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MĚSÍČNÍK
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KVĚTEN 2018FF

Město Příbor se v letošním roce opět přihlásilo do soutěže Zlatý erb, v rámci které se hod-
notí na základě stanovených kritérií nejlepší webová stránka měst a obcí, rovněž i nejlepší 

elektronická služba. Tuto soutěž 
vyhlašuje spolek Český zavináč. 
Odborná porota hodnotí podle 
stanovených kritérií např. povinné 
informace, úřední desku, ovládání 
webu, navigaci, přehlednost strá-
nek, užitečnost elektronických 
služeb atd.
V letošním roce Příbor obsadil 
3. místo za nejlepší elektro-
nickou službu v krajském kole, 
a to za web životního prostředí 
(http://zpo.pribor.eu/). 
Webové stránky by měly sloužit 
jako užitečný komunikační kanál, 
a proto jsme rádi, že jsme získali 
toto ocenění a  že tato elektro-
nická služba poslouží lidem ke 
spoustě zajímavých a užitečných 
informací.

MĚSTO PŘÍBOR
OBSADILO 3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2018

za nejlepší elektronickou službu v krajském kole
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V Local TV Příbor 15. zprávy s premiérou 7. 4. 2018, www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková 
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

75. schůze RM v  termínu dne 4. dubna 2018 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Určila byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě č.p. 291 na ul. Místec-

ké, Příbor k  sociálnímu účelu a  pověřila odbor sociálních 
věcí Městského úřadu Příbor k přidělování uvolněného bytu 
žadatelům v tíživé sociální a bytové situaci na dobu určitou.

- Uložila zveřejnit na úřední desce výzvu ke zpracování 
nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu na  stavební 
práce s  názvem „Rekonstrukce chodníků na ul.  Svato-
pluka Čecha“.

- Uložila zveřejnit na úřední desce výzvu ke zpracování 
nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu na  stavební 
práce s názvem „Oprava komunikací v Příboře“.

- Vzala na vědomí zprávu o  zveřejnění výzvy vlastníkům 
k  převzetí opuštěné věci – most přes vodní tok Klenos na 
pozemku parc. č. 820/3 v k. ú. Klokočov u Příbora.

- Schvaluje přidělení finanční částky ve výši 5.000 Kč ze spo-
lečnosti ASOMPO, a. s., na reklamu organizaci Muzeum 
Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/2 Nový 
Jičín, IČ 00096290.

- Schválila smlouvu mezi městem Příborem a  společností 
ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o., Ostravská 327/54, Opava 
v předloženém znění. (Rekonstrukce elektroinstalace U Ta-
try 1483-1485).

- Jmenovala v  souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o  náležitostech konkurzního řízení a  konkurzních komisí, 
ve znění pozdějších předpisů, KONKURZNÍ KOMISI na ob-
sazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace 
Školní jídelny Komenského, Příbor, ul.  Komenského č.  p. 
458. 

- Uložila zajistit činnost komise při konkurzním řízení 
na  obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové 
organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul.  Ko-
menského čp. 458 v  souladu s  ustanovením §  4 a  násl. 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů. 

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

- Schválila v  souladu s  Čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem 
bytů ve vlastnictví města Příbora převedení částek, o  které 
vítězné nabídky na pronájem obecních bytů za  podmínky 
přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního zá-
vazku na předmětných bytech, na umoření obtížně vymaha-
telných pohledávek po bývalých nájemnících obecních bytů.

- Schválila darovací smlouvu v předloženém znění uzavřenou 
mezi městem Příborem a Nadačním fondem GAUDEAMUS 
se sídlem Nerudova 7, 350 02 Cheb, IČ 25228633, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč 
na  podporu organizace XXVII. ročníku Dějepisné soutěže 

studentů gymnázií z ČR a SR, která se uskuteční v roce 2018 
v Chebu.

- Schválila Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města 
Příbora č. 1 s účinností od data 05.04.2018.

- Schválila pořadí žadatelů o  pronájem obecního bytu č.  20, 
U Tatry 1484 v Příboře, za podmínky přistoupení k dluhu se-
stupně od nejvyšší nabídky přistoupení k dluhu.

- Rozhodla pronajmout byt č. 20, U Tatry 1484 v Příboře, o ve-
likosti 1+1, panu <anonymizováno>, za nabídku přistoupení 
k dluhu ve výši 151.500 Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vzít na vědo-
mí Zprávu o  stavu pohledávek města a  jeho organizací 
k 31.12.2017.

- Schválila umístění prodejního pultu v  podloubí náměstí na 
úrovni domu č. p. 9.

- Schválila podobu prodejního pultu dle předloženého obrazo-
vého materiálu.

- Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příbo-
ře“ společnost Severomoravská stavební společnost, s. r. o., 
Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 471 53 849.

- Schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Bezba-
riérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“ mezi městem 
Příborem a  společností Severomoravská stavební společ-
nost, s. r. o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 
IČ 471 53 849, za cenu 2.916.277,94 Kč bez DPH.

- Schválila poskytnutí peněžní náhrady ve výši 230 Kč p. <an-
onymizováno>, na pokrytí nákladů na opravu poškození 
střechy zahradní pergoly, které bylo způsobeno větvemi lípy 
rostoucí na pozemku parc. č.  3281/17 ve vlastnictví města 
Příbora. Úhrada bude provedena z  §  3745- Péče o  vzhled 
obce a veřejnou zeleň.

- Schválila aktualizaci „Systému náležité péče“ hospodářské-
ho subjektu města Příbora, uvádějícího poprvé na vnitřní trh 
dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu.

- Schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Příbo-
rem a Kočky Bohumín, z. s., Ostravská 84, 735 51 Bohumín, 
IČ 02641887, o poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč 
za účelem podpory činnosti spolku v  předloženém znění 
z § 3745 rozpočtu.

- Schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 372/2017 
na dodávku stavebních prací s  názvem  „Stavební  úpravy 
radnice – 1. ETAPA obnova fasády“ mezi městem Příborem 
a společností FICHNA - HUDECZEK, a. s., Opavská 535/17, 
747 18 Píšť, IČ 27765857, ve znění návrhu předloženého 
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu, který 
rozděluje rozpočet stavby na tzv. uznatelné a neuznatelné ná-
klady z pohledu dotace.

- Nesouhlasila s využitím pozemků města Příbora, a  to parc. 
č. 3188 a 3189 k. ú. i obec Příbor a částí pozemků v k. ú. i obec 
Příbor parc. č. 3190 (o výměře 3364 m²), parc. č. 3191/1 (o 
výměře 887 m²), parc. č. 3191/2 (o výměře 487 m²) jako plo-
chu pro zařízení staveniště v rámci stavby „Silnice R 48 Rybí 
– MÚK Rychaltice“.

- Souhlasila na základě žádosti obce Skotnice s vyhlášením ná-
lezu psa v obci Skotnice v městském rozhlase Příbor.



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

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

28. zasedání ZM v termínu dne 21. března 2018 projednalo 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1, v předloženém znění, 

ke smlouvě č. NJD-205-13-58-KU ze dne 04.11.2013, upra-
vujícího způsob majetkoprávního vypořádání po dokončení 
stavby „Lávka pro pěší a  cyklisty přes obchvat silnice I/58“ 
mezi investorem stavby městem Příborem a vlastníkem po-
zemků dotčených stavbou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle.

- Souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy, v předloženém znění, 
pro odkoupení nemovitostí – pozemku parc. č. 1394, jehož 
součástí je budova č.  p. 54 a  pozemku parc. č.  1395/1, od 
manželů <anonymizováno>.

- Neschválilo prodej pozemku parc. č. 1320/7 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 141 m2 v k. ú. a obci Příbor.

- Schválilo prodejní cenu nemovitostí v  lokalitě Za školou 
Npor. Loma odvozenou ze všech vynaložených nákladů na 
přípravu lokality ve výši 100 Kč/m2 u částí pozemků dotče-
ných ochranným pásmem VVN a  1  090  Kč/m2 u  pozemků 
a  jejich částí bez dotčení ochranným pásmem. K těmto ce-
nám bude připočtena DPH v zákonné výši.

- Stanovilo jako způsob prodeje nemovitostí v lokalitě Za ško-
lou Npor. Loma  formu veřejného licitačního řízení.

- Schválilo rozdělení předmětu prodeje nemovitostí na právo 
stavby dle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb. a samotný pozemek, 
v poměru 9 : 1 z konečné kupní ceny.

- Schválilo „Manuál regulativů zástavby Lokality Za školou 
(Z43)“, v předloženém znění, stanovující podmínky pro rea-
lizaci staveb v lokalitě.

- Uložilo zpracovat pravidla pro prodej nemovitostí v Lo-
kalitě Za školou (Z43), se zapracováním kalkulací, postu-
pů a zásad, vycházejících z usnesení 28/06/5/1, 28/06/5/2, 
28/06/5/3 a 28/06/5/4.

- Schválilo rozpočtové opatření č.  1 rozpočtu města Příbora 
na rok 2018 v členění finančních částkách dle předloženého 
materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 1.

- Vzalo na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města 
Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 1:

Příjmy 196 093,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schvále-
nému rozpočtu města Příbora 
na rok 2018 o 2 501,00 tis. Kč

Výdaje 286 844,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schvále-
nému rozpočtu města Příbora 
na rok 2018 o 49 966,00 tis. Kč

Finan-
cování

  90 751,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schvále-
nému rozpočtu města Příbor 
na rok 2018 o 47 465,00 tis. Kč

- Schválilo uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě o  úvěru 
č.  11156/16/LCD ze dne 13.02.2017  mezi bankou Česká 
spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ  140 00 a  klientem městem Příborem, Příbor, náměs-
tí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování 
projektu pod názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 
na ulici Jičínské v Příboře“  za podmínek uvedených v před-
loženém znění dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/
LCD ze dne 13.02.2017.

- Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření 
dodatku č.  1 ke smlouvě o  úvěru č.  11156/16/LCD ze dne 
13.02.2017.

- Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru č. 0317727419“ s po-
skytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru 
ve výši 5 000 000,00 Kč mezi bankou Česká spořitelna, a. s., 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a kli-
entem městem Příborem, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 
19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod názvem 
„Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Pří-
boře“ s datem splatnosti úvěru k 20.12.2024 a s pohyblivou 
úrokovou sazbou, která se skládá z referenční sazby 1-mě-
síční PRIBOR a  marže v  pevné výši 0,11% ročně a  dále za 
podmínek uvedených v předloženém znění smlouvy o úvěru 
č. 0317727419.

- Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření 
„Smlouvy o úvěru č.0317727419“ s poskytnutím peněžních 
prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč.

- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční 
podpory na činnost a provoz pro rok 2018 žadatelům veřej-
nou finanční podporu na činnost a provoz následovně: 

P. Č. NÁZEV ŽADATELE SCHVÁLENÁ  
ČÁSTKA (v Kč)

1 Academia Via Familia z. s. 32 713

2 Basketbalový klub Příbor z. s. 301 348

3 BAV klub Příbor, středisko volného 
času, s. r. o. 162 913

4 Bc. Jan Tyllich, DiS. 55 435

5 FK PRIMUS Příbor z. s. 136 739

6 Junák - český skaut, středisko Příbor, 
z. s. 73 678

7 Kynologický klub Příbor 24 391

8 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Hájov 61 304

9 Společnost přátel Dechového orchest-
ru mladých 91 478

10 Svaz tělesně postižených v České re-
publice z. s. místní organizace Příbor 35 496

11 Tělocvičná jednota Sokol Příbor 226 826

12 Tělovýchovná jednota Příbor z. s. 352 870

13 Tenisový klub Příbor, z. s. 82 070

14 Základní umělecká škola, p.o. Příbor 109 739

Celkem 1 747 000

- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční 
podpory materiálně technické základny pro rok 2018 žada-
telům veřejnou finanční podporu na materiálně technickou 
základnu následovně: 

P. Č. NÁZEV ŽADATELE SCHVÁLENÁ  
ČÁSTKA (v Kč)

1 Myslivecký spolek Příbor I. 74 530

2 Tělocvičná jednota Sokol Příbor 480 100

3 Tělovýchovná jednota Příbor 363 109

Celkem 917 739
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- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2018 žadatelům veřejnou fi-
nanční podporu na sociální služby následovně: 

P. Č. NÁZEV ŽADATELE SCHVÁLENÁ  
ČÁSTKA (v Kč)

1 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště 
Příbor, identifikátor sociální služby: 2783752)  67 913   

2 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. (Osobní asistence Novojičínsko, identifikátor sociál-
ní služby: 8796301)  32 435   

3 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě (Pečovatelská služba Příbor, identifikátor sociální služby: 9602799)   700 000   

4 Charita Frýdek-Místek (Domov se zvláštním režimem, identifikátor sociální služby: 6230469) 38 870   

5 Seniorcentrum OASA s.r.o. (Domov pro seniory, identifikátor sociální služby: 3411698) 17 000   

6 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. (Azylový dům, identifikátor sociální služby: 1671610) 0   

7 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. (Odlehčovací služba, identifikátor sociální služby: 2012478) 176 782   

Celkem 1 033 000   

- Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a veřejném pořádku na území města Příbora za rok 2017.
- Vzalo na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti investičních akcí města Příbora v roce 2018.
- Schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR pro rok 2018.

- Delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,  jako zástupce 
obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., místostarostku Příbora.

- Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hro-
madě konané v pátek dne 25.05.2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné  
hromadě společnosti ASOMPO, a. s., konané za tuto řádnou valnou hromadu.

- Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to 
konkrétně a výhradně panu Ing. Bohuslavu Majerovi, starostovi Příbora.

- Žádost o souhlas s provozováním soukromé základní školy na území města - nebylo přijato usnesení.
- Schválilo podobu funkčního a provozního rozložení ploch areálu městského koupaliště.
- Schválilo zadání projektové dokumentace ve dvou etapách a to:
  ETAPA I. - Prostor nové odstavné plochy pro vozidla s návazností na nové umístění vstupu pro pěší a oplocení areálu koupaliště 
  ETAPA II. - Nové uspořádání areálu městského koupaliště s doplněním vodních atrakcí
- Vzalo na vědomí informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace.

Zpracováno dne: 16. dubna 2018
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S blížícími se volbami do obecních samospráv je vhodné si 
připomenout základní informace k jejich fungování.

Co to je obec (za stanovených podmínek město)?
Obec je společenství občanů na vymezeném území, které samo 
spravuje své záležitosti. Pečuje o všestranný rozvoj svého území 
a o potřeby svých občanů jako celku, nikoliv jednotlivců. Při plnění 
svých úkolů chrání veřejný zájem, čímž se má na mysli to, že při 
činnosti obce má být respektován nejen čistě lokální zájem, ale též 
širší veřejný zájem. Obec má na jedné straně postavení v soukro-
moprávních vztazích podobné jako každá jiná právnická osoba, 
tj. vlastní majetek a nakládá s ním, vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. V této souvis-
losti se hovoří o tzv. samostatné působnosti. Ovšem na rozdíl od 
soukromých právnických osob má určitá omezení při nakládání 
se svým majetkem. Musí jej využívat účelně, hospodárně a trans-
parentně.
Mimo to vykonává obec také činnosti, které jsou jí stanoveny 
zákony, tj. činnosti, kterými vykonávají část úkolů veřejné správy. 
Hovoří se zde o tzv. přenesené působnosti obce. (Centrální státní 
moc je částečně přenesena do regionů na obce). V tomto posta-
vení obce vystupují jako orgán státní správy. Výkon přenesené 
působnosti je na obce rozdělen do třech úrovní:
• Základní, kterou mají všechny obce bez ohledu na velikost. Pro 

příklad lze uvést pravomoc vydat tržní řád či zpoplatnit obecné 
užívání místních komunikací. 

• Obce s pověřeným úřadem, které vykonávají přenesenou působ-
nost nejen na svém území, ale i území jiných obcí (např. úkoly 
registračního úřadu u voleb do zastupitelstev obcí). 

• Třetí úrovní přenesené působnosti jsou obce s rozšířenou pů-
sobností vykonávající působnost i na území obcí s pověřeným 
úřadem. Tyto obce vznikly v souvislosti se zrušením bývalých 
okresních úřadů, kdy část jejich působnosti byla převedena 
na obce s rozšířenou působností a část na krajské úřady (např. 
činnost živnostenského úřadu, registru vozidel a řidičů).

Orgány obce
Jelikož obec představuje množství osob, není účelné, aby všichni 
občané obce pokaždé rozhodovali o záležitostech obce jednotlivě. 
Proto se každé čtyři roky konají volby do obecních zastupitelstev, 
kde občané obce volí své zástupce do nejvyššího orgánu obce, 
tj. zastupitelstva. K pravomocím zastupitelstva patří nejvýznam-
nější záležitosti, jako např. schvalování rozpočtu, zřizování práv-
nických osob, rozhodování o převodu nemovitostí, volba členů 
rady obce, starosty a místostarosty a mnoho dalších.

Zpravidla ve větších obcích a zejména ve městech funguje další 
orgán obce, kterým je rada. Pokud bychom srovnali řízení státu 
s řízením obce, lze s jistou nepřesností říci, že zastupitelstvo obce 
lze srovnat s parlamentem státu a radu obce s vládou. Je to tedy 
orgán výkonného charakteru, který např. zabezpečuje hospodaření 
obce podle schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměstnanců 
obce zařazených do obecního úřadu a schvaluje organizační řád 
obecního úřadu. Je složena z členů zastupitelstva včetně starosty 
a místostarosty. V obcích, kde se rada nevolí, je její působnost 
rozdělena na zastupitelstvo a starostu.

Jedním z nejviditelnějších orgánů obce je starosta volený z řad 
členů zastupitelstva, jehož zastupuje místostarosta. Jeho prvořadá 
funkce spočívá v zastupování obce navenek a projevování vůle 
kolektivních orgánů obce vůči subjektům stojícím mimo obec 
(např. podpisy smluv a předpisů obce). Faktické rozhodování za 
obec je u starosty téměř vyloučena, neboť plní vůli zastupitelstva 
nebo rady. Faktické rozhodování je posíleno u obcí, kde nepůsobí 
rada, kde její výkonnou funkci vykonává starosta. Rozhodovat je 
starosta také oprávněn v případech, kdy je k dané věci zmocněn 
zastupitelstvem nebo radou.

Konkrétní úkony za obec vykonávají kromě starosty a místostarosty 
také zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Ten je dalším 
orgánem obce. Obecní úřad plní zejména úkoly zastupitelstva nebo 
rady a vykonává přenesenou působnost obce, kterou jí svěřují záko-
ny. V čele obecního úřadu je starosta. U obcí s pověřeným obecním 
úřadem a obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností se zřizuje 
funkce tajemníka obecního úřadu. U ostatních obcí je tato funkce 
nepovinná. Tajemník je vedoucím obecního úřadu odpovědným za 
plnění jeho úkolů. Obecní úřad se může dělit na odbory a oddělení.

Zastupitelstvo obce je oprávněno zřídit obecní policii, která je 
posledním z možných orgánů obce. Obecní policii řídí starosta 
nebo jiný pověřený člen zastupitelstva.  

Kromě orgánů obce zná právní úprava také orgány zastupitelstva 
a rady. Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní 
orgány výbory. Povinně zřizovaným výborem je vždy fi nanční výbor, 
provádějící zejména kontrolu hospodaření s majetkem a fi nančními 
prostředky, a výbor kontrolní. Ten kontroluje plnění usnesení zastu-
pitelstva a rady a dodržování právních předpisů ostatními výbory 
a obecním úřadem, případně plní další úkoly zastupitelstva. Rada 
může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. 

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že obecní zřízení má 
v našem právním systému pevné a nezastupitelné místo, proto by 
občané měli znát alespoň základy jeho fungování.

JUDr. Rostislav Michálek, Městský úřad Příbor

INFORMACE

FUNGOVÁNÍ OBECNÍ SAMOSPRÁVY

UPOZORŇUJEME OBČANY MĚSTA NA VYDÁNÍ NOVÝCH PRAVIDEL
Zásadní změna v novelizovaných pravidlech se týká výměny bytů. Zažádat o souhlas s výměnou bytů je možné pouze 
u bytů ve vlastnictví města o velikosti 1+1 a 2+1. Větší byty budou pronajímány na základě nejvýše nabídnutého smluv-
ního nájemného za m2/měsíc. Další změny se týkají doby, na kterou budou uzavírány nové nájemní smlouvy apod.
Podrobné informace najdete na webových stránkách města pod odkazem Bytová problematika (lišta s Užitečnými od-
kazy vpravo) nebo vám je poskytnou na odboru bytového a nebytového fondu a  na odboru rozvoje města MÚ Příbor. 
Odkaz: http://rodina.pribor.eu/bydleni/mestsky-bytovy-fond/

NOVÁ PRAVIDLA PRO PRONÁJEM BYTŮ ve vlastnictví města Příbora
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě do-
sáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškol-
nímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povin-
nost předškolního vzdělávání dítěte. Nesplnění této povinnosti 
ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho 
právních povinností, resp. za přestupek dle školského zákona, 
za který lze uložit pokutu.

Povinné předškolní vzdělávání se pro školní rok 2018/2019 
vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a na 
děti s odkladem povinné školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany 
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle 
než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, 
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále 
se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na cizince, kteří jsou 
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo pře-
chodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 
mezinárodní ochrany. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlu-
bokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní do-
cházky v pracovních dnech a je stanoveno v rozsahu 4 hodiny 
denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech 
školních prázdnin. Dítě má rovněž právo vzdělávat se v mateřské 
škole po celou dobu provozu. 
Mateřská škola ve Školním řádu stanoví podmínky uvolňování 
dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu do-
kládání jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení 

důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak musí učinit 
nejpozději do tří dnů od vyžádání. Dále mateřská škola ve svém 
Školním řádu stanoví začátek doby vzdělávání a další informace 
o podmínkách povinného předškolního vzdělávání.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři 
další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání 
- individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez 

pravidelné denní docházky do mateřské školy,
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě 

přípravného stupně základní školy speciální,
- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, 

ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní do-
cházky.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativ-
ních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to 
oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději 
tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě 
začít povinně vzdělávat, tzn. do konce května.

Povinnost obce je stanovit vyhláškou školské obvody spá-
dových mateřských škol, které zřizuje. Do spádové školy jsou 
přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě 
cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu nebo 
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše po-
voleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou 
města, která vymezuje školské obvody jednotlivých spádových 
mateřských škol, není zároveň dotčeno právo rodičů na výběr 
školy. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel 
školy. Přednostní přijímání dětí do spádové mateřské školy 
se týká nejen dětí předškolních, ale i dětí, které před začát-
kem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku  
věku.

V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. a Obecně závaznou 
vyhláškou města Příbora č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody 
spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor, se uskuteční

Z Á P I S 
k předškolnímu vzdělávání a povinnému předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2018/2019, který se bude konat 

ve středu 9. května 2018 - od 8:00 do 15:30 hod. 
v mateřských školách:  

 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ 
Zápis do MŠ Kamarád se bude konat pouze  

   v mateřské škole na ul. Frenštátské!
 
 

 „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,  
příspěvková organizace“ 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 se vztahuje  
na děti, které dosáhnou pátého roku věku k 31. 8. 2018  

a na děti s odkladem povinné školní docházky. 

U zápisu předložte:
- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

  
Podrobné informace zápisu k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny ve školách, na 
webových stránkách škol a informaci o stanovených školských obvodech mateřských

škol najdete také na webových stránkách města na adrese www.pribor.eu


                                                          
                                                                                                            Město Příbor

MĚSTO PŘÍBOR 
 

Obecně závazná vyhláška města Příbor č. 1/2018, 
kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol  

zřízených městem Příbor 
 

Zastupitelstvo města Příbor se na svém zasedání dne 01.02.2018  usnesením č. 27/8/4/1 usneslo vydat 
na základě ustanovení  § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích                   
(obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
Čl. 1 

Stanovení školských obvodů 
 

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Příbor se stanovují takto: 
 

a) školský obvod Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace 
tvoří: 
ulice 9. května, Boženy Němcové, Dr. Čejky, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Kubínova, Lesní, 
Lomená, Luční, Místecká č.p. 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, 1109, 1110, 1112, 1114, 1115, 1117, 
1118, 1121, 1123, 1126, 1633, Mlýnská, Myslbekova, nábřeží Rudoarmějců č.p. 839, 887, 888, 
897, 1514, 1515, 1517, Osvobození, Pionýrů, Říční, Sadová, Školní, Tovární, U Tatry, Zahradní, 
Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov. 

 
b) školský obvod Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 tvoří: 

ulice Alšova, 28. října, Bezručova, Bonifáce Buska, Březinova, Čs. armády, Dukelská, Dvořákova, 
Erbenova, Etzlova, Frenštátská, Freudova, Fučíkova, Gagarinova, Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, 
Josefa Hory, Josefa Rašky, Juráňova, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kamenná, Kašnice, 
Komenského, Kpt. Jaroše, Krátká, Křivá, Leoše Janáčka, Lidická, Mánesova, Masarykova, 
Místecká č.p. 35, 37, 38, 39, 40, 41, 255, 256, 257, 258, 259, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 
292, 294, 295, 296, 298, 299, 472, 567, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, Na 
Valše, nábřeží Rudoarmějců č.p. 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 
Nádražní, náměstí Sigmunda Freuda, Nerudova, Nová, Npor. Loma, Okružní, Oldřicha Helmy, 
Ostravská, Palackého, Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Politických vězňů, Remešova, Řehoře 
Volného, Sládkova, Smetanova, Stojanova, Sušilova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, 
Štefánikova, Štramberská, Švédská, Švermova, Tržní, Tyršova, U Brány, Úzká, Větřkovská, 
Viznarova, V Kopci, Vrchlického, Wolkerova, Zámečnická, Žižkova, místní část Prchalov.  

 
Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových 
mateřských škol zřízených městem Příbor ze dne 28.03.2017. 

 
Čl. 3 

Závěrečné ustanovení 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
   

Ing. Bohuslav Majer, v.r. Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r. 
 starosta místostarostka 
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Vážení občané, 
úvodem pár slov o smyslu třídění, neboť dosud někteří mají 
mylný názor, že třídění nemá smysl a stejně většina odpa-
du končí na skládkách. Takhle to není, to je výmluva těch, 
kterým se třídit nechce. Přitom to není nijak složité, i děti 
rády třídí.
Hlavním cílem je umisťovat co nejméně odpadu do černých 
nádob. Svoz směsného komunální odpadu (černé popel-
nice a kontejnery) je nejdražší, náklady města na jeho likvi-
daci činní cca 2 000 Kč za tunu. Tato cena bude v dalších 
letech narůstat s omezením možnosti skládkování. Prakticky 
jedinou cestou, kterou se do budoucna můžeme ubírat, je 
vytvoření prostředí pro lepší recyklaci a další např. energe-
tické využívání odpadů. V České republice 72 % obyvatel 
aktivně třídí odpad a v systému EKO-KOMu, do něhož 
je naše město zapojeno, bylo celkem v roce 2016 využito 
a zrecyklováno 77 % všech obalů.
Proč třídit? Jednak tím snižujeme zatížení životního 
prostředí a dáváme možnost dalším generacím nežít mezi 
skládkami, ale v čistém a různorodém prostředí. Příroda No-
vojičínska skýtá stále mnohé původní druhy živočichů i rost-
lin v jiných oblastech již dávno vymizelé. O to víc bychom 
ji měli chránit a nezatěžovat zbytečným odpadem. Dalším 
podstatným smyslem třídění je šetření surovinových zdro-
jů. Sklárny, výrobci plastových produktů (např. kompostérů, 
které byly nedávno rozdány mezi občany našeho města), 
papírny a mnozí další dennodenně dokazují, že odpadní 
materiál je pro ně cennou surovinou, díky níž nejsou nuceni 
dále ekologicky zatěžovat naše životní prostředí.
Pokud budete předcházet vzniku odpadů a nekupovat věci 
na jedno použití, úsporu pocítí i vaše vlastní peněženka. 
Nezanedbatelné je finanční hledisko v rozpočtu města. Ná-
klady za svoz barevných nádob (modré - papír, žluté - plasty, 
zelené – sklo, dále bílé - textil, červené - elektro) jsou nižší 
než finanční odměny a bonusy, které město dostává za vytří-
děný odpad od společností, pro něž je surovinou k dalšímu 
zpracování. Jinými slovy – vytříděný odpad vhozený do 
modrých, žlutých, zelených, červených i bílých kontejnerů 
nijak nezvyšuje poplatek pro občany, naopak přispívá 
k jeho snižování a možnostem města tyto prostředky vy-
užívat k rozšiřování či úpravě svozových míst, propagaci 
třídění odpadu apod. Náklady na svoz bioodpadu v hnědých 
nádobách jsou rovněž výrazně nižší než za směsný odpad 
v černých kontejnerech a popelnicích.
Rozeberme složení komunálního odpadu běžně vznika-
jícího v domácnostech: nejvíce je obalů, tedy igelitových 
sáčků či jiných většinou plastových nádobek jako kelímky, 
které stačí zlehka vypláchnout, pomačkat a dát do žluté 
tašky. Pak jsou tu papíry, do nichž se potraviny balí. Kartony 
a papírové etikety umístíme do modré tašky. Sýry či salámy 
jsou baleny někdy přímo v plastu, jindy mívají dvě vrstvy, 
které je možno snadno oddělit a papír i plast uložit zvlášť. 
Jiné potraviny se prodávají ve skleněných nádobkách. I tam 
je možno u většiny rozumných výrobců sundat papírovou 
etiketu a vypláchnuté sklo umístit do zelené separační ná-
doby. Nápoje bývají v plastu, nápojových kartonech nebo 

plechovkách. Opět stačí troškou vody vypláchnout (není 
to nezbytné), sešlápnout a všechny tři druhy obalů dát do 
žluté tašky. Tamtéž mohou končit plechovky od potravin, 
hřebíčky, sponky či jiné kovové předměty. 

Občas vyhazujeme již nepotřebný textil, na ten jsou po městě 
rozmístěny velké bílé kontejnery. Do nich mohou přijít i boty 
či jiné oděvní doplňky, jako jsou kabelky, tašky či hračky 
k dalšímu využití. Také bytový textil, jako záclony, ubrusy, 
povlečení či deky. Pokud se pokazí menší elektrospotřebič, či 
přestanou fungovat baterie, s tím se, prosím, projděte k nej-
bližšímu červenému kontejneru na elektro, do technických 
služeb, prodejny elektro nebo na úřad, kde najdete i krabici 
na zářivky, výbojky a úsporné žárovky, LED světelné zdroje. 
Tyto elektroodpady do komunálu skutečně nepatří, obsa-
hují totiž rtuť a jiné nebezpečné látky a navíc jsou bohatým 
zdrojem prvků, které jinak musíme pracně dobývat a při 
těžbě silně narušovat naši přírodu. Nábytek či jiné dřevo 
se nevyhazuje často, 2x ročně bývají po městě rozmístěny 
velkoobjemové kontejnery, kam tohle patří. Mimo tyto časy 
a místa je nezbytné zajet do sběrného dvora, který v Příboře 
funguje na Štramberské ulici. Tamtéž je možno vozit velké 
elektrospotřebiče, použité oleje, stavební či nebezpečný od-
pad – jako např. nádoby od barev či jiných chemikálií. 

Bioodpad, jehož třídění do hnědých nádob opakovaně zdů-
razňujeme (ve větším množství je možno bioodpad zavézt 
přímo na kompostárnu), zaujímá v komunálním odpadu vel-
ký podíl, protože je díky vysokému podílu vody v biohmotě 
těžký, takže za něj hodně platíme. Také zbytečně ztrácíme 
cennou surovinu, kterou bychom mohli na kompostárně 
přeměnit v kompost a následně využít na rekultivace, par-
kové úpravy či oživení trávníků.

Praktické rady pro třídění odpadů v domácnostech: v do-
mácnostech se vyplatí krabice (taška nebo jiná nádoba) 
na papír a plast v kuchyňské lince případně pod ní, v byto-
vých domech nebo rodinných domech s více domácnostmi 
je možno umístit v suterénu domu společné nádoby – tře-
ba velké tašky (pytle) na papír, plasty a sklo, vynášet 1-2x 
týdně dle potřeby. U bytových domů je vynášení možno 
spojit s povinnostmi v rámci pravidelného týdenního úklidu, 
např. pokud úklid zajišťuje externí firma, tak zapracovat 
do smluvních podmínek. Na bioodpad z domácnosti stačí 
v kuchyni (případně na balkoně) miska či jiná nádoba, po 
naplnění vynést do hnědé popelnice či hnědého kontejne-
ru. Třiďte i malé kousky, když to budete dělat opakova-
ně a dlouhodobě, bude z toho objemově i váhově značné 
množství vytříděného odpadu. A když to udělá každý z osmi 
a půl tisíce občanů města …. Třídění opravdu není časově 
ani prostorově náročné.

Hodnocení: abyste se dozvěděli, jak dobře třídíte běžný od-
pad vzniklý ve vaší domácnosti a jak jste na tom v porovnání 
s ostatními, stačí jednoduchá metoda. Zvažte nevytříděný 
odpad, který během 1 kalendářního týdne vyhazuje-
te do černé popelnice či kontejneru. Hmotnost tohoto 
nevytříděného odpadu v kilogramech podělte počtem 
osob ve vaší domácnosti. A pak už je to jak ve škole – když 
je výsledek (v kg/1 osoba/1 týden):
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Pokud jste si od města Příbora zapůjčili kompostér, můžete si bezplatně vyzvednout informační brožurku s návodem 
na kompostování na Městském úřadě Příbor, odboru rozvoje města, kancelář ŽP. 13a (budova radnice, 2. patro). 

INFORMACE OBČANŮM  KOMPOSTÉRY

V Příboře jsou dva červené kontejnery na drobné elektro 
V České republice funguje organizovaný zpětný odběr 
starých elektrospotřebičů již od roku 2005. Za tuto dobu 
si recyklace elektroodpadu vymohla poměrně dobré po-
stavení a většina občanů již dbá na ekologickou recyklaci 
objemnějších spotřebičů. Třídění drobného elektra však 
stále představuje značný problém. Malé přístroje končí 
v běžné popelnici mnohem častěji než větší druhy elekt-
rospotřebičů, vytřídí se jich sotva 25 %. 
Společnost ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem 
a recyklací, se snaží třídění zjednodušit, a proto pro občany 
vytvořil unikátní červené kontejnery na drobný elektro-
odpad a baterie – další barevnou nádobu umístěnou vedle 
modrého, zeleného a žlutého kontejneru na tříděné odpady. 
V Příboře jsou již dva. 
Červený kontejner na drobné elektro je evropský unikát. Spo-
lečnost ASEKOL je postupně zaváděla od roku 2007, nyní jich 
je po celé České republice již téměř 3400. 
A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné 
spotřebiče a  baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalku-
lačky, elektronické hračky apod. V tomto ohledu jsou lidé 
limitováni jen rozměrem vhozového bubnu, který činí 40 
x 50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné 
žárovky, televize či monitory (ty vyžadují speciální za-

cházení) a  velké spotřebiče, 
které se do kontejneru prostě 
nevejdou. Ostatní elektro od-
nášejte na sběrný dvůr v ulici  
Štramberské 483. 
Otevírací hodiny jsou v pondělí a ve středu:
8:00-11:00 a12:00-16:30 a v sobotu 8-12:00 hod.
„Věříme, že červené kontejnery jsou pro občany vítanou 
službou, která jim dává snadnou možnost zbavit se i  těch 
nejmenších spotřebičů, kvůli kterým se málokomu chce do 
sběrného dvora,“ vysvětluje Zdeněk Kovářík, regionální ma-
nažer neziskové organizace ASEKOL. „Přitom i  recyklace 
drobného elektra je pro životní prostředí velmi přínosná. 
Například recyklovat lze až 80 % mobilního telefonu. Drahé 
kovy, které mobily obsahují, se musí náročně těžit, recyklací 
se ale dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k příro-
dě. Pomocí jejich recyklace se navíc zabrání úniku škodlivin 
do přírody,“ dodává Kovářík.

Adresy červeného kontejneru
ul. Dukelská 1335, Příbor
ul. J. V. Choráze, Příbor

Kovové obaly je možno nově odkládat do žlutých kon-
tejnerů, neboť naše svozová firma má dotřiďovací linku 
a jednotlivé druhy plastů a kovů zvlášť vyseparuje. 
Žluté kontejnery jsou běžně určeny na plasty (PET lahve, veš-
keré plastové obaly kosmetiky a čisticích prostředků, obaly 
potravin – sáčky, kelímky od jogurtů, tvarohů či pomazánek 
i s víčky nebo obaly od využívaných léků, nápojové kartony 
od mléka a džusů, atd.). Do žlutých nádob můžete nově od-
kládat např. plechovky od potravin, nápojové plechovky, 
spojovací materiál, kovové nádobky od kosmetiky a další 
kovové obaly.

O rozšíření možnosti separace kovů jsme informovali v Mě-
síčníku, na webu města a  nyní jsou žluté kontejnery nově 
opatřeny polepy.
Tyto kontejnery mají ovšem omezenou kapacitu, proto je 
nutné veškeré nádobky, ať už plastové lahve nebo nápojové 
kartony či plechovky zmáčknout nebo sešlápnout, aby jich tam 
vlezlo co nejvíce. Buďte, prosím, ohleduplní ke svým spoluob-
čanům a ukládejte odpady úsporně a jen do určených nádob. 
Všem občanům, kteří třídí odpad, děkujeme a nadále se bu-
deme snažit vylepšovat systém sběru a separace odpadů. 

Asekol, a. s. 

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

KAM SE STARÝM ELEKTROSPOTŘEBIČEM? 
DO ČERVENÉHO KONTEJNERU!

KOVOVÉ OBALY MŮŽETE ODKLÁDAT DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ

menší než 1 - gratulujeme, třídíte výborně,
menší než 2 - třídíte velmi dobře, i tady je na místě pochvala,

(pokud pošilháváte po „1“, podívejte se, který 
odpad byste mohli ještě lépe vytřídit),

menší než 3 - tady jste na průměru, určitě máte na lepší výsledek,
3 a více - toto už není dobrý výsledek, kdyby všichni ob-
čané našeho města tak málo třídili, byl by poplatek za svoz 
odpadu výrazně vyšší.

Praktický příklad
Domácnost má 4 osoby, 2 dospělé, 2 děti, během týdne se 
vynášel koš 2x, zvážená hmotnost odpadu (bez samotného 
koše) je 3,4 kg a 2,6 kg, tj. celkem 6 kg.
6 kg: 4 osoby = 1,5 kg / 1 osoba / 1 týden = velmi dobré třídění

MÁ TO SMYSL – TŘIĎTE ODPAD!  Děkujeme.



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  9

Chybí obci peníze na školu, nové zdravotnické středisko, opravu 
chodníku nebo na odvoz komunálního odpadu? Nemalou část 
obecního rozpočtu lze ušetřit díky spolupráci s kolektivními sys-
témy zabývajícími se zpětným odběrem vysloužilého elektrozaří-
zení. V případě světelných zdrojů, tedy (kompaktních a lineárních 
zářivek, výbojek a LED zdrojů), to je společnost EKOLAMP. Ta se 
bezplatně o recyklaci vysloužilého světelného zařízení postará.

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost postarat se o komu-
nální odpad. Zejména zajistit jeho sběr, svoz, třídění a likvidaci. 
Zároveň se od obcí očekává předcházení vzniku zbytečných 
odpadů. V komunálním odpadu zbytečně končí vysloužilá elek-
trozařízení, která je možné recyklovat.

Na skládkách zbytečně končí toxická rtuť
Podle analýzy společnosti EKOLAMP domácnosti vyhazují do 
komunálního odpadu zhruba 66 %  doma použitých a vyřazených 
úsporných světelných zdrojů: lineárních a kompaktních zářivek, 
výbojek nebo LED světelných zdrojů.
„Na skládkách tak každoročně zbytečně končí více než tisíc tun 
směsi skla, plastů a kovů. Přitom 85 % těchto materiálů lze 
snadno recyklovat,“ říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti 
EKOLAMP.
Nerecyklované úsporné zářivky navíc představují značnou eko-
logickou zátěž. Obsahují totiž nepatrné množství – do 5 mg 
– toxické rtuti, která však ve velkých objemech představuje 
značné zdravotní riziko. Zejména voda je v ohrožení, 1 mg může 
znečistit až 20 000 litrů vody. „Pokud se ročně nedostane ke 
zpracování přibližně 75 kilogramů rtuti z  neodevzdaných 
světelných zdrojů, je jasně vidět obrovské potenciální ohrožení 
životního prostředí,“ dodává Radoslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti EKOLAMP domácnosti uvádějí, 
že recyklují neuvěřitelných 83 % úsporných zářivek. Skutečnost 
je ale jiná. Praxe totiž ukazuje, že ke zpracování odevzdají jen 
asi třetinu. Služby zpětného odběru jsou přitom pro domácnosti 
i  obce poskytované zdarma. „Domácnosti pouze musí odnést 

vyloužilé zářivky na nejbližší sběrné 
místo, jejichž rozsáhlou sít provozuje 
právě EKOLAMP. Obce pak mohou 
navázat přímou spolupráci s námi a my se již o svoz a recyklaci 
postaráme zdarma,“ vysvětluje Petr Číhal, obchodní manažer 
EKOLAMPu zodpovědný za vztahy se spolupracujícími subjekty.

Ekolamp nabízí ekologické a ekonomicky výhodné řešení
EKOLAMP se stará o  více než 4  400 sběrných míst po celé 
republice. Malá sběrná nádoba, kam lze odnést vysloužilou ne-
funkční zářivku, je k dispozici na úřadech, v prodejnách elektro 
či na jiných veřejně dostupných místech. Dalším řešením jsou 
sběrné dvory, které provozují města či obce. 

Město Příbor má malou sběrnou nádobu umístěnou ve ves-
tibulu městského úřadu na náměstí Sigmunda Freuda 19, 
v budově úřadu ve Freudově ulici č. 118 (sklípek) a v budově 
Technických služeb Příbor ve Štramberské ulici 483. Volný 
přístup je vždy v  dopoledních hodinách, v  úřední dny až do 
17 hodin.
Sběrný dvůr, který se v Příboře nachází v  areálu technických 
služeb, je otevřen pondělí a  středa 8-11, 12-17 h a  v  sobotu 
8-12 h. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům 
podnikajícím v katastru obce. 
„Další možností, jak se může občan města Příbora ekologicky 
zbavit vysloužilých zářivek, je nejbližší maloobchodní prodejna, 
kde mu ochotně vysloužilý zdroj při nákupu nového bezplatně 
odeberou“, dodává Radoslav Chmela.

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

O společnosti EKOLAMP, s. r. o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla 
v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, 
OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří 
síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích 
zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového 
využití a  odstranění zbytkových odpadů. Více informací na  
www.ekolamp.cz

Podle ustanovení § 55 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvise-
jících zákonů, se speciální ochrannou deratizací rozumí 
odborná činnost cílená na likvidaci původců a  přenašečů 
infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu hlodavců a dal-
ších živočichů.
Podle ustanovení § 57 odst. 2) zákona je speciální ochran-
nou deratizací povinna podle potřeby ve své provozovně 
zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, práv-
nická osoba a  každá osoba při likvidaci původců nákaz, 
při zvýšeném výskytu škodlivých a  epidemiologicky vý-
znamných hlodavců a  dalších živočichů. Jde-li o  obytné 
místnosti, pobytové místnosti a  nebytové prostory ne-
sloužící k  podnikání, má povinnost podle věty první 
vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemo-

vitosti v majetku České republiky organizační složka státu 
nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření  
s ní.
V první polovině května roku 2018 bude odbornou firmou 
zajišťována deratizace věřejných ploch, které spravuje 
město Příbor. 
Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází ve městě ke 
zvýšenému výskytu škodlivých epidemiologicky významných 
hlodavců, dovolujeme si vás požádat, abyste za účelem 
koordinace a zvýšení účinnosti objednali speciální dera-
tizaci vašich objektů ve výše uvedeném období. 
Dovolujeme si tímto požádat rovněž občany města, aby tak-
též provedli deratizaci svých objektů.
Předem vám děkujeme za vyhovění tomuto našemu upo-
zornění.

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ SE VYPLÁCÍ
SBĚR A RECYKLACE VYSLOUŽILÝCH ZÁŘIVEK 
ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I NÁKLADY OBCE

VÝZVA  DERATIZACE OBJEKTŮ
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Tak jako každý rok, tak i v letošním roce pořádá Liga proti 
rakovině Praha tradiční celonárodní sbírku, během které více 
jak 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách bude dne 16. květ-
na 2018 nabízet žluté kvítky měsíčku lékařského.
Město Příbor se opět dne 16. května 2018 k této akci připojí. 
Žlutý kvítek si občané města mohou zakoupit i v turistickém 
informačním centru na Městském úřadě Příbor, rovněž ve 
školách a také u dobrovolníků, kteří budou chodit městem. 
V letošním roce se bude za minimální příspěvek 20 Kč pro-
dávat kytička s vínovou stuhou. 
K 31. 12. 2017 bylo na sbírkovém účtu Českého dne proti rako-
vině shromážděno více jak 18.843.000 Kč. V Příboře se v roce 
2015 vybralo na tuto akci 24 944 Kč, v roce 2016 to bylo již 
29 399 Kč a v roce 2017 to bylo již 34 330 Kč. Z těchto čísel je 
patrné, že příborští občané jsou zvyklí přispívat na dobrou věc. 
Za to jim patří velké poděkování. Věřím, že i v letošním roce 
budou ruce příborských občanů štědré a podpoří dobrou věc.
Výtěžek bude použit na podporu projektů nádorové preven-
ce, na zlepšení života onkologických pacientů, na podporu 
dovybavení onkologických pracovišť, na výzkum a vybave-
ní onkologických center a na podporu onkologické výuky.
Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do akce 
zapojí, a také všem dárcům. Jsem potěšena, že jim není lho-
stejný život druhých lidí.

Dle Směrnice č. 7/2016 k udělování cen obce a čestného 
občanství města Příbora, která byla schválena zastupitelstvem 
města Příbora dne 23.03.2016, může podat kterýkoli občan 
města Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem 
na území města Příbora návrh na udělení ceny obce nebo 
čestného občanství prostřednictvím komise pro občanské 
záležitosti, která návrhy zpracuje a předá Radě města Příbora. 
Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě 
v Příboře, odboru organizačním a správních činností - v infor-
mačním centru nebo na webových stránkách města Příbora.  
Směrnice je k nahlédnutí na webových stránkách města a na 
Městském úřadu v Příboře.
Návrh musí obsahovat:
• jméno a příjmení a datum narození navrhovaného občana;
• bydliště navrhovaného občana; v případě, že se jedná o ob-

čana již zemřelého, pak poslední bydliště;
• souhlas navrhované osoby; v případě, že se jedná o občana 

již zemřelého, pak souhlas osoby blízké;
• zdůvodnění návrhu na ocenění;
• jméno či název navrhovatele;
• datum předání návrhu na MÚ.

Starosta města rovněž v této souvislosti vyzývá občany, or-
ganizace a spolky k podání návrhů na udělení ceny starosty, 
kterou uděluje starosta mimo výše uvedenou směrnici. Návrh 
na cenu starosty musí obsahovat stejné náležitosti, jako jsou 
požadovány u ceny obce a čestného občanství.

Návrhy musí být dodány na městský úřad – matriku – nej-
později do 30.05.2018.

Každé 4 roky si občané měst i vesnic volí své zastupitele. Každé za-
stupitelstvo mimo jiné určuje počet zastupitelů v obci na další volební 
období, přičemž tento počet musí splňovat určité parametry dané zá-
konem. V případě Příbora zákon o obcích stanoví, že počet zastupitelů 
musí být lichý a v rozmezí 11-25. V roce 2014 minulé Zastupitelstvo 
města Příbora rozhodlo, že počet zastupitelů v tomto volebním obdo-
bí (tedy 2014-2018) bude 23 zastupitelů. Je to mnoho, přiměřeně nebo 
snad málo? Odpověď není jednoduchá, ale přesto se o to pokusím.
Nejprve se pokusme srovnat s dalšími městy v okolí. Nejbližší měs-
to, Kopřivnice, má přibližně dvaapůlkrát více obyvatel než Příbor. 

Zastupitelů však má méně, konkrétně 21. Stejný počet zastupitelů 
mají Frenštát a Studénka, což jsou rovněž města větší než Příbor. 
Počtem obyvatel je v našem okolí Příboru nejblíže Bílovec. Bílovecké 
zastupitelstvo má 15 zastupitelů. Přehledně to uvádí tabulka, kte-
rá porovnává počet zastupitelů přepočtený na tisícovku obyvatel 
u měst našeho okresu s minimálně čtyřmi tisíci obyvatel.
Příbor má v přepočtu výrazně nadprůměrný počet zastupitelů, mezi 
obcemi nad 4 000 obyvatel dokonce nejvyšší. K čemu je nám to dobré?
Lze očekávat, že v případě většího počtu subjektů ve volbách umožňu-
je vyšší počet zastupitelů poměrně spravedlivější rozdělení mandátů, 

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

JUDr. Rostislav Michálek, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Mgr. Pavel Netušil, zastupitel TOP 09

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
– město Příbor se připojí i v roce 2018

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENY OBCE,
CENY STAROSTY A ČESTNÉ OBČANSTVÍ 

KOLIK ZASTUPITELŮ V PŘÍBOŘE POTŘEBUJEME?

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:
Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.  
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

IT partner:

Partneři:

www.myslinazdravi.cz

22. ročník   celonárodní veřejné sbírky

Český den
proti rakovině

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
16.5.2018

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Stáhněte si mobilní 
 aplikaci sbírky s kalendářem  

preventivních prohlídek:

celonárodní veřejné sbírky

proti rakoviněproti rakovině
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tedy bližší poměru volebních výsledků jednotlivých volebních usku-
pení. To však pro okolní města zjevně není dostatečný argument. Mají 
zastupitelů méně, a tím šetří rozpočet. Z téhož důvodu i v příborském 
zastupitelstvu padly na prosincovém zasedání hned dva návrhy na ze-
štíhlení zastupitelstva pro blížící se volební období 2018-2022. Mírné 
zeštíhlení navrhovala TOP 09, výraznější (znamenající také snížení 
počtů radních) navrhovali Zelení. V obou případech bychom ve výše 
uvedené tabulce byli na třetím místě, nešlo tedy o extrémně razantní 
změny. Přinesly by však určité finanční úspory, v případě návrhu Zele-
ných by šlo minimálně o 750 000 Kč v daném volebním období. Pravda 
je, že pro rozpočet Příbora to není zásadní suma (jde o necelé 4 ‰ 
ročního rozpočtu, nepostavíte za ni ani chodník na průměrně dlouhé 
ulici), avšak pořád je to dle našeho názoru dostatečný argument pro 
zeštíhlení ZM. A jak tedy dopadlo hlasování? Pro návrh Zelených se 
zvedly čtyři ruce (SZ, TOP 09 a jeden hlas ODS), pro mírnější návrh 
8 (pro schválení návrhu je nutno získat minimálně 12 hlasů). Vzápětí 
byl (především hlasy KSČM, KDU-ČSL a ČSSD) schválen pro volební 
období 2018-2022 dosavadní počet třiadvaceti zastupitelů. 
Nejde o žádnou tragédii, jde jen o další promarněnou šanci na změnu. 
Osobně jsem navrhoval zeštíhlení zastupitelstva v minulém voleb-
ním období (2010-2014), poté v tomto volebním období, tak to prostě 
v případě zvolení do zastupitelstva zkusím v příštím volebním obdo-
bí znovu. Jednou se to povede. Jsem rád, že již v této chvíli deklarují 
stejné odhodlání nejen příborské organizace TOP 09 a Strany zele-
ných, ale také Pirátů a ODS. 

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Pavel Kotrc
Jan Ivánek
Zdena Mrkvičková
Alena Macháčková
Miroslava Machalová

Marta Šimíčková
Oldřich Frydecký
Alena Kubalová
Emilie Veličková
Naděžda Macková

Josef Jahn
Pavel Hucek
Anna Pospěchová
Anna Štivarová
Otto Raška

Milan Kratochvíl
Ivo Friedrich
Anděla Turečková
Jarmila Hrnčárková
Richard Fridrich

Vladimír Hanák
Žofie Viznarová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Drahoslava Höppová    Stanislava Jašková    Milan Pečinka    Božena Segeťová    Marie Telíšková       

Blahopřejeme jubilantům narozeným v květnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.

BLAHOPŘÁNÍ

Omlouváme se za tiskovou 
chybu panu Otovi Skotnicovi, 

který oslavil své jubileum 
v měsíci dubnu.

Vladimír Hanák
Žofie Viznarová

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Dne 17. 4. 2018 se v dopoledních hodi-
nách mohli řidiči setkat s netradiční hlídkou 
městské policie, která společně s dětmi zdej-
ší Základní školy Npor. Loma kontrolovala 
řidiče, zda dodržují zákonem stanovenou 
rychlost v obytné zóně na nábřeží Rudoar-
mějců v Příboře. Žáci pro ně měli připravené 
vlastnoručně namalované obrázky (veselé 
a smutné smajlíky), letáčky a odznaky, které 
jim rozdávali. Řidiči, kteří rychlost nepře-
kročili, byli dětmi pochváleni, že dodržují 

předpisy, a tím chrání jejich zdraví a život. 
V opačném případě byli řidiči dětmi pokárá-
ni, aby příště nejeli tak rychle a neohrožovali 
jejich zdraví. V době mezi 7:45 – 12:20 hod. 
se na stanovišti vystřídalo 30 dětí a bylo za-
staveno celkem 132 řidičů. Mnozí z nich byli 
příjemně překvapeni, s kým se při kontrole 
setkali. Jelikož se akce setkala s velkým ohla-
sem jak od dětí, tak od většiny řidičů, nebude 
se jednat o poslední preventivní akci toho-
to charakteru. 

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE SPOLEČNĚ S DĚTMI PREVENTIVNĚ 
MĚŘILI RYCHLOST VOZIDEL

Eva Durčeková, MP Příbor
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Dračí náhrdelník – název další historické detektivky z  pera 
Vlastimila Vondrušky. V průběhu okázalé slavnosti, kterou na 
svém hradě uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná 
neteř Elška, manželka veverského purkrabího Drslava. Její manžel 
Drslav vyhledá Oldřicha z Chlumu a se slzami v očích ho prosí 
o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška neutekla s trubadúrem, 
ale někdo ji unesl. Záhy poté je nalezen zavražděný trubadúr, který 
se jí předešlého večera dvořil. Společnost obviňuje z  jeho smrti 
Drslava. Vše by vypadalo jako banální příběh msty podváděného 
manžela, pokud by mezi věcmi onoho trubadúra nenašel Oldřich 
z Chlumu důkaz, že jde o záležitost nanejvýše tajemnou.
Viktorie Hanišová napsala psychologický román Houbařka. 
Hlavní hrdinka Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a  živí se 
sběrem hub. Každé ráno si nazuje letité pohorky, popadne košík, 
v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let chodí po stejné 
trase, sbírá houby a  za pár stovek je prodává. Jen občas vyrazí 
za psychiatričkou do Plzně přesvědčit ji o  svém vyrovnaném 
duševním stavu. Zpráva o matčině smrti proto Sářin život příliš 
nezmění. Avšak co se zdá jako nepatrnost na povrchu, bouřlivě 
bují pod ním…

Americká spisovatelka Jami Attenberg zve čtenáře v  románu 
Všichni dospělí na výpravu spletencem mužů, vztahů mezi že-
nami, rodinou…Andrea je svobodná, bezdětná, devětatřicetiletá 
žena. Snaží se ukočírovat vztahy v rodině, své vztahy s muži, přá-
telství a kariéru v práci, kterou nikdy dělat nechtěla. Kniha oplývá 
inteligentním humorem a pravdivě vypovídá o tom, jaké je to být 
ženou v jednadvacátém století.
Román Ďáblův spár je působivý debut mladé britské autorky Lary 
Dearmanové. Novinářka Jennifer Doreyová se po několika letech 
pobytu v Londýně vrací na rodný ostrov Guernsey, aby si uspořá-
dala život a našla ztracený klid. Když se však jednoho podzimního 
večera na pláži objeví tělo psychicky labilní utonulé dívky a policie 
chce případ uzavřít jako sebevraždu, Jennifer to nedá a  začne 
pátrat. Odhalí sérii nápadně podobných úmrtí. Je možné, že na 
ostrově už padesát let řádí sériový vrah a nikdo si toho nevšiml?
Severskou krimi ze severu Čech Sestra smrt napsal Daniel Petr. 
Ústecký vyšetřovatel Václav Rákos se vypraví do nemocnice 
v  Rumburku kvůli podezření, že pacientka, která zemřela na 
otravu metylalkoholem, se ve skutečnosti stala obětí vraždy. Rákos 
je přesvědčený, že existuje souvislost mezi její smrtí a případem 
zdravotní sestry obviněné z otravy šesti pacientů draslíkem. Krát-
ce nato dojde k vraždě zaměstnance národního parku… Zima je 
toho roku mimořádně dlouhá a tuhá a Rákos zjišťuje, že vraždy 
v Rumburku mají mnohem temnější pozadí, než tušil.

V roce 2011 vznikla v českých 
knihovnách pěkná akce oceňo-
vání nejlepších čtenářů. Ti jsou 
jmenováni v  průběhu Března 
měsíce čtenářů.  Základním kri-
tériem pro výběr Čtenáře roku je 
počet výpůjček za uplynulý rok, 
jak byl vykázán ve výpůjčním 
systému. V naší knihovně je nej-
pilnější čtenářkou paní Barbora 
Sopuchová.
Letos se knihovny rozhodly vy-
brat také nejmladší nejlepší „čtenáře“. Je to samozřejmě hlavně 
ocenění rodičů, kteří chodí svému dítěti půjčovat knížky. Nej-
mladším čtenářem roku naší knihovny se stal dvouletý Viktor 
Janečka. Dík patří jeho mamince za čas strávený nad knihou, 

který věnuje svému 
synovi. 
Ocenění čtenáři si 
kromě diplomu od-
nesli i knižní ceny.
V březnu příští-
ho roku bude opět 
vybrán a  oceněn 
nejlepší čtenář po-
dle počtu výpůjček 
za tento rok. Tak-
že soutěž Čtenář 
roku 2018 právě 
probíhá.

Těšíme se na Vás v knihovně.
V Local TV Příbor 12. zprávy s premiérou 17. 3. 2018

Silvie Bahnerová, vedoucí knihovny

ČTENÁŘ ROKU 2017

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC KVĚTEN

V Městské knihovně Příbor si můžete zapůjčit také nové deskové hry. 
 

 

 

NÁMOŘNICKÉ LÉTO  
DEN DĚTÍ S KNIHOVNOU 

Srdečně zveme děti na odpoledne plné 
her a soutěží do piaristických zahrad 

30. 5. 2018 od 16.00 hod. 
Za nepříznivého počasí akce proběhne v prostorách knihovny. 
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Ptáte se, co slovo v  názvu znamená a  co má společného se 
scrabblem? Jedná se o anglický název sloučeniny a zároveň o nej-
hodnotnější slovo v anglickém scrabblu.
Bohužel ani letos se ani v  jednom ze scrabblových turnajů niko-
mu nepodařilo uhrát tento výraz, jehož hodnota může v příhodné 
konstelaci při položení přes několik násobných polí dosáhnout až 
1778 bodů. 
Ač ne tak vysoce honorované, i přesto se nejen našim hráčům po-
vedly jiné tahy, kterými dokázali překvapit své spoluhráče.
Přesvědčit se o tom mohli hráči na konci ledna během 3. ročníku 
okresního turnaje základních škol, kde se Vojtěch Dořičák a Pet-
ra Milčinská z kvarty umístili na 1. a 3. místě. Mezi ně se vklínila 
Klára Šprochová, žačka ZŠ Sv. Zdislavy z Kopřivnice. Díky oběma 
našim hráčům získala naše škola 1. místo, následovaná výše zmí-
něnou ZŠ Sv.  Zdislavy a  příborskou ZŠ Npor. Loma. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 13 škol.
Podobný průběh měl i 6. ročník krajského turnaje pro střední ško-
ly, kde se našim hráčům také podařilo uspět v konkurenci dalších 
čtrnácti škol. Klára Chvílová z oktávy, jejíž jméno se objevuje v kon-
textu scrabblových turnajů pravidelně, se po dvou letech vrátila 
na piedestal, když uhájila 1. místo. Za druhou hráčkou turnaje, Jo-
hanou Filipovou z českotěšínského gymnázia, kde to s anglickým 
scrabblem myslí taktéž evidentně velmi vážně, se umístil Tomáš 
Masopust z kvinty. Společnými silami se tak Kláře a Tomášovi po-

dařilo pro naše gymnázium získat 1. místo, na stříbrné a bronzové 
pozici se pak umístily Gymnázium Český Těšín a hlučínské Gym-
názium Josefa Kainara.
Všem našim hráčům gratulujeme ke skvělým výsledkům a děkuje-
me za příkladnou reprezentaci.

Rádi bychom také poděkovali sponzorům, jmenovitě potom: 
• BritishCouncil Czech Republic 
• Cambridge University Press v zastoupení nakladatelství Fraus 
• město Příbor
• GYPRI, o. p. s
• Oxford University Press

A máte-li zájem, můžete se podívat i  na krátkou z  turnaje
(od ka z ht t ps ://pola r.cz/porady/st uduj-u-na s/st uduj-u-
-nas-28-03-2018-17-25, od 11:55)

Psát na počítači jako datel, tzn. pouze 
jedním prstem každé ruky, je sice mož-
né a řadě lidí to stačí, musí se ale smířit 
s tím, že jejich texty budou vznikat s vel-
kou námahou, pomalu a často s chybami. 
Proč nezapojit i zbývající, doposud zahá-
lející prsty? Chci psát jako drak, ne jako 
blesk, který jen sem tam uhodí. To si řek-
lo zhruba 30 žáků naší školy, kteří se na 
začátku tohoto školního roku přihlásili do nově otevřeného krouž-
ku s názvem „Psaní všemi deseti“, který je financován z prostředků 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci realizace pilotní-
ho programu „Podpora rozvoje kompetencí pro psaní všemi deseti“.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin a scházejí se jednou týdně v od-
poledních hodinách (jedna skupina v úterý s vyučující Mgr. Janou 
Drlíkovou a  druhá ve středu s  Mgr.  Monikou Šimíčkovou), aby 
trénovali psaní na školních noteboocích. K dispozici mají výuko-
vý program ZAV, pomocí kterého se postupně učí psát hmatovou 
metodou jednotlivá písmena a další znaky české klávesnice. Pokud 
žák určité cvičení zvládne, postupuje dál, v opačném případě však 
klesne o několik úrovní, aby si danou věc znovu a lépe procvičil. 
Dlužno dodat, že úspěchy i neúspěchy jsou mnohdy doprovázeny 
patřičným slovním komentářem nebo výkřikem do jinak tiché tří-
dy. Chce to prostě trpělivost a pevné nervy, platí zde stoprocentně, 
že žádný učený z nebe nespadl. 
Cílem kroužku je, aby se naši odpůrci datlování dopracovali v tom-
to školním roce až ke cvičení s číslem 1 200, což jim umožní ovládat 
celou českou klávesnici „všemi deseti“. Trénovat pouze jedenkrát 
týdně by k tomu samozřejmě nestačilo, proto je pro všechny přihlá-
šené žáky zakoupena také domácí licence ZAV, která jim umožňuje 
pokračovat plynule ve cvičeních mimo školu. Ne každý žák postu-

puje stejně rychle, některým se daří více, 
jiným méně a záleží i na tom, kolik času 
domácímu procvičování věnují. Ve škole 
pak mají možnost nahlédnout do tabulky, 
v níž jsou účastníci seřazeni podle dosa-
žených cvičení, což je může motivovat 
k lepším výkonům.

A co na to samotní účastníci? Zde jsou 
dojmy některých z nich:
*Moc mě psaní všemi deseti baví, hodně 
píšu i doma. Někdy se zaseknu u těžkých 

cvičení (např. opisování odzadu nebo u desetiminutového cvičení), 
ale jinak to jde.
*Psaní všemi deseti mě baví a pomáhá mi při psaní všech referátů 
a projektů do školy. Když píšete deseti prsty, je to mnohem rychlejší. 
Jsem ráda, že mám tu možnost naučit se to. 
*Psaní všemi deseti je v dnešní době úplná samozřejmost. Při jeho 
učení se však musím často přemáhat k pravidelnému cvičení a mož-
ná proto jsem taky oproti ostatním zhruba ve třetině dosažených 
výsledků. Pravidelné cvičení je hodně důležité.
*Při pravidelném cvičení se psaní všemi deseti naučí poměrně rychle, 
však cvičení jsou někdy tak zvláštní, že si až člověk říká, jak tohle mohl 
někdo vymyslet. A ten stres co u toho je, někdy se i nadává a křičí :)
*Jsem rád, že do „Psaní všemi deseti“ chodím, protože umět rychle 
a dobře psát na počítači je velmi užitečná výbava pro budoucí studi-
um i povolání. Je moc dobře, že naše škola takový předmět otevřela. 
*Psaní všemi deseti je určitě velice dobrá věc a myslím si, že to má 
velký význam a přínos pro nás. Nezáleží na talentu, ale musíte chtít 
se posunovat dále, tedy nejde říct, že by to bylo těžké, ale zase ani 
lehké. Další jedna z aktivit, kde můžete být dobří a nepotřebujete 
mnoho, musíte akorát chtít být lepší, zlepšovat se, postupovat a být 
dobrý. Jakmile to někomu chybí, tak je to špatné. Postup má každý 
jiný, někdo má více času, a proto se tomu může více věnovat. 

ZE ŠKOL

Mgr. Dalibor Dejmek, Masarykovo gymnázium Příbor

Mgr. Monika Šimíčková, Masarykovo gymnázium Příbor

OXYPHENBUTAZONE aneb Scrabblové žně

NEDATLUJ!
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Dne 17. 3. 2018 se na naší škole ZŠ Npor. Loma Pří-
bor uskutečnil již poněkolikáté Den otevřených dveří, 
jehož součástí byl i program pro předškoláky – Škola 
nanečisto. Od desíti hodin se po chodbách a třídách 
naší školy tentokrát pohybovali nejen žáci a učite-
lé, ale i  široká veřejnost. Návštěvníci měli možnost 
zhlédnout nejrůznější práce dětí – výtvarné, literární, 
dějepisné projekty, či velikonoční ozdoby a dekorace. 
Součástí Dne otevřených dveří byla také práce v díl-
nách, pečení a zdobení perníčků, výroba papírových 
ozdob, výroba velikonočních drátěných dekorací, či chemické poku-
sy. Ty lákaly a lákají dodnes velké množství malých i velkých. Vždyť, 
kdo by nechtěl mít doma laboratoř… 
V jedné třídě na 1. stupni to úžasně vonělo po medu, a jak by ne. 
Vždyť se tady z  roztápěného vosku odlévala velikonoční vajíčka 

a jiné ozdoby. Bylo to opravdu kouzelné. Chybět 
nesmělo samozřejmě občerstvení. V kuchyňce si 
bylo možno zakoupit štrůdl a perníčky, ve dvou 
třídách se smažily palačinky, mimochodem vel-
mi oblíbené. Kdo si chtěl odpočinout a dát si také 
něco k pití, navštívil školní jídelnu. Nabídka byla 
velmi pestrá – koláčky, věnečky, tousty, párky 
v rohlíku, řízky, káva, čaj. 

Jsme rádi, že se škola v  sobotu proměnila 
v  místo, kde to žije. Kde se setkáváme, pozná-

váme, máme se dobře. Doufáme, že se všem návštěvníkům v naší 
škole líbilo, že se naši bývalí žáci potěšili vzpomínkami a vy, kteří 
jste ještě u nás nebyli – neváhejte a přijďte příště.  

V LTV Příbor 13. zprávy s premiérou 24. 3. 2018,  
www.televize-pribor.cz

…tak se jmenuje projekt, který na naší škole ZŠ 
Npor. Loma Příbor plní žáci pátého ročníku. Letos 
jsme ho v 5. A vyhlásili před vánočními prázdnina-
mi a žákovské projekty předvedli na Dni otevřených 
dveří, abychom ukázali i široké veřejnosti, jak doká-
žou být naše děti šikovné. Téma je vždy volné, a tak 
děti popustily uzdu své fantazii a zejména z oblasti 
svých zájmů vytvořily 3D výrobky. Letos kluci a děv-
čata nešetřili prostorem (výrobky byly téměř obřích 
rozměrů) a ve výběru vyhrála všelijaká sportoviště. 
Byla jich téměř polovina všech prací. Samozřejmě 
nechyběly olympijské svahy a na nich Ester Ledecká. 
S menší či větší pomocí přispěli i rodiče (a tak to má 

být). Společně vymýšleli, chystali a zpracovávali, až 
se objevil konečný výrobek. 
Všechny jsme vystavili ve třídě a naši vyučující, žáci 
i  všichni návštěvníci Dne otevřených dveří měli 
možnost si je prohlédnout, a pokud chtěli, i ohodno-
tit. Potom jsme všechny hlasy sečetli a vyhodnotili. 
I když budou nejlepší tři práce ohodnoceny, určitě 
vyhráli všichni, kteří se zapojili. Vždyť do nich dali 
hodně času, snažení a práce. A jak se rukodělné sna-
žení povedlo, to posuďte sami. Naše výtvory můžete 
zhlédnout na webových stránkách třídy V.A.
I když pokroku neutečeme a leckde pomohly i 3D tis-
kárny, nejsou naši páťáci stejně dobří?

Ve středu 28. 4. 2018 proběhla na naší škole 
ZŠ Npor. Loma Příbor tradiční akce „Učíme se 
navzájem“. Žáci devátých ročníků byli rozdě-
leni do skupin a každé skupině byla přidělena 
jedna třída z prvního stupně. Úkolem deváťáků 
bylo připravit si výuku jednotlivých předmětů 
v dané třídě. Pro jejich malé kamarády to před-
stavovalo jistě zpestření před nadcházejícími 
velikonočními prázdninami.
Starší žáci si to velmi užívali, vše si pečlivě připravili a předem kon-
zultovali s vyučujícími jednotlivých tříd. Jak sami vyprávěli, byla to 

pro ně velmi zajímavá zkušenost. Jak velcí, tak 
malí zažívali spoustu legrace.  Někteří z těch 
velkých byli překvapeni tím, jak pro ně byla 
role učitele náročná, kolik je to stálo energie, 
a  také tím, že ne vždy se vše vyvine tak, jak 
člověk předpokládá. Výukou ve třídách ještě 
jejich úkol neskončil, někteří totiž pokračovali 
dále v práci v družině.
Vzhledem k tomu, že celá akce byla všemi ak-

téry hodnocena velmi kladně, budeme v této tradici jistě příští rok 
pokračovat. 

Ve středu 11. dubna 2018 se žáci pátého 
ročníku naší školy ZŠ Npor. Loma Příbor vy-
dali do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. 
Komenského, aby se dověděli o  této významné 
české osobnosti a seznámili se i s archeologický-
mi nálezy z oblasti přerovského regionu. Děti si 
v muzeu nejprve prohlédly expozici pravěku doby 
kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s ar-
cheologickými nálezy od starší doby kamenné až 
do sklonku středověku a počátků raného novo-
věku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. 
Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá 
kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.
V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které 
zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství 
a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval 

i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které 
se používaly při psaní v této době. Další třída po-
cházela z doby Rakousko - Uherska a její součástí 
byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stej-
ně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období 
první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.
Dále žáky ještě zaujala výstava entomologie 
s množstvím různých druhů hmyzu. V expozi-
ci mineralogie viděli nerosty a minerály z celých 
Čech a Moravy. Na závěr vystoupili žáci na vy-
hlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý 

pohled do okolí.
Když si děti v pokladně zakoupily různé suvenýry, zašly si do blíz-
ké cukrárny, aby si při výborné zmrzlině a zákuscích sdělily svoje 
zážitky. Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu no-
vých informací.

Mgr. Vlaďka Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Kateřina Dolná, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PODÍVEJTE SE, CO DOVEDU

UČÍME SE NAVZÁJEM

EXKURZE DO MUZEA J. A. KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
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Na úterý 27. 3. 2018 jsme pro naše žáky ze ZŠ Npor. Loma Příbor 
připravili výukový program s názvem Historické osobnosti. Jednalo 
se o zážitkovou výstavu spojenou s přednáškou. Žáci po příchodu do 
velké tělocvičny uviděli chronologicky rozestavěné voskové figuríny 
v životní velikosti. Jednalo se o osobnosti, které sehrály důležitou 
úlohu v našich dějinách.
Žáci se tak na hodinu přenesli do minulosti. Které z významných 
postav české historie byly k vidění? Francký kupec Sámo, věrozvěs-
tové Konstantin a Metoděj, Přemysl Otakar I., český král a římský 
císař Karel IV., bojovník za pravdu Jan Hus, vojevůdce Jan Žižka, 
císař Rudolf II., osvícená panovnice Marie Terezie a zakladatel Čes-
koslovenska Tomáš Garrigue Masaryk.
Tuto akci jsme uspořádali pro žáky 4.–9. ročníku. Aby byla přednáš-
ka srozumitelná a zajímavá pro všechny věkové kategorie, byli žáci 
rozděleni podle ročníku do tří skupin. Každá skupina se dozvědě-
la informace odpovídající věku. Přítomní žáci se mohli jednotlivé 
figuríny zblízka prohlédnout, udělat si představu o oblečení dané 

doby a časově zařadit jednotlivé vystavené postavy. Mohli např. také 
zkusit napsat hlaholicí své jméno, potěžkat repliku husitské zbraně, 
vyfotit se s Karlem IV. či s jinou postavou.
Takto získané informace jsme následně ve výuce doplnili pracovním 
listem, omalovánkou, křížovkou či krátkým videem.
Tato úspěšná a zdařilá akce byla jednou z prvních, kterými si při-
pomínáme 100 let od vzniku Československé republiky.

V úterý 27. 3. se na naší škole uskutečnil již 
tradiční Velikonoční jarmark. Na tento den se 
naši žáci připravovali dlouho dopředu. Vyráběly 
se různé velikonoční dekorace, ozdoby, zápichy, 
a dokonce se i pekly velikonoční perníčky. Kaž-
dá třída si připravovala různá překvapení nebo 
speciality, jen aby přilákala co nejvíc zákazníků. 
Dveře školy se návštěvníkům otevřely úderem 
14.  hodiny. Všichni návštěvníci si mohli pro-
hlédnout interiér školy a hlavně koupit si nějaký 
výrobek našich dětí. A bylo opravdu co nakupovat - velikonoční 
věnečky, závěsy, květníky, ručně pletené tatary, zápichy, krásná 
velikonoční vajíčka, osení nebo různé větší dekorace. Na krásně 
nazdobené perníčky byly všechny děti natěšené nejvíc. Roli profe-
sionálních prodejců zaujali naši žáci. Postupně ve stáncích ubývalo 
z nabídky a děti pružně reagovaly i úpravou cen, jen aby nalákaly 
zákazníky. V závěru jarmarku už nebylo co prodávat.

Kdo si chtěl dát něco na zub, zavítal do školní ku-
chyňky, kde Spolek rodičů ZŠ Příbor přichystal 
menší občerstvení. 
V tělocvičnách pak návštěvníci mohli zhlédnout 
prezentaci našich žáků na téma Jak trávíme volný 
čas v rámci projektu Global school. K vidění byla 
např. taneční vystoupení či agility. Všichni vystu-
pující se poctivě připravovali, a proto se dočkali 
zaslouženého potlesku.
Celé odpoledne provázela žáky, pedagogy 

i příchozí příjemná jarní atmosféra. O zájmu svědčí hojná účast ná-
vštěvníků, což je pro naši školu největší ocenění.
Výtěžek z prodeje byl předán Spolku rodičů ZŠ Příbor, který jej vy-
užije pro potřeby žáků naší školy.
Závěrem je nutné poděkovat všem učitelům a žákům školy, kteří se 
podíleli na přípravě Dne otevřených dveří a Velikonočního jarmarku.
V Local TV Příbor 15. zprávy s premiérou 7. 4. 2018, www.televize-pribor.cz

Basketbalistkám ze ZŠ Jičínské v  Příboře se málem v yplni l sen o  re-
publikovém f inále. K  tomuto cí l i vedla dlouhá cesta od okrskového kola 
v Příboře přes okresní kolo v Odrách i přes krajské kolo v Novém Jičíně. Ve všech 
utkáních děvčata obsadila 1. místo a  zajistila si postup na republikové finále 
v  basketbalu dívek kategorie IV. V  této skupině měřily síly basketbalistky z  Mo-
ravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Finále se uskutečnilo 10. dubna 
v Kroměříži.
I přes velkou bojovnost našich hráček se nepodařilo obhájit prvenství a musely jsme 
se spokojit s krásným 2.místem.
Všem děvčatům děkuji za reprezentaci školy a přeji více basketbalového štěstí!

Ve čtvrtek 22. března 2018 jsme se zúčastnily 
městem pořádané taneční soutěže, která proběhla 
v Kulturním domě v Příboře. Jsme žákyněmi devá-
tých ročníků. Tancujeme druhým a šestým rokem, 
spolu teprve první rok. 
Konkurovaly nám ještě další tři skupinky ze Základ-
ní školy Npor. Loma. Příprava neproběhla zrovna 
hladce, jelikož jsme neměly možnost dostateč-
ně trénovat, čas na vymyšlení dobré choreografie 
(tím nechceme říct, že ta naše byla špatná, ale 
mohla by být lepší) a  sestříhání písniček tak, aby 

to na sebe hezky navazovalo. Každá tahle část je 
poměrně dost důležitá. Bez písničky není cho-
reografie a  bez choreografie se přece nemůže 
soutěžit.
Za necelé dva týdny strávené na chodbě o přestáv-
kách jsme stihly vymyslet tříminutovou sestavu, 
ve které se objevily různé taneční styly, jako je: 
breakdance, shuffledance, moderndance, hiphop 
dance a další. 
Pilným tréninkem jsme si společnými silami vybo-
jovaly druhé místo.

Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Martina Brožová, Základní škola Příbor, Jičínská

Mgr. Miriam Reichertová, ZŠ Příbor, Jičínská

Kristýna Krompolcová, Hana Gratzlová, žákyně 9. ročníku, ZŠ Příbor, Jičínská

HISTORICKÉ OSOBNOSTI

VELIKONOČNÍ JARMARK

NÁŠ SEN O REPUBLIKOVÉM FINÁLE

TANEČNÍ SOUTĚŽ MĚSTA PŘÍBORA

Náš tým: Tereza Sobková, Tereza Špačková, Leon-
týna Barvíková, Bára Činčalová, Eva Pařenicová, 
Lucie Pařilová, Lucie Pavlištíková, Monika Mráz-
ková, Eliška Figarová.
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V letošním školním roce se naše škola zapojila do „Projektu Kro-
kus“, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust 
Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze.
Tento projekt – určený žákům starším 11 let – běží již několik let 
na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj 
zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouho-
dobý projekt. HETI nám zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů, 
které naši žáci na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl 
milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během 
holokaustu. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež 
byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.
V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo 
na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holo-
caustu (27. ledna). Nám krokusy vykvetly nyní v druhé polovině března.

14. 3. se ve sportovní hale ve Štramberku odehrálo oblastní kolo 
florbalového turnaje RBP Street Hockey. Soupeřem našich chlap-
ců byl domácí tým, se kterým se utkal ve vzájemném dvojutkání.
V tom prvním se i přes dvě tyčky a další šance náš tým gólově ne-
prosadil a prohrál 0:3. Díky hracímu systému turnaje jsme šli do 
druhého zápasu s vědomím, že k zachování šance na postup po-
třebujeme zvítězit jakýmkoliv rozdílem. To se nakonec výsledkem 
2:1 povedlo a následovalo dramatické pětiminutové prodloužení. 
V tom i přes převahu našich kluků branka nepadla a rozhodnout 
tak musely až samostatné nájezdy, které přinesly opravdový thri-
ller. Oba celky mohly utkání několikrát ukončit, ale povedlo se to 

až Markovi Matochovi v 8. sérii. Velice jistý byl při zneškodňování 
nájezdů brankář Viktor Busek.
Toto vybojované vítězství znamenalo přímý postup do velkého finále 
turnaje, které se uskutečnilo 19. 4. 2018 ve sportovní hale v Ostravě 
Dubině. Florbalisté ze Základní školy Jičínské narazili hned na za-
čátku, kde se utkalo 64 družstev,  na favorita soutěže - ZŠ Petrovice 
u Karviné. Hochy z Příbora vyřadil z dalších bojů již v 1. kole, přesto 
Příborští nezklamali! Petrovičtí totiž nakonec vybojovali v turna-
ji celkové 2. místo. Příjemnou tečkou za turnajem bylo 2. místo pro 
fanoušky ZŠ Jičínské. „Vyfandili“ si sladkou odměnu a 50 volných vstu-
penek do obou světů techniky v Dolní oblasti Vítkovic!

Mgr. Dana Cágová, ZŠ Příbor, Jičínská

Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská

PROJEKT KROKUS

FLORBALISTÉ VYDŘELI POSTUP
DO VELKÉHO FINÁLE RBP STREET HOCKEY!

 

      Městská knihovna Příbor    

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro  
žáky základních škol a naše dětské čtenáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 100. výročí založení 
Československa 

 

 

 

 

Každý rok chodíte přát svým blízkým k narozeninám 

a přejete hodně zdraví, štěstí, pohody, pěkných zážitků na 

cestách… Jaké by bylo vaše přání pro zemi, ve které žijete? 

28. října 2018 slaví narozeniny Československá republika 

a letos jí bude už 100 let! 

Nakresli své republice přání k narozeninám! 

Kreslit můžeš jakoukoli technikou na papír o velikosti A4, A3, A2. 
 

Všechny práce budou vystaveny v městské knihovně od 1. září 2018. 
 

Nejlepší obrázky budou oceněny na podzim. 
 

Hotové, podepsané práce odevzdejte v Městské knihovně Příbor 

nejpozději do 30. června 2018. Doručené práce budou zveřejněny. 

 

DĚTSKÝ DEN 

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍ, SLEDUJTE www.zsjicinska.cz 
 

pátek 
 od 15 do 19 hod 

 

Spolek rodičů a přátel školy a zaměstnanci ZŠ Jičínské zvou všechny děti a rodiče na VELKÝ 

KÁKACÍ HRAD 
KÁZKY PARKOURU A MOŽNOST JEHO VYZKOUŠENÍ 

nutná přítomnost rodičů) 
OUTĚŽE PRO DĚTI 
ALOVÁNÍ NA OBLIČEJ 
BČERSTVENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
OŽNOST KONZULTACÍ SE ZÁSTUPCI 

KOLSKÉ RADY 
 VYSTOUPENÍ MAŽORETEK 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ DÁREK 

 
ZA NEPŘÍZNIVÉHO P

 V

SOUTĚŽE PRO RODIČE S DĚTMI 

25. 5. 2018 
na hřišti a dvoře školy 

 

20. března 2018 v první jar-
ní den jsme se vydali společně 
s dětmi ze ŠD vynést Morenu 
do řeky Lubiny. Morenu jsme 
již tradičně svěřili do rukou 
nejstarším dětem, které ji v čele 
průvodu donesly až na most 
k  řece. Po zapálení a  vhození 
do řeky jsme se za ní dívali, než 
nám zmizela v prvním splavu. 
Doufejme, že ji proud odnesl 
hodně daleko a  nám nastane 
krásné, teplé jaro.

Vychovatelky ŠD, ZŠ Příbor, Jičínská

VYNÁŠENÍ MORENY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
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Moc toho o ní opravdu nevíme. Luboš Loukotka měl ve své archivní 
kartotéce zaznamenán tento text: Podle seznamu „Výkaz příspěvků 
měšťanů na ubytování vojska v r. 1812“ bylo čp. 349 fara kostela 
sv. Kříže. V r. 1830 je fara vedena jako neobydlená. Na plánu města 
z r. 1835 není dům č. 349 zakreslen. Možno říci, že fara stála mezi 
kostelem sv. Kříže a domkem č. 348. Ale tam snad byl hřbitov? (Číslo 
349 bylo zřejmě později přiděleno hájence v lese Cihelňáku.)
Vidno, že i Luboš Loukotka je ohledně umístění domu č. p. 349 
trochu na rozpacích, protože za kostelem měl být hřbitov chudých.  
Na další kartičce měl totiž zapsáno: sv. Kříž byl farním kostelem 
přifařených sousedních obcí. Za kostelem byl hřbitov, „kde lid 
chudobný místo své má míti a  pohřeb na malé zvony“. Kostel 
a hřbitov se nachází na Grebarbarku.
Co se týče vymezení plochy hřbitova, Lubošova domněnka, že stával 
rovněž mezi domem č. p. 348 a kostelem, bude správná, protože 
výraz „za kostelem“ jasně určuje toto místo. Je třeba si uvědomit, 
že hlavní vchod do kostela byl vraty na západní fasádě chrámu, 
pod strmými kamennými schody, z dnešní Místecké ulice. V tomto 
ohledu určení „za kostelem“ determinuje polohu hřbitova mezi 
východní fasádu a dům č. p. 348.

Luboš Loukotka docela logicky situuje tehdejší faru nad dům č. p. 
348, kam se „mohl vejít“ jedině tehdy, stál-li na pozemku kostelní 
zahrady (kde měl být i hřbitov). Není mi ale známo, zda ověřil tento 
svůj předpoklad srovnáním se situací zobrazenou na pohledu města 
od Karla Ludvíka Chrámka, který se datuje rokem 1728 (Obr. 1). 
Není důvod se domnívat, že fara kostela sv. Kříže tehdy nestála, 
protože chrám byl (opětovně) vystavěn, patrně barokně, v  roce 
1645. Farář na Grebarbarku měl patrně na starosti i blízkou kapli 
sv. Alžběty. Uvádí se sice, že sv. Kříž právě v roce 1728 vyhořel, ale 
na Chrámkově pohledu nic takového (zatím?) nevidíme. Naopak, 
představuje nám chrám ve své patrně nejkrásnější podobě, s baro-
kovou cibulovitou bání. 

O to víc je překvapující, že půdorys kostelní zahrady je téměř shodný 
se situací na pozdějších katastrálních mapách a že dům č. p. 349 
– domnělou faru – na Chrámkově pohledu tam, kde si ji předsta-
voval Luboš Loukotka, nevidíme. Zato můžeme předpokládat, že 
domy č. p. 348, 347, 346 a 327 již stojí na svých dnešních místech, 
alespoň to tak vypadá. Je pravda, že na Chrámkův pohled zase 
nemůžeme jednoznačně spoléhat; např. kaple sv. Alžběty je na 
pohledu patrně „zastíněna“ sv. Křížem, i když z  tohoto pohledu 
by měla být rozhodně vidět. Ke všemu zmíněná kaple nebyla jen 
tak nějakým domečkem, ale pořádným kolosem. Docela honosný 
dům načrtl Chrámek na opačné straně, než Luboš předpokládal, 
severovýchodně od kostela, ale zda by to mohla být fara, nevíme. 
Přestože se zdá, že domy podél dnešní ulice K. H. Máchy, tedy 
č. p. 348 – 346 a 327, jsou zakresleny na docela věrohodném místě, 
syndikus Chrámek se rozhodně neobtěžoval na své kresbě ztvárnit 
každý příborský dům. V tomto směru je překvapující, že např. na 
severní straně náměstí, kde má v  té době stát celkem 10 domů 
(tehdy č. p. 26 – 35) nakreslil domů pouze 8. Též jeho rozměrová 
disproporce mezi mariánským kostelem a piaristickým klášterem 
přímo „bije do očí“.
Další pohled – výřez katastrální mapy z roku 1833 (Obr. 2) – nám 
mnoho nepomůže, protože v tom roce již fara asi nestála, stejně 
jako nestála Dolní (Slezská) brána u domu č. p. 36. Můžeme se jen 
pokochat geniem loci zástavby Příbora té doby, když vidíme, že dům 
č. p. 327 je ještě dřevěný, nebo že mezi domy č. p. 38 a 39 je dosud 
zakreslena tzv. soutka, tedy uzoučká ulička, od r. 1825 již uzavřená. 
Pozdější nájemce výčepu v domě č. 38, Hyacint Blažek, koupil za 100 
zlatých uličku od města a nechal ji v roce 1863 zastavět. O existenci 
uličky před r. 1728 můžeme soudit i z Chrámkova pohledu (Obr. 
1), protože mezi dvory (ploty) domů č. p. 38 a 39 je úzký průchod. 
Současný stav městské zástavby vidíme na obr. 3. Dům č. p. 17 na 
styku ulic V Kopci a K. H. Máchy však dostal přiděleno číslo popisné 
až po roce 1936. Původně totiž číslo patřilo jednomu z domů staré 
radnice (č. p. 17 – 18). Z důvodu rozšíření 3,5 m široké příjezdové 
cesty na náměstí byl radniční dům č. p. 17 zbourán koncem roku 
1936, a tak číslo zůstalo volné pro další přidělení. I když jsem ho 
na mapě stabilního katastru z r. 1833 (Obr. 2) vyznačil, tehdy pa-
trně neměla zde zobrazená zděná stavba charakter samostatné 
usedlosti, ale patřila k pozemku vlastníka domu č. p. 38. Mohlo jít 
o hospodářskou budovu – dílnu, stáj, chlév, kůlnu či seník. (Podo-
týkám, že čísla uvedená na originálu katastrální mapy nejsou čísla 
popisná, ale parcelní.)

KDE STÁVALA FARA KOSTELA SV. KŘÍŽE?
Igor Jalůvka

Z HISTORIE

Obr. 1

Obr. 2
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Co se dále týče obr. 3, do pozemku kostelní zahrady jsem čárkovaně 
vložil půdorysy možné lokace fary: dle předpokladu L. Loukotky - 
mezi dům č. p. 348 a kostel, a pak poblíž křižovatky ulic Místecké 
a Úzké, tedy úhlopříčně vzhledem k první možnosti. Záměrně jsem 
zvolil plochy menšího obsahu, než jaký mají běžné sousední domy. 
Předpokládám, že taková fara nemusela být vůbec nijak velkým ani 
honosným domem. Dokonce mohla být celkem skromným sídlem. 
Farář byl samozřejmě bez rodiny, nevlastnil hospodárku, takže ne-
měl čeledína, služky mívali většinou jen vyšší církevní hodnostáři. 
Mohl však mít posluhovačku, ale ta zpravidla do služby docházela. 
Jeho příjmy se skládaly z plateb farníků.
Celkově vzato, obě hypotetické polohy farního domku jsou dosti divné 
(Obr. 3). V prvním případě mi dost dobře nejde na rozum, že farář 
by měl hned pod okny hroby chudých. Umístění fary v protilehlém 
směru by pak vylučoval kříž, nebo by silně omezoval její prostorovou 
dispozici. Naskytne se proto otázka, zda kříž stával již v době existence 
fary, ať již byla kdekoli. Ze kterého roku pocházel původní kamenný 
kříž, s tím si nevěděl rady ani Luboš Loukotka. Ten pouze upřesnil, 
že dedikační nápis na podstavci je z roku 1888, nikoli z r. 1802, jak se 
neustále udává. Samotný železný kříž byl – jako náhrada poničeného 
kamenného - zasazen do podstavce až roku 1919.
Jsem ale toho názoru, že faru kostela sv. Kříže by vůbec nebylo 
rozumné hledat na pozemku kostelní zahrady. To ani nebývalo 

běžné. Fary sice stávaly poblíž kostela, na samotných kostelních 
zahradách stávaly ale většinou pomníky svatých, kříže, kaple, kap-
ličky křížové cesty, hroby významných osob nebo márnice. Kde 
jinde tedy hledat parcelu pro faru? Napadla mne též ulice Úzká, 
ale tam se již nacházejí úplně jiná čísla popisná. Další možnost je 
ta, že číslo popisné 349 se nacházelo úplně jinde, než kde bychom 
ho hledali. V historické zástavbě městských uliček, zvláště kolem 
mariánského kostela, se vyskytuje mnoho domků, jež mají popisná 
čísla naprosto zpřeházená, nejdoucí ve sledu.
Přesto však můžeme být nakloněni názoru, že taková fara zde stála 
blízko kostela sv. Kříže. Dokonce hodně blízko. U farního marián-
ského kostela, na místě zbořeniště domu 359 (pravděpodobně 
bývalé fary), byla nalezena roku 1882 dobře zachovalá římská 
mince z doby panování císaře Antonia Pia (128 – 161 n. l.). Kostel 
sv. Kříže byl v 80. letech 19. století v dosti ubohém stavu. Roku 
1888 byl z důvodu havarijního stavu věže vydán zákaz zvonění, 
jelikož trámy věže byly zpuchřelé, věž byla vychýlena a hrozilo její 
zřícení. Proto se brzy přistoupilo k záchranným pracím. A během 
těchto oprav došlo v roce 1889 k nálezu další římské mince, 
tentokrát z doby vlády císaře Konstantina II.; bronzový peníz 
z roku 340. Proto se ptám: Nemohla mince tam nalezená rovněž 
pocházet z bývalé fary, tentokrát z  fary kostela sv. Kříže? Jistou 
logiku by to mělo. Je možné, že co platí v případě zbořeniště domu 
č. p. 359 (patrně bývalé fary mariánského kostela), může platit 
i pro zbořenou faru kostela sv. Kříže: původním majitelem mince 
mohl být některý z příborských farářů. Ti často pocházeli z růz-
ných koutů Moravy a  jakési numismatické sbírky mohli, kromě 
piaristů, rovněž vlastnit.
Podíváme-li se na celou historii kostela sv. Kříže, zjistíme nebývalý 
„stavitelsko-demoliční“ ruch: postaven – 1516, zbořen – 1611, 
znovu vystaven – 1645, vyhořel – 1728, znovuvyhořel – 1758, 
přestavěn – 1778, záchranné práce – 1889, rekonstrukce – 1897-98 
(náhrada šindelové střechy za břidlicovou), další rekonstrukce – 
1948-50 (náhrada břidlicové střechy a věže za pozinkovaný plech). 
Kostel tedy dostal během staletí „hodně zabrat“, ale roku 1812 jeho 
fara ještě stála. 
Co říci na závěr? Jak jsem se nedávno dověděl, v nejbližší době se 
chystá další rekonstrukce chrámu: plechová střešní krytina se bude 
měnit za břidlicovou. Třeba se při tom najde další římská mince, její 
naleziště bude pečlivě zdokumentováno, a tak se konečně dovíme, 
kde stávala i ona tajemná fara.

Obr. 3

V tomto roce 2018 si 
připomínáme řadu důleži-
tých a vlasteneckých dat. 
Dalším významným dnem 
bude 31. květen 2018, kdy 
před 150 lety (1868) zemřel 
v  Bystřici pod Hostýnem 
velký Moravan, kněz, sbě-
ratel lidových písní a budi-
tel P. František Sušil.
Vedle osobností českého 
obrození Jungmanna, Če-
lakovského a Erbena, právě 
F. Sušil byl hybnou kulturní 
osobností na Moravě.
Byl to nesmírně nadaný 
a skromný člověk, který se 
zabýval literaturou, teologií, překlady, psaním hymnů a básní, sbíral 
lidové písně a propagoval zpěv, sjednocoval v duchu cyrilometodějské 
tradice. Ovlivnil nemálo osobností 19. století, např. Pavla Křížkov-
ského, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (působil v Příboře), nám 
blízkého Leoše Janáčka či Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.
Sušilova sběratelská činnost byla systematická. Více jak 40 let trpělivě 
chodil po Moravě, setkával se s  lidmi, vybízel ke zpěvu, zapisoval 

a pilně zpracovával. První sbírka Moravských národních písní vyšla 
v roce 1835, další pak r. 1860, obsahují téměř 2400 lidových písní.
Ulice Sušilova v Příboře je součástí městské části Benátky a jméno 
Sušilova nese od konce čtyřicátých let 20. století (podle sdělení „sta-
rousedlíka“). Původně byla ulicí Větřkovskou po č. p. 891 a vedla dál 
vpravo přes pole v místech mezi současnou novou zástavbou a ny-
nější ulicí Pod Haškovcem. 
V roce 1967 byla prodlou-
žena do stávající podoby 
a díky ní byly zpřístupně-
ny parcely pro budoucí 
stavby rodinných domů, 
které byly postaveny v le-
tech 1975-80 vlevo a poté 
i vpravo (1995-2008).
Nyní se v  jednosměrné 
a  úzké ulici Sušilova na-
chází 16 popisných čísel.
Těší mne, že právě ulice, 
kde bydlím se svou rodi-
nou a sousedy, nese jméno 
tohoto ctihodného muže, 
podle kterého je pojmeno-
ván i asteroid 21229 Sušil.

ULICE SUŠILOVA V PŘÍBOŘE
Judita Šprochová
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Dvě závěrečná utkání B skupiny žákovské extraligy odehráli 
kluci BK Příbor U14 v sobotu 14. a v neděli 15. dubna na domácí 
palubovce sportovní haly u Masarykova gymnázia. K jistotě postupu 
na Mistrovství České republiky do Kralup nad Vltavou potřebovali 
obě utkání vyhrát. A to se klukům podařilo. Porazili jak Holice, tak 
brněnské Tygry.
„K zachování naděje postoupit na republikový šampionát jsme po-
třebovali sobotní utkání s týmem z Holice vyhrát. Tento úkol se nám 
nakonec podařilo splnit, i když jsme se s protivníkem natrápili více, 
než jsme předpokládali. Hosté, v  jejich řadách je také stejně jako 
v našem týmu hodně mladších hráčů, vyhráli první čtvrtinu o dva 
body a až teprve ve třetí části jsme odskočili na 20bodový rozdíl 
a rozhodli o utkání. V poslední části dostali příležitost z obou stran 
lavičky a ta holická byla o čtyři body lepší,“ uvedl trenér BK Příbor 
Miroslav Slovák.
Po sobotní výhře bylo jasné, že vítěz nedělního utkání si zajistí 
účast na Mistrovství České republiky a poražený obsadí ve skupině 
5. nepostupové místo. O to těžší utkání pro oba týmy bylo. „První 
čtvrtina nám vyšla podle plánu, hrou přes naše pivoty jsme si vytvořili 
12bodový náskok. Bohužel ve druhé části nám trochu zvlhl střelecký 
prach, dali jsme pouze čtyři body a to jen z trestných hodů, a tak polo-
časové skóre 23:22 pro nás nic neřešilo,“ přiblížil kouč Miroslav Slovák.
„Třetí hrací období jsme opět začali náporem, podařila se nám šňůra 
deseti bodů a stejný byl bodový rozdíl ve skóre, který jsme do konce 
hracího období navýšili na 18 bodů. V poslední části jsme si výsledek 
pohlídali a po závěrečném zvuku klaksonu mohly propuknout oslavy 
vítězství i z postupu. Ten se uskuteční od 26 .do 29. dubna v Kralupech 
nad Vltavou,“ dodal kouč. 

V konečné tabulce skupiny B extraligy obsadili kluci U14 skvělé 3. místo.

Výsledky: 
BK Příbor - BK Holice 66:45 (10:12, 21:11, 22:5, 13:17)
Body: Dostál 12, Snopek 9, Machala a Maléř 6, A. Ivánek a Kubečka 
5, Hanzlík, Havel, Michna a Smažák 4, V. Ivánek a Mi. Slovák 3, Linart 
1, Ma. Slovák a Zavadil 0. TH: 20/13 (65%). Trojky: 3. Fauly: 15. 
Užitečnost: Dostál 10, Machala a Snopek 6.    
BK Příbor - Tygři JBC Brno 56:37 (19:7, 4:15, 22:11, 11:4) 
Body: Dostál 22, A. Ivánek a Machala 9, Snopek 6, Linart 4, Havel, 
Maléř a Ma. Slovák 2, V. Ivánek, Kubečka, Michna, Smažáka Zava-
dil 0.TH: 17/11 (65%). Trojka: 1. Fauly: 21. Užitečnost: Dostál 18, 
A. Ivánek 6 a Machala 5.

Neúspěchem skončila letošní sezóna 
příborských basketbalových juniorek. 
Mladý tým se nedokázal vyrovnat s od-
chodem klíčových opor, v sezóně vyhrál 
pouhé dva zápasy, což v konečném zú-
čtování znamená sestup.
„Do této sezóny jsme nevstupovaly s vidi-
nou umístění na předních příčkách a ani 
v klidném středu tabulky. Předpokláda-
la jsem ale, že družstvo, z něhož odešly 
klíčové hráčky, bude bojovat v každém 
utkání alespoň o  dobré výsledky. Na-
konec tomu tak i bylo, avšak za úplně 
jiných okolností. Skupina nebyla nijak 
silná a všechny týmy vyjma týmů Brna 
a Havířova byly vyrovnané. Bohužel, ani tento fakt nám nedopomohl 
k  lepším výsledkům,“ upozornila trenérka příborských juniorek 
Michaela Drtilová.
Ta konstatovala, že drtivou většinu zápasů hráčky neprohrály proto, 
že by byl soupeř lepší. „Kdyby tomu tak bylo, nebyla bych zklamaná. 
Bohužel se opakovaně stávalo, že jsme podlehly vinou vlastních chyb, 
kterých se snaží vyvarovat starší minižákyně, nikoliv starší dorostenky. 
Po letních prázdninách jako by děvčata zapomněla, co vše se naučila 
v předchozí sezóně,“ zlobila se Michaela Drtilová. „Paradoxně nejlepší 
utkání jsme odehrály proti nejlepším týmům soutěže Žabinám Brno 
a Havířovu,“ doplnila trenérka. 

Juniorky BK Příbor dosáhly ve skupině 
C ligy juniorek na jediné vítězství ze tři-
nácti pokusů a musely hrát jen ve skupi-
ně o udržení. Ani v té se jim ale nevedlo 
a z deseti zápasů vyhráli znovu jen jedno 
a skončily poslední. „Bohužel s bídnou 
tréninkovou docházkou jsme ani lepších 
výsledků dosahovat nemohly,“ zlobila se 
Michaela Drtilová.
„Do letošní sezóny juniorek zasáhlo cel-
kem deset hráček. Tři z ročníku 1999, dvě 
hráčky ročníku 2000, tři hráčky ročníku 
2001 a dvě hráčky ročníku 2002. Po le-
tošní sezóně se s mládežnickým basket-
balem rozloučily Adéla Maléřová, Dora 

Drabíková a Karin Šimíčková. S týmem se po letošní sezóně loučím 
i já a přeji děvčatům mnoho úspěchů a radosti v další basketbalových 
letech,“ uzavřela Michaela Drtilová. 
Individuální statistiky
Do všech utkání (23) zasáhly:  Maléřová, V. Reichertová, 
    K. Reichertová a Sobková
Nejvíce nastřílených bodů:  Vendula Reichertová (261)
Průměr bodů na utkání:  Dora Drabíková (11,7)
Nejvíce trojek:   Karin Šimíčková (14)
Nejvíce střílených trestných hodů: Vendula Reichertová (111)
Úspěšnost trestných hodů:  Karin Šimíčková (73,8 %)

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

CESTA NA ŠAMPIONÁT VEDLA PŘES VÍTĚZSTVÍ NAD TYGRY

JUNIORKY LIGU NEUDRŽELY A PO DVOU LETECH SESTUPUJÍ

ZE SPORTU

Kluci Basketbalového klubu Příbor U14 si v této sezóně zahrají na Mist-
rovství republiky v Kralupech nad Vltavou.  Foto: BK Příbor

Příborské juniorky neudržely ligovou příslušnost a  se-
stoupily o soutěž níže.   Foto: BK Příbor
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Valnou hromadu zahájil 24. 3. Mgr. Vlastimil Sedláček – 
starosta jednoty. Přivítal hosty: starostu města Příbora Ing. Bo-
huslava Majera, místostarostku města Ing. Danu Foriškovou, 
Ph.D., Jiřího Zaorala - starostu Sokolské župy Beskydské Jana 
Čapka, paní Ivanu Žárskou – členku rady města a manžele 
Nedomovy z LTV Příbor. Pak předal slovo řídícímu valné hro-
mady Milanu Sklenovskému. Po schválení programu a zvolení 
komisí starosta jednoty přednesl zprávu o činnosti za rok 2017 
a plán činnosti na rok 2018, z čehož vybírám. V roce 2017 výbor 
zaměřil svou činnost hlavně na údržbu zařízení pro sport a jeho 
modernizaci. Byl proveden nátěr a oprava střechy sokolovny, 
vybudováno osvětlení zahrady, kde elektrická přípojka byla 
z estetických důvodů vedena v zemi s využitím přívodu vody 

do bufetu v zahradě. Rovněž jsme nechali udělat projekt na 
přestavbu jeviště za účelem jeho využití k nácviku prvků pro 
parkour a rozšíření herny stolního tenisu, jejíž kapacita z hle-
diska počtu dětí docházejících do kroužku je nedostatečná. 
Průběžně jsme pokračovali ve výměně oken. Svépomocně jsme 
uklízeli zahradu, střechu a okapy od listí a prováděli běžnou údržbu. 
Členové oddílu parkouru budují v prostorech jeviště propadliště 
na nácvik přemetů, vývrtek apod. Je třeba přiznat, že dlouho-
době se nám nedaří provést zatemnění oken v tělocvičně. 
Ke sportovní činnosti se členové Sokola scházeli v těchto od-
dílech:
Stolní tenis - je co do počtu členů naším největším oddílem 
a jako jediný se zabývá závodní činností. Družstva hrají krajský 
přebor II. třídy, okresní přebor I. třídy i II. třídy. Při tomto oddíle 
pracuje kroužek dětí od 6 do 18 let, který se pod vedením tre-
nérů Erleho a Poláška zúčastňují okresních bodovacích turnajů, 
kterých je šest. Z toho jeden organizuje náš oddíl. 
Oddíl parkour - zaměřuje se hlavně na výchovu dětí v posilo-
vání a provádění různých gymnastických prvků. 
Dále to jsou oddíly - malá kopaná, badminton, gymnastika, 
ringo a fl orbal, které provádějí zájmovou činnost. Oddíl fl or-
balu organizuje Nohejbalovou sokolligu Příbor, která se hraje 
systémem každý s každým - léto/podzim. Nově byl ustaven 
oddíl deskových her. 
Za účelem zapojení co nejvíce občanů města a jeho okolí do 
sportovní činnosti organizuje výbor jednoty Příborský Sokol-
Šlap, jehož mottem je: „Pojďte s námi s kočárkem, na kole 

a jiných kolečkách na rekreační cykloturistickou akci, Pří-
borský SokolŠlap.“  
Jednotlivé oddíly organizovaly: Okresní bodovací turnaj mláde-
že ve stolním tenise – březen, Nohejbalovou sokolligu Příbor – 
léto/podzim, Mikulášský turnaj v ringu – prosinec a Memoriál 
Milana Strakoše ve stolním tenise – prosinec. 
V plánu činnosti na rok 2018 bylo zdůrazněno, že se musí 
pokračovat v údržbě a zvelebování areálu Sokola, rovněž po-
stupně dokončit výměnu oken. I nadále organizovat akce pro 
veřejnost - Příborský SokolŠlap a uvedené turnaje ve stolním 
tenise, ringu, nohejbalové lize a důstojně oslavit 125 let zalo-
žení Tělocvičné jednoty Sokol Příbor dne 23. června 2018 
se spoustou akcí pro děti. Pro dospělé pak posezení se zábavou. 
K poslechu a tanci je již objednána hudba KIWI. V průběhu 
odpoledne přítomní uvidí ukázky z činnosti některých oddílů. 
Zároveň v  tento den bude připraven již zmíněný Příborský 
SokolŠlap. Tyto akce budou na sebe volně navazovat. 
Po volbě nových členů výboru následovala na valné hromadě 
rozprava, z níž vybírám. Na dotaz p. Seiberta ohledně člen-
ských příspěvků studentů odpověděl starosta župy p. Zaoral, že 
výši příspěvků stanovuje předsednictvo ČOS. Dále poděkoval 
výboru jednoty za odvedenou práci. Zmínil se o rozdělování 
dotací z ČOS a župy. Starosta města p. Majer rovněž poděkoval 
za práci, hovořil o veřejné fi nanční podpoře a nastínil záměr 
na zvelebování města, jako např. vybudování výtahu pro po-
stižené na radnici, výkup domku pro vybudování turistického 
informačního centra a zároveň zázemí pro piaristické zahrady. 
Zmínil se o záměru opravy chodníku na ulici Štramberské. Paní 
Forišková rovněž poděkovala a  seznámila nás s chystanými 
kulturními akcemi ve městě. 
K. Erle oznámil, že ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce 
jednatele jednoty. Popřál výboru mnoho úspěchů v další práci 
a vyslovil přání, aby výbor pokračoval v organizování Příbor-
ského SokolŠlapu, jehož je zakladatelem. Objel na kole všechny 
trasy a vytvořil itineráře. V. Sedláček poděkoval K. Erlemu za 
odvedenou práci ve výboru, hlavně pak za organizování akcí pro 
širokou veřejnost. Požádal členskou základnu, hlavně předsedy 
oddílů, o aktivní účast při organizování oslav 125 let. Po zprávě 
návrhové komise a  schválení usnesení V. Sedláček na závěr 
poděkoval vedení města Příbora a Sokolské župy Beskydské za 
fi nanční podporu, bez níž by Sokol v Příboře nemohl existovat, 
a ženám předal kytičky. 

P. S. 
6. 4. 2018 proběhla první schůzka k organizaci oslav 125 let 
založení příborského Sokola za účasti V. Sedláčka, J. Plánkové, 
L. Sedláčkové a K. Erleho. Projednala se organizační struktura 
oslav a nastínil program. Zde projevil K. Erle radost z toho, že 
k organizaci oslav je využita univerzální předloha pro organi-
zační zabezpečení akce, kterou v minulosti zpracoval. 
Mimo jiné bylo předběžně domluveno vystoupení skupiny orien-
tálních tanců Tara z Kopřivnice na dvacátou hodinu v den oslav 
23. 6. 2018 a domluveno vystoupení hudby ve stylu country, 
jak již se stalo v minulých pěti ročnících SokolŠlapu zvykem. 
V Local TV 17. zprávy s premiérou 22. 4. 2018, www.televize-pribor.cz

KLUBY, SPOLKY

Karel Erle, odstupující jednatel TJ Sokol

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL PŘÍBOR

Foto z LTV, P. Nedoma
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V úterý 27. 3. 2018 od 15 do 17 hodin v Městské knihov-
ně v Příboře zorganizoval Sbor Bratrské jednoty baptistů (BJB) 
v Příboře Velikonoční čtení Bible. Tato akce se letos uskutečnila 
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Příboře, konkrétně paní 
vedoucí Silvií Bahnerovou, a záštitu nad ní převzala paní mís-
tostarostka města Příbor Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Není bez zajímavosti, že Celonárodní čtení Bible se v českých 
městech v tomto roce uskutečňuje již po desáté. Organizátorem 
je Nadační fond Bible21, který tuto akci podporuje, koordinuje 
a organizačně zaštiťuje. Hlavním cílem je upozornit co nejví-
ce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství a také 
vzbudit zájem o společenský a kulturní význam hodnot Bible, 
která tvoří morální a etický základ také naší moderní společnos-
ti. Velikonoce k naplnění tohoto cíle vytvářejí přirozeně prostor.
Příborským občanům není jistě tato akce neznámá. Několik mi-
nulých ročníků zorganizovali příborští křesťané na příborském 
náměstí v  průběhu 
velikonočního jar-
marku. Tentokrát 
se však pořadatelé 
ze Sboru BJB v  Pří-
b o ř e  r o z h o d l i 
v yzkoušet prostor 
městské knihovny. 
Za pořadatele celou 

akcí přítomné provázel Mgr. Martin Okáč. Čtení zahájila paní 
místostarostka a paní vedoucí knihovny, kdy po uvítání zahájili 
samotné čtení Bible. Konkrétně bylo na pořadu novozákonní 
Janovo evangelium, které nám vystačilo na celou dobu vyhra-
zeného konání. 
Tuto událost letos navštívilo více jak 40 občanů, z nichž většina 
se osobně do čtení zapojila, někteří i vícekrát. Jako pozornost 
si každý účastník odnesl výtisk čteného Janova evangelia. Sou-
částí akce byla také výstava různých překladů Bible či její části 
Nového zákona nebo jednotlivého Evangelia. Zajímavostí mohl 
být pro účastníky překlad Písma v arabštině, gruzínštině, viet-
namštině nebo romštině.
Malý přednáškový sál se ukázal být dostatečně důstojným mís-
tem pro konání této zatím výjimečné akce. Shodli jsme se však, 
že letošní dvouhodinový časový prostor pro tuto akci byl krátký 
a v případě organizace této akce v příštím roce bychom se nebáli 

jeho rozšíření. Dovol-
te mi vás také pozvat 
jako další potencionál-
ní zájemce na případný 
další ročník Velikonoč-
ního čtení Bible, aby se 
tato událost mohla stát 
pro naše město další 
příjemnou tradicí. 

Klub českých turistů/ KČT/ v Příboře si každoročně naplá-
nuje na „Den vody“ navštívit buď přehradu, nebo vodní nádrž. 
V letošním roce jsme navštívili v počtu „jedenáctou přehradu“,  
a to: Vodní nádrž ve Slušovicích. Do provozu byla vodní nádrž 
uvedena r. 1978 na horním toku řeky Dřevnice, která se vlévá 
s Trnávkou do řeky Moravy. Hráz je sypaná, vysoká 27 metrů, 
plocha je 77,7 ha. Slouží hlavně k vodárenskému odběru a proti-
povodňové ochraně. Sypaná hráz má délku 562 m a výšku 30 m. 
Celkový objem je deset milionů m3 vody. Součástí nádrže je 
malá vodní elektrárna se dvěma turbínami. Výkon 0,037 MVV. 
Všichni jsme byli překvapeni mohutností a silou vody. 
Pokračovali jsme dál na vrchol „TROJÁK“. Zdatní turisté šli delší 
trasou směr „TESÁK“ a „Svatý Hostýn“ – 20 km. Méně zdatní 

pokračovali na rozhledničku „MARUŠKU“ na „Trojáku“ ve výš-
ce 664 m nad mořem, vysokou 12 m se 43 schody. V sousedství 
je meteorologická stanice.  
Přečetli jsme si: Česká republika – co se týče počtu historie 
a obliby rozhleden – jsme světovou velmocí. Na našem území 
dosud stojí 350 rozhleden. 
Posledním zastavením byl „Svatý Hostýn“. Všichni odjíž-
díme s  mnoha krásnými zážitky, na které budeme dlouho 
vzpomínat. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, všichni byli  
spokojeni. 
Za to, že můžeme takové krásné a levné zážitky prožít, děkuje-
me městu Příboru - děkujeme za finanční podporu na činnost 
a provoz Klubu českých turistů v Příboře. 

Coworking centrum pořádá rukodělné jarmarky v Příboře 
již třetím rokem. Po úspěšných dvou vánočních jsme v sobo-
tu 24. března 2018 vyzkoušeli i  velikonoční verzi této akce. 
Místem byl opět velký sál Kulturního domu Příbor. Jarmark 
se zaměřil na děti a potřeby pro děti. Celkem se zúčastnilo 
13 amatérských i  profesionálních stánků, z  převážné větši-
ny z Příbora, dále pak z Kopřivnice, Nového i Starého Jičína, 
Mořkova, Fulneku a nejdále z Horní Bečvy. Dvě maminky si 
na jarmarku vyzkoušely svůj „coming out“ - tj. poprvé před-
vedly své výtvory na veřejnosti (jednalo se o šité oblečení pro 
děti a háčkované hračky) a mohly si tak naživo ověřit, jaký je 
o jejich výrobky zájem - a zájem byl obrovský, i k tomu tento 
jarmark slouží. 
Návštěvníci se mohli potěšit a případně si i zakoupit šité i háč-
kované hračky, látkové pleny a oblečení pro děti, ručně dělané 
svíčky, tašky, velikonoční dekorace, bižuterii, domácí koule do 

koupele, sirupy, domácí pralinky a také výtečné zastudena liso-
vané oleje ze Starého Jičína. Z nabídky „jedlých stánků“ nelze 
nezmínit výtečné kafe z KeKafi doplněné o záviny, velikonoční 
balíčky a quiche, dále pak např. domácí plněné bagetky, bez-
lepkové i lepkové cupcaky a dýňovou polévku.
Originální kreativní dětský koutek zajistila opět Dana Lišková, 
děti si mohly vyrobit typická velikonoční zvířátka, a že je to 
bavilo, svědčí to, že dva stoly byly plně obsazeny, tvořili i ma-
minky, tatínkové, babičky i dědové.

Jsem ráda, že na jarmarku panovala příjemná atmosféra 
a  že tato akce mohla vhodně doplnit velký velikonoční jar-
mark, který se konal na náměstí.  Ráda bych poděkovala městu 
Příbor za poskytnutou dotaci 3 000 Kč, která byla použita na 
pronájem Kulturního domu.

V Local TV Příbor 14. zprávy s premiérou 31. 3. 2018,  
www.televize-pribor.cz

VELIKONOČNÍ RUKODĚLNÝ JARMARK

PŘEČTĚTE SI I VY KOUSEK BIBLE O VELIKONOCÍCH

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU, DEN VODY

Ing. Jana Konečná, Coworking centrum Příbor

Mgr. Martin Okáč, z pořádajícího Sboru BJB Příbor

Vlasta Linartová, KČT Příbor
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Klokočovské sdružení pořádalo 17.března 2018 již osmý 
ročník maškarního plesu pro děti. Ten letošní se nekonal, jak 
bývalo zvykem v restauraci U Žabáka, ale netradičně v příbor-
ském Kulturním domě. Důvodů bylo více..... Ve Skotnici probí-
hala rozsáhlá rekonstrukce, navíc nastaly obavy, že vzhledem 
k loňskému velkému zájmu bychom se do „Žabáka“ nevlezli.
A naše tušení bylo správné. Již druhý den po oficiálním vyhlá-
šení byla kapacita z poloviny obsazena. Ke konci jsem bohužel 
musel již rodiny odmítat. I přesto, že míst bylo o dost více, byly 
beznadějně po třech dnech obsazené. Po prosbách některých 
rodičů, že nemusí sedět, hlavně aby se děti pobavily, jsem 
musel kývnout a zapsat je do seznamu hostů.
No, co Vám budu povídat. O náš ples je opravdu veliký zá-
jem a my jsme za to neskutečně rádi a  jsme rádi, že se líbí 
hlavně dětem.  Proto hned na úvod prosím všechny rodiče, 
aby sledovali naše webové stránky www.klokocov.com a náš 
facebook https://www.facebook.com/Klokočov-u-Příbora- 
-240714866095397/, plakátovací plochy, příborský Měsíčník, 
kde se s předstihem dozvíte termíny a podmínky rezervace 
aj. Opravdu se vyplatí vše sledovat, předejdete nepříjemnému 
zjištění, že se na vás nedostane místa.
No, to byla taková nutná informace a teď k samotnému plesu, 
jak probíhal...
Pouze dvě hodiny jsme měli na přípravu všeho nutného. Ob-
čerstvení, výzdoba, hudba, balení tomboly, šatna..... Opravdu 
jsme měli co dělat, ale šlo to. Jelikož jsme zatím nikdy před tím 
na plese neměli ve vlastní režii občerstvení, byl to takový náš 
malý křest. O půl druhé začali přicházet hosté. Přesto a zá-
roveň bohužel - ještě o půl třetí většina scházela, což výrazně 
ztížilo program. Přítomní rodiče byli netrpěliví a dožadovali 
se startu. Chtě nechtě jsme museli začít. Uvítacího slova se 
po sedmi letech neujal Robin Hood (prostě už mu byl kostým 
malý :-) ), ale nově KLAUN, který celým dnem provázel. Jemu 
byla oporou „teta“ Linda a její pomocníci. Ti měli na starosti 
chod her a zábavy. Ty probíhaly po celé odpoledne a střídaly 
se s tancem a volnou zábavou.
Přesně v 17.00 h se rozdaly dary všem dětem, jejichž rodiče 
jim hned při vstupu zakoupili obálku. Každá ukrývala cenu. Po 
chvíli byly děti už tak unavené, že jsme to museli vzít hopem..… 
Vyhlásili  jsme tři nejlepší masky plesu. Dráček, Indiánka, 
a Křemílek s Vochomůrkou byli letos ti nej. Odnesli si krásné 
dorty, které nám napekla paní kuchařka ze školy Npor. Loma. 
K nim byli přidáni nádherní perníkoví zajíčci od paní Hozové 
z Klokočova. Oběma pekařkám tímto moc děkujeme.
K vyhlášení nej masek Kubík přidal konfetový ohňostroj. Ná-
sledovalo hromadné focení všech masek, každý rodič si mohl 
ulovit svou fotečku. No a k dovršení celého odpoledne nesmělo 

chybět vypouštění balonků. Ty vždy o každém plesu visely 
nad hlavami dětí. V „kulturáku“ jsme je nemohli zavěsit, zato 
jsme je mohli vypustit z balkónu. To byl náš nejlepší nápad, 
děti byly k neudržení, každé chtělo ukořistit ten svůj balonek.
To už jsme se ale dostali k šesté hodině podvečerní a museli 
jsme z důvodu pouze hodinového limitu úklidu ukončit celé 
zábavné odpoledne.

Musím ještě dodat, že spousta členů našeho sdružení se vě-
novala občerstvení, kde se nabízely párky v rohlíku, chlebíčky, 
zákusky, různé nápoje a jiné pochutiny.
Závěrem chci poděkovat za naše sdružení správci Kulturního 
domu za vstřícný přístup a bezproblémový chod, městu Pří-
boru za poskytnutý grant, bez kterého bychom těžko mohli 
organizovat v Kulturním domě takový ples, kde vybíráme 
pouze dobrovolné vstupné. Poděkování patří také všem našim 
sponzorům, hlavně našemu sdružení, které nakupuje ceny do 
sbírky, a také Policii ČR v Příboře za ceny pro děti – např. za 
omalovánky s bezpečnostní tematikou, za bezpečnostní prvky 
pro pohyb za snížené viditelnosti, atd.
Občanské sdružení rovněž děkuje za velký zájem o akce, pro-
tože jak jistě víte, naším záměrem je stmelovat a sdružovat lidi 
a hlavně děti. V dnešní době počítačů, tabletů a smartphonů je 
opravdu těžké spoustu dětí od nich odtrhnout. Těšíme se na 
naše společné shledání na dalších kulturních akcích. Proto 
znovu opakuji, sledujte hlavně naše internetové stránky, kde 
se dozvíte vše nutné, včetně videí a fotografií z akcí.

V Local TV Příbor 13. zprávy s premiérou 24. 3. 2018,  
www.televize-pribor.cz

V sobotu dne 24.února 2018 proběhl již tradiční „XIX. Mysli-
vecký ples“ na Hájově, který uspořádal Myslivecký spolek Příbor-
-Hájov za finanční podpory města Příbora. 
Oficiální zahájení plesu proběhlo za troubení mysliveckých signálů 
A. Dyka a J. Selementa spojené se zpěvem, a to v osm hodin večer. 
Předseda mysliveckého spolku všechny přítomné hosty srdečně 
přivítal a samotný ples tak slavnostně zahájil. K poslechu a tanci 
zahrála hudební skupina Remix. Členové Mysliveckého spolku 

Příbor-Hájov měli tu čest návštěvníky uhostit mysliveckým menu, 
které bylo připraveno ze zvěřiny z honitby Příbor-Hájov. Dále 
byla připravena pro návštěvníky plesu bohatá zvěřinová tombola. 
Vzhledem k panující chřipkové situaci nebyla sice návštěvnost sto-
procentní, ale navzdory tomu se přítomní hosté velmi dobře bavili.
Myslivecký spolek Příbor-Hájov tímto velmi děkuje městu Příboru 
za finanční pomoc formou grantu na tuto akci, bez kterého by 
nebylo možné celou akci úspěšně zrealizovat.

Karel Till ml., o. s. Klokočov, z. s.

Bc. Valentin Putala, jednatel MS Příbor - Hájov

KLOKOČOVSKÝ PLES

XIX. MYSLIVECKÝ PLES NA HÁJOVĚ
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Velmi úspěšnou další sezónu mají za sebou hokejisté HC 
NOVATOP HÁJOV, kteří hrají již několik let Městskou ligu 
neregistrovaných hokejistů v Kopřivnici. Právě skončeného 
XVIII. ročníku Filiphockey ligy se zúčastnilo celkem 26 cel-
ků.  Již delší dobu chlapi hrají II. ligu, kde pravidelně bojují 
o přední umístění. Změnou oproti předchozím ročníkům bylo 
zrušení nadstavbové části a finále si pak zahrála dvě nejlepší 
družstva soutěže. Těmi byly týmy Hájov a Bruins. V sobotu 
31. března brzy odpoledne začaly na zimní stadion přijíždět 
hráči a fanoušci obou týmů.  Byl to specifický den, ve kterém 
se hrála finálová utkání jednotlivých lig. Dopoledne se utkaly 
nejlepší týmy III. ligy Janovice s Bartošovicemi. A navečer byl 
nachystán souboj top týmů I. ligy BAH-Nebory. Ale vraťme 
se zpět k II. lize. 
Tým vedený kapitánem Radkem Jurečkou nastoupil v nejsil-
nější možné sestavě. Tolik hráčů včetně náhradního brankáře, 
tak to na hájovské střídačce ještě asi nebylo. Soupeř měl méně 
hráčů, ale s patřičnou kvalitou. Souboj měl po obě třetiny zcela 
vyrovnaný průběh. Postupně se přidávalo na důraze a byl to 
typicky fyzicky náročný hokej ve finálovém souboji. Diváci 
fandili, a to jsme ještě měli podporu týmu z Bartošovic, který 
spokojený se svým umístěním, povzbuzoval náš tým z druhé 
strany tribuny. Po 2. třetině za stavu 2:2 nastala přestávka a do-
šlo k úpravě ledové plochy. Zřejmě došlo v kabině i k ostřejším 
výměnám názorů, a hlavně k čerstvým taktickým pokynům.  
Chlapi vlítli na led ještě více nažhavení, a hlavně se jim vše 
řečené podařilo přenést ze šatny do hry. Začali postupně do-
minovat na ledě, prosazovat se v koncovce a diktovat tempo 
utkání. Po celou dobu měli velkou podporu v bráně. Výsledkem 
bylo vstřelení dalších sedmi gólů, přičemž soupeř se naštěstí 
trefil v závěrečné třetině již jen jednou. Konečný výsledek byl 
9:3 pro náš tým. Borcům se podařilo obhájit loňské vítěz-

ství v II. lize. Což je při veškeré úctě ke kvalitnímu soupeři 
vynikající výsledek. Fanoušci aplaudovali a čekali na vítězné 
rybičky na ledě. Těch se dočkali až po předání medailí všem 
hráčům. Mimochodem fanoušci měli právě pro finálový souboj 
od hráčů speciální tajný bonus po celý průběhu zápasu.  Kromě 
tohoto zaslouženého vítězství došlo následně k celkovému 
hodnocení II. ligy. A jaký byl výsledek? Nejproduktivnějším 
hráčem byl vyhlášen M. Žáček, nejlepším brankářem F. Str-
nadel (oba HC NOVATOP HÁJOV) a nejužitnějším hráčem 
D. Balcar z Rybnikářů. 

Navíc Hájovští získali několikrát různá individuální ocenění. 
Hlavní organizátorem celého týmu je kapitán HC NOVATOP 
Hájov pan Radek Jurečka. Tým kromě pravidelných tréninků 
a přípravných zápasů se účastní také různých turnajů v naší 
republice a na Slovensku. 
Co dodat nakonec? Poděkování všem hráčům, organizátorům 
zabezpečujícím náročný chod týmu po celou sezónu, fanouš-
kům a sponzorům. A přání?  Popřejme týmu HC NOVATOP 
Hájov další úspěšné sezóny!

Již delší dobu jsme se opět snažili zajistit si pronájem ledové 
plochy v Kopřivnici. To se nakonec podařilo po velkém úsilí až 
na poslední možný den, než se definitivně rozpustil led.  Neděle 
1. dubna, aprílový den a zároveň období Velikonoc. A tak jsme 
přerušili pletení tatarů, malování vajíček, přípravu na pondělní 
pomlázku a vyrazili společně na dohodnutý čas do Kopřivnice. 
Tato sportovní akce byla určena pro všechny děti, mládež a dospělé 
z naší obce či členy našeho sboru z okolních obcí, kteří si chtěli 
přijít zabruslit. I v tomto netradičním čase přicházelo postupně 
stále více a více lidí.
Rodiče s dětmi, prarodiče, rodinní příslušníci a známí s chutí obuli 
brusle a začali se prohánět po ledě dokola jako na veřejném bruslení. 
Někteří kluci si dali do rohu obě branky a hráli mezi sebou hokej.  
Ti, co neměli své brusle, si 
je nakonec půjčili na sta-
dionu. Pro změnu si pár 
jedinců nechalo ještě před 
tím řádně nabrousit brusle.  
Ti nejmenší se učili bruslit 
se svými rodiči a prarodi-
či se zapůjčenými vodítky. 
A šlo jim to docela dobře.
Sešlo se nás nakonec 
opravdu hodně, téměř 

80  lidí. A to byla rozhodně největší účast za poslední období. 
Všichni si to opravdu užili. Pár jedinců, kteří z různých důvodů 
nebruslili, byli nápomocní za mantinelem. 
Aby toho ledu nebylo málo, tak předchozí den někteří z nás byli 
fandit týmu HC NOVATOP Hájov ve finálovém souboji 2. ligy 
neregistrovaných hráčů. I naše pomoc v hledišti byla trochu ku pro-
spěchu, protože po dvou naprosto vyrovnaných třetinách náš tým 
v rozhodující 3. třetině přebral jednoznačně otěže zápasu do svých 
rukou a s přehledem v mohutném finiši dotáhl souboj do vítězného 
konce. Byl to náročný souboj s typickými rysy finálových zápasů.
Hodina pronajaté ledové plochy 1. 4. neskutečně rychle uběhla. 
Na závěr jsme si udělali společnou fotku na památku. Byla radost 
sledovat hlavně spokojené děti, které mají zase další sportov-

ní zážitek. I když během 
mrazivých únorových dnů 
účastníci sportovní akce 
poctivě využívali na brus-
lení hájovský rybník, tak to 
je zase trochu něco jiného. 
Pár pádů a slziček bylo, ale 
vše nakonec přebil úsměv 
s červenými tvářemi. Snad 
bude možnost si to zase 
někdy zopakovat.

Dalibor Matula, bývalý hráč, dnes fanoušek

Dalibor Matula, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

HOKEJISTÉ HC NOVATOP HÁJOV

HASIČI Z HÁJOVA OPĚT BRUSLILI  NA APRÍLA
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Akční výplní v kalendáři akcí mladých hasičů SDH Hájov mezi 
podzimní a jarní sezonou, kdy se dají pořádat venkovní soutěže, 
jsou také tradiční zimní zápolení. Takové zápolení bylo pořádáno 
SDH Veřovice v sobotu 24. února 2018 v tamní tělocvičně základní 
školy, kde se sjela soutěžní družstva mladých hasičů z našeho 
kraje, aby porovnala výsledky zimní přípravy v disciplínách vázání 
uzlů v uzlové štafetě a spojování spojek na základně. Soutěž byla 
pořádána pro čtyřčlenná družstva a  jednotlivce v kategoriích 
mladší (rok narození 2007 a mladší) a starší (rok narození 2003 
a mladší). Náš sbor vyslal do soutěže celkem pět týmů.

Áčko mladší v sestavě: Jan Matula, Michal Svatoš, Matěj Maléř, 
Dominik Růža. 
Béčko mladší v sestavě: Martina Kavková, Nella Kuchařová, Hana 
Mošťková, Veronika Plandorová.
Céčko mladší v sestavě: Anna Kabátová, Markéta Maléřová, David 
Jiřík, Marek Svatoš.
Družstvo starší startovalo rozdělené do dvou týmů A a B v sestavě: 
David Kabát, Jakub Kabát, Veronika Vlčková, Adam Kocourek, 
Klára Matulová, Tomáš Mutina.
Všechny děti podaly skvělé kolektivní i individuální výkony. Ka-
tegorie mladších a starších žáků jsme doslova ovládli.
Družstvo mladších B se umístilo na prvním místě, dosáhlo nejnižší-
ho času po součtu obou disciplín. Družstvo A se umístilo na třetím 

místě a družstvo C na sedmém místě z celkového počtu 13 družstev.
V kategorii starších se družstvo B umístilo na prvním místě, 
družstvo A na třetím místě z celkového počtu 17 družstev.
V soutěži jednotlivců v kategorii mladších si domů odvezla zlato 
Hana Mošťková a bronz Nella Kuchařová.

Úspěch naši mladí hasiči zopakovali 3. března 2018 na sou-
těži „Fulnecký uzel“ pořádaný  Sborem dobrovolných hasičů ve 
Fulneku, kde se umístili opět na předních místech.  
Našim mladým hasičům patří pochvala za skvělou reprezen-
taci našeho sboru !!!!

Před měsíci jsem usoudila, že Měsíčník má sloužit k infor-
macím, co se děje ve městě, a ne k dohadování se o politických 
názorech jednotlivých politických stran v zastupitelstvu. 
Nicméně mne chování tzv. „opozičních stran“ mírně nadzvedlo 
a domnívám se, že pokud občané města nemají možnost vidět 
přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města, nebo se podívat 
na záznam na www.televize-pribor.cz,  ať si na základě níže uve-
deného UDĚLAJÍ OBRÁZEK SAMI.
Na jednání 28. zastupitelstva se objevila novinka, nebo infekce 
z Hradu, tzv. syndrom odcházení. 
Schůze začala v poklidu. Pan starosta po odsouhlasení přítomných 
zastupitelů dal souhlas s předprojednáním bodu o zřízení soukromé 
základní školy Gaudi, o kterou usilují paní Mgr. Hana Ševčíková, 
MBA, paní Mgr. Zuzana Ticová a paní Bc. Jana Stránská. Požadují 
uvolnění a pronájem jednoho patra bývalé ZŠ  Dukelské na zřízení 
této soukromé školy. Celá věc má však jeden háček. Pokud zůstane 
v platnosti novela zákona, že i dvouleté děti by měly navštěvovat 
mateřskou školu, nemá město Příbor v současné době jiné možnosti 
než  umístit a vybudovat oddělení mateřské školy právě v prostorách 
bývalé ZŠ Dukelské. Tedy zatím nelze o pronájmu pro soukro-
mou základní školu Gaudi ani uvažovat. Při prezentaci soukromé 
základní školy nebyla představena koncepce, ale znělo plno frází  
o vyučování dětí k vzájemnému respektu, úctě, přátelství, svobodné 
a demokratické společnosti, k sociálnímu cítění. O dění ve škole by 
měli rozhodovat společně děti i dospělí. Pro uskutečnění své vize 
zatím hledají prostory a budou usilovat o zápis do rejstříku škol 
a školských zařízení. Údajně už je přihlášeno 40 dětí (na upřesnění 
podmínek kde, nám zřizovatelky blíže vysvětlovaly uskutečnění 
svého snu, už bylo dětí 60).
Dle mého názoru, souhlasím s opozicí v Příboře jako městě vzděla-
nosti, ale na úkor dalších problémů, co když zákon o 2letých dětech 
v MŠ opravdu začne od r. 2020 platit? I když si myslím, že pokud 
to jen trochu jde, má být máma s dítětem alespoň do 3 let doma.
Budeme mít soukromou základní školu, ale budeme stavět novou 
mateřskou školu pro mrňata?

Přihlásili byste své dítě do školy, kde se neví, kde bude (doprava, 
bezpečnost) jen proto, aby se odlišovalo za asi 3200 Kč měsíč-
ně od ostatních dětí základní školy?  Ano, souhlasím s tím, že 
inkluze v základních školách v některých případech poškozuje 
žáky. Proto jsem hlasovala pro zřízení soukromé základní školy 
Gaudi, ale za jasných podmínek. Ale opozici chyběly hlasy pro 
neúčast zastupitelů. Usnesení o zřízení soukromé základní školy 
Gaudi v Příboře nebylo tedy přijato.

Druhým bodem programu byly detaily kupní smlouvy o prodeji 
budovy a lékárny Panacea městu Příboru. Tento odkup byl schvá-
len již v minulém zastupitelstvu za velmi výhodných podmínek. 
Schválena byla kupní smlouva, harmonogram předání i splátkový 
kalendář. Jen jsem se podivila nad tím, že MUDr. Polách, který se 
k nabídce možnosti odkoupení budovy, která je historickou pa-
mátkou a navazuje na památkovou zónu zahrad a kláštera, otočil 
a zdržel se hlasování.

Třetím důležitým bodem byl návrh na postup při prodeji 
připravovaných stavebních pozemků „Za školou“, a to buď lo-
sováním, obálkovou metodou, nebo veřejnou licitací pod do-
hledem notáře. Byla přijata veřejná licitace pod dohledem no-
táře, ačkoliv finanční komise pod vedením TOP 09 prosazovala 
obálkovou metodu. No a to, že se opozici nedařilo, byl šok pro 
ně i pro nás. Asi to okoukali z Hradu od paní Miroslavy Něm-
cové. Zvedli se a uprostřed jednání opustili sál. Na dotaz pana 
starosty, co to má znamenat, odpověděli, že se tak domluvili. 
Dalších bodů jednání zastupitelstva se díky svému jednání už  
nezúčastnili.
Mám tedy dotaz: „Patří to k slušnému jednání volených zástupců 
občanů našeho města?“
Když neprojde můj názor, tak na ostatní věci kašlu. Celá minulá 
volební období byla vedena ODS s předem připravenými body 
a návrhy. Nikdy se nestalo, že by opozice opustila jednací sál.
Na závěr bych chtěla jen podotknout, že tento článek je můj 
osobní názor na průběh jednání 28. ZM. Nejedná se tedy o sta-
novisko místní organizace ČSSD.

Martin Maléř, člen výboru SDH Hájov

Eva Rumpíková, zastupitelka za ČSSD

ZIMNÍ ZÁPOLENÍ MLADÝCH HASIČŮ SDH HÁJOV

PŘÍBORSKÉ ODCHÁZENÍ
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Dne 20. 3. 2018 převzalo z rukou zástupců 
vedení města Příbora ocenění šest pedagogů 
příborských škol. Toto slavností setkání bývá 
každoročně příležitostí k ocenění práce pe-
dagogů a poděkování za vše, co pro výchovu 
mladé generace dělali a dělají. 

Ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 
za vynikající pedagogickou činnost převzali
• Bc. Dita Pikulíková, Mateřská škola Kama-

rád, Frenštátská, Příbor
• Bc. Lucie Puchnerová, Mateřská škola Příbor, Pionýrů
• Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská
• Mgr. Libuše Zahálková, Základní škola Npor. Loma, Příbor
• Jiřina Lacná, Základní umělecká škola Příbor
• RNDr. Svatava Sumbalová, Masarykovo gymnázium Příbor

Slavnostní ráz celé akci, která se 
konala v prostorách piaristické 
koleje, rovněž dodalo vystoupení 
žáků příborské Základní umělec-
ké školy pod vedením paní učite-
lek Ireny Laníkové a Mgr. Taťány 
Lomako.
Nejen oceněným pedagogům, 
ale všem pedagogickým za-
městnancům přejeme v  jejich 
práci pevné nervy, hodně elánu 

a  silnou dávku entuziasmu při výchově a vzdělávání budoucích 
generací.

V Local TV Příbor 13. zprávy s premiérou 24. 3. 2018, 
www.televize-pribor.cz

Dne 22. a 23. března 2018 se konal v Příboře 2. ročník celostátní 
soutěžní klavírní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI, který pořá-
daly Spolek Pianoforte Per Tutti z Nového Jičína a Základní umělecká 
škola Příbor. Do Příbora ve dvou dnech dorazilo 176 hráčů na klavír 
ve věku od 6 do 20 let. Přehlídka se konala v refektáři piaristického 
kláštera, kde hráli sólisté, a v Hudebním sále ZUŠ Příbor, kde probíhala 
víceruční hra a hra na dva klavíry. Již z velkého počtu účinkujících je 
zřejmé, že o tuto soutěžní přehlídku byl velký zájem. Pětičlenná porota 
neměla zrovna lehký úkol, protože se v některých kategoriích utkalo 
i 30 soutěžících. Výkony jednotlivých hráčů byly na velmi vysoké úrovni 
a porota přidělovala zlatá, stříbrná a bronzová pásma. Byly také uděleny 
diplomy za vynikající interpretační výkony, za provedení jednotlivých 
skladeb a za vzorné pedagogické vedení. 
Ze ZUŠ Příbor se této soutěžní klavírní přehlídky účastnily dvě žákyně 
jako sólistky - obě získaly zlaté pásmo: ve 2. kategorii Lucie Krejčí 
a v 9. kategorii Michaela Šumberová. Zlaté pásmo získaly  i další žačky 
ZUŠ Příbor - Hana Piskořová, Jana Pikulíková, Anežka Monsportová 
a Michaela Šumberová v 5. kategorii v osmiruční hře na dva klavíry. 
Všechny žákyně byly ze třídy paní učitelky Mgr. Taťány Lomako, která 
obdržela diplom za vynikající pedagogickou práci. 
Myslíme si, že jsme se jako kolektiv zaměstnanců ZUŠ v Příboře 
zhostili této velké dvoudenní akce na výbornou, o čemž svědčí ohla-
sy a chvála, kterých se nám dostalo, jak od soutěžících, tak také od 
poroty a učitelů z jiných ZUŠ z České republiky. Byla to také velmi 

dobrá propagace naší krásné školy a  koncertních prostor piaristického 
kláštera v Příboře. Všem účastníkům se v Příboře líbilo a již se ptali, 
zda budeme tuto přehlídku opakovat i v budoucnu.
V Local TV 16. zprávy s premiérou 15. 4. 2018, www.televize-pribor.cz

PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ

PIANOFORTE PER TUTTI ANEB KLAVÍR PRO VŠECHNY V PŘÍBOŘE

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

LAŠSKÝ KRÁL A VÍTĚZOVÉ
FOTOSOUTĚŽE S BYSTROUŠKOU

Mgr. Marie Šupová
Sám pan král se přijede podívat na 
vítěze fotografi cké soutěže „O nejza-
jímavější fotografi i lišky Bystroušky“ /
II. ročník/ a osobně dohlédnout na to, 
zda porota pracovala zodpovědně.
P.S.: V dubnu jsem byla v Kopřivnici 
na krásné akci věnované osmičkové 
vzpomínce na Leoše Janáčka. Náš 
Lašský král - Zdeněk Vilém Kruli-
kovský zde měl komponovaný hu-
dební pořad s názvem „Aj, co je to za 
zpěváčka“. Zpíval písničky ze Janáčkova sborníku a zajímavě o autoro-
vi rozprávěl. Měl k sobě dvě pohledné dívčiny /harmonika + housle./ 
a houslistka i nádherně zpívala - žádná elektronika a velevýkonné „re-
práky“, žádné spousty drátů, aparatury i s panem králem zpívali „pěkně 
do ouška“…
Jejich vystoupení bylo skvělé, a tak jsem se s „panem králem“ domluvi-
la, že přijede osobně dohlédnout, jak téma Bystroušky autoři fotografi í 
„zmákli a zda se diplomy dostanou do těch správných rukou.“ A při té 
příležitosti také Příborákům zazpívá, zahraje a povypráví něco zajímavé-
ho o dalším velikánovi našeho kraje – o Leoši Janáčkovi.

Toto slavnostní vyhlášení vítězů II. ročníku fotosoutěže 
na téma Bystrouška se bude konat 18. května 2018 v refektáři 

piaristického kláštera. Start v 16:30 h. Vstup volný.

Srdečně zvu do Příbora všechny přátele Janáčka a jeho roztomilé Bys-
troušky. Rozkvetlá klášterní zahrada přímo láká k návštěvě našeho města. 
A jakým lákadlem bude, až v ní bude zbudována galerie se snovými obráz-
ky!!! To teprve bude lákat k návštěvě Příbora - „města snových obrázků“.
Za doprovodnou fotografi i pana krále a jeho hudebního doprovodu děku-
ji panu Jiřímu Konečnému z Frýdku Místku.

Kontakt: supova.marie@cdentrum.cz, mobil 777 6 5 1856

Muzeum v Příboře se v souvislosti s potřebou rozšířit sbírkovou 
kolekci plakátů z 1. poloviny 20. století o mladší období obrací 
k veřejnosti se žádostí o pomoc. Pokud máte doma starší plakáty 
z Příbora a chtěli byste je darovat do muzea, neváhejte prosím kon-
taktovat pracovníky muzea v Příboře. Máme zájem nejen o plakáty 
z kulturních, společenských a hudebních akcí, ale také o politické 
plakáty či různé typy výzev, které mají vazbu na Příbor a nejbližší 
okolí. Plakáty v muzeu přijímáme od května 2018. Děkujeme.

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

VÝZVA - plakáty do muzea
Václav Michalička, Muzeum Novojičínska,p. o. 

– Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor
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ÚTERÝ 1. 5. 2018
PRVOMÁJOVÝ KONCERT v podání Dechového orchestru 
mladých je již tradičním programem na prvomájové dopoledne. 
V městském parku v Příboře se spolu s muzikanty pod vedením 
dirigenta Ivo Lacného představí také mažoretky všech věkových 
kategorií pod vedením Světlany Ivasivy. Začátek v 10 hodin, 
vstup volný.

STŘEDA 2. 5. 2018
VERNISÁŽ VÝSTAVY fotografa Jana Anděla se uskuteční 
v Galerii radnice v 17 hodin. Současná výstava autora je v Pří-
boře již čtvrtá, poslední byla v roce 2007. Tentokrát se autor 
rozhodl vystavit kolekci barevných infračervených fotografií 
krajiny, které pořídil v posledních čtyřech letech vedle klasických 
krajinářských fotografií a jsou zde vystavovány vůbec poprvé. 
Výstava potrvá do 3. 7. 2018.

ČTVRTEK 3. 5. 2018
73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA PŘÍBORA
Na pietní akt Vás zve pan starosta a paní místostarostka, letos 
u pomníku rudoarmějců na nábřeží Rudoarmějců od 16 ho-
din. Akce se uskuteční za hudebního doprovodu Dechového 
orchestru mladých Příbor.

PÁTEK 4. 5. 2018
DIVOKÉ KOČKY
Chcete se netradičně pobavit? V Kulturním domě vystoupí 
od 19 hodin travesti skupina Divoké kočky. Ve vystoupení 
můžete vidět české i světové zpěvačky, herečky, scénky všeho 
druhu. Skupina vznikla v roce 2006. Zakládajícími členy jsou 
slečna Sindy (Jindra) a slečna Miriam (Marek), kteří skupinu 
založili po odchodu z předchozího angažmá. Po ročním půso-
bení přišel třetí člen slečna Paloma (Martin). Vstupné 150 Kč. 
Předprodej vstupenek on-line na http://www.mujbijak.cz/kli-
ent-841/kino-230 anebo v pokladně KD v pondělí a středu od 
13 do 17 hod.
 
STŘEDA 16. 5. 2018 
JOSEF FOUSEK – ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA
Český spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestova-
tel a fotograf známý z účinkování v Divadle Semafor, později 
z Divadla Jiřího Grossmana. Vystupuje se svými recitály v ČR 
i v zahraničí, je slyšet na vlnách Českého rozhlasu. Realizoval 
přes 50 výstav svých fotografií. Vy ho máte možnost slyšet 
v Příboře na koncertě v Kulturním domě od 17 hodin, který 
obsahuje nejen staré a žádané písně, ale i písničky nové, které 
se jistě také stanou hity. Vstupné 100 Kč. 
Předprodej vstupenek on-line na http://www.mujbijak.cz/kli-
ent-841/kino-230 anebo v pokladně KD v pondělí a středu od 
13 do 17 hod.

SOBOTA 19. 5. 2018 
ŠTRAMBERSKÝ JASOŇ
Chceš-li zůstat stále fit, musíš do Štramberka jít!  Toto heslo 
razí organizátoři 2. ročníku turistického pochodu Štramberský 
Jasoň. V letošním roce se do projektu zapojilo i město Příbor 
v rámci sdružení Lašská brána Beskyd. Je připraveno celkem 
10 chodeckých a jedna cyklistická trasa. Registrovat se mohou 
nejen jednotlivci, ale i celé rodiny včetně čtyřnohých mazlíčků, 
kteří také mohou mít své startovní číslo se jménem. Zájemci 
se mohou přihlašovat online na www.stramberskyjason.cz.

SOBOTA 26. 5. 2018
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Po 4 letech se opět vrací do Příbora Mezinárodní festival decho-
vých hudeb. Vystoupí Hornická kapela Havířov s mažoretkami, 
Dechový orchestr Štramberk s mažoretkami, italská kapela Bandi-
stico group of Caldonazzo a samozřejmě nemůže chybět Dechový 
orchestr mladých ZUŠ Příbor s mažoretkami. Festival začne 
v 10 hodin na náměstí S. Freuda, kde se v rámci monstrkoncertu 
představí všechny orchestry. Vystoupení jednotlivých orchestrů 
bude pokračovat od 14 hodin v městském parku. Vstup volný. 
Tato akce je zařazena do „plackování“ -  tak si, děti, nezapo-
meňte ve stánku města vyzvednout soutěžní odznáček.

PŘIPRAVUJEME:
 1. 6. 2018: Mezinárodní den dětí s Ekokomem,  
  náměstí S. Freuda
 3. 6. 2018: Den dětí a rodiny, městský park
 3. 6. 2018: Dance Freud – Ukaž nám, co jsi zač! 
  Taneční pohárová soutěž v Kulturním domě.
 9. a 10. 6. 2018: Víkend otevřených zahrad
 15. 6. 2018: Youtuberská show, Kulturní dům Příbor
 23. 6.2018: Myslivecké odpoledne a metání metel, nábřeží  
  Rudoarmějců
 29. 6.2018: Vítání prázdnin, městský park

Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního 
domu Příbor v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo 
on-line na http://kulturnidum.pribor.eu.
Změna programu vyhrazena. 
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře 
se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC KVĚTEN 2018
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  27

KULTURNÍ PROGRAM  KVĚTEN

Úterý 1. května od 10:00 h 
PRVOMÁJOVÝ KONCERT  

Město Příbor a DOM Příbor 
Středa 2. května od 17:00 h 
VERNISÁŽ VÝSTAVY  
FOTOGRAFA JANA ANDĚLA  
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Čtvrtek 3. května od 16:00 h 
73. výročí OSVOBOZENÍ MĚSTA PŘÍBORA 

 Město Příbor 
Pátek 4. května od 19:00 h 
DIVOKÉ KOČKY – TRAVESTI SHOW 

 Město Příbor 
Sobota 5. května a neděle 6. května 
BESKYD MODEL KIT SHOW 2018 
Veřejná mezinárodní otevřená výstava 
modelářských prací modelářů, sběratelů                      
a majitelů sbírek modelů. Akce pro veřejnost. 
KD Kopřivnice. Info:  732 902 256. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Úterý 8. května od 18:00 h 
SLAVNOSTNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO 
KVARTETA  
Prostory domu čp. 38 LUCERNA - Dům s duší, 
pod náměstím v Příboře.          BENDA QUARTET 
Pátek 11. května od 15:30 h 
POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
RADHOŠŤ                             

MO ČSSD Příbor 
Sobota 12. května od 8:00 h 
LUNA CUP 2018 
2. ročník turnaje ve florbalu - starší žáci  
(7. - 9. třída). Hraje se 4 hráči + 1.  
Tělocvična MG Příbor. Info:  604 188 186. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Sobota 12. května od 16:00 h 
DEN MATEK 

MěO KDU-ČSL Příbor a město Příbor 
Pondělí 14. května od 18:30 h 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 

BAV klub Příbor – SVČ, s. r. o. 
Středa 16. května od 10:00 h 
FIT DOPOLEDNE ANEB SPORTUJE CELÁ 
RODINA 
Kategorie: 0-3 roky – rodiče s kočárkem,                   
3-6 let – koloběžka, trojkolka, kolečkové 
brusle, odrážedlo. Startovné: 30 Kč/os. 
Nábřeží u Mexického splavu. Info:  604 188 186. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 16. května od 16:00 h 
SVATODUŠNÍ VAJEČINA     

MěO KDU-ČSL Příbor 
Středa 16. května od 17:00 h 
JOSEF FOUSEK  
ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA           Město Příbor 
Čtvrtek 17. května od 17:45 h 
ŘEČI LÉČÍ - divadlo, zájezd               

BAV klub Příbor – SVČ, s. r. o. 
Pátek 18. května od 11:00 h 
ZVĚŘINOVÉ HODY               Hostinec u Čechů 

Pátek 18. května od 16:30 h 
SLAVNOSTÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ                                                         
II. ROČNÍKU FOTOSOUTĚŽE                      
NA TÉMA BYSTROUŠKA  

Mgr. Marie Šupová 
Pátek 18. května od 17:00 h 
SOUČASNÝ IZRAEL VE SVĚTLE BIBLICKÝCH 
PROROCTVÍ                          Sbor BJB Příbor 
Sobota 19. května od 8:00 h 
O POHÁR LUNY PŘÍBOR 
Turnaj ve florbalu pro mladší žáky  
(1. až 6. třída). Hraje se 5 hráčů +1.  
Tělocvična MG Příbor. Info:  604 188 186. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Sobota 19. května od 9:00 h 
DEN SE STARÝMI TECHNOLOGIEMI VII. 
Pořad přibližující některé archaické zaniklé 
rukodělné technologie.  
Pořad budou doprovázet lidové písně v podání 
valašských muzikantů. 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda Příbor 
Čtvrtek 24. května od 17:00 h 
VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH  
Seznamovací přednáška s P.E.T. kurzy,                 
které se staly jedním z nejúspěšnějších 
programů pro komunikaci s dětmi od peřinky 
až po pubertu. Lektor Jan Kumstát.  
Info na: info@ccpribor.cz 

Coworking centrum Příbor 
Pátek 25. května od 15:00 h 
DĚTSKÝ DEN 

Spolek rodičů a přátel školy a ZŠ Jičínská 
Pátek 25. května od 16:00 h 
DEN DĚTÍ V BAV KLUBU  

BAV klub Příbor – SVČ, s. r. o. 
Pátek 25. května od 16:00 h 
NOC KOSTELŮ          Sbor BJB Příbor 
Pátek 25. května od 18:00 h 
NOC KOSTELŮ   

Římskokatolická farnost Příbor 
Sobota 26. května od 10:00 h a od 14.00 h 
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB  

Město Příbor 
Sobota 26. května od 14:00 h 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření 
Volná tvorba. Vstupné: dospělí 200 Kč,                  
děti 100 Kč. Vede: K. Fojtíková.  
Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč+materiál. Vede: K. Bukovjanová.  
Korálkování 
Dospělí – květinový náramek. 
Děti – společenské hry na léto, které si celé vytvoří 
samy – Člověče, nezlob se a varianta Hadi                        
a žebříky. Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné 
si rezervovat místo! Info:  778 013 156. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Pondělí 28. května od 19:00 h 
FRANKIE & JOHNNY  
       PASTPRODUCTION – Petra Krbcová 
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Úterý 29. května od 17:00 h 
PŘEŽILA JSEM GULAG     MěO KDU-ČSL Příbor  
Středa 30. května od 16:00 h 
NÁMOŘNICKÉ LÉTO   Městská knihovna Příbor 
Pátek 1. června od 9:30 h 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S EKOKOMEM  

Město Příbor 
Sobota 2. června od 13:00 h 
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN 

Občanské sdružení Klokočov 
Probíhající výstava do 2. června 
KNIHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Probíhající výstava do 2. června 
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ! 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Neděle 3. června 
DEN DĚTÍ , DEN RODINY, MŮJ SEN    Město Příbor 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
ÚTERÝ a ČTVRTEK S HELOU - 10:00 – 11:00 h 
Strollering. /Vstupné dobrovolné. 
Vedoucí: H. Šimečková, tel. 732 834 584. 

STŘEDA S JARKOU - 10:00 – 11:00 h 
Program pro rodiče s dětmi. /Vstupné 30 Kč. 
  2.5. Pohádka „O velké řepě“ 
  9.5. Básničky pro maminky 
16.5. Fit dopoledne 
23.5. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
30.5. Den dětí ve Zvonečku 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
PÁTEK S PAVLOU - 10:00 – 11:00 h 
Výtvarné činnosti. /Vstupné 30 Kč. 
  4.5. Překvapení pro maminku - přání 
11.5. Rozkvetlý strom – malovaný obrázek 
18.5. Malování kamínků – kamínky s sebou 
25.5. Sluníčko – prstové barvy 
Vedoucí: P. Kavanová, tel. 606 848 461. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1998. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2018. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793  

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý, čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota: 9:00 – 17:00 h           

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
 556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Út, čt, pá:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Oddělení pro mládež: 
Po: 13:00 – 15:00 h     Út, čt:  13:00 – 17:00 h 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 h 

http://taiji-pribor.webnode.cz 

SAUNA PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 – 21:00 h  muži 
Út, pá: 15:00 – 21:00 h  ženy 
St, so: 15:00 – 21:00 h  společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:30 h Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h Rodiče s dětmi  Draha, Terka 
 20:00 h Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, st, pá:  9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Út, čt: 14:00 – 21:00 h 

 724 963 164, 739 805 227 
POWERJÓGA 

Každé úterý v ZŠ Jičínské, Příbor 
1. lekce/od 16:30 h         2. lekce/od 18:15 h  
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz 

HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH 
Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od 5. května 
denně od 9:00 do 19:00 hod.  
Hraní je možno domluvit předem přímo                       
na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO)          
nebo na telefonu  739 705 255. 

 Tenisový klub Příbor, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Úterý 29. května od 17:00 h 
PŘEŽILA JSEM GULAG     MěO KDU-ČSL Příbor  
Středa 30. května od 16:00 h 
NÁMOŘNICKÉ LÉTO   Městská knihovna Příbor 
Pátek 1. června od 9:30 h 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S EKOKOMEM  

Město Příbor 
Sobota 2. června od 13:00 h 
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN 

Občanské sdružení Klokočov 
Probíhající výstava do 2. června 
KNIHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Probíhající výstava do 2. června 
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ! 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Neděle 3. června 
DEN DĚTÍ , DEN RODINY, MŮJ SEN    Město Příbor 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
ÚTERÝ a ČTVRTEK S HELOU - 10:00 – 11:00 h 
Strollering. /Vstupné dobrovolné. 
Vedoucí: H. Šimečková, tel. 732 834 584. 

STŘEDA S JARKOU - 10:00 – 11:00 h 
Program pro rodiče s dětmi. /Vstupné 30 Kč. 
  2.5. Pohádka „O velké řepě“ 
  9.5. Básničky pro maminky 
16.5. Fit dopoledne 
23.5. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
30.5. Den dětí ve Zvonečku 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
PÁTEK S PAVLOU - 10:00 – 11:00 h 
Výtvarné činnosti. /Vstupné 30 Kč. 
  4.5. Překvapení pro maminku - přání 
11.5. Rozkvetlý strom – malovaný obrázek 
18.5. Malování kamínků – kamínky s sebou 
25.5. Sluníčko – prstové barvy 
Vedoucí: P. Kavanová, tel. 606 848 461. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1998. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2018. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793  

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý, čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota: 9:00 – 17:00 h           

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
 556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Út, čt, pá:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Oddělení pro mládež: 
Po: 13:00 – 15:00 h     Út, čt:  13:00 – 17:00 h 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 h 

http://taiji-pribor.webnode.cz 

SAUNA PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 – 21:00 h  muži 
Út, pá: 15:00 – 21:00 h  ženy 
St, so: 15:00 – 21:00 h  společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:30 h Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h Rodiče s dětmi  Draha, Terka 
 20:00 h Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, st, pá:  9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Út, čt: 14:00 – 21:00 h 

 724 963 164, 739 805 227 
POWERJÓGA 

Každé úterý v ZŠ Jičínské, Příbor 
1. lekce/od 16:30 h         2. lekce/od 18:15 h  
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz 

HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH 
Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od 5. května 
denně od 9:00 do 19:00 hod.  
Hraní je možno domluvit předem přímo                       
na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO)          
nebo na telefonu  739 705 255. 

 Tenisový klub Příbor, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    e-mail: info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.:556723778 mobil:739080862 

 

Srdečně zveme děti, mládež, rodiny, veřejnost na  

DEN DĚTÍ V BAV KLUBU 
Pátek  25. 5. 2018  od  16:00 hod.  

                       V areálu BAV klubu na ul. Masarykova 
    V programu: různé hry,    soutěže,     bubnování,  

diskotéka,  opékání „buřtů“,  MAXI 
bubliny, ukázky z činnosti kroužků. 

 

Soutěž na TRAMPOLÍNĚ 5,2m  

   „Skokan BAV klubu 2018“ 
 

Prodej občerstvení zajištěn, vč. vašich oblíbených pohárů. 
 

Děti z kroužků BAV klubu - zdarma    
 

Bližší informace na:  www.bavklubpribor.cz.   

BAV klub Příbor - středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova 489, Příbor  742 58           email: info@bavklubpribor.cz               Tel.: 556 723 778  nebo 739 08 08 62 

 

PODVEČER  
V RYTMU   BUBNŮ 

S  PRVKY  MUZIKOTERAPIE 
 

Kdy:    v pondělí     14. 5. 2018 
                     18.30-20.00 h 

                          Kde: v BAV klubu na ul. Masarykově 
 

Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. Zveme 
všechny, kteří se chtějí naučit a zopakovat si základní rytmy a zažít 
radost souznění při společném bubnování. Technika je vhodná pro 

děti i dospělé. Pro ty, kteří nemají vlastní buben, možnost zapůjčení. 
Nutno se předem přihlásit. 

 

www.bavklubpribor.cz 

 

Úterý 29. května od 17:00 h 
PŘEŽILA JSEM GULAG     MěO KDU-ČSL Příbor  
Středa 30. května od 16:00 h 
NÁMOŘNICKÉ LÉTO   Městská knihovna Příbor 
Pátek 1. června od 9:30 h 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S EKOKOMEM  

Město Příbor 
Sobota 2. června od 13:00 h 
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN 

Občanské sdružení Klokočov 
Probíhající výstava do 2. června 
KNIHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Probíhající výstava do 2. června 
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ! 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Neděle 3. června 
DEN DĚTÍ , DEN RODINY, MŮJ SEN    Město Příbor 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
ÚTERÝ a ČTVRTEK S HELOU - 10:00 – 11:00 h 
Strollering. /Vstupné dobrovolné. 
Vedoucí: H. Šimečková, tel. 732 834 584. 

STŘEDA S JARKOU - 10:00 – 11:00 h 
Program pro rodiče s dětmi. /Vstupné 30 Kč. 
  2.5. Pohádka „O velké řepě“ 
  9.5. Básničky pro maminky 
16.5. Fit dopoledne 
23.5. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
30.5. Den dětí ve Zvonečku 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
PÁTEK S PAVLOU - 10:00 – 11:00 h 
Výtvarné činnosti. /Vstupné 30 Kč. 
  4.5. Překvapení pro maminku - přání 
11.5. Rozkvetlý strom – malovaný obrázek 
18.5. Malování kamínků – kamínky s sebou 
25.5. Sluníčko – prstové barvy 
Vedoucí: P. Kavanová, tel. 606 848 461. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1998. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2018. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793  

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý, čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota: 9:00 – 17:00 h           

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
 556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Út, čt, pá:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Oddělení pro mládež: 
Po: 13:00 – 15:00 h     Út, čt:  13:00 – 17:00 h 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 h 

http://taiji-pribor.webnode.cz 

SAUNA PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 – 21:00 h  muži 
Út, pá: 15:00 – 21:00 h  ženy 
St, so: 15:00 – 21:00 h  společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:30 h Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h Rodiče s dětmi  Draha, Terka 
 20:00 h Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, st, pá:  9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Út, čt: 14:00 – 21:00 h 

 724 963 164, 739 805 227 
POWERJÓGA 

Každé úterý v ZŠ Jičínské, Příbor 
1. lekce/od 16:30 h         2. lekce/od 18:15 h  
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz 

HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH 
Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od 5. května 
denně od 9:00 do 19:00 hod.  
Hraní je možno domluvit předem přímo                       
na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO)          
nebo na telefonu  739 705 255. 

 Tenisový klub Příbor, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu  
Změna programu vyhrazena! 
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POZVÁNÍ NA KULTURU
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BAV klub Příbor  -  středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58      e-mail:Info@bavklubpribor.cz      web.:www.bavklubpribor.cz     Tel.:556 723 778 mobil: 739 080 862 

 

Zveme Vás do Divadla loutek Ostrava (alternativní scéna) na činohru 
 

Řeči léčí 
Děj je inspirován skutečným příběhem klinického psychologa G. Junga, 

který léčil psych. problémy zcela novými postupy. O jeho úspěších se 
dovídá věhlasný Sigmund Freud, který se o Junga začne zajímat jako       

o svého nástupce. S. F. však odhalil Jungův etický prohřešek 
s pacientkou, a tak začíná silný příběh dvou otců psychoanalýzy, 

v jehož středobodu stojí osudová Žena. 

PŘÍBORÁCI, JE TO O NAŠEM SIGMUNDU FREUDOVI 

Kdy: ve čtvrtek  17. 5. 2018 

POZOR! Odjezd: v 17:45 hod. od  Sokolovny  v Příboře 

(Předprodej v BAV klubu) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               

Římskokatolická farnost Příbor Vás zve do farního   
                kostela NAROZENÍ PANNY MARIE   
      Čas     Program  
                  18.00         Mše svatá za město Příbor 
                         19.00                  Duo B&D Strings           
                                      Alžběta Falcníková - housle 
                         Judita Šprochová - violoncello                
       20.00         Šťastný princ - divadelní hra dětí farnosti  
       20.30               Varhanní koncert - Ing. Karel Monsport        
          21.00         Himaláje s otcem Darkem - p. Darisusz Sputo 
                přednáška o nevšední cestě pod  střechu světa  
       22.00         Populi et urbi - Motlitba za Příbor  
       22.05         Ukončení 

                  20.00-22.10        Noční Příbor z nadhledu  
            Volný vstup na věž kostela              
             22.10         Venite adoremus - zvonění kostelních zvonů 

 Doprovodné akce : výstava liturgických knih, výstava mešního nádobí,    
          výroba hostií 
          prezentace : oprava varhan v kostele sv. Valentina    
          výstava fotografií Stanislavy Slovákové - Cestou do příborských kostelů   
         současná tvorba místního umělce, řezbáře p. Metoděje Berana, 
 po celou dobu konání Noci kostelů bude probíhat přepis bible a bude  
         možnost rozsvítit  svíčku za blízkého člověka 
          

“„
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Občanské sdružení Klokočov vás zve na tradiční 
 
 
 

dřevorubeckou pilou břichatkou(novinka) 
na klokočovském hřišti ul. Osvobození 
N 49°38.96625', E 18°9.26543'. 

2. 6. 2018 od 13:00 hod. 
DYNAMICKÁ ukázka HASIČŮ 
Příbor s prohlídkou techniky 

Po celý den nám bude hrát živá hudba. Čepované pivo, 
guláš, palačinky, párek v rohlíku nebo opékaný na ohni. 

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

1. červen je Dnem dětí, a tak v první části hřiště 
děti budou slavit formou zábavy a her! (cca do 16:30 h) 

Nachystána jich bude spousta, včetně soutěží
s odměnami, diplomy, přetahování lanem, skákací hrad. 

Vstupné je zcela dobrovolné. 
Na nádherně prožitý den zve vaše, naše sdružení. 

WWW.KLOKOCOV.COM 
 

Koupím pojízdné křeslo, 
nebo si i zapůjčím. 

Děkuje 84letá babička. 

Tel. 739 914 345 

 
INZERCE
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PRONÁJEM 
nově zrekonstruovaných prostor ve 
středu města Příbora (cca 80 m2) na 
rehabilitační centrum, kancelář, 
fitness nebo obchod a podobně. 

Informace: na tel. 722 969 472 

PLOTY - KOVOVÝROBA 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ     Tel.: 722 550 000 
 

PLOTY NA KLÍČ:  
PLETIVOVÉ, SVAŘOVANÉ VÝPLNĚ NA PŘÁNÍ, BETONOVÉ 
VÝROBA:  
BRÁNY, BRANKY, PLOTOVÉ DÍLCE, ZÁBRADLÍ, MŘÍŽE  

 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT               www.thuja.cz 
PRODEJ THUJA SMARAGD, VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU 

INZERCE
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POZVÁNKA     
K POSEZENÍ  

Vinotéka U Radnice vás zve do nově 
upravených prostor k posezení 

s moravskými víny. K vínu nabízíme 
lahodné sýry a jiné delikatesy. 

 

Otevírací doba: 
Po – pá: 8:30 – 17:00 h 
So:  8:30 – 12:00 h 

 

Po předchozí domluvě prodloužíme 
otevírací dobu až do 21:00 hod.  

 

Volat můžete na tel. č. 734 108 180. 
 

K dispozici je deset míst k sezení, 
možné jsou i víkendové akce.  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

Sklenka neuškodí, bečku nevypiješ.  

DEGUSTACE VÍN 
 

Vinotéka U Radnice pořádá 
 

v pátek dne 11. 5. 2018  
v 18:00 hod. 

 

ve spolupráci 
 s Mgr. Pavlem Netušilem  

řízenou degustaci vína odrůdy 
RYZLINK RÝNSKÝ 

 

Zájemci o setkání s „králem vín“ 
(jak zní neoficiální titul Ryzlinku rýnského) 

se mohou objednávat 
na tel. č. 734 108 180. 

 
Degustační poplatek je 250,-Kč na osobu. 

 
Počet míst je omezen kapacitou vinotéky. 
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www.bannerostrava.cz

METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o. 
Polanecká 1238/47, 721 00  Ostrava-Svinov

tel.:: +420 772 770 770
e-mail: info@bannerostrava.cz

Vykupujeme autobaterie
Nevyhazuj starý akumulátor!

za 17 Kč/kg!

BANNER
STARTING BULL

44 Ah 360 A

55 Ah 450 A

60 Ah 480 A

72 Ah 650 A

88 Ah 660 A

KÓD
AKUMULÁTORU

BA 54409

BA 55519

BA 56009

BA 57212

BA 58820

AKČNÍ
CENA 

1.239,-

1.538,-

1.755,-

2.110,-

2.459,-

CENA PŘI VRÁCENÍ
STARÉ AUTOBATERIE

1.041,-

1.286,-

1.485,-

1.786,-

2.063,-

Prodáváme nové akumulátory Banner:

Ce
ny

 v
če

tn
ě 

D
PH

.

U Hrůbků 251/119
709 00 Ostrava-Nová Ves

+420 739 318 871
info@motobazarostrava.cz 

www.motobazarostrava.cz

Prodej zánovních motocyklů
Prodej lehce poškozených motocyklů
Prodej značkových dílů DUCATI, YAMAHA



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

Nabídka platí jen pro OBI Frýdek Místek, platnost od 1. 5.–31. 5. 2018. 
Otevírací doba po-ne 8:00 – 20:00 hod. 

Adresa: OBI Česká republika, s. r. o, Příborská 2410, 738 01 Frýdek Místek, 
www.obi.cz 
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