc 
zkříží cestu šestnáctiletá Erika…

Kriminální román Žízeň známého norského spisovatele Jo 
Nesba přináší opět svižný a dramatický děj plný překvapivých 
zvratů. V Oslu dojde rychle po sobě k vraždám několika žen, 
které si domluvily schůzku prostřednictvím seznamky Tinder. 
Vyšetřovacímu týmu, jemuž nově velí Katrine Brattová, zůstává 
rozum stát nad způsobem, jímž byly oběti zabity. Proto je zpět 
povolán Harry Hole, který se mezitím odstěhoval a chtěl si uží-
vat spokojeného manželského života a  poklidného vyučování 
na policejní akademii. Vzhledem k brutalitě vražd mu však nic 
z toho dopřáno není.

Angličanka Kate Eberlenová napsala dojemný, romantický 
a zároveň velmi realistický příběh dvou životů, které se v průběhu 
dvou let křižují, jen aby se stále o krůček míjely…Kniha Chybíš 
mi je ideální letní četba. V jistý osudný den ve Florencii se zkříží 
cesty Tess a Guse. Oba se pak vrátí do svých anglických domovů 
a během následujících šestnácti let jim život i  láska kladou do 
cesty různé nástrahy a výzvy. A nezdá se, že by se jim osud chystal 

nabídnout příležitost opravdu se poznat – alespoň dokud se oba 
shodou okolností neocitnou zpátky ve Florenci.

Psycholožka a  spisovatelka Zuzana Pospíšilová si získala 
renomé jako autorka knih pro děti. Román Podivná hra je jejím 
debutem pro dospělé čtenáře. Práce, děti, vyhasínající manželství. 
Karla mohla prožívat běžnou krizi středního věku, s  jakou se 
vyrovnává spousta jejích vrstevnic. Osud jí však přichystá těžší 
zkoušku. Někdo ji sleduje, naboural se do jejího počítače, do e-
-mailových schránek jejích dcer. Proč ta podivná hra? Co po ní 
kdo chce? Dozví se, kdo je ten neznámý stalker, a co víc, podaří 
se jí přežít? Nebo je to všechno jen její paranoia…

Temný thriller Dívky z trajektu dánské autorky Lone Thei-
lové se opírá o skutečné události. Novinářka Nora Sandová má 
zálibu ve sbírání starých kufrů. Když objeví svůj nový úlovek 
v  jedné anglické vesničce, vypadnou z  něj staré polaroidové 
fotografie, na kterých se jí něco nezdá…A pak si konečně vzpo-
mene: dvě děvčata na fotkách jsou přece ty holky z ústavu, co se 
před několika lety beze stopy ztratily na trajektu z Kodaně do 
Anglie a případ nebyl nikdy vyřešen. Nora se pouští do pátrání 
na vlastní pěst.

Skotský autor Mark Douglas-Home v kriminálním románu 
Mořský detektiv rozehrává první případ detektiva-oceánografa 
Cala McGilla. Cal je oceánograf s obskurní zálibou v mořských 
proudech a plovoucích tělesech, mrtvoly nevyjímaje. Kniha je prv-
ní z řady detektivek plných soli, lidských vášní, zločinu a napětí.

Dne dětí s knihovnou - pohádkové odpoledne. Proběhlo 30. 5. 2017 v piaristických zahradách.

Pasování prvňáčků na čtenáře. Projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka se zúčastnili prvňáčci ze ZŠ Jičínské.
Obě akce knihovny také v LTV Příbor, www.televize-pribor.cz
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„Prvního dne šestého měsíce roku 2017 uzavřeli paní Viola 
Mazalová, nyní Čejková, a pan Jan Čejka manželství v piaris-
tickém klášteře v Příboře“. I  tak by mohl začínat dopis, který 
brzo objevíte ve své schránce. Možná byste nečekali, že v něm 
budou zmíněna právě tato dvě jména. A jak k této radostné udá-
losti vůbec došlo? Prvním bodem celého programu bylo uvítání 
svatebčanů ve společenské místnosti budoucími novomanželi, 
svědky a družičkami. Po přivítání si všichni hosté posedali ke 
stolům, v družné náladě spolu začali rozmlouvat a takto vyčká-
vali na příchod matrikářky. Nesmíme také opomenout první 
fotografické snímky oněch natěšených a nedočkavých účastníků 
této velkolepé události. Nakonec následovala kontrola potřeb-
ných dokumentů k uzavření manželství a mohlo se jít na věc. 
Svatebčané se usadili v obřadní síni, která je zdobena nástěnnými 
malbami z přelomu 17. - 18. století, a netrpělivě očekávali pří-
chodu ženicha a jeho nevěsty. Budoucí manželé za zvuku hudby 
pomalu vcházeli do obřadní síně a po úvodním slově matrikářky 
Doroty Kolářové čekala celá síň už jen na příchod oddávajícího 
Zdeňka Pleška. Po příchodu oddávajícího všichni přítomní na 
pokyn matrikářky povstali a celý obřad mohl konečně začít. Se 
slzami v očích jsme poslouchali projev a netrpělivě čekali, až od 
snoubenců uslyšíme ANO. Po vyřčení daného slibu propukla síň 

v radostný potlesk. Předsvatební stres náhle zmizel. Poté přišlo 
na řadu předání prstenů následované svatebním přípitkem no-
vomanželů s oddávajícím. Oddávající jim do budoucna popřál 
slovy: ,,Žijte blaze”. Po odložení přípitku se svatebčané zvedli 
a přáli jen štěstí a  lásku šťastnému páru. Následně se svateb-
čané i novomanželé odebrali do zahrady piaristického kláštera 
ke slavnostní svatební fotografii. Pan fotograf Josef Tichavský 
zvládl výborně i po pár přesunech zachytit štěstí v očích kaž-
dého z přítomných. Následovaly jednotlivé fotky novomanželů 
s ostatními účastníky, což si všichni náramně užili. Věříme, že 
novomanželé spolu povedou krásný společný život, naplněný 
radostí a láskou, a také jim ještě jednou přejeme, aby spolu byli 
šťastní až navěky… 

A přesně takhle vypadala netradiční výuka Základů spole-
čenských věd, kde jsme si mohli v praxi nanečisto vyzkoušet, 
jaké kroky je třeba učinit k uzavření manželství, jaké doklady 
doložit, co vše je třeba vyplnit. Také jsme se dozvěděli, jak je to 
s uzavíráním sňatků v zahraničí, či jaké následky uzavření man-
želství s sebou automaticky přináší. Zase jsme o něco moudřejší 
a paní matrikářce Anně Fabiánové za tuto cennou zkušenost 
velmi děkujeme. 

Kolektiv 1. A Masarykova gymnázia

Skupina čtyř mladých lidí s panem učitelem Svobodou, kte-
rý je mladý na duchu, se místo klasického vyučování vydala do 
knihovny hraničního Třince prověřit své kvality a ubezpečit se, 
že tu usilovnou práci ocení i širší okruh lidí mimo ústav gymná-
zia. Ačkoliv jsem jako šéfredaktorka měla tu možnost přesvědčit 
se o schopnostech celé redakce několikrát, stále převládaly po-
chybnosti, jestli si příliš netroufáme očekávat nějaké umístění 
v krajském kole soutěže školních časopisů. Přece jen na této kom-
petici bylo naše školní periodikum Restart úplným nováčkem 
a mezi některými několikanásobnými vítězi, kteří se pokoušeli 
obhájit své minulé posty, není divné, že se míra skepse značně 
zvyšovala. Ostatně, rivalita byla znát.

Před samotným vyhlášením byly na řadě workshopy s novi-
nářskou tématikou, na které se člověk nadšený pro žurnalismus 
těší snad úplně nejvíce. Já jsem se tedy těšila. Po prozkoumání 
možností, mezi kterými byl i seminář o videoreklamě, jehož se 
zúčastnili mí spoluredaktoři, jsem našla i jeden, který vyhrál nad 
ostatními na plné čáře a byl pro mě úplnou jedničkou. Dezinfor-
mace. Velmi aktuální téma, kterým se v poslední době zabývají 
i přední zpravodajská média, nám představila známá redaktorka 
Respektu Silvie Lauder. Mimo jiné nám objasnila i úskalí novi-
nářské práce a jak to v redakci českého týdeníku vypadá.

S přibývajícím časem atmosféra houstla a blížilo se dlouho 
očekávané vyhlašování výsledků našeho snažení. Množství cen, 
které obdržel náš časopis, poukázalo přinejmenším na jednu věc 
- jak hodně jsem se spletla ve svém úsudku. Mimo dvě symbolic-
ké kategorie jsme vyhráli takřka vše, co bylo k dispozici. A domů 

jsme si odvezli: cenu za nejlepší obsah a 1. místo v kategorii stře-
doškolských časopisů, dále ocenění za nejoblíbenější časopis, 
který veškeré redakce volily na místě, a nakonec jsme se stali i Ab-
solutními vítězi napříč kategoriemi. Nutno podotknout, že cena 
byla také sladká. Co více může potěšit rodáky z Moravskoslezska 
než výrobky z nedaleké továrny na medové dorty - Marlenka. 
Avšak sladší je pocit, že nejsme jedinými vítězi z Příbora. Ved-
lejší Základní škola Příbor rovněž prokázala své kvality a vyhrála 
řadu krásných cen. Domů jsme se vraceli společně.

Školní časopis Masarykova gymnázia Příbor najdete na 
stránce skolnicasopis.gypri.cz nebo na facebooku RESTART 
- Časopis MGP.

Mgr. Veronika Marková, učitelka, Masarykovo gymnázium Příbor

Melánie Klvaňová, studentka Masarykova gymnázia Příbor

NAŠE „SVATEBNÍ PŘEDPREMIÉRA“

KDE NAJDETE NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ ČASOPISY V KRAJI  
ANEB JSME PRVNÍ! ČTYŘIKRÁT.

ZE ŠKOL
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Je červen, končí další školní rok na naší škole. Jaký byl? Co 
jsme všechno ve škole dělali?
UČILI JSME SE – Výuka na naší škole probíhala podle škol-
ního vzdělávacího programu Svět pro děti. Naši žáci se kromě 
tradiční výuky v  učebnách zúčastnili mnoha exkurzí. Cílem 
byla různá místa. Deváťáci navštívili Brno, Památník 2. světové 
války v Hrabyni a Areál čs. opevnění v Darkovičkách, osmáci 
se vydali do olomoucké Pevnosti poznání, sedmáci objevili Ar-
cheopark v Chotěbuzi, šesťáci navštívili Dolní oblast Vítkovic 
a Obecnou školu v Kozlovicích, páťáci se podívali do ostravského 
planetária a do Muzea J. A. Komenského v Přerově, čtvrťáci si 
prohlédli zámek v Kuníně… A to je jen výčet hlavních exkurzí. 
Akcí naučného charakteru mimo školu bylo mnohem víc, třeba 
v příborském muzeu, nebo v městské knihovně.
POZNÁVALI JSME – Žáci 9. a 8. tříd poznávali na exkurzích 
možnosti dalšího vzdělávání i možného pracovního uplatnění 
v našem regionu. Prošli pracovní dílny na Středním odborném 
učilišti v Novém Jičíně, absolvovali přehlídku Řemeslo má zlaté 
dno, podívali se do několika firem. 
BAVILI JSME SE – Za zábavou, poučením a  kulturou jsme 
několikrát vyrazili na divadelní představení – do ostravské-
ho Divadla loutek, do kopřivnického kina, navštívili jsme akce 
v Kulturním domě v Příboře. Za zábavným poznáváním cizího 
jazyka vyrazili žáci, kteří se učí němčinu, do Vídně.
VYSTUPOVALI JSME – Hlavní akcí, na níž se ukážou téměř 
všechny naše děti, je už několik let Vánoční koncert. Letos se 
konal 15. prosince, naši žáci zpívali, tančili, cvičili, hráli diva-
dlo a odměnou jim byl potlesk diváků, kterých přišlo více než 
500. Konala se také menší vystoupení jednotlivých tříd – např. 
besídky u příležitosti Pasování na čtenáře v 1. třídách.
SOUTĚŽILI JSME – V předmětových soutěžích a olympiádách 
dosáhli naši žáci několika úspěchů – Daniela Vašková zvítězila 
v okresním kole dějepisné olympiády a zúčastnila se krajského 
kola této soutěže, v okresním kole olympiády v českém jazyce 
obsadila 5. místo, René Grümann získal 2. místo v okresním 
kole Pythagoriády, David Dostál, Marek Slovák a Michal Slovák 
byli úspěšnými řešiteli okresního kola matematické olympiády 
a okresního kola recitační soutěže se zúčastnili žáci Michael 
Friedrich, Karin Caruk a Ivana Netušilová. 
SPORTOVALI JSME – Naši žáci se aktivně zapojili do několi-
ka sportovních soutěží. Čtvrťáci a páťáci zvítězili v Beskydské 

školní lize v miniházené, žáci 2. stupně reprezentovali školu ve 
fotbale, florbalu a basketbalu. Nezapomněli jsme ani na zimní 
sporty. Žáci 1. stupně jezdili lyžovat se Skisněhulkou na sjez-
dovku ve Svinci, žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili tradičního 
lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích. 
VYRÁBĚLI JSME – Hlavně na 1. stupni probíhaly v průbě-
hu celého roku pracovní dílny. Děti vyráběly dýňová strašidla, 
andílky, zdobily kraslice, pletly pomlázky. Větší žáci se připo-
jili k vítání čínského nového roku a tvořili PF karty či malovali 
obrázky s tematikou ohnivého kohouta. Všichni žáci se během 
celého roku podíleli na výzdobě školy.
ORGANIZOVALI JSME – Na podzim jsme otevřeli školu ve-
řejnosti – v  sobotu 26. listopadu 2016 proběhl na naší škole 
Den otevřených dveří, jehož součástí byl školní jarmark i akce 
pro předškoláky nazvaná Škola nanečisto. Na přelomu května 
a června proběhl dvakrát Den dětí. Poprvé byl určen našim žá-
kům od 1. do 7. ročníku, na organizaci se podílela školská rada 
a rodiče i prarodiče našich žáků. Podruhé Den dětí připravili 
naši žáci 9. a 8. ročníku spolu se svými učiteli a v jednotlivých 
disciplínách soutěžili naši hosté – děti z MŠ Pionýrů Příbor. 
S  touto mateřskou školou spolupracujeme dlouhodobě, kaž-
doročně naši deváťáci navštěvují děti z mateřinky v převlecích 
za Mikuláše, čerty a anděly, předškoláci zase chodí na jaře na 
návštěvu do první třídy, aby věděli, jak to u nás vypadá. Žáci 
9. ročníku připravili tradiční projekt Učíme se navzájem, kdy 
si vyzkoušeli roli pedagogů ve třídách na 1. stupni.
POMÁHALI JSME – I v tomto roce pokračovala spoluprá-
ce s  hnutím Na vlastním nohou – Stonožka. V  podzimních 
měsících se konaly stonožkové akce (např. Stonožkový bufet, 
prodej plyšáků, sportování pro Stonožku) a výtěžek z těchto 
akcí ve výši 28 612 Kč jsme poslali Stonožce. Pomáháme také 
s financováním chovu zvířat ostravské ZOO, na podzim i na 
jaře jsme sbírali starý papír pro naše adoptované zvířátko – 
hulmana. A nezapomínáme ani na sběr vršků z PET-lahví pro 
handicapované dítě.
Školní rok 2016/2017 je za námi. Byl naučný v mnoha směrech, 
pestrý, zajímavý, zábavný, naplněný mnoha různými aktivitami. 
Ředitel školy, Mgr. Ján Drtil, děkuje všem žákům, kteří školu 
reprezentovali v soutěžích i na kulturních vystoupeních, gra-
tuluje k dosaženým výkonům a všem dětem i pedagogům přeje 
krásné léto a prázdniny plné odpočinku.  

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NA ZŠ NPOR. LOMA PŘÍBOR
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Den dětí se na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor stal tradič-
ní akcí pořádanou pro žáky 1. – 7. ročníku. Na organizaci se 
podílejí školská rada a mnozí rodiče, prarodiče i další příznivci 
školy. V letošním školním roce proběhla oslava svátku všech dětí 
v pátek 26. 5. Počasí nám opět nepřálo, ale vnitřní varianta byla 
připravena, a tak bylo všech třicet disciplín umístěno ve třídách 
a tělocvičnách. Celé dopoledne děti běhaly, házely na cíl, skáka-

ly, trefovaly se do branky, do koše, lámaly si hlavu se skládačkami 
i se sudoku, ukázaly svou šikovnost při stavbě komínů – prostě 
soutěžily, jak nejlépe uměly, aby získaly co nejvíce bodů. Těmi pak 
mohly zaplatit u stánků s hračkami i sladkostmi.
Děkujeme všem, kteří nám s organizací Dne dětí pomohli, a tě-
šíme se na příští rok – třeba už konečně vyjde počasí a budeme 
moci vše přichystat na školním hřišti.

„Děti, zítra si půjdeme hrát do školy!“ Když toto řeknete malým 
dětem ve školce, hned se začnou těšit. Někteří možná i trošku di-
vit. „Hrát si do školy? A proč? Co tam budeme dělat?“ Doslova jsme 
zasypány otázkami. A tak jim poskytneme ještě trochu více toho 
těšení: „Budeme hrát spoustu her s velkými školáky, je to dárek ke 
Dni dětí!“ Dostaneme jednohlasnou odpověď: „Hurááá!“
Jak to vidí „velcí školáci?“ Z místa děje vám přináším malé inter-
view s několika žáky 9. tříd:
Jak dlouho jste se připravovali na dnešní den?
„Jelikož naše 9. A se včera vrátila z výletu, tak to hlavně připravo-
vala vedlejší třída.“
Těšili jste se, když jste se dozvěděli, že tady budou malé děti ze školky?
„Jo, určitě. A my deváťáci už se rádi ulevíme z hodin.“
Budete teď z „hlavy“ vědět, jaké jsou tu hry?
„Jsou tu kuželky, navlékání korálků, házení kroužků, skoky do dál-
ky, trefování míče do brány, stavění věží z krabiček od bonbónů… 
Na dnešek je připravena spousta disciplín, které byly minulý týden 
pro žáky na základní škole.“
Jak to jde dětem ze školky?
„Jde jim to docela dobře. Ve většině disciplín perfektně a dávají to 
dokonce líp než někteří školáci.“

Co si myslíš, že se jim zatím nejvíce líbilo?
„Asi házení na plechovky.“
Děti si tu hrají, a co vy? Třeba něco dostanete.
„Já si myslím, že pro nás je to, abychom udělali dětem radost. Je 
to takové zpestření.“
Chtěli byste něco popřát, vzkázat malým dětem, které půjdou do 
školy?
„Určitě, ať se nebojí. Přijde mi, že se teď školáci hodně bojí, protože 
slyší od okolí, že škola je hrozná. Máme tady hodné paní učitelky, 
které nám pomáhají a jsou tu i spolužáci, kteří jsou ochotni po-
moct.“… „Ať se jim daří, ať mají dobré známky, ať je to hlavně baví.“
Vy teď vlastně vycházíte z devítky. Chtěli byste něco škole vzkázat?
„Určitě jsme byli nezapomenutelná třída“... „Ať se učí, tak jako 
my. Jakože tvrdě. Ať jsou přísnější pravidla, protože je to tak pro-
stě lepší.“
Je vám líto, že odcházíte?
„Na jednu stranu ano a na druhou ne. Těšíme se na novou školu, 
na nový kolektiv. Celkově na nový život. Škola nás naučila, jak se 
vypořádat sami se sebou, jak se vypořádat s okolím.“

Přáli jste budoucím školáčkům. Vám přeji, ať je škola, kterou 
jste si vybrali, šťastnou volbou. Ať se vám daří, moc děkuji.

Klasickou pohádku o kocourovi, který pomohl svému pánovi, prostému mlynáři, k princezně a ke hradu nám do družiny ZŠ Npor. Loma 
Příbor přijelo zahrát Divadlo Dětského Diváka z Přerova dne 30. 5. Děti se dozvěděly, z čeho a jak se mele mouka, pomohly chytit kocourovi 
zajíce, vyzkoušely si práci komorné, kočího a dalších poddaných. Všechny děti držely palce kocourovi, aby přemohl zlého černokněžníka.

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Jitka Vašková, Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

Bc. Váňová Renata, DiS, ZŠ Npor. Loma Příbor

DEN DĚTÍ

JDEME SI HRÁT DO ŠKOLY

BOTY DĚLAJ KOCOURA…
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Ve školním roce 2016/2017 se žáci umístili:
• 1. místo v celostátní soutěži Školní časopis v kategorii Titulka a celkové 7. místo,
• celkové 1. místo v krajské soutěži školních časopisů, 1. místo za nejlepší obsah, 1. místo vybrané redaktory soutěžících časopisů,
• 2. místo v krajské soutěži Helpíkův pohár 2017,
• 2. místo v krajském finále Basketbal dívek IV,
• 1. místo v okresní soutěži konverzace v anglickém jazyce.

Žáci se speciálně-vzdělávacími potřebami a žáci nadaní:
Škola v maximální míře využila možností ke zkvalitnění výuky zařazením asistentů pedagoga do výuky v některých třídách. Zá-
roveň jsme využili možnost výuky cizího jazyka u nadané žákyně ve vyšším ročníku (výuka žákyně ze 3. třídy probíhá v anglickém 
jazyce s žáky 6. ročníku).

Škola uspořádala nebo se zúčastnila těchto akcí:
• výstava výrobků z odpadních materiálů u příležitosti Dne Země na prostranství před školou,
• exkurze v rámci projektu EVVO (Záchranná stanice Bartošovice, terénní exkurze Kotvice, terénní programy Hájenka, Zavírá-

ní lesa i pro děti MŠ a jejich rodiče, skládka ASOMPO Životice u Nového Jičína, farma pana Michálka, rybníky Trnávka),
• vánoční jarmark a den otevřených dveří v ZŠ,
• vystoupení žáků na akcích města (vánoční a velikonoční jarmark, zdobení vánočních stromků, kulturní vystoupení k otevření 

Kulturního domu),
• exkurze žáků do Vídně,
• lyžování se Skisněhulkou na Svinci pro žáky 1. stupně, lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně,
• maškarní bál pro žáky 1. – 3. tříd,
• čtyři čísla školního časopisu Připínáček,
• tři celotýdenní ročníkové projekty, dvoudenní celoškolní projekt Ochrana člověka za mimořádných okolností, Den Země,
• celoškolní projekt Global Schools (jeden celotýdenní ročníkový projekt, jeden měsíční projekt napříč školou, v rámci projektu 

exkurze, besedy s odborníky, tandemová výuka pedagogů z Rakouska v naší škole, dobročinný bazar),
• exkurze v rámci projektu Global Schools (farma pana Ličky, terénní exkurze v přírodní rezervaci Kotvice, exkurze u řezbářů 

pana Berana a pana Žlebčíka, exkurze ve firmě UAX v Bernarticích nad Odrou),
• halloweenská soutěž, dýňový den, sportovní den k MDD, turnaj v piškvorkách, karaoke,
• ŠD: Mikulášská nadílka, sportovní odpoledne, vynášení zimy do řeky Lubiny, Den Země v družině, tvořivé dílny pro děti a ro-

diče ve ŠD (podzimní výtvarná dílna, výroba adventních věnců, vánoční dílna),
• besedy se školním psychologem o nebezpečí šikany a užívání návykových látek, o rizicích kouření, sociálním dopadu užívání 

návykových látek, bezpečí na internetu,
• dva programy při příležitosti vítání nových občánků města Příbora,
• spolupráce na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže „Freudův sen“,
• adaptační pobyt pro žáky šestých tříd,
• preventivní výchovná činnost v oblasti požární ochrany – Hasík,
• dopravní výchova – besedy na téma bezpečí na silnici s Městskou policií Příbor,
• branný závod s Městskou policií Příbor,
• čas proměn, na startu mužnosti a prevence HIV s členkou PM promotion, s. r. o.,
• účast v projektu Zdravá pětka,
• zapojení do projektu Recyklohraní, Les ve škole – Tereza,
• soutěž ve sběru starého papíru, elektroodpadu, víček od Pet láhví, cartridgí, soutěž v třídění odpadu ve třídách,
• návštěva předškoláků v naší škole,
• program Hravá věda pro 1. stupeň,
• společenský ples pro přátele školy,
• zorganizování přátelského utkání ve hře ringo mezi zaměstnanci základních škol v Příboře.

Škola získala a uskutečňuje tyto projekty:
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí - 27 200 Kč;
• Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ (čtenářské dílny). Získán finanční dar ve výši 14 800 Kč;
• Dotace OP VVV MŠMT „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v ZŠ Příbor, Jičínská ÚZ 33 063 ve výši 1 026 737 Kč;
• Veřejná finanční podpora od města Příbora  - 23 000 Kč.

Škola vytvořila v letošním školním roce podmínky pro praxi 2 studentů středních škol.

Pracovníkům naší školy děkujeme za celoroční náročnou práci. Poděkování za spolupráci a finanční podporu školy patří zřizova-
teli, Spolku rodičů při ZŠ Příbor Jičínská a sponzorům, jejichž přičiněním se vylepšuje vybavenost školy a daří se organizovat akce.

Vedení Základní školy Příbor, Jičínská přeje všem krásnou dovolenou a bezpečné prázdniny!

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 JE JIŽ ZA NÁMI
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Ve středu 24. 5. 2017 se žáci 5. tříd pří-
borských ZŠ zúčastnili branného závodu 
pořádaného Městskou policií Příbor. 
Přestože naše družstva se neumístila na 
prvních třech pozicích a nevyhrála žád-
ný pohár, závod se jim líbil, což dokazují 
i ukázky z prací žáků 5. B:

„Závod se mi moc líbil, ale kdyby bylo 
lepší počasí, bylo by to asi lepší. To, že 
první 3 místa vyhrála ZŠ Npor. Loma, 
mi vůbec nevadilo, i tak jsem si to užil… 
Nejvíce se mi líbilo stanoviště, kde jsme 

házeli granátem..., kde jsme stříleli ze 
vzduchovky..., kde jsme se plížili pod 
provazy…, bavilo mě to běhání…, nej-
zajímavější stanoviště bylo č. 5 – braní 
balónů…, líbila se mi zdravověda – bylo 
sranda dělat tu stoličku…, líbilo se mi 
hádání tváří…, … trošku mi vadilo, že 
se na konci rozpršelo…, ...bylo super, že 
všichni dostali nějakou odměnu – mine-
rálku, oplatku a perník…, …jsem šťastný, 
že jsem se zúčastnil… bylo to super a už 
se těším, až si to v 7. třídě zopakujeme."

V pátek 2. 6. 2017 žáci IX. 
A, B absolvovali přednášku o  fi-
nanční gramotnosti. Pracovnice 
občanské poradny z Nového Jičína 
žáky seznámily s finančními pro-
dukty, které nabízejí banky a jiné 
finanční ústavy. Seznámily žáky 
s  významem cizích slov: úvěr, 
směnka, penzijní připojištění, hy-

potéka, debetní karta, leasing. Žáci 
získali důležité informace do živo-
ta o tzv. dobrém dluhu na bydlení 
a  tzv. špatném dluhu na poříze-
ní věcí, jejichž životnost je velmi 
krátká. Praktické výpočty velikosti 
úroků, přeplatků na úvěrech čekaly 
všechny žáky v následujících hodi-
nách matematiky.

Krajské kolo 11. ročníku sou-
těže Školní časopis roku proběhlo 
17. května v  Městské knihovně 
v Třinci. Zúčastnilo se jej 27 ča-
sopisů ze základních a středních 
škol. Redaktoři našeho časopi-
su obhajovali loňské vítězství 
a  byli opět úspěšní. Odborná 
porota tvořená profesionální-
mi novináři ocenila Připínáček 
jako nejlepší časopis v kategorii 

I. a II. stupeň a zároveň mu udě-
lila 1. místo v kategorii „nejlepší 
obsah". Dalším úspěchem bylo 
1. místo v kategorii, ve které volí 
nejlepší časopis mezi sebou sami 
redaktoři školních redakcí. Dě-
kujeme všem, kteří se na tvorbě 
časopisu podílejí.

V Local TV Příbor 26. zprávy,  
www.televize-pribor.cz

V průběhu jarních měsíců na-
vštívily třídy I. stupně Záchrannou 
stanici v Bartošovicích. Zúčastnily se 
některého z  nabízených výukových 
programů, např. Od vajíčka k mládě-
ti nebo Ptáci na poli, na louce, v lese. 
Žáci se seznámili s činnostmi stanice, 
s druhy zvířat, které stanice zachraňu-
je v ohrožení i s nejčastějšími případy, 
které řeší. Děti si prohlédly expo-
zici znázorňující prostředí lužního 
lesa a  rybníka. Nejatraktivnější byla 
komentovaná prohlídka „zvířecích 

obyvatel" stanice, při které mohly vi-
dět různé druhy sov a dravců, ale také 
čápy s mláďaty v hnízdě a vodní žel-
vy. U většiny ptáků si vyslechly také 
jejich příběh, jak se do stanice dostali.
Žáci 4. tříd absolvovali náročnější 
program, a to terénní exkurzi v pří-
rodní rezervaci Kotvice, kde mohli 
pozorovat rostliny a živočichy v  je-
jich přirozeném prostředí lužního 
lesa nebo rybníka. Tuto exkurzi pro 
ně zorganizovala rovněž Záchranná 
stanice Bartošovice.

Mgr. Jana Bilská, ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. Marcela Šumberová, ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská

BRANNÝ ZÁVOD O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR

FINANČNÍ GRAMOTNOST

PŘIPÍNÁČEK OBHÁJIL TITUL ŠKOLNÍ ČASOPIS 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE
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DOMOV PRO SENIORY PŘÍBOR

Mgr. Monika Kornetová, vedoucí sociálního úseku a kvality Domova Příbor

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ 2017

Do druhého ročníku akce „Jedeme v tom společně“ se zapojilo 
přes 500 seniorů napříč ČR i SR. V Domově Příbor o akci projevili 
zájem 4 uživatelé, kteří se stali oficiálními soutěžícími. Ale poda-
řilo se motivovat i další, kteří šlapali mimo soutěž. Akce probíhala 
od 1. 3. 2017 do 28. 4. 2017. 
Účelem akce bylo motivovat seniory k  pohybu. Startovním mís-
tem byl určen Praděd, cílem Paříž, celková trasa 2000 km. Senioři 
ze všech zařízení šlapali na rotopedech, nebo ručních šlapadlech 
v dopoledních hodinách v pracovních dnech. Každý den se společ-

ný výsledek zařízení zasílal pořadatelskému Domovu ve Vrbně pod 
Pradědem. Prostřednictvím internetu bylo také možné sledovat, jak 
si jednotlivá zařízení během cesty vedou. 
V Domově Příbor jsme pro zdolání cesty zvolili rotopedy, motomed 
a  ruční šlapadla. Každý účastník si volil prostředek podle svých 
možností a aktuálního zdravotního stavu. Za měsíc březen se po-
dařilo našim uživatelům ujet 776 km a  za měsíc duben 724  km. 
Celkem ujeli 1500 km. V celkovém hodnocení jsme jako Domov 
sice neujeli celou vzdálenost, ale naši uživatelé svými výkony před-

čili zcela očekávání, se kterým jsme se do 
akce přihlásili. 
Velkým úspěchem pro nás bylo umístění 
pana Petra Pargače v pořadí podle nej-
vyššího počtu osobních ujetých km, kde 
dosáhl 9.  nejlepšího výkonu ze všech 
soutěžících. Do akce se zapojili i další uži-
vatelé Domova. Účastnili se slavnostního 
ukončení, na kterém jsme ocenili výkony 
našich uživatelů a sledovali jsme společně 
reportáže z archivu ČT a videa z letošního 
ročníku z jiných zařízení. Pro naše uživa-
tele bylo velmi přínosné vidět další aktivní 
seniory, kteří se pravidelně věnují pohybo-
vým aktivitám. 
Po ukončení akce mají uživatelé možnost 
využívat šlapadla a rotopedy v rámci na-
bídky pohybových aktivit. Pan Stanislav 
Wank pokračuje ve svém tempu „pomy-
slně“ do Paříže. Akci pro uživatele vedli 
a zprostředkovali aktivizační pracovníci. 
Soutěžící uživatele připravili pracovníci 
přímé péče Domova Příbor.

 

 

 

 

 

Uživatelé z Domova  Příbor, p. o., se zapojili do mezigenerač-
ního projektu „Očima generací“, který pořádala společnost COR 
APERTUM, z. s., se sídlem v Praze. Šlo o vytvoření práce s výtvar-
ným, rukodělným nebo literárním podtextem na téma „Vystup 
ze své ulity“, kdy ulita evokuje představu šneka a  jeho ulity, ve 
které skrývá sám sebe a nyní má světu představit svůj život, své 
pocity, životní zkušenosti. 
A jelikož se jednalo o mezigenerační projekt, pozvali si uživatelé 
na pomoc členy Dětského zastupitelstva v Příboře, aby společ-
ně vytvořili dílo, které by znázorňovalo společný pohled na to, co 
znamená být nebo nebýt ve své ulitě.  
Společným úsilím pak vznikl velký malovaný plakát, částečně do-
plněný o fotografie, na kterých byli naši uživatelé společně s dětmi 
a mládeží na různých akcích pořádaných Domovem Příbor. Nako-
nec byla dopsána hesla, která znázorňovala, co znamená být ve 
své ulitě (strach, smutek, samota) a co to znamená, když z ulity 
vylezu (radost, štěstí, pocit důležitosti). Během společné práce si 
uživatelé vyměnili své životní zkušenosti s mládeží a mohli po-
rovnat svůj pohled na svět. 
Hotové dílo bylo pak odesláno pořadateli a vystaveno v prostorách 
Slezskoostravského hradu společně s dalšími pracemi účastní-
ků. Na výstavu se jeli podívat někteří ze seniorů osobně a mohli 

se tak setkat s dalšími účastníky projektu. Uživatelé si vyslechli 
autorská čtení, prohlédli si areál hradu a užili si tak krásný výlet. 
Uživatele Domova Příbor do projektu „Očima generacím“ přihlá-
sili aktivizační pracovníci Domova Příbor.

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

DOMOV PRO SENIORY PŘÍBOR SE ZAPOJIL DO AKCE  
„OČIMA GENERACÍ“
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V červenci si připomínáme 150. výročí narození váženého 
olomouckého lékaře, významného moravského přírodověd-
ce, vlastivědného pracovníka a polyhistora Maurice Remeše 
(1867–1959). Byl neobyčejně vzdělaný v několika lékařských 
oborech, zároveň měl rozsáhlé přírodovědné znalosti. Z přírod-
ních věd ho však nejvíce zaujala paleontologie – věda, ve které 
se celý život vzdělával a v níž dosáhl mimořádných úspěchů 
nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Remeš byl člověkem 
vysoké mravní a kulturní úrovně s láskou ke krásnému písem-
nictví, k divadlu a hudbě. S rodným městem udržoval kontakt 
do konce svého života.
Mauric Alfred Remeš se narodil 21. července 1867 v domě na 
náměstí čp. 33 (dříve hotel Hirsch, později Přidal, pak Hlubík) 
jako druhorozený syn lékaře Bedřicha Remeše a Amálie, roz. 
Sklenovské. Mauricovo rané dětství poznamenalo náhlé úmrtí 
matky. Po matčině smrti převzaly péči o Maurice a staršího 
bratra Bedřicha mladší Amáliiny sestry Tyny a Loty. Rok po 
smrti matky se otec znovu oženil s Marií, rozenou Peřinovou. 
Pětiletý Mauric začal v roce 1872 navštěvovat českou obecnou 
školu a poté nižší německé gymnázium v budově bývalé pia-
ristické koleje. O velkých prázdninách zajížděl Mauric s brat-
rem k prarodičům do Litomyšle. V Litomyšli také dokončil svá 
gymnaziální studia na českém vyšším gymnáziu (1881–1885).
Ke šťastným obdobím Remešova života patřilo studium lé-
kařských věd (1885–1891) ve Vídni. V průběhu studia se na 
přednáškách setkal s  řadou renomovaných lékařů té doby. 
O prázdninách zajížděl Remeš do rodného Příbora, kde pod 
otcovým vedením vypomáhal v jeho lékařské činnosti v ordinaci 
i při návštěvách nemocných. Po studiu medicíny a vojenské 
službě působil nakrátko v brněnské zemské nemocnici jako 
pomocný lékař. Díky intervenci rodinného přítele hraběte Felixe 
Vettera z Lilie ze zámku v Nové Horce nastoupil Remeš 1. září 
1892 do Zemské nemocnice v Olomouci. Jako sekundární lékař 
pracoval na interním, chirurgickém a porodnickém oddělení. 
Remeš vždy toužil po dráze vědeckého pracovníka – byl na to 
z vídeňských studií velmi dobře vybaven, avšak pobyt v ne-
mocnici Remeše nadmíru zklamal. O vědeckou práci a nové 
lékařské metody nejevilo vedení nemocnice pražádný zájem. 
Navíc mu pobyt v nemocnici nebyl prodloužen a Remeš z ne-
mocnice odešel. 
Velice nerad si zvolil dráhu soukromého lékaře, kterou nastoupil 
1. října 1895. „V lékařském povolání... byl bych se všude dobře 
uplatnil,... jen v jednom ne, v lékařské praxi! Snaha udržeti si 
přízeň lidí byla mi po celý život čímsi velmi ponižujícím.“ Jako 
praktický lékař se však velmi dobře uchytil. Klientelu předsta-
vovali příslušníci německých a židovských zámožných rodin, 
armádní důstojníci včetně příslušníků Habsburského domu, 
arcibiskupové a na druhé straně také české venkovské oby-
vatelstvo. 
V roce 1897 se Remeš oženil s Marií Nešverovou, dcerou hu-
debního skladatele Josefa Nešvery. Manželům Remešovým záhy 
zemřel syn Miloslav (1898–1899) a smutek nad ztrátou syna 
brzy zahnalo narození dcery Marie 26. října 1900. Ve stejném 

roce získal Remeš místo železničního lékaře s fixním platem 
a po roce 1918 se stal šéflékařem olomouckého ředitelství drah. 
Díky tomu Remeš omezil svou soukromou praxi a zaměřil se na 
vědeckou činnost v paleontologii, na literární činnost a kulturní 
dění v Olomouci.  Paleontologie ho lákala „tím, že v ní jako 
ve vědě poměrně novější bylo velké nezpracované pole.“ Jeho 
celoživotním zájmem bylo mimo jiné studium fosilní fauny 
dvou světově významných moravských nalezišť – Štramber-
ka a Čelechovic na Hané. Remeš významnou měrou přispěl 
k tomu, že se Štramberk stal světově proslulou lokalitou. Více 
v čísle 08/2007, str. 10.
V počátcích své vědecké činnosti se Remeš obracel na pražské 
odborníky, ke kterým později přibyl profesor geologie Univerzi-
ty Karlovy v Praze Radim Kettner. Časté kontakty obou geologů 
přirozeně vedly k seznámení Kettnera a Remešovy dcery Marie, 
které po několika letech vyústilo dne 30. dubna 1928 sňatkem. 
Díky otci a manželovi se tak Marii otevřela cesta do odborné-
ho světa. Začala navštěvovat paleontologické přednášky na 
Univerzitě Karlově a věnovala se studiu prvohorních korálů. 
Věda v ní brzy získala uznávanou první českou paleontoložku. 
Po pěti letech šťastného manželství Marie tragicky zahynula 
na botanické exkurzi v Tatrách (25. 7. 1933). Kettner se již 
znovu neoženil a pro oba teď již bezdětné manžele Remešovy 
se stal synem.
Po zavedení lékařské praxe v  Olomouci nastalo u  Remeše 
dlouhé cestovatelské období. Na svých cestách poznal Remeš 
značnou část Evropy, středomořské ostrovy, severní Afriku 
a Turecko. Jeho druhy na cestách mu byli švagr Karel Nešvera 
a jeho žena Valérie. Od roku 1911 do vypuknutí 1. světové války 
směřovaly Remešovy cesty již jen do jižní Evropy. Zážitky z cest 
si Remeš podrobně zaznamenával do cestovatelských deníků. 
Neodmyslitelnou součástí Remešova života byla účast na čes-
kém kulturním a veřejném životě. Jako lékař, vědec a muzejník 
se Remeš osobně angažoval v řadě spolků. Nejvýraznější stopu 
zanechal ve Vlasteneckém spolku musejním v Olomouci, do 
kterého vstoupil již jako student medicíny v roce 1886. Roku 
1920 se stal Remeš místopředsedou Vlasteneckého spolku a zá-
roveň kustodem přírodovědných sbírek. V letech 1922–1932 
plnil funkci jeho předsedy. Remeš patřil také k zakládající čle-
nům Klubu přírodovědeckého v Prostějově, kolem kterého se 
soustředil vědecký život téměř celé Moravy. Remeš v Prostějově 
často přednášel a své vědecké poznatky publikoval v klubovém 
časopise Věstník Klubu přírodovědeckého. Po tragické smrti 
milované dcery se Remeš stáhl z veřejného života.
Články z lékařského oboru uveřejňoval Remeš většinou v Časo-
pise lékařů českých, v Thomayerově Sbírce přednášek a rozprav 
z oboru lékařského, Lékařských rozhledech a Praktickém lékaři. 
Popisuje v nich většinou vlastní pozorování z lékařské praxe, 
např. mořskou nemoc, kterou na svých cestách sám prodělal. 
Nejmodernější lékařské pokroky popularizoval krátkými vědec-
kými zprávami v přírodovědeckých časopisech Živa, Vesmír 
a Příroda. Vedle své lékařské praxe se Remeš léta věnoval pe-
dagogické činnosti. Vyučoval povinnou zdravovědu a tělovědu 

Z HISTORIE

RNDr. Oldřiška Frühbauerová, geoložka Muzea Novojičínska, p. o.

MUDr. a RNDr. h. c. MAURIC REMEŠ, 
PŘÍBORSKÝ RODÁK – LÉKAŘ A PŘÍRODOVĚDEC
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na dvou učitelských ústavech a střední odborné železniční 
škole v Olomouci. 
Remeš se vedle přirozeně lékařských a přírodovědných témat 
věnoval různým historickým tématům a spisovatelské činnosti. 
Rozsahem své literární činnosti se zařadil mezi nejaktivněj-
ší české lékaře té doby. V posledním období svého života se 
zabýval dějinami moravské přírodovědy, dějinami lékařství, 
hudby, olomouckého divadla a nemocnice, dějinami rodného 
města Příbora, Litomyšle, Olomouce. Byl každodenním „stu-
dentem-badatelem“ dnešní Vědecké knihovny v Olomouci. 
Ještě v devadesáti letech vyjížděl se známými autem na výlety 
do širšího okolí Olomouce. 
Mauric Remeš zemřel 19. června 1959 v léčebně ve Dvorcích 
u Moravského Berouna ve věku nedožitých 92 let.

Mauricův otec Bedřich Remeš. 

Mauric Remeš a Emil Hanzelka v den slavnostního otevření krajinského 
muzea v Příboře (1954).

V tzv. Nouzové nemocnici v Salesianu. Remeš sedí uprostřed bohoslovců, kteří 
vykonávali službu ošetřovatelů (1915).

„Cestovatelé“ Mauric Remeš, Valérie Nešverová a Karel Nešvera na pláži 
v Ostende (1909).

Mauric Remeš (uprostřed s hůlkou) s členy vlastivědného kroužku muzea 
před rodným domem v Příboře (1958).

Remešova dcera Marie s manželem Radimem Kettnerem na pracovní cestě 
v Zürichu (1931).

Mauricova matka Amálie Remešová, 
rozená Sklenovská.

Medik Mauric Remeš v době 
vídeňských studií (kolem roku 1890).

Mauric Remeš (vpravo) se starším 
bratrem Bedřichem (1875).
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27. červen byl pro náš Klokočov opět významný. Naše sdru-
žení má dvě stěžejní kulturní události - krmáš, který se koná 
v měsíci září, a ples konaný v plesové sezóně. K těmto dvěma 
akcím bezpochyby můžeme přiřadit další - klokočovské ká-
cení máje a dětský den konaný poslední víkend v květnovém 
měsíci. Tak tomu bylo také v tomto roce 2017....
Od brzkých ranních hodin se započaly přípravy ve vaření 
guláše, palačinek, párků vařených či v rohlíku. Chystalo se 
zázemí pro obsluhu čepovaného piva, prodeje alka či nealka 
nápojů, sladkostí atd. 
Přesně ve 13 hodin se začaly podávat první porce výtečného 
guláše, kterého se nakonec musely pro velký zájem dělat 3 kot-
ly. Takové množství se mimochodem dělá na již zmiňovaném 
krmáši. Po celé odpoledne probíhaly v první části areálu sou-
těže a hry pro děti, kterých bylo 75. Krom nich se nezapojila 
spousta těch nejmenších v kočárcích, 
nebo naopak větších… třeba ze studu. 
Po splnění všech úkolů děti dostaly 
rozmanité odměny. 
V 15 hodin proběhla komentovaná 
ukázka výcviku psů, tzv. AGILITY. Je 
to jakási drezůra všech ras pejsků na 
různých překážkách – od tunelů až 
po slalom. Tato byla opravdu velmi 
zajímavá a žádoucí a děti si mohly na 
vlastní kůži vyzkoušet drezůru. Příští 
rok se těšíme na její opakování. 
Nato ihned následovala dynamická 
ukázka našich tradičních středověkých 
rytířů s mušketami a opravdovým dě-
lem, které vydalo neskutečnou ránu. 
Navíc si mohli návštěvníci vyzkoušet 
vystřelit z  mušket. Času nebylo na-
zbyt a my se museli rychle připravit 
na největší událost dne, a  to kácení 
klokočovské májky. Ta byla poražena 
postaru, pilou dvoumužnou, břichat-
kou. Přesně v 16:59 SEČ se poroučela 

k  zemi, aby mohla být poctivě očesána dětmi i  dospělými 
od pentlí. Vlajku jsme po dohodě vykoupili za sladkosti. Po 
odstrojení byla májka přesunuta a my se vrhli na tradiční pře-
tahování lanem. Děti se už totiž nemohly dočkat a pro velký 
zájem se muselo opakovat. Poté nastoupili dospěláci. Ty jsem 
ovšem musel doslova tahat za ruce, aby i děti mohly spatřit, 
jak jsou na tom se silami jejich tatínkové. Po tomto mači si 
děti nachystaly branky a až do pozdních hodin hrály kopanou. 
K tomu měly po celý den možnost zaskákat si na nafukova-
cím pirátském korábu, kterému v osm večer plánovaně ušel 
vzduch. Tím řízená akce končila a my se mohli v klidu bavit 
u piva a u muziky, kterou měl po celý den na starost „náš“ Petr.
K večeru se začalo ochlazovat a spousta návštěvníků se pře-
sunula k ohništi, kde pokračovala mnohdy veselá konverzace. 
Den se chýlil ke konci a těsně před půlnocí se pomalinku zha-

sínala světla a uklízelo. Prosluněný den 
plný zábavy končil a my se těšíme na 
další shledání – u krmáše. Bývá v pon-
dělí den po příborské pouti, na který 
Vás samozřejmě zveme. Děkujeme za 
Vaši účast na „Kácení májky“!
Chceme zároveň poděkovat všem po-
mocníkům a  ochotníkům, kteří se 
podíleli na bezproblémový průběh 
akce Kácení máje 2017 a  také městu 
Příboru za finanční a jinou podporu.

PS: Jistě jste si všimli, že na hřišti pro-
bíhají jakési stavební práce. Ty jsou 
v  naši režii jak finanční (částečně), 
tak pracovní. Svépomocí budujeme 
zázemí jak pro hosty, tak pro obsluhu, 
a také úschovnu našeho inventáře. Pro-
to prosíme o trpělivost a schovívavost, 
poněvadž vše děláme ve svém osobním 
volnu, kterého moc není. Doufáme, že 
se Vám bude u nás líbit a třeba i du-
ševně nám budete pomáhat.

KLUBY, SPOLKY

Till Karel ml., občanské sdružení Klokočov

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE V KLOKOČOVĚ

Foto: Karel Till ml., reportáž v LTV Příbor, 23. zprávy, http://www.televize-pribor.cz/?clanek=800&kategorie=132
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Letošní Freudův folklórní festi-
val /FFF/ byl ve znamení cimbálové 
muziky Pramínky a  konal se v  naší 
nádherně rozkvetlé piaristické zahra-
dě. Proběhl díky finančnímu příspěvku 
10.000 Kč, za který organizátorka pro-
jektu děkuje Radě města Příbora i všem 
zastupitelům. Bylo velmi prospěšné, že 
kontinuita tohoto účinného propagač-
ního projektu nemusela být přerušena.
Tento příspěvek však nestačil na zho-
tovení avízovaných triček s  logem 
mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ 
SEN - MY DREAM. A tak zástupným 
oceněním byl letos dort ve tvaru Freudovy pohovky, který velmi 
zdařile vytvořila mladá příborská výtvarnice. Chutnal výbor-

ně – kdo přišel na letošní, již 14. ročník 
Freudova folklórního festivalu, to může 
potvrdit….
Srdečný dík za doprovodnou fotografii 
patří paní Olze Valuchové.  
Veliký dík za zdařilý průběh akce pat-
ří rovněž předsedkyni soutěžní poroty 
paní Andreje Peříkové z Ostravy i paní 
učitelce Evě Rečkové ze ZŠ Jičínské, která 
připravila výstavku vítězných prací. Její 
škola poskytovala opět potřebné tech-
nické zázemí pro tuto osvědčenou akci. 

Kontakty: supova.marie@centrum.cz, 
supova.marie@email.cz, mobil: 777 6 5 1856. 

V Local TV Příbor 24. zprávy,  
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=801&kategorie=132

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

FREUDOVA POHOVKA CHUTNALA VÝTEČNĚ

Ostravští sokoli si letos připomínají 75 let od popravy kraj-
ského velení Obrany národa. V Berlíně-Plötzensee byli 24. září 
1942 gilotinováni Arnošt Smetana a  pplk. Edmund Klimek 
z Ostravy, škpt. Ing. Ladislav Mácha z Nové Bělé, ppor. jízd. 
JUDr. Zdeněk Říha z Přívozu, por. Čestmír Rusek z Hulvák a čet. 
František Koutný a por. let. Jaroslav Matěj – oba z Proskovic.    
Obrana národa (ON) vznikla v jarních měsících roku 1939 jako 
důstojnický odboj proti fašistickému Německu. Postupně se do 
ON zapojily tisíce vlastenců včetně sokolů. Stalo se tak i v Mo-
ravské Ostravě a okolí, včetně Příborska.
Členové TJ Sokol Ostrava-Proskovice pod patronací Sokolské 
župy Moravskoslezské a  OblV ČSBS gen. Mikuláše Končic-
kého Ostrava uctili památku těchto vězněných, popravených 
a umučených obranářů a sokolů. V sobotu 27. 5. 2017 tak učini-
li symbolickou Vzpomínkovou cykloštafetou 1939-1942-2017  
do Rožnova p. R. 
Popravení Jaroslav Matěj a František Koutný byli mj. odpověd-
ni za spojení s Brnem, které se tehdy dalo provádět pouze přes 
Beskydy kurýry, hlavně cyklisty (zdůrazněno taky v rozsudku 
smrti 9. 7. 1942). 
Cykloštafety se účastnilo 26 žáků, mužů, žen i seniorů ze čtyř 
sokolských jednot a při své cestě se zastavili rovněž u památníku 
letců v Příboře. Na pietní stěně je rovněž 11 jmen zahynulých 

letců-sokolů, čtyři z nich se zapojili do Obrany národa: pod-
plukovníci Vilém Orlík, Zdeněk Hytka, Jaroslav Kula, Jaroslav 
Hlaváč, Jiří Král, Oldřich Helma, Jan Stanovský a Alois Vávra 
- ten byl v létě 1939 velitelem ON. Por. let. Jaroslav Matěj byl 
popravený, npor. let. Františk Sobotík a por. let. Miroslav Ho-
lomucký  byli umučeni v Mauthausenu. 
U památníku jsme připomenuli i  příborské sokoly Metoděje 
Handschuha, Jana Krampla, Leopolda Krumpolce, Rudolfa Sa-
sína a obranáře Jos. Šajtara, Jos. Rašku nebo Jos. Petroše. 
Štafeta byla ukončena u sochy TGM v Rožnově.

Po roce opět proběhl náš turnaj, který si už u přespolňá-
ků získal přezdívku Klokočovský Wimbledon. Oněm bájným 
kurtům v All-England clubu jsme se letos notně vzdálili. Kvůli 
nepřízni počasí jsme byli nuceni přesunout celý turnaj do tě-
locvičny (poprvé v historii). Nakonec nám přišlo rekordních 
10 přihlášek, avšak právě kvůli přesunu do tělocvičny 3 druž-
stva nedorazila. Kvůli nízkému zájmu o pokročilou kategorii 
jsme ji bohužel museli zrušit. Zbylých 7 družstev se tedy utka-
lo v jedné skupině formátem „každý s každým“.
Na hřištích jste mohli zahlédnout hráče z domácího Příbora, ale 
také z Mořkova, Kopřivnice, Kozlovic, Bílovce či Nového Jičína.
Po zahájení v 9:30 se rozeběhla klání. Využili jsme obě tělocvič-
ny na ZŠ Npor. Loma a díky tomu turnaj ubíhal velice rychle.
V každém zápase se hrály pouze 2 kratší sety do 20 bodů 
a každý míč by proto velmi důležitý. Nepatrně to přidávalo 

na nervozitě. V mezičase mezi zápasy bylo v místním bufetu 
možno zakoupit
pivo, klobásky, či jiné pochutiny.
Po odehrání všech zápasů bylo jasno, družstvo mladších hráčů 
z Klokočova (pod názvem To nechceš) vyhrálo všechny zápasy 
a získalo pohár, který poprvé po letech zůstal doma.

Výsledky:
1) To nechceš (Klokočov)
2) Old boys (Mořkov)
3) Bílovec
4) Klokočov

5) Kozlovice
6) Ten nejlepší tým (Příbor)
7) VC JA (Příbor)

Velice děkujeme městu Příboru za finanční pomoc 
při organizaci turnaje.

PaedDr. Karel Sýkora, člen ČSBS Ostrava

Libor Pustějovský, občanské sdružení Klokočov

ZASTÁVKA U PAMÁTNÍKU LETCŮ 

6. KLOKOČOVSKÝ TURNAJ VE VOLEJBALE
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ZE SPORTU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR  
DOSÁHL V SEZÓNĚ ZNOVU ŘADY ÚSPĚCHŮ

Právě končící sezóna 2016/2017 přinesla našemu Basketbalo-
vému klubu Příbor znovu několik zaznamenání hodných výsledků. 
Díky týmu chlapců U11 trenéra Roberta Bukovjana máme vice-
mistry České republiky, tým kluků věkové kategorie U13 trenéra 
Miroslava Slováka v Ostravě vybojovali titul B mistrovství České 
republiky - na Festivalu v minibasketbalu.
Všichni hráči obou týmů si kromě pochvaly od rodičů a trenérů 
vysloužili i jedno vzácné pozvání. 
Úspěšný tým U11 vedený trenérem Robertem Bukovjanem, který 
obsadil druhé místo na Mistrovství České republiky v Pardubi-
cích, i vítězné družstvo U13 z Festivalu v minibasketbalu v Ost-
ravě Miroslava Slováka přijal v prostorách piaristického kláštera 
v Příboře starosta města Bohuslav Majer a členové rady Mořic 
Jurečka, Ivana Žárská a Igor Vaněk. „Velice rád bych vám pogra-
tuloval k vynikajícímu výsledku a zároveň vám chci poděkovat za 
skvělou reprezentaci města Příbora,“ řekl starosta města. Oba týmy 
dostaly od vedení města za skvělou reprezentaci diplom a navrch 
sladkou odměnu.
Tým U11 Torola Basket Team Příbor: Vít Gabzdyl, Patrik 
Frydrych, Jakub Kött, Jakub Maslaňák, David Domitra, Kryštof 
Masopust, Vilém Gabzdyl, Jan Bordovský, Viktor Ivánek, Jakun Ma-
cek, Filip Wavra, Vojtěch Pustějovský, Lukáš Bělaška, David Straka, 
Michael Beseda, Michal Grozman. Trenér: Robert Bukovjan.
Tým BK Příbor U13: David Dostál, Lukáš Michna, Matěj Kuliha, 
Milan Machala, Marek Slovák, Erik Havel, Daniel Lunda, Jan Hanz-

lík, Michal Slovák, Štěpán Maléř, Adam Ivánek, Vojtěch Kubečka, 
Ondřej Linart a hosté z Ostravy Šimon Pospíšil, Kryštof Tremboš 
a Ondřej Snopek. V sezóně pomáhali týmu také Filip Wavra, Jakub 
Kött, Vít Gabzdyl, Vilém Gabzdyl, Vojtěch Pustějovský, Viktor Ivá-
nek, Jan Bordovský, David Domitra, Marek Koliba, Radim Kadlučka 
a Max Kretschmann. Trenér: Miroslav Slovák.
Ve výborné formě se v závěru sezóny ukázal také tým basketbalistů 
U14. Uspěli v kvalifikaci a od podzimu si zahrají žákovskou ligu 
U15 pro sezónu 2017/2018. 
V prvním kole kvalifikace tým z Příbora vedený Miroslavem Slo-
vákem porazil Zlín 46:43 a podlehl Prostějovu 55:83 a Vyšehradu 
40:48. Do druhého kola tak postoupil ze třetího místa, kde se 
v přímém souboji doma a venku utkali o jedno místo v lize s týmem 
Královští Sokoli z Hradce Králové. Přes úvodní domácí porážku 
o jediný bod 54:55 to nakonec byli příborští kluci, kdo se radoval 
z postupu. 
V odvetě totiž královohradecký celek jasně přehráli 62:48. „Do 
obou kol kvalifikace se zapojilo a bodovalo jedenáct kmenových 
hráčů BK a tři kvalitní posily z ostravských Snakesů. Všichni při-
spěli k postupu kvalitním výkonem. Jelikož třináct ze čtrnácti hráčů 
bude v příští sezóně patřit ještě věkově do kategorie U14 čeká je 
velmi náročná sezóna, ve které budou hrát celostátní ligu jak U14, 
tak i U15. Nyní je proto čeká zasloužený odpočinek po náročné 
a dlouhé sezóně a v srpnu opět do práce. Čeká nás tvrdá dřina, 
abychom v obou soutěžích obstáli se ctí,“ řekl Miroslav Slovák.

KVALIFIKACE. Tým BK Příbor U14 vybojoval pro příští sezónu účast v žákovské lize U15.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

U STAROSTY MĚSTA. Bohuslav Majer přijal v prostorách piaristického kláštera úspěšné týmy U11 a U13.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

… první divadelní vystoupení nově vzniklého příborského 
amatérského divadelního spolku PŘÍDLO (PŘÍborské divaDLO) 
mělo premiéru v sobotu 17. června v Kulturním domě Příbor.
V loňském roce odbor kultury a cestovního ruchu Městského 
úřadu v Příboře vyhlásil KULTURNÍ INKUBÁTOR neboli vý-
zvu s podporou všem, kteří něco umí a chtějí bavit druhé. Jako 
první se přihlásil Jarda Šaman Kostelník, že by měl chuť s naší 
pomocí obnovit příborský amatérský divadelní spolek. A jelikož 
jsme nakloněni všem dobrým skutkům, jeho nápad jsme podpo-
řili a výzvu zpropagovali dále. Začali se pomaličku ozývat další 
zájemci a divadelní spolek byl na světě.
Před necelým rokem 16. září proběhla první schůzka nového sou-
boru a začalo se pravidelně každý pátek zkoušet. Šlo to pomaličku, 
ale nakonec se vyklubala a na divadelní prkna byla uvedena po-
hádka Smítko mezi loupežníky (autor: Jarda Šaman Kostelník).

Nervozita před vystoupením byla tak velká, že by se snad dala 
krájet, ale s prvním otevřením opony vše spadlo a celý divadelní 
spolek zahrál pohádku na výbornou.
Na představení dorazilo 131 návštěvníků, kteří neskrývali nad-
šení a uznání.
Touto cestou bych chtěla poděkovat celému Přídlu - počínaje 
autorem pohádky Jardou Šamanem Kostelníkem přes režisér-
ku Danu Judovou, herce dětské i dospělé, zvukaři a osvětlovači 
Jakubu Nedomovi, až po ty, bez jejichž práce by divadlo nebylo 
tím pravým divadlem, tj. kostymérům, tvůrcům kulis, nápově-
dě, technikům a choreografům.
Velmi si vážím všech, kteří chtějí pobavit druhé, aby alespoň 
na chvíli zapomněli v dnešním ustaraném světě na své starosti, 
a přinést jim tak radost. Klobouk dolů….

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

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

SMÍTKO MEZI LOUPEŽNÍKY

Foto: Stanislava Slováková
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ČTVRTEK 6. až NEDĚLE 9. ČERVENCE 
Kinematograf bratří Čadíků bude letos poprvé promítat v měst-
ském parku v Příboře.

Čtvrtek 6. července se přijďte podívat i  s dětmi na pohádku 
ŘACHANDA o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří 
se neživí vždycky úplně poctivě. 
Hrají: Aleš Bilík, Vladimír Polívka, Denisa Pfauserová, Bolek 
Polívka, Jan Hrušínský, Vilma Cibulková, aj.

V pátek 7. července se bude promítat TRABANTEM DO 
POSLEDNÍCHO DECHU, film o cestovatelské expedici dvou 
žlutých trabantů, polského Fiata, Čezety, Jawy i dvou invalidních 
vozíků. 
Hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Dominika Gawliczková, 
Jakub Koucký, Zdeněk Krátký, aj.

V sobotu 8. července si určitě nenechte ujít TEORII TYGRA, ko-
medii pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, 
které mají zkušenosti s muži.
Hrají: Jiří Bartoška, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla  
Beretová, Jakub Kohák, aj.

V neděli 9. července Vám nabídneme opět komedii VŠECHNO 
NEBO NIC.
Romantická komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví 
a jejich životních eskapádách s muži.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michal Zebrowski, Pawel 
Delag, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, aj.
Filmy se budou promítat ve 21:00 hod. Vstupné je dobrovolné 
a stejně jako každý rok i letos bude výtěžek věnován na charita-
tivní účely.

NEDĚLE 16. ČERVENCE
TANČÍRNA, jak název akce napovídá, bude se tančit. Zveme 
Vás, přijďte si zatančit do Kulturního domu. K poslechu a tanci 
Vám zahraje známá swingovo-jazzová kapela Ladislav von Ko-
kesch LAM TRIO!!! Přijďte si vychutnat sametovou hudbu zlaté 
éry 30. a 40. let 20. století. Začátek v 18:00 hodin, vstupné 50 Kč. 
Moc se na Vás těšíme!

NEDĚLE 23. ČERVENCE
I letos se můžete spolu s námi těšit na vodní hrátky na již tradič-
ní akci PŘÍBORSKÁ LÁVKA aneb DISKOPŘÍBĚH. Již počtvrté 
můžete zdolat lávku nad příborským bazénem na kole, koloběžce či 
tragaču, vyhrát v soutěžích různé ceny, užít si legraci. V doprovod-
ném programu nebudou chybět klauni a spousta veselých aktivit. 
Celou akcí Vás provede Vítek Goršanov. Přijďte se pobavit a zasou-
těžit si, a to v době od 13:00 do 18:00 hodin na příborské koupaliště. 
Těšíme se na Vás!

PÁTEK 28. ČERVENCE
Zveme Vás do piaristické zahrady na akci ZAHRADY V TANCI. 
Již podruhé se můžete učit s lektory HM DANCE salsu a rumbu. 
Začátek v 17:00 hodin.

PŘIPRAVUJEME
1. srpna od 17:00 hod. Hrátky s Tomem, Kulturní dům Příbor, vstup-
né děti 20 Kč, dospělí 50 Kč. Představení plné písniček a klauniád 
s Tomem a jeho lotrovinami, které děti tak milují. S dětmi se podí-
váme nejen do pohádkového světa, ale i za zvířátky.

V sobotu 12. srpna se v městském parku uskuteční ji II. ročník 
REVIVALOVÉHO MINIFESTIVALU. Můžete se těšit na skupi-
ny: TEAM REVIVAL ze Znojma, U2 REVIVAL z Brna a KABÁT 
REVIVAL MORAVA. Začátek v 19:00 hodin.

Stejně jako předešlé roky i  letos se budou v  Příboře ve dnech 
15. – 17. září konat Dny evropského dědictví. K této akci jsme při-
pravili fotografickou soutěž pro děti a mládež do 18 let na téma 
PAMÁTKY MĚSTA PŘÍBORA. Soutěžní fotografie v tištěné po-
době velikosti A4 odevzdejte prosím do 31. srpna 2017 v městském 
informačním centru Příbor. Označte je čitelně jménem a příjmením 
autora, věkem, kontaktním e-mailem a telefonním číslem. Vítězové 
soutěže budou vyhlášeni v průběhu Dnů evropského dědictví 16. září 
2017. Vystavené fotografie budou vystaveny v piaristickém klášte-
ře. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo použít dodané snímky 
k propagačním účelům. Těšíme se na Vaše fotografie.

Změna programu vyhrazena. 
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dob-
ře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ČERVENEC 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Kulturní dům se otřásal v  základech – i  takto by se dala 
s nadsázkou popsat atmosféra na první youtuberské show v Kul-
turním domě v Příboře, která se uskutečnila v pátek 16. června 
od 17 hodin.

Na své si přišli všichni příznivci youtuberů, tj. hlavně naši 
mladí ze základních a středních škol. Do Kulturního domu do-
razili youtubeři PJay, Veronika Spurná, Filmar, David Mrázek 

a Ňákej McCitrón, kteří si s náctiletými povídali o svých začát-
cích, zážitcích a plánech do budoucna. Zpívalo se a tančilo. Celou 
akci uváděl úžasný beatboxer Filip Solčány.

O tom, že akce byla úspěšná a teenagerům se líbila, svědčily 
nekončící potlesky, výkřiky a skandování.

Na závěr akce se každý mohl s youtubery vyfotit a popoví-
dat si osobně.

Pro nás pořadatele bylo 
velmi příjemné vidět vy-
prodané představení právě 
pro tuto teenagerovskou 
věkovou kategorii. Jsme 
rádi, že se líbilo, a  i když 
tomuto žánru až tak ne-
rozumíme, určitě příští 
rok uspořádáme podob-
nou akci znovu – protože 
my jsme tady v Kulturním 
domě pro všechny 

Foto: fotoarchiv youtuberů

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

YOUTUBERSKÁ SHOW V KULTURNÍM DOMĚ



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

KULTURNÍ PROGRAM – ČERVENEC

Sobota 1. července od 8:00 hod. 
PŘÍBORSKÝ SOKOLŠLAP 
IV. ročník rekreační cykloturistické akce. 
Areál sokolovny Příbor. 
Od 15:00 hod. hudba ve stylu country. 

TJ Sokol Příbor, město Příbor 
Sobota 1. července od 19:00 hod. 
BENÁTSKÁ NOC 
Místo konání - zahrada SDH. Vstupné 20 Kč. 
K poslechu a tanci hraje TNT.  

SDH Příbor 
Probíhající výstava do 5. září 
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 
Sobota 8. července od 15:00 hod. 
60 LET OD ZALOŽENÍ SPOLKU ZO ČZS HÁJOV  
Od 15:00 hod. mše svatá v místní kapli.                  
Od 16:00 hod. letní odpoledne na výletišti. 
Hraje cimbálová muzika FCM Radegast. 

ZO Českého zahrádkářského svazu Hájov 
Sobota 15. července od 16:00 hod. 
MYSLIVECKÝ VEČER 
Myslivecká chata Točna Příbor. Vstupné 30 Kč. 
K poslechu a tanci hraje skupina Meteor.  

Myslivecký spolek Příbor I. 
Neděle 16. července od 18:00 hod. 
TANČÍRNA 
K poslechu a tanci Vám zahraje známá 
swingovo-jazzová kapela Ladislav von Kokesch 
LAM TRIO!! Hudba zlaté éry 30. a 40. let                     
20. století. Vstupné 50 Kč. V Kulturním domě.  

město Příbor 
Neděle 23. července od 13:00 hod. 
PŘÍBORSKÁ LÁVKA ANEB DISKOPŘÍBĚH 
Přijďte se pobavit a zasoutěžit na příborské 
koupaliště.  

město Příbor, koupaliště Ricco 
Pátek 28. července od 17:00 hod. 
ZAHRADY V TANCI 
Již podruhé se můžete učit s lektory HM DANCE 
salsu a rumbu. 

město Příbor, HM Dance 
Sobota 29. července od 19:00 hod. 
BENÁTSKÁ NOC 
Místo konání - zahrada SDH. Vstupné 20 Kč. 
K poslechu a tanci hraje METEOR.  

SDH 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 v Příboře 

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 v Příboře 
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 - 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. 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 
Z důvodu rekonstrukce zavřeno do poloviny září. 

 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. 
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VÝZVA 
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ! 

PhDr. Václav Michalička,Ph.D. 

vedoucí pobočky Muzeum Novojičínska,p.o – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře 
 

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy Vyrobeno v Tatře,  

ale tatrovka to není! (24. října 2017 – 30. března 2018) obrací k veřejnosti                   

s žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci dokladů kulturního jevu 

spojeného s prací v podniku Tatra. Jedná se o fenomén výroby rozmanité 

škály předmětů zhotovených mimo pracovní úkoly pro vlastní potřebu              

či potřebu někoho jiného. Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví 

některé z předmětů, které tímto způsobem v podniku Tatra vznikly, aby                

je zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační 

účely. Při prezentaci těchto svébytných artefaktů bude zachována přísná 

anonymita výrobců i těch, kteří předměty zapůjčí či darují.  

Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017. Děkujeme a věříme,   

že se podaří tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat. 
 

Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

Lidická 50, 742 58 Příbor 

Tel.: +420 556 725 191 

E-mail: muzeumpribor@seznam.cz 

 
 

 

POZVÁNÍ NA KULTURU
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ZO Českého zahrádkářského svazu 
 

Hájov Vás srdečně zve na oslavy 
 

u příležitosti 60 let založení spolku, 
 

které se uskuteční 8. července 2017 na výletišti. 
 

 
 
 
 

Program oslav k 60 let založení ZO ČZS Hájov: 
 
 

1. Vzpomínková  mše svatá  v místní  kapli  za  zesnulé 
a živé členy ČZS Hájov v 15:00 hod. 

 

Mši svatou bude sloužit otec Michal Jadavan. 
 
 

2. Slavností schůze (salónek Obecního domu) 15:45 hod. 
 

3. Vystoupení hostů. 
 

4. Předání čestných uznání a upomínkových předmětů 

za 30 let členství ČZS. 

od 16:00 hod. 
pořádá Osadní výbor Hájov ve spolupráci se zahrádkáři 

LETNÍ ODPOLEDNE na výletišti. 

K poslechu a k tanci hraje cimbálová muzika 

FCM Radegast. 
 

Občerstvení zajištěno (kotlíkový guláš). 

Myslivecký spolek Příbor I. 
 

vás srdečně zve na  
 

MYSLIVECKÝ 
LETNÍ VEČER 

  

  který se uskuteční 
  
 

 v sobotu 15. července 
 od 16:00 h  

 

na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“. 
 

K poslechu a tanci hraje skupina 
„METEOR“ 

 

Vstupné 30,- Kč. 
 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
Pro děti připraven  

SKÁKACÍ HRAD ZDARMA.  
 

PRVNÍ CENA SRNEC 
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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! 

 

INZERCE
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INZERCE

Ve dnech 1.7.2017 až 31.8.2017 
proběhne hromadný sběr dat do 
elektronické aukce pro snížení ná-
kladů na topení a ohřev vody. Poté 
společnost Terra Group uspořádá 
pro obyvatelé regionu energetic-
kou soutěž s cílem snížit náklady 
na energie.

Aukce energií jsou dnes již rostou-
cím trendem nejen pro obce a fir-
my, ale i pro domácnosti.

Princip aukce spočívá v síle davu, 
přičemž se sečte spotřeba 2 až 3 
tis. domácností, pro které se ná-
sledně soutěží cena za elektřinu a 
plyn. Cenový rozdíl po aukci činí 
v průměru 30 % oproti nevýhodné 
původní ceně.

Sjednejte si schůzku s našimi spe-
cialisty na úspory, kteří Vám spočí-
tají přesnou úsporu. 

JSME TU PRO VÁS

Marek Oprendek
regionální zástupce pro Moravsko-
slezské Beskydy, tel. 775 884 216.  
E: marek.oprendek@terragroup.cz

Ing. Peter Bonk
specialista pro prognózování vývoje 
trhu, tel. 775 884 217.  

E-mail: peter.bonk@terragroup.cz

Průměrná garantovaná 
úspora domácnosti

    ELEKTŘINA  PLYN
  2 623 Kč/rok 5 915 Kč/rok

 
Pokud máte starou smlouvu, 

úspora může být výrazně vyšší.

9 důvodů proč spolupracovat
 
• Snižujeme výdaje za elektřinu 
  a plyn formou energetických aukcí
• Kompletní servis v oblasti energií
• Vše vyřešíme za vás zcela zdarma
• Zastupujeme klienty, ne dodavatele
• Spolupracujeme s prověřenými 

a důvěryhodnými partnery 
• Distributor zůstává stejný
• Právní služby poskytujeme zdarma
• Sledujeme vývoj na trhu energií
• Desítky tisíc spokojených klientů

Další informace o společnosti Terra 
Group naleznete na našich interne-
tových stránkách nebo u našich zá-
stupců, jejichž kontakty naleznete 
vlevo.

www.terragroup.cz

Oznámení o konání elektronické aukce na energie 
pro obyvatele města Příbor

tel.: 605 054 450, 774 001 959
e-mail: office@rkkostka.cz

www.rkkostka.cz

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, 
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:

•	výkup	Vaší	nemovitosti	za	hotové
•	prodej	za	nejvyšší	možnou	cenu	

na	trhu
•	řešení	EXEKUCÍ,	DLUHŮ	I	DRAŽEB
•	zajištění	stěhování	a	vyklizení	

nemovitosti
•	žádné	skryté	poplatky,	žádné	běhání	

po	úřadech
•	nezávazná	KONZULTACE	
a	tržní	ocenění	ZDARMA
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