
Ačkoli se snesla nad Příborem tma, Tomáš 
Tomeček - řidič vítězné Tatry z africké Eco Race 
2014 - prostor před příborskou poštou doslova 
rozzářil. Úspěšného závodníka a  jeho tým Li-
vescore přivítal v pondělí 13. ledna po půl osmé 
večer početný dav fanoušků. Nechyběla samo-

zřejmě ani nejbližší rodina, starosta města Příbo-
ra Milan Strakoš a členové občanského sdružení 
Klokočova. 

Na některých účastnících rallye byla vi-
dět větší únava, na  jiných menší. Nebylo divu 
–  všichni měli za sebou minimálně 5 000 km 
Marokem, Mauretánií a Senegalem. Postupně se 
se svými nejbližšími i s fanoušky přivítali: Tomáš 
Tomeček - řidič vítězné Tatry 815, Pavel Kle-
tenský a  Jaroslav Žerdík - Tomášovi mechanici. 
Byli na ralley poprvé a vůz si velmi pochvalovali 
- 100 % Tatra jela stoprocentně. Potvrdil to i sám 
vítěz ralley mezi kaminony a pátý v celkovém po-
řadí Tomáš Tomeček: „Bylo to super, Tatra jela 
jako blázen, všechno se dařilo. Příboráci dělali 
na 120 %. Paráda.“ S Tomášem dorazili do Příbo-
ra i Patrik Pavlačík - navigátor, a Petr Kostelník 
- řidič - oba jeli ve sběrném voze Balai a měli plno 
práce. Do Příbora s  touto pěticí přijel také Petr 
Foltýn z  Lubiny, řidič druhého vyprošťovacího 
speciálu Balai. 

Tomáš Tomeček se společně se svým navi-
gátorem Vojtěchem Morávkem, s  nímž jezdí už 
13  let, účastnil Africa Eco Race počtvrté. Vloni 
dojel druhý, třikrát – včetně tohoto ročníku - 
zvítězil. U Růžového jezera poblíž senegalského 
Dakaru tak opět zavlála česká vlajka! Děkujeme 
a blahopřejeme.

Reportáže Local TV: www.televize-pribor.cz
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TOMÁŠ TOMEČEK DORAZIL DOMŮ 

JAKO VÍTĚZ AFRICKÉ RALLEY
Mgr. Irena Nedomová, redaktorka Local TV Příbor

Z 11členného Livescore teamu jelo na Africa Eco Race 2014 pět Příboráků.

Z příjezdu T. Tomečka do Příbora, foto Rudolf Jarnot.

• Tomáš Tomeček dorazil domů jako vítěz 
africké ralley

• Z jednání rady města
• Z jednání zastupitelstva města
• Domy s pečovatelskou službou v Příboře
• Změny v pravidlech pro přidělování bytů
• Senior slevenka chce být seniorským hitem 

roku 2014
• Informace k zápisu do 1. ročníků základních 

škol pro školní rok 2014/2015
• Město Příbor obsadilo 2. místo v soutěži 

„Parádní web“
• Učení – mučení? To s Webíkem neplatí!!!
• Informace z města přímo do mobilů pomocí 

SMS zpráv
• V Příboře snížili poplatek za svoz odpadu
• Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to 

zadarmo!
• Činnost Komise pro občanské záležitosti 

v roce 2013
• Jubilanti - únor 2014
• Nový občanský zákoník a jeho vliv na další 

právní normy
• Daň z nemovitých věcí – novinky od 1. 1. 2014
• Technické služby informují
• Minigalerie v Technických službách v Příboře
• Nepovolené skládky odpadů
• Hlášení o odpadech
• Střípky Městské policie Příbor
• Přátelství dětí a seniorů
• Projekt „Starověké civilizace“
• „Děťátko se narodilo, tak mu přišli přát ...“
• V. B ZŠ Jičínská si užila legraci s roboty
• Edison
• Vánoční kolébání
• Individuální výchovný program na naší škole
• MŠ Příbor, Pionýrů přijme správce školní 

zahrady otevřené pro veřejnost
• Poděkování všem dárcům za fi nanční dary 

pro Barborku
• Jak jsme zaznamenali loňský rok v Local TV
• Rodný dům Sigmunda Freuda v roce 2013
• Dechový orchestr mladých slavil 40 let
• Výroční schůze Archeologického klubu 

v Příboře v roce 2014
• Jakým rokem byl pro příborské rybáře 

a jeho okolí rok 2013 (2. část, pokračování 
z minulého čísla)

• Vyhodnocení Velké ceny Příbora ve stolním 
tenise konané 14. 12. 2013

• Pod stromeček naděleny první certifi káty 
kvality I. stupně!

• Ještě k „šifl ím“
• Gustav Klimt – průkopník moderny, výstava 

o Gustavu Klimtovi v aule Masarykova gym-
názia v Příboře

• Nový přírodovědný cyklus přednášek
• Nové možnosti vlastní realizace v piaristic-

kém kláštěře
• Kulturní program – únor
• Požární bezpečnost na plesech a akcích 

s větším počtem osob
• Kulturní okénko na měsíc únor 2014
• Inzerce
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

86. schůze Rady města Příbora dne 17. prosince 2014 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a osadních výborů. 
- Schválila ceník za pronájem refektáře a zasedacích místností v západním 

křídle 1. NP piaristického kláštera s účinností od 1. 1. 2014.
- Odmítla uzavření předloženého dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nemovitos-

ti Kulturního domu Hájov uzavřené mezi Správou majetku města Příbora, 
s.r.o. a nájemcem a současně uložila připravit návrh smlouvy o nájmu této 
nemovitosti.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce kulturního domu č. p. 95 v Há-
jově – III. etapa – Čistička odpadních vod“ ve výši 783.571,90 Kč včetně 
DPH, kterou podal uchazeč JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina.

- Schválila uzavření nájemní smlouvy na plochu za sportovní halou ve 
Štramberské ulici v Příboře o výměře cca 5 000 m2, v předloženém zně-
ní, za účelem umístění a provozování zařízení lidové technické zábavy, 
na dobu deseti dnů v měsíci září 2014 v období konání příborské pouti, 
za nájemné ve výši 105 tis. Kč, mezi pronajímatelem městem Příborem 
a nájemcem - anonymizováno.

87. schůze Rady města Příbora dne 14. ledna 2014 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a osadních výborů. 
- Schválila po úpravách Směrnici č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek 

s účinností od 15. 1. 2014.
- Vzala na vědomí rozsah akce „Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře“.
- Schválila Směrnici pro nakládání s pohledávkami za nájmy z obecních bytů 

ve vztahu k uzavřené komisionářské smlouvě se SMMP, s.r.o.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na staveb-
ní práce s názvem „Stavební úpravy komunikace na ul. Větřkovská, Příbor“.

- Schválila po úpravách „Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatel-
skou službou ve městě Příboře“.

- Vzala na vědomí zprávu o možnostech elektronického sledování a vyhod-
nocování provozu služebních vozidel města Příbora.

- Uložila podat informaci o povolených stavebních a terénních úpravách před 
vstupy do suterénních bytů v Dukelské ulici č. p. 1336 a 1337 a o postupu 
stavebního úřadu v dané věci.

- Vzala na vědomí současný stavební stav lávky pro pěší a rozhodla připravit 
řešení výstavbou nové lávky.

- Schválila budoucí smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie a podmínila její podpis uvolněním pro-
středků z rozpočtu města.

- Schválila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace 
stavebních úprav Kulturního domu v Příboře“.

- Schválila bezplatné užití parcely č. 1378, k. ú. Příbor, ke stánkovému prodeji 
pro jednorázovou akci „Veselení a mše o pouti sv. Valentina“ dne 16. 2. 2014.

- Schválila prodloužení veřejné produkce „SINFEST 2014 OPEN AIR FES-
TIVAL“ od soboty 21. 6. 2014 14:00 hod. do neděle 22. 6. 2014 02:00 hod. 
z důvodu pořádání rockového festivalu.

- Schválila prodloužení veřejné produkce „PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ“ 
od soboty 6. 9. 2014 15:00 hod. do neděle 7. 9. 2014 02:00 hod. z důvodu 
pořádání rockového festivalu.

- Vzala na vědomí informaci o postupu zpracování auditu tepelného hospo-
dářství ve městě Příboře.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit umístění turistického informační-
ho centra (TIC) v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda.

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

28. zasedání Zastupitelstva města Příbora konané dne 19. prosince 2013 
projednalo mj. následující jednací body:
- Vzalo na vědomí zápisy osadních výborů a výborů ZM.
- Schválilo zajištění fi nančních prostředků na profi nancování a spolufi -

nancování projektu „Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“ 
předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravsko-
slezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1, dílčí oblasti 
podpory 1.1.2. Předpokládané způsobilé náklady projektu jsou 9 mil. Kč, 
spolufi nancování projektu je ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektu a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu.

- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (konzervátor akumu-
látorů) v pořizovací hodnotě 6.397,30 Kč z vlastnictví České republiky 
– Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje do vlastnictví 
města Příbora pro potřeby a užívání JSDH Příbor.

- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (dýchací přístroj, 
masky) v pořizovací hodnotě 112.465,58 Kč z vlastnictví České republiky 
– Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje do vlastnictví 
města Příbora pro potřeby a užívání JSDH Příbor.

- Schválilo převést z navrhované rezervy 3. změny rozpočtu města částku 
ve výši 119 tis. Kč na par. 3429 - zájmová činnost a tuto částku přidělit 
jako mimořádnou fi nanční podporu organizaci FK (fotbalový klub) Pri-
mus Příbor na úhradu energií za rok 2013. Vyúčtování této částky předloží 
FK Primus Příbor do 31. 1. 2014.

- Schválilo převést z navrhované rezervy 3. změny rozpočtu částku ve výši 
323 tis. Kč účelově určenou na stavební úpravy Kulturního domu (ČOV) 
na Hájově

- Schválilo 3. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2013 v následujících 
objemech: 

Příjmy 158 391,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2013 o 8 443,50 tis. Kč

Výdaje 169 769,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2013 o 8 443,50 tis. Kč

Financování 11 378,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2013

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého návrhu 3. změny roz-
počtu města Příbora na rok 2013 včetně dříve přijatých změn.

- Schválilo rozpočet města Příbora na rok 2014 v následujících objemech:
Příjmy 2014 137 514,00 tis. Kč
Výdaje 2014 133 506,00 tis. Kč
Financování 2014  - 4 008,00 tis. Kč

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého návrhu, upraveného usne-
sením č. 28/7/2/2.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Kamarád, Příbor, Frenštátská na rok 2014 ve výši 1 427,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pří-
bor, Pionýrů 1519, příspěvková organizace na rok 2014 ve výši 734,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Pří-
bor, Jičínská 486, na rok 2014 ve výši 2 739,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Npor. 
Loma Příbor, příspěvková organizace na rok 2014 ve výši 3 616,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna Ko-
menského Příbor, na rok 2014 ve výši 466,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, 
středisko volného času, příspěvková organizace na rok 2014 ve výši 
675,00  tis. Kč.
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- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby 
města Příbora na rok 2014 ve výši 17 262,00 tis. Kč.

- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 2015-2016.
- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na I. pololetí 2014.
- Schválilo záměr příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská, 

zapojit se do výzvy č. 2.1 - 30 z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruk-
tury pro vzdělávání zaměřené na modernizaci výuky na základních školách.

- Schválilo zajištění fi nančních prostředků na spolufi nancování a předfi nan-
cování projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století”, na který 
bude požadována příspěvkovou organizací Základní školou Příbor, Jičínská 
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Mora-
vskoslezsko, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělá-
vání, jehož předpokládané náklady jsou ve výši 1mil. Kč. Minimální výše 
spoluúčasti dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobi-
lých výdajů projektu a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu.

- Schválilo od 1. 1. 2014 roční poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v saz-
bě 468 Kč.

- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 2/2013 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálního odpadu.

- Schválilo návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu Lašská brána Beskyd 
2014.

- Vzalo na vědomí informaci o průběhu příprav projektové dokumentace 
„Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ a souhlasilo s jejich pokračo-
váním dle původního zadání.

- Schválilo výplatu mimořádných odměn členům výborů Zastupitelstva měs-
ta Příbora a komisí Rady města Příbora za rok 2013. 

- Neschválilo rozšíření kapacity mateřských škol ve městě Příboře formou 
vzniku nových tříd.

Usnesení je k nahlédnutí na městském úřadě, anonymizováno na webových 
stránkách Příbora www.pribor.eu.

Dne 17. ledna 2014

Vzhledem k  tomu, že od počátku letošního roku je účinný zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo nutno i  nově připravit pravidla 
pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, která obsahovala 
ustanovení dřívějšího zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
dřívějších předpisů. Proto Rada města Příbora na 87. schůzi dne 14. ledna 
2014 schválila nová pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatel-
skou službou ve městě Příboře. Z pravidel, která jsou účinná od 15. ledna 
2014, jsme pro čtenáře vybrali následující znění některých článků pravidel: 

Čl. 1
Základní pojmy 

1. Tato pravidla upravují přidělování bytů v  domech s  pečovatelskou 
službou s  nájmem bytu zvláštního určení1 ve  výlučném vlastnictví 
města Příbora (dále jen byt v domě s pečovatelskou službou). Jedná 
se o nemovitosti (budovy) na území města Příbora, a to: 
a) budova čp. 231, na ulici Čs. armády, 742 58 Příbor,
b) budova čp. 233, na ulici Čs. armády, 742 58 Příbor,
c) budova čp. 238, na ulici Jičínská, 742 58 Příbor,
vše v katastrálním území a obci Příbor, vše evidované na listu vlast-
nictví 10001, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín.

2. Pečovatelská služba2 je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení, a  rodinám s  dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

4. Komisí se podle těchto pravidel rozumí komise ve složení: člen Rady 
města Příbora s kompetencemi v sociální oblasti, vedoucí odboru so-
ciálních věcí a sociální pracovník odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor. 

Čl. 2
Přijímání žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou

1. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor pověřený Radou 
města Příbora (dále jen pověřený odbor) přijímá a  eviduje žádosti 
žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Eviden-
ce přijatých nevyřízených žádostí je vedena ve jmenných seznamech 
žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou, kde jsou žádosti se-
řazeny podle data podání. 

2. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, který je přílohou 
těchto pravidel. Žadatel je povinen vyplnit formulář úplně a pravdivě, 
jinak bude jeho žádost zamítnuta. Pokud je ve formuláři stanoveno, 
že některý z uváděných údajů musí být ověřen příslušným orgánem, 
žadatel je povinen toto ověření zajistit na své náklady.

3. Pověřený odbor zamítne žádost o přidělení bytu v domě s pečova-
telskou službou, která není na předepsaném formuláři. O zamítnutí 
žádosti písemně vyrozumí pověřený odbor žadatele do 30 dnů ode 
dne přijetí žádosti.

4. Osamělý občan si může podat žádost o byt v domě s pečovatelskou 
službou o velikosti 0+1 nebo 1+1; manželé, žadatelé žijící v druhov-

ském poměru nebo jiná příbuzenská dvojice si mohou podat žádost 
o byt v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+2. 

5. Pověřený odbor písemně vyrozumí žadatele o zapsání do seznamu 
žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou, a  to nejpozději do 
30 dnů ode dne podání žádosti. 

6. Povinnými náležitostmi vyrozumění jsou datum přijetí žádosti o byt 
v domě s pečovatelskou službou, poučení o povinnosti žadatele na-
hlásit změny ve skutečnostech rozhodných k posouzení žádosti a po-
vinnost žadatele jednou za rok potvrdit, že na své žádosti trvá a dříve 
uvedené údaje jsou nezměněny. 

7. V případě, že žádost o přidělení bytu nebude žadatelem v průběhu 
roku aktualizována, vyzve pověřený odbor žadatele k aktualizaci žá-
dosti. Pokud žadatel ani do 30 dnů po doručení výzvy žádost písemně 
nebo osobně na pověřeném odboru neaktualizuje, bude jeho žádost 
ze seznamu žadatelů vyřazena.

8. Při změně skutečností odůvodňujících změnu ve velikosti požadova-
ného bytu v domě s pečovatelskou službou je žadatel povinen písem-
ně ohlásit tyto změny. Pověřený odbor bude na základě ohlášených 
změn žádost nadále evidovat podle data podání žádosti a v souladu 
s ustanovením čl. 2 bodu 4.

Čl. 3
Podmínky pro podání žádosti o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou službou
1. Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou může po-

dat žadatel starší 18 let, který je: 
a) příjemcem příspěvku na péči v I. až III. stupni závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby3 a je uživatelem sociální služby4, a který má ke 
dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na  území města 
Příbora, 

b) invalidní pro invaliditu ve II. nebo III. stupni5, a který má ke dni po-
dání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora, 

c) starobní důchodce starší 65 let, který má ke dni podání žádosti 
nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora, 

d) žadatelem splňujícím čl. 3 odst. 1 písm. a) až c), a který nemá ke 
dni podání žádosti trvalý pobyt na území města. 

2. Manželská dvojice, druh a družka, případně jiná příbuzenská dvojice, 
splňuje podmínky pro přijetí žádosti, jestliže je alespoň u jednoho 
z dvojice odůvodněno umístění dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až d) a druhý 
partner mu z vážných důvodů nemůže potřebnou péči zabezpečit.

3. Podmínky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v domech zvláštního 
určení nesplňují žadatelé: 
a) trvale ležící, neschopní sebeobsluhy, jejichž zdravotní stav vyžadu-

je odborné ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 
b) postižení psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří po-

třebují dohled a kteří mohou ohrozit sebe i druhé a narušovali by 
soužití obyvatel v domech s pečovatelskou službou, 

c) s chronickým alkoholismem a toxikomanií. 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PŘÍBOŘE

ZMĚNY V PRAVIDLECH PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

(pokračování na str. 4)
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Senioři Moravskoslezského kraje využívají od poloviny loňského 
roku Senior slevenku, novou službu, která dosud v  nabídce chyběla. 
Tato slevová karta určená lidem starším 55 let a  držitelům průkazu 
ZTP/P zastřešuje ucelený systém slev a výhod ze všech oblastí, které 
se života dříve narozených dotýkají. Zejména jde o  zdravotnictví, 
lázeňství, lékárny, služby, ubytování, stravování, cestování, kulturu, 
sport a  volný čas. Poskytovatelé i  držitelé karty mohou být z  celé 
republiky. Slevenka stojí 100,-  Kč (pro ZTP/P 30,- Kč). Zájemci si ji 
mohou pořídit elektronicky, nebo ve 28 prodejních místech v některém 
z patnácti měst našeho kraje.

„Senior slevenka vznikla mimo jiné jako reakce na Národní akční 
plán přípravy na  pozitivní stárnutí populace na  roky 2013−2017,“ 
upřesňuje autor a  realizátor projektu Ivan Sekanina a  doplňuje, „byl 
jsem totiž členem pracovního týmu, který se na  vzniku národního 
akčního plánu podílel. Záměrem je například aktivizace starších lidí 
a  zdravé stárnutí. To Senior slevenka rozhodně podporuje. Máme už 
na  350 poskytovatelů, což je výborná základní nabídka. Teď k  nim 
budeme cíleně hledat další, abychom uspokojili poptávku. V některých 
městech nám třeba chybí více kadeřnic, někde chtějí lidé zase pestřejší 
nabídku lékáren nebo restaurací.“

Největším poskytovatelem jsou České dráhy, které držitelům Senior 
slevenky dávají velkou slevu na roční IN Karty. K projektu se připojilo 
také přes 20 hotelů a chat v Beskydech a Jeseníkách, mezi poskytovatele 
patří také šest lázní. Mimo jiné Lázně Darkov, Lázně Luhačovice nebo 
Priessnitzovy lázně Jeseník. V  nabídce projektu nechybí kadeřnice, 

pedikúry, masáže, kosmetika, restaurace, kavárny, kultura, hodinoví 
manželé i  úklidové služby. Novým poskytovatelem je například 
Novodobá sanitka, která funguje jako levný taxík pro nemocné. Zaveze 
k lékaři, na vyšetření, do lázní, podle potřeby. Navíc klienty doprovodí, 
pomůže s vyřízením formalit, vyzvedne léky. Pobočky má v celém kraji, 
například i v Novém Jičíně.

Podle Ivana Sekaniny je při realizaci projektu důležitá spolupráce 

s vedením měst a obcí: „Máme výborné zkušenosti a radost z přístupu 

například karvinského magistrátu, třinecké nebo kopřivnické radnice. 

Báječní jsou ve Vítkově. Obrovský dík ovšem patří Příboru. Město nás 

oslovilo jako první, když se o  projektu dozvědělo. Paní místostarostka 

Dana Forišková mě pozvala na schůzku. S ní a s paní Lenkou Filipcovou, 

vedoucí sociálního odboru a  následně i  s vedoucím odboru veřejné 

správy panem Rudolfem Zahradníkem jsme se okamžitě domluvili 

na spolupráci. Výsledkem je to, že se už v informačním centru v Příboře 

Senior slevenky prodávají. Taková vstřícnost a přístup je opravdu skvělý.“

„Česká populace stárne a  Příbor není výjimkou, proto nás Senior 

slevenka zaujala,“ říká místostarostka Dana Forišková. „Je to projekt šitý 

starším lidem na míru, nepochybuji o  tom, že ho naši občané využijí. 

Máme domov seniorů, domy s pečovatelskou službou a vůbec početnou 

seniorskou populaci,“ zdůrazňuje místostarostka. 

„Zájem o  slevenku určitě bude,“ potvrzuje vedoucí sociálního odboru 

Lenka Filipcová, „teď jde o to, aby co nejvíce poskytovatelů bylo přímo 

z Příbora. O to budou mít lidé největší zájem.“

Několik poskytovatelů z  města už lidem z  Příbora a  okolí své 

služby nabízí. Držitelé Senior slevenky dostanou slevy 10 % například 

v  kadeřnictví Monika, dále na  přístrojovou pedikúru u paní Jany 

Výmolové anebo v  Optice Evy Bojkové. Stejnou slevu, tedy 10 %, 

dávají držitelům karty i hodinový manžel a úklidová služba, kteří ve 

městě své služby poskytují. K projektu se připojila i fi rma Madlenka - 

praní, čištění, mandlování prádla. Ta poskytne slevu 5 %. Nejvyšší slevu 

50  % pak dává držitelům karty Muzeum a  pamětní síň Sigmunda 

Freuda. Počet poskytovatelů určitě není konečný, další se připojí do 

jarních měsíců.

Podrobnosti o projektu stejně jako databázi poskytovatelů najdou 

senioři a poskytovatelé na webových stránkách www.seniorslevenka.cz.

Kromě informací o  slevách a  výhodách, případně o  elektronickém 

prodeji, čekají na držitele karty na webu i soutěže o ceny. Ve hře byly 

v  loňském roce většinou dárkové balíčky, kalendáře nebo jednodenní 

zájezdy do Vídně. Webové stránky si dosud prohlédlo na dvacet tisíc 

návštěvníků, z toho 70 procent nových. 

SENIOR SLEVENKA

CHCE BÝT SENIORSKÝM HITEM ROKU 2014
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis 
ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis 
ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis 
ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis 
ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis ISIServis 

Čl. 4
Přidělování bytů do nájmu dle pořadníku

1. Pořadník pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou, který 
sestavuje komise, je jmenný seznam žadatelů dle čl. 3, ve kterém jsou 
uvedeni žadatelé o byt velikosti 0+1 a 1+1 a samostatně žadatelé o byt 
velikosti 1+2. Žadatelé jsou v pořadníku zapsáni pod sebou a označeni 
pořadovými čísly. Pořadník je sestavován na období šesti měsíců, a to 
od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. v každém kalendářním roce. 

2. V pořadníku na byt 0+1 a 1+1 jsou žadatelé postupně seřazeni podle 
níže uvedených kritérií: 
a) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3 odst. 

1 písm. a) podle vyššího stupně závislosti na pomoci jiné fyzické 
osoby,

b) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3 odst. 
1 písm. b) podle vyššího stupně invalidity, 

c) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3 odst. 
1 písm. c) seřazeni dle data podání žádosti, 

d) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku podmínku čl. 3 odst. 
1 písm. d) seřazeni dle data podání žádosti. 

V pořadníku na byt 1+2 jsou žadatelé postupně seřazení dle data po-
dání žádosti. 

3. Pořadník schválený radou města se zveřejňuje vyvěšením na úřední 
desce. 

4. Nájemní smlouvu je žadatel povinen uzavřít se Správou majetku 
města Příbor s. r. o. nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne ob-
držení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud žadatel 

ve stanovené lhůtě bez vážných důvodů nájemní smlouvu neuzavře, 
bude přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou považováno za 
zrušené a byt bude přidělen dalšímu žadateli.

5. Při neuzavření nájemní smlouvy dle čl. 4 bodu 4 a při odmítnutí při-
děleného bytu bude žádost žadatele o  byt v  domě s  pečovatelskou 
službou zařazena na  konec pořadníku. Při dalším odmítnutí nebo 
neuzavření smlouvy bude žádost ze seznamu žadatelů vyřazena. 

6. Nájemní smlouvu k bytu v  domě s  pečovatelskou službou uzavírá 
žadatel se Správou majetku města Příbor s. r. o. v souladu s právními 
předpisy na dobu určitou tří let. Po uplynutí stanovené doby bude 
nájemní smlouva k bytu v domě s pečovatelskou službou na doporu-
čení pověřeného odboru prodloužena na dobu neurčitou a to v pří-
padě, že nájemce předloží pověřenému odboru splnění podmínek dle 
čl. 3 odst. 1 nebo čl. 3 odst. 2. 

Úplné znění pravidel a  žádosti o  přidělení bytu jsou k  dispozici 
na webových stránkách města pod odkazem: www.pribor.eu, sociál-
ní oblast, nebo je můžete obdržet osobně na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Příbor, Freudova 118, tel: 556 455 470. 

_______________________

1 § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2 § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů

3 § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

4 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

5 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
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V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní 
školy pro školní rok 2014/2015 bychom Vám rádi podali základní infor-
mace týkající se povinné školní docházky.

ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Obec zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá obcím stanovit 
školské obvody spádových základních škol na svém území. Do spádové 
školy jsou přednostně přijímání žáci s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve škol-
ském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného 
počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která 
vymezuje školské obvody jednotlivých spádových základních škol, není 
zároveň dotčeno právo rodičů na  výběr školy. V  případě, že si vybe-
rou školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude zařazeno, 
musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem pobytu pa-
tří. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního 
řízení ředitel školy. 

Školské obvody spádových základních škol jsou vyhláškou č. 3/2005 
stanoveny takto:
 Školský obvod Základní školy Npor.Loma Příbor, Školní 1510, 

okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice 9. května, Alšova, 
Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březinova, Dvořáko-
va, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo č. p. 1366 až 1369, Hlu-
boká, Hukvaldská, Choráze, Juráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Ku-
bínova, Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, 
Mlýnská, Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Ni-
vách, Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvobození, 
Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, 
Smetanova, Sušilova, Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, 
U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Za-
hradní, Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov.

 Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový 
Jičín: ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova, Frenštátská č. 
p. 1366 až 1369, Freudova, Fučíkova, Gagarinova, Hřbitovní, Jičín-
ská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, Karla Čapka, Karla Hynka 
Máchy, Komenského, Krátká, Kpt. Jaroše, Lidická, Masarykova, Ná-
dražní, náměstí Sigmunda Freuda, Npor. Loma, Okružní, Oldřicha 
Helmy, Ostravská, Palackého, Politických vězňů, Remešova, Řehoře 
Volného, Stojanova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, Štefá-
nikova, Švermova, Tyršova, U Brány, V Kopci, Zámečnická, Žižkova, 
místní část Prchalov.

Částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín je rovněž území obce Skotnice. 

VĚK DÍTĚTE 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který ná-

sleduje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. (Pro školní rok 2014/2015 se jedná o děti narozené od 
1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a děti s odloženou školní docházkou v r. 2013.)

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 
příslušného školního roku, může být přijato k  plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vy-
spělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní 
docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zaří-
zení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 
jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (Pro školní rok 
2014/2015 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.)

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však 
do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku 
a vztahuje se na:
- státní občany České republiky

- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České 
republiky pobývají déle než 90 dnů,

- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky 
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
O odkladu školní docházky rozhoduje podle §37 odst.1 školské-

ho zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce 
žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o je-
den školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte 
podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v  němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku. Žádost o  odklad školní docházky 
musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psycholo-
ga. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro 
účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním 
případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, 
že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže měl by provést takové 
posouzení odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. 

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví 
nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní 
docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi 
dodatečně v  průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek 
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a lze 
předpokládat, že to vyrovná vývoj dítěte, může zákonný zástupce dítěte 
po dobu odkladu školní docházky nechat dítě vzdělávat:

- v posledním ročníku mateřské školy nebo
- v přípravné třídě základní školy pokud je zřízena.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školní-
ho roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKŮ

 ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36 a Obecně 
závaznou vyhláškou, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Příbor a část společného 
školského obvodu základní školy se uskuteční

Z Á P I S
k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015, 

který se bude konat ve školách:

Základní škola Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, okres 
Nový Jičín, příspěvková organizace 

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín  

v pátek 7. února 2014 od 13:00 do 18:00 hod.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem

narozeným od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008,
s odloženou školní docházkou z r. 2013.

Na žádost zákonného zástupce může být      
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.

  

U zápisu předložte:
- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních 
tabulích městského úřadu a ve školách.

Městský úřad Příbor
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Ministerstvo vnitra každoročně vyhlašuje soutěž Webparáda daného 
roku. Dnes jsou známy výsledky posledního ročníku. Cenu poroty získaly 
v kategorii Obce - Chuderov, v kategorii Obce s pověřeným úřadem - 
Fulnek, v kategorii Obce s rozšířenou působností - Most a v kategorii Vi-
deo - Chuderov. Cena redakce Veřejné správy byla udělena webu Jesenice 
a videu obce Modlany Tepláková zábava, zábrany jsou otrava.

Ani Příbor se v této soutěži neztratil - ve své kategorii získal společně 
s Jesenicí druhé místo!! Porotu zaujal svou aktivní účastí na sociálních sítích. 

„Příbor zde zveřejňuje informace o aktuálním dění ve městě, na měst-
ském úřadě či na webových stránkách. Fenoménem dnešní doby jsou be-
zesporu sociální sítě, a to v nejrůznějších podobách. Je proto dobré tohoto 
nástroje využívat a dostat k občanům co nejvíce aktualit o dění v obci či 
městě. Lze tak informovat nejen prostřednictvím ofi ciálních i  neofi ciál-
ních zpráv,“ konstatoval jeden z členů poroty Jakub Ferschmann. 

Webové stránky naleznete na adrese www.pribor.eu a ofi ciální face-
bookový profi l na www.facebook.com/priborofi cialni.

Město Příbor v  prosinci roku 2013 spus-
tilo provoz nové dětské verze webu pod 

názvem „webík“. Na  webíku naleznou nejen děti informace o  městě, 
dětském zastupitelstvu, aktivitách jednotlivých škol, možnostech tráve-
ní volného času. Kromě tohoto nabízí webík i naučná témata z oblastí 
dopravy, životního prostředí, zdravého životního stylu, návody na řešení 
problémových situací (alkohol, drogy, šikana, …) a spoustu dalšího.

7. ledna byla na  webíku spuštěna nová sekce pod názvem „Rizika 
a nebezpečí“. Jedná se o bezpečnostní informační systém obsahující ná-
vody, rady a informace v oblastech rizik, se kterými se člověk může ve 
svém životě setkat např. dopravní nehoda, nebezpečné havárie (třeba 

i cisterny s nebezpečnou látkou), požáry v domácnostech, lesní požáry, 
výbuchy (např. kotlů, bio krbů), blesková povodeň atd., ale také běžné 
úrazy, onemocnění a život ohrožující stavy, které nás potkávají v běžném 
životě i při mimořádných událostech. Tato a mnoho dalších jsou rizika 
a nebezpečí, na která musí být každý z nás připraven. Znát tato rizika, 
vědět, jak se jim vyvarovat a hlavně vědět, jak se zachovat v případě, že 
nastanou, může opravdu zachránit život nebo třeba jen majetek. Děti 
a nejen je zajisté zaujme hravá forma se spoustou interaktivních ukázek.

Věříme, že webík zaujme všechny věkové kategorie návštěvníků, za-
baví a zároveň poučí.

Odkaz na webík: http://webik-pribor.cz

V roce 2014 budou obyvatelé Příbora platit za svoz odpadu méně 
než předešlé dva roky. Poprvé dochází ke snížení poplatku!

Příborští zastupitelé schválili 
snížení poplatku za shromažďová-
ní, sběr, přepravu, třídění, využí-
vání a  odstraňování komunálního 
odpadu. Zatímco vloni a  rok před 
tím občané platili v Příboře 492 Kč 
na osobu, v roce 2014 to bude o 24 
koruny méně. Každý občan, jehož 
se poplatek týká, zaplatí 468 korun.

Radnice občanům vychází 
vstříc také tím, že jim umožňu-

je poplatek uhradit ve dvou splátkách, první je splatná v květnu, druhá 
v září. Navíc jsou už druhým rokem osvobozeny od poplatku děti ve věku 

do jednoho roku jejich života. „A to není vše,“ upřesňuje Dana Forišková, 
místostarostka Příbora, „poplatek nehradí také obyvatelé Domova senio-
rů, osoby žijící déle než půl roku v zahraničí a nezletilí bydlící v dětských 
domovech. Neplatí ani ti, kteří trvale žijí v Příboře a vlastní chatu, byt, 
dům, který není trvale obydlen, a tudíž k ní - k němu není přistavena po-
pelnice. Tito občané platí jen za svoz v místě svého skutečného bydliště.“ 

Snižování poplatků za tuto službu není obvyklé. V Příboře vyply-
nulo ze snížení ceny za svoz odpadu, který si město objednává. Vloni 
rozvázalo smlouvu s tehdejším poskytovatelem této služby a vyhlásilo 
výběrové řízení. Proběhlo v  srpnu formou elektronické aukce. Ucha-
zečů o zakázku bylo celkem pět a o možnost svážet komunální odpad 
ve městě v následujících šesti letech tehdy svedli tuhý boj. Město díky 
aukci vysoutěžilo nižší cenu. Příbor dosáhl u tříděného odpadu úsporu 
75 % a u směsného 32 %. V číslech vyjádřeno město v nadcházejících 
šesti letech uspoří celkem 9 mil. korun.

Město Příbor již rok a  půl nabízí jedno-
duchý a pohodlný způsob získávání důležitých 
informací o  dění ve městě. Ve snaze zajistit 
dostatečnou informovanost provozujeme 
SMS InfoKanál města, který umožňuje zasí-
lání důležitých informací z různých kategorií 

(odstávky, informace z dopravy, svozy odpadů, výstrahy, volný čas, za-
sedání zastupitelstva, informace ze škol) na zaregistrovaná čísla mobil-
ních telefonů občanů v krátkých textových zprávách (SMS).

Občané si tyto informace mohou zajistit zasláním jedné registrač-
ní SMS, která je zpoplatněna dle tarifu daného operátora, nebo mají 
možnost se zaregistrovat bez poplatku na webových stránkách města 
pomocí webového formuláře anebo pomocí pracovnic kanceláře vedení 
města. 

Provoz systému je pro občany zcela zdarma, veškeré náklady hradí 
město. Pro ty, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožňuje-
me doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. 

Podrobnější informace o zaregistrování a provozu občané naleznou 
na  www.pribor.eu, anebo se mohou obracet na  pracovnice kanceláře 
vedení města.

Tato služba není určena pouze pro občany města Příbora, ale jistě 
zaujme i mimopříborské, kteří mohou využít zejména informace o plá-
novaných kulturních akcích či dopravních uzavírkách.

O spokojenosti s touto službou svědčí již 180 zaregistrovaných do-
mácností. 

Velice si vážíme občanů, kteří mají o dění ve městě zájem, a proto je 
připraven pro každého padesátého zaregistrovaného občana upomín-
kový dárkový balíček.

MĚSTO PŘÍBOR OBSADILO 2. MÍSTO V SOUTĚŽI 

„PARÁDNÍ WEB“

UČENÍ  MUČENÍ? TO S WEBÍKEM NEPLATÍ!!!

V PŘÍBOŘE SNÍŽILI POPLATEK ZA SVOZ ODPADU

INFORMACE Z MĚSTA PŘÍMO DO MOBILŮ

POMOCÍ SMS ZPRÁV

Ing. Iveta Busková, Mgr. Irena Nedomová

Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města Městského úřadu Příbor

Zpracovala Mgr. Irena Nedomová, ze zpráv Local TV Příbor

Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města Městského úřadu Příbor
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Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit 
v popelnici, a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes 
klade na  maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. 
Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno 
smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Pla-
tíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo 
třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět 
procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako 
plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektrood-

padu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém 
sběru, evidence a  dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který 
končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby. 

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému 
modelu vytvořenému a  prověřenému nejprve ve skandinávských ze-

mích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které 
zajišťují plnění jejich zákonných povinností. 

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli 

vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen 
největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm 
let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby 
to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou 
zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko. 

Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně 
jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič ne-
smí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže 
někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializo-
vanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou vel-
mi vážně poškodit životní prostředí. Typickou ukázkou jsou freony ze 
starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková 
lednice bez kompresoru bere jako odpad – a  za jeho zpracování by-
chom už museli platit.

Komise pro občanské záležitosti má 9 členek. Pro komisi pracuje 
dalších 18 dobrovolníků, kteří navštěvují občany města - jubilanty ve 12 
obvodech Příbora, včetně jeho místních částí Hájova a Prchalova.

V průběhu roku 2013 se konalo 11 pracovních setkání, jichž se aktiv-
ně účastnilo všech 9 členek. Ztíženou práci měla komise po odchodu ma-
trikářky paní Zdenky Pustějovské. Komise právě prostřednictvím mat-
rikářky úzce spolupracuje s městským úřadem. Od července Z. Pustějov-
skou nahradila paní Ivana Bolomová. 

Čtyřikrát ročně se účastní jednání komise i dalších 18 členů, kteří si 
vyzvedávají dárky pro jubilanty, sdělují návrhy pro zlepšení kontaktu 
s  jubilanty, případně se řeší problémy, které se vyskytují v  jejich obvo-
dech. Na pracovních setkáních, která probíhají dle plánu práce (schva-
lovaného vždy pro dané pololetí), se pravidelně projednává plnění roz-
počtu, operativně se řeší zadané úkoly či iniciativní návrhy členek nebo 
obyvatel města.

V roce 2013 proběhlo v Příboře 3x vítání občánků, pro které komise 
zajišťuje kroniku a dárky a ve spolupráci s paní učitelkou Ladou Rejmano-
vou a „jejími“ dětmi ze Základní školy Jičínské i kulturní program. Vloni 
bylo v našem městě slavnostně přivítáno 45 nových občánků.

V červnu proběhlo tradičně vyhodnocení nejúspěšnějších žáků 
a  studentů příborských škol – celkem jich v  roce 2013 bylo devět – 
z každé školy tři.

Komise pomáhá městu také při předávání maturitních vysvědčení, 
kdy členky zajišťují zasílání pozvánek rodičům maturantů. 

V březnu organizovala komise Počítačový kurz pro seniory, kte-
rý vedla Mgr. Simona Macková a zúčastnilo se ho 20 seniorů. Kurz měl 

10 lekcí a výuka probíhala po 2 hodinách týdně v Základní škole Npor. 
Loma.

V září členky předávaly prvňáčkům dárky města zakoupené z roz-
počtu komise. 

V říjnu se konalo slavnostní setkání sedmdesátníků. Pozvání při-
jalo padesát šest z  devadesáti pozvaných sedmdesátníků. Komise pro 
jubilanty zajišťovala kulturní program v  prostorách Kulturního domu, 
připravila pohoštění a zakoupila dárky pro oslavence. Celá akce proběhla 
za účasti představitelů města.

Komise se dále podílí i na obřadech zlatých svateb. V roce 2013 se 
konala jedna zlatá svatba. 

V prosinci byly zakoupeny vánoční dárky pro Domov seniorů 
a předány peníze na dárky pro děti z Dětského domova v Příboře. Dár-
ky v Domově seniorů byly osobně předány za účasti paní místostarostky. 

Komise projednává také návrhy na Ceny obce a Čestného občan-
ství. Cenu obce obdržela v roce 2013 paní Eva Burdová. 

V průběhu roku členky úzce spolupracují s kluby seniorů ve měs-
tě, navštěvují obyvatele Domu s  pečovatelskou službou a  Domov 
seniorů. 

Komise jednou ročně odměňuje také čestné dárce krve a předává 
jim věcné dary. V loňském roce bylo pozváno k předání drobných dárků 
a poděkování osm bezpříspěvkových dárců krve.

Všichni členové komise a  jejích subkomisí pracují iniciativně, 
s  chutí a  pochopením pro potřeby obyvatel našeho města a  i zde 
platí, že bez vzájemné spolupráce a ochoty by tato komise nemohla 
dobře fungovat. 

STARÉ ELEKTRO ODEVZDEJTE K RECYKLACI,

JE TO ZADARMO!

ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

V ROCE 2013

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor 

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

JUBILANTI  ÚNOR 2014

Mária Kuráňová 

Dagmar Friedrichová 

Jaromír Martinek 

Rudolf Poláček 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v únoru.

Vítězslav Kološ 

Stanislav Ulman 

Ludmila Kolaříková 

Dagmar Dohnalová 

Miroslav Mácha 

Alice Mohaplová 

Marie Trtková 

Josef Šumbera 

Ludmila Lhotáková 

Rudolf Volný 

Marie Richterová 

Anežka Kazíková 

Václav Gans 

Jana Bordovská

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

Drahoslava Höppová Vlasta Jurásková Marta Jargusová Kristina Bartošová 
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Dne 22. března 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon 
č. 89/2012., občanský zákoník, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014. 
Publikací občanského zákoníku společně se  dvěma novými zákony - 
zákonem o  obchodních korporacích a  zákon o  mezinárodním právu 
soukromém se završily dvanáctileté práce na rekodifi kaci českého sou-
kromého práva. Nový občanský zákoník ruší 238 stávajících zákonů, 
vyhlášek a nařízení nebo dílčí novely jiných právních předpisů. 
Platnost nového občanského zákoníku znamená zásadní a historic-
ky nevídaný přelom v tuzemském právním řádu jako celku, a to ne-
jen obsahem a rozsahem nového občanského zákoníku, ale především 
jeho účelem, fi lozofi í, systematikou a terminologií.
Smyslem a účelem nového občanského zákoníku je podle jeho autorů 
upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Zdrojem mu 
byl hlavně vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa 
z roku 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli událostem následují-
cím po Mnichovské dohodě. Nový občanský zákoník hledal inspiraci 
i  v  současných aplikovaných zahraničních úpravách, a  to především 
v  zákoníku německém, švýcarském, rakouském, italském a  nizozem-
ském. Zákoník si klade za cíl vypracovat kodexy, které „vycházejí z re-
spektu ke středoevropskému právnímu myšlení“. Cílem také bylo vytvo-
řit zákoník, který se srovnává s evropskou právní a kulturní konvencí. 

Nový občanský zákoník obsahuje 3 081 paragrafů. Nově přejímá 
celou řadu pravidel upravených v  jiných zákonech, které ruší. Končí 
především obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví 
bytů či zákon o  sdružování občanů. Zákoník se také snaží upravit 
nebo zpřesnit některá pravidla, která současné soukromé právo neřeší, 
případně je upravuje velmi stroze.

Kodex má pět částí: Obecnou část, Rodinné právo, Absolutní 
majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, 
přechodná a závěrečná. Stejně jako dříve se dělí na hlavy, díly a oddíly. 
Pro lepší přehlednost kodexu přijali jeho tvůrci zásadu, že jeden para-
graf má obsahovat nanejvýš dva odstavce a že jeden odstavec paragrafu 
má obsahovat nanejvýš dvě věty. Ne vždy se však danou zásadu podaři-
lo dodržet. Zákoník se snaží o terminologickou jednotnost. Užívá tedy 
co možná pro stejné pojmy stejná slova a pro různé pojmy slova různá.

Obec je právnickou osobou veřejného práva, jejíž vnitřní život 
je regulován přednostně zvláštním zákonem č. 128/2000 Sb., obec-
ním zřízením. Je třeba upozornit na pravidlo o péči řádného hospodá-
ře, které se vztahuje na všechny členy obecních orgánů, kteří jsou vole-
ni, jmenováni nebo jinak do funkce povoláni. Každý z nich musí jednat 
s  péčí řádného hospodáře, což zahrnuje povinnost loajality a  řádné 
péče, s jejím nedodržením se pojí povinnost k náhradě případné ško-
dy. Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat 
právnické osoby a organizační složky obce, založit společnost s ruče-
ním omezeným nebo akciovou společnost. Proto je potřeba upozornit 
na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tento zákon je 
vedle občanského zákoníku druhým důležitým rekodifi kačním předpi-
sem. Obchodní korporace jsou též povinny přizpůsobit do 30. června 
2014 společenské smlouvy úpravě zákona o  obchodních korporacích 
a doručit je do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem.
Příště nové pojmy užité v novém občanském zákoníku, zákonu o obchod-
ních korporacích a novém zákonu o katastru nemovitostí č. 256/2013 
(katastrální zákon). 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO VLIV

NA DALŠÍ PRÁVNÍ NORMY
JUDr. Radomír Velička, právník, Městský úřad Příbor

PRÁVNÍ RUBRIKA

Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu 
č.  344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i  zákon č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
především v  návaznosti na  změny, které v  soukromém právu přináší 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zá-
koník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, 
mimo jiné i s dopadem na stanovení daně. 
U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňova-
cím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně 
ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, ačkoliv žádnou nemovitost nenaby-
li, ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové 
přiznání na rok 2014. 
A to dokonce i tehdy, když u nich dojde ke snížení daňové povin-
nosti.

1. Změny ovlivňující výši daně, u nichž má poplatník povinnost 
podat daňové přiznání za rok 2014:

 Snížení daňové povinnosti:
 Stavby vleček jsou od 1. 1. 2014 předmětem daně z pozemků jako 

zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli předmětem 
daně ze staveb.

 Některé stavby nejsou od 1. 1. 2014 předmětem daně ze staveb 
a  jednotek, neboť nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. 
budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona. 
Jedná se např. o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na  jiných 
druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevně-
ná plocha. 

 Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných 

k podnikání se již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož za-
stavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. U někte-
rých staveb pro podnikání tak dochází ke snížení počtu podlaží.

 Zvýšení daňové povinnosti:
 Pozemky určené k  zastavění zdanitelnými stavbami, osvoboze-

nými od daně ze staveb a  jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a  j) 
zákona budou od 1. 1. 2014 (na rozdíl od stávající právní úpravy) 
po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky 
stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, které 
doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vo-
dáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zaří-
zení, nebo stavby pro veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby 
zdanitelné daní z nemovitých věcí, tj. budovy nebo vybrané inže-
nýrské stavby. Nebude-li takováto stavba dokončena v roce 2013, 
poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém při-
znání na rok 2014.

 Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným 
na  jednotky subjekt, který není vlastníkem žádné z  jednotek, je 
tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně 
je vlastník pozemku bez ohledu na  to, že je pozemek zastavěn 
stavbou. Tento poplatník je povinen na  zdaňovací období 2014 
podat daňové přiznání. Výjimkou je případ, kdy je tento pozemek 
ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se 
nachází, neboť pak je od daně osvobozen a  není povinnost toto 
osvobození uplatnit v daňovém přiznání. 

 Změna osoby poplatníka:
 Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za nemovité věci, tvo-

řící jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzij-

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  NOVINKY OD 1. 1. 2014
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
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ní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující 
tyto fondy, jsou od 1. 1. 2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, 
jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014.
Poplatníkem daně je tedy nově:
- podílový fond
- fond obhospodařovaný penzijní společností,
samozřejmě pouze za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů. 
Za nemovité věci, které jsou ve vlastnictví investičních či penzij-
ních společností, které fondy obhospodařují, jsou poplatníky na-
dále tyto společnosti.

2. Změny ovlivňující výši daně, u nichž nemá poplatník povin-
nost podat daňové přiznání za rok 2014:

 Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a po-
dílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku 
přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který 
je užíván spolu s  jednotkou a  je ve spoluvlastnictví všech vlast-
níků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýší. Stane se tak v dů-
sledku použití vyššího koefi cientu 1,22 při stanovení upravené 
podlahové plochy pro základ daně ze staveb a  jednotek, zohled-
ňujícího existenci tohoto společného pozemku, který již nebude 
předmětem daně z pozemků. Přepočet daně provede správce daně 
automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou 
výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným 
předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Nedojde-li 
tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu povinnost podat 
daňové přiznání na rok 2014 za již dříve přiznané jednotky.

 Poplatníkem se stává také (rozšíření okruhu poplatníkův souladu 
s novým občanským zákoníkem):

- pachtýř
- stavebník u pozemků zatížených právem stavby (tj. ten, 

v jehož prospěch bylo právo stavby zřízeno)
- svěřenský fond,
ale protože takový subjekt nebude existovat 1. 1. 2014, bude exis-
tence takového subjektu ovlivňovat daňovou povinnost nejdříve 
na zdaňovací období 2015.

 Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u ne-
movitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vy-
měří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci 
úřední.

3. Změny formální, bez dopadu na  výši daně, které vyplývají 
z nových pojmů občanského zákoníku:

 změna názvu daně na  daň z  nemovitých věcí, která se skládá 
z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek

 změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek: 
- zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stav-

ba,
- jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt nebo nebyto-

vé jednotky členěné podle využití)
 změny označení a  logického uspořádání některých právních 

důvodů osvobození, zpravidla bez dopadu na trvající, již dříve po-
skytnutá osvobození.

4. Změna režimu v případech úmrtí poplatníka ve lhůtě pro po-
dání daňového přiznání – daňové přiznání za zemřelého, byl-li 
povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil, podává osoba spra-
vující pozůstalost.

V případě zjištění závad, např. nefunkční veřejné osvětlení, parkovací automat mimo provoz, spadlý strom nebo větve, poškozené lavičky 
a odpadkové koše, mají občané možnost nahlásit tyto závady na Technické služby města Příbora.

V rámci pracovní doby můžete závady nahlásit v sídle Technických služeb na ul. Štramberské č. 483, dále pak na tel. č. 737 245 980 nebo 
na internetových stránkách organizace www.tspribor.cz, kde lze závady hlásit i mimo pracovní dobu.

Na uvedených kontaktech přivítáme samozřejmě jakékoliv náměty nebo připomínky.

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz info@tspribor.cz 

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz 737 245 980

Irena Zárubová, kancelář irena.zarubova@tspribor.cz 737 245 986, 556 725 046 

Ing. Zdeněk Pařízek, mistr zdenek.parizek@tspribor.cz 737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30

8:00 – 11:00 

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30

8:00 – 11:00 

ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30

ZAVŘENO

8:00 – 11:00 12:00 – 16:30

ZAVŘENO

ZAVŘENO

8:00 – 12:00

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA

Štramberská 483, 742 58 Příbor • IČ 00143651 • DS 77j35ss

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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Dne 22. 12. 2013 bylo v 12:45 hod. přijato telefonické oznámení od 
občana města, že jeho sousedka mu před chvílí z  vedlejšího bytu tele-
fonicky volala, že upadla a nemůže vstát. Dále muž uvedl, že žena byla 
nedávno převezena do nemocnice s podezřením na mozkovou příhodu, 
proto již zavolal rychlou záchrannou službu a hasiče. Po příjezdu na mís-
to se u dveří nacházel soused, kterému se dveře podařily otevřít. V bytě 
byla na zemi nalezena žena, která neměla žádné viditelné zranění, s hlíd-
kou komunikovala a byla zmatená. Následně se na místo dostavili hasiči 
i  rychlá záchranná služba. Ta rozhodla o  převozu ženy do nemocnice, 
proto za asistence hasičů byla žena snesena do vozidla RZS a následně 
převezena do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření. 

Dne 8. 1. 2014 bylo v 08:55 hod. přijato oznámení od občana města, 
že při vjezdu na náměstí Sigmunda Freuda upadlo na nějakém vozidle to-
vární značky Lada přední kolo a vozidlo zůstalo stát na docela nepřehled-
ném místě. Ihned po oznámení se na služebnu dostavil řidič tohoto vozi-
dla, kdy se jednalo o 77letého muže ze Sedlnic, který uvedl, že mu pravé 

přední kolo upadlo z neznámých příčin. Vozidlo bylo hlídkou označeno 
jako překážka v silničním provozu a na žádost řidiče byla na místo přivo-
lána i odtahová služba, která cca po 1 hodině vozidlo naložila a odvezla. 

Dne 8. 1. 2014 bylo v  15:30 hod. přijato na  náměstí oznámení od 
občanky města, že její známou asi před 1,5 hodinou okradly dvě nezná-
mé ženy o fi nanční hotovost. Jednalo se o 83letou ženu, která uvedla, 
že dnes kolem 14:00 hod. u jejího bytu zazvonily dvě ženy světlé pleti 
asi ve věku 40 let, které se představily jako sociální pracovnice. Násled-
ně seniorce sdělily, že jí přinesly příspěvek ve výši 2.000 Kč, ale že mají 
pouze bankovku v hodnotě 5.000 Kč, kterou jim musí rozměnit. Žena 
jim uvěřila a uvedla, že jim peníze rozmění. Nejprve jim předala ban-
kovku v hodnotě 2.000 Kč, a když hledala další, ženy již na nic nečekaly 
a z bytu utekly. Celá událost byla ihned předána na Obvodní oddělení 
PČR Příbor s podezřením na spáchání trestného činu krádeže. Dalším 
šetřením bylo následně zjištěno, že 83letá žena byla okradena o částku 
daleko vyšší.

Vnitřní prostory budovy 
technických služeb ozdobily mal-
by dětí ze Základní školy Jičínské. 
Obrázky zachycují pracovníky 
technických služeb v  terénu při 
práci.

Děkujeme všem malým uměl-
cům za jejich snahu a věříme, že 
občanům a  návštěvníkům obráz-
ky zpříjemní vyřizování jejich zá-
ležitostí v technických službách.

Technické služby města Příbora nabízí podnikatelům zpracování roč-
ního Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 v souladu se 
zákonem o odpadech.

Upozorňujeme, že každý původce odpadů, který produkuje nebo na-
kládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více 
než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinen do 15. úno-
ra následujícího roku odevzdat hlášení o této produkci. 

Více informací na tel.: 737 245 980

NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL, 80 l   1 742 Kč
NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL, 120 l   2 468 Kč
Deratizační nástraha – Tarin, 0,5 kg         73 Kč
Deratizační nástraha – Patentrat, 0,2 kg         36 Kč
dále nabízíme - použité betonové dlaždice 30x30 cm           1 Kč

Technické služby města Příbora opakovaně řeší ukládání odpadů u bu-
dovy technických služeb mimo přistavené kontejnery. Z hlediska právních 
předpisů v oblasti odpadového hospodářství se jedná o založení nepovole-
né skládky. Občané města tak zhoršují životní prostředí ve městě, zvyšují 
náklady na likvidaci odpadů a v neposlední řadě jsou v mnoha případech 
ohrožení kolemjdoucí občané, především děti. 

V tomto místě již bylo koncem roku 2013 instalováno osvětlení a při-
pravuje se instalace kamerového systému. Rovněž došlo k navýšení počtu 
kontejnerů na  tříděný odpad. Ukládání odpadů v  rozporu se zákonem 
o odpadech bude řešeno v rámci přestupkového řízení. 

Žádáme tímto občany, aby zakládání nepovolených skládek před-
cházeli a odpady předávali na sběrný dvůr v rámci otevíracích hodin, 
nebo umísťovali do kontejnerů, případně si odvoz odpadu zajistili 
prostřednictvím technických služeb. 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR

MINIGALERIE 

V TECHNICKÝCH 

SLUŽBÁCH V PŘÍBOŘE

HLÁŠENÍ O ODPADECH

V BUDOVĚ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA, 

V UL. ŠTRAMBERSKÉ 483 MŮŽETE ZAKOUPIT:

NEPOVOLENÉ SKLÁDKY 

ODPADŮ

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  11

Týden od 2. do 6. prosince byl pro žáky šestých ročníků netradiční. 
Celý týden se nesl v duchu starověkých civilizací. Ponejvíce se žáci zabý-
vali starověkým Egyptem.

V pondělí ráno žáky navštívil sám Indiana Jones, který s sebou přinesl 
truhlu a žákům sdělil, že z ní byl ukraden poklad a požádal je o pomoc 
při jeho hledání. Aby se však žáci mohli do pátrání po pokladu zapojit, 
museli se během týdne naučit ještě mnoho věcí o starověkém Egyptě. 

Žáci pracovali celý týden ve skupinkách a  společně řešili rozličné 
úkoly, během nichž nabyli plno nových informací. V  hodinách dějepi-
su se, mimo jiné, dozvěděli mnoho zajímavostí o egyptském božstvu či 
nejvýznamnějších faraonech, zvažovali, jaké faktory jsou při stavbě pyra-
midy nejdůležitější, dozvěděli se, proč byl posmrtný život pro Egypťany 
tak důležitý a byli seznámeni se složitým procesem mumifi kace. V hodi-
nách českého jazyka se prostřednictvím literatury přenesli do doby vlády 
faraónů 18. dynastie a nahlédli do života jak právě velkých faraonů, tak 
obyčejných lidí z nižších vrstev. V tělesné výchově si pak protáhli těla při 
stavbě pyramid. Na žáky však čekaly také praktičtější úkoly, jako například 
vyrobení jednoduchého dřevěného vozíčku či jednoduchých starověkých 
strojů (přelévací hodiny a váhy z dnes dostupných materiálů). Ve výtvarné 
výchově si pak žáci zkusili napsat své jméno s pomocí hieroglyfů.

V pátek se skupinky s  vervou pustily do závěrečné hry, během níž 
zúročily nově nabyté znalosti. Na každém stanovišti dostali žáci v případě 
splnění úkolu část obrázku (pokladu). Obrázky následně poskládali, nale-
pili na papír a předali samotnému Indianu Jonesovi. Ten je za jejich snahu 
a bojovnost odměnil sladkostmi. 

Při páteční závěrečné hře nám s organizací pomáhali vybraní žáci de-
vátého ročníku, kterým patří náležité poděkování. 

Žáci šestých ročníků hodnotili projektový týden velice kladně. Z do-
tazníku, který vyplňovali na  závěr týdne, vyplynulo, že je tento způsob 
učení velmi bavil. Ocenili, že se dověděli mnoho nového, a to hravou for-
mou. Někteří do dotazníku napsali, že to byl nejlepší týden, jaký kdy ve 
škole zažili. 

Těmito slovy vítá vybraná skupinka dětí z naší školy malá miminka 

- nové občánky města Příbora – v refektáři kláštera. Krátkým pásmem 

básniček a  písniček zpestří několikrát do roka milou akci pořádanou 

Městským úřadem v  Příboře. Patří jim za to pochvala a  poděkování. 

A nejen dětem, nýbrž i jejich rodičům, jelikož jsou ochotni věnovat svůj 

volný čas o víkendu pro druhé.

O spolupráci Domova seniorů v Příboře a Mateřské školy na ulici 
Švermově můžeme hovořit jako o několikaletém přátelství starších ob-
čanů našeho města a předškolních dětí.

V pondělí 9. 12. 2013 pěvecký sbor Korálky navštívil Domov senio-
rů s přáním potěšit v adventním čase hodné lidi, kteří mají rádi kulturní 
vystoupení a dovedou ocenit velkou snahu našich nejmenších.

Co návštěvě předchází? Je to pravidelná účast jedenkrát v  týdnu 
na  zkoušce sboru v  mateřské škole a  jednou za tři měsíce odpolední 
zkouška s rodiči a dětmi. Ceníme si toho, že rodiče se informují o práci 
sboru a mohou si tak písně s dětmi doma prozpěvovat, tímto vlastně 
procvičovat a vytvářet tak společně s mateřskou školou počátky lásky 
k hudbě. Do domova nepřicházíme s prázdnou…. vyrobili jsme s dětmi 
dárečky – sněhové vločky k zavěšení, které obdržel každý posluchač 
našeho malého koncertu. Vystoupení je oceněno seniory nejen potles-
kem, ale i dárky. Děti dostaly hračku soba, kterého občanky domova 
vyrobily, dřevěný zápich do květináče (výrobek p. Jaroslava Bruse) a vá-
noční sladkosti.

Vzájemně předaná radost a  ocenění práce dětí a  seniorů hovoří 
o spolupráci, ve které budeme rádi pokračovat.

PROJEKT „STAROVĚKÉ CIVILIZACE“

„DĚŤÁTKO SE NARODILO, TAK MU PŘIŠLI PŘÁT ...“

Mgr. Eliška Matúšová a Mgr. Radek Eliáš, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Lada Rejmanová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Eliška Škodová, Mateřská škola Švermova

ZE ŠKOL

PŘÁTELSTVÍ DĚTÍ A SENIORŮ
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Žáci V. B navštívili v  rámci projektu „Podpora přírodovědného 
a  technického vzdělávání v MSK“ areál Dolních Vítkovic v Ostravě. 

Exkurze byla zaměřena na roboty v lidské činnosti. Po přednášce měli 
žáci možnost si vyzkoušet praktické činnosti. S  naprogramovanými 
roboty si žáci zažili spoustu legrace. 

Žáci naší školy jsou opakovaně podporováni k budoucímu studiu 
technických oborů.

Ke konci roku 2013 spatřila světlo světa nová vánoční pastorela 
„Vánoční kolébání” – autorská zpěvohra z pera paní profesorky Blan-
ky Hrubé. Celkem osmkrát se jejími tóny rozezněly prostory Domova 
seniorů (11. 12. 2013), refektáře kláštera a auly Masarykova gymnázia 
(18.–19. 12. 2013) a  v úvodu roku 2014 také kostela sv. Kateřiny ve 
Štramberku (11. 1. 2014).

Vánoční příběh o zatoulané ovečce na sebe jako na šňůrku navlékl 
koledy nejen z Čech, ale také z Francie, Španělska, Itálie nebo například 
z Maďarska. K realizaci projektu spojili své síly žáci Komorního sboru 
Masarykova gymnázia pod vedením Blanky Hrubé a  Jarmily Morav-

číkové a  členové Školní kapely Základní školy Jičínské pod vedením 
Zbyňka Machetanze a Elišky Matúšové – celkem přes šedesát hudební-
ků, zpěváků a herců.

Vynaložené úsilí, společné zkoušky, koncerty, ale i přestávky a ko-
nečně hudba samotná vytvořily neopakovatelnou atmosféru a všechny 
zúčastněné sblížily a propojily v  jediný harmonický celek. Představe-
ní zhlédlo více než šest set diváků z řad žáků Masarykova gymnázia,
ZŠ Jičínské, ZŠ Npor. Loma a široké veřejnosti. 

Reportáž na www.televize-pribor.cz

V posledních letech se na všech školách stále častěji objevují rizi-
kové projevy chování žáků. K nejběžnějším projevům patří: neplnění 
školních povinností, vulgární vyjadřování, nevhodné chování ke spo-
lužákům, opakované zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů, 
neplnění pokynů učitele, skryté záškoláctví. Tyto jevy zhoršují atmo-
sféru ve školách a mají vliv na proces učení. Z tohoto důvodu Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy nabídlo nový pevně strukturovaný 
nástroj, který by vedl k prevenci rizikového chování. Naše škola využi-
la možnosti zúčastnit se pokusného ověřování tohoto nového projektu 
s názvem Individuální výchovný program.

Individuální výchovný program (dále IVýP)se uzavírá až po opako-
vaném řešení problému s rodiči a obsahuje konkrétní úkoly a závazky 
pro školu, rodiče i samotného žáka. Naše škola byla jednou z 54 škol 
v České republice, které svými dlouholetými zkušenostmi přispěly 
k úspěšnému ukončení projektu a k vydání metodického doporu-
čení pro používání nového nástroje prevence rizikového chování. 

Zavedením IVýP naše škola navazuje na dlouholetou práci s pro-
blémovým chováním žáků. Rodiče mnohdy netuší, jak se jejich děti 

ve škole chovají, nevědí, co pro řešení problému udělat. Často se
setkávám s případy, kdy stačí rodiče pozvat jednou, dvakrát do školy, 
v klidu si společně popovídat o tom, co trápí dítě ve třídě, jak to vidí 
rodiče a  pedagogové. Samotná diagnostika rizikového chování po-
může žákovi i rodičům v nápravě. Při společném sepisování IVýP si 
klade žák, rodiče i škola úkoly, které mají pomoci odstranit rizikové 
chování. IVýP nemá podobu sankce, ale má pomoci hledat spolupráci, 
podporu a řešení. Měl by nabídnout takovou motivaci, aby si žák uvě-
domil, že se svým zlepšeným chováním zbaví nepříjemností. Pokud je 
jednání neefektivní a rizikové chování se opakuje, může naše škola 
nabídnout služby psychologického poradce. Psychologický porad-
ce pracuje individuálně s žáky i  jejich rodiči nebo skupinově s celou 
třídou. 

Jednoduchá a  efektivní „kuchařka“ k  řešení výchovných problé-
mů neexistuje, ale během  pokusného ověřování IVýP bylo zjištěno, 
že v 80 % případů došlo k posunu chování pozitivním směrem. Proč 
ho tedy nevyužívat? Vždy je lepší komunikovat s rodiči a udělat něco, 
než nic. 

10.−15. 2. 2014 proběhne v Základní škole Příbor, Jičínská 486 akce 
Edison. Školu navštíví sedm zahraničních studentů, kteří žákům před-
staví svou zemi formou prezentace v anglickém jazyce. Akce je určena 
žákům 3.−9. ročníků a  koná se pod záštitou VŠB Ostrava. Studenti
navštívili naši školu již v  minulých letech a  akce byla žáky přijímána 
vždy velmi kladně.

Mgr. Jarmila Bjačková, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence Základní školy Jičínské, Příbor

Mgr. Vlasta Hýžová, Základní škola Jičínská, Příbor

V. B ZŠ JIČÍNSKÁ SI UŽILA LEGRACI S ROBOTY

VÁNOČNÍ KOLÉBÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM NA NAŠÍ ŠKOLE

EDISON
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Očekávané pracovní předpoklady:

• zručnost při práci se zahradním nářadím a zahradní technikou,

• samostatnost, zodpovědnost a důslednost,

• možnost pracovat v pracovní dny (odpolední hodiny) a střídavě o víkendech.

Práce bude probíhat na základě uzavřené dohody o provedení práce v termínu od 1. 4. – 31. 10. 2014. 

Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz

Slíbila jsem, že vás budu informovat o tom, jak dopadla má výzva 
pomoci Barborce absolvovat rehabilitační program v Klimkovicích.

Rodiče mě v prosinci písemně informovali o reakci lidí, o průběhu 
fi nanční pomoci, jelikož jsem byla mimo území ČR. Výsledek mé výzvy 
dostáváte až v únorovém Měsíčníku, jelikož uzávěrka lednového vydání 
byla dříve, než jsem zprávu obdržela. Při čtení zprávy, kterou mi rodiče 
zaslali, mi dojetím vhrkly slzy do očí. Ujistila jsem se, že žijí mezi námi 
lidé, kteří jsou ochotni druhému pomoci, i když v dnešní době nemáme 
na rozdávání. Lidé přicházeli ihned po vydání článku v Měsíčníku, ří-
kali, že rádi fi nančně pomohou s tím, když vědí, že pomáhají konkrétní 

osobě a na konkrétní potřebnou věc. Věřte, že reakce lidí na tuto výzvu, 
byla pro mne tím nejlepším dárkem k Vánocům. Podařila se vybrat cel-
ková částka 60.350,- Kč a Bára mohla nastoupit už 9. ledna na rehabili-
tační léčbu. Částky se pohybovaly od 50,- Kč do 20.000,- Kč.

Děkuji všem neznámým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv fi nanční 
částkou a pomohli tím uskutečnit léčebnou rehabilitaci Báře.

Je obklopena láskou své rodiny, ale poznala, že ani okolí není vůči 
ní lhostejné.

Přeji Báře za sebe i za všechny dárce, aby jí léčba pomohla, a aby 
věřila ve zlepšování svého zdravotního stavu.

Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ

Mgr. Libuše Klaudová

MŠ PŘÍBOR, PIONÝRŮ NA BENÁTKÁCH PŘIJME 

SPRÁVCE ŠKOLNÍ ZAHRADY OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST

PODĚKOVANÍ VŠEM DÁRCŮM ZA FINANČNÍ DARY 

PRO BARBORKU

Město Příbor – Kancelář vedení města 
 pořádá fotosoutěž na téma: 

 

„Kouzlo úsměvu“. 
 

Každý účastník může zaslat 
 pouze  1 fotografii, 

a to na e-mail: buskova@pribor-mesto.cz. 
 

Do e-mailu uveďte: 
jméno, příjmení, bydliště a text tohoto znění: 

„Zasláním fotografie do soutěže souhlasím s tím, 
že fotografie bude vystavena na webových stránkách  

a sociálních sítích města Příbora.  
Rovněž souhlasím se zpracováním zaslaných  

osobních údajů pro účely této soutěže.“. 
 
 

Uzávěrka příjmu fotografií je 16.02.2014. 
 

 
O konečném vítězi,  

který získá dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč, 
rozhodnou hlasováním návštěvníci webových stránek. 

  
Těšíme se na Vaše fotografické úlovky!!! 
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ROK 2013 V PŘÍBOŘE

JAK JSME ZAZNAMENALI LOŇSKÝ ROK V LOCAL TV

LEDEN
* R. 2013 jsme přivítali v Příboře ohňostrojem. Přesně o půlnoci se 
rozsvítil na radnici letopočet 2013 a obloha se rozzářila! Odpalovalo 
se z radnice a z domu vedle ní. Ohňostroj stál 55 tis. Kč a diváci si 
ho užili.
* Od 1. ledna začalo město hospodařit se 121 mil. korunami. Zastu-
pitelé stihli provozní rozpočet schválit ještě v prosinci. Během roku 
rozpočet prošel třemi změnami, a  to také díky dotacím. Konečná 
suma byla známá v prosinci a vy se ji dozvíte na konci přehledu.
* Na začátku roku 2013 žilo v Příboře 8568 obyvatel, o 93 lidí méně 
než v roce předešlém. Celkově v Příboře lidí ubylo, v Prchalově ale 
zaznamenali nárůst o 5 osob, v Hájově o osm. V Prchalově bydlelo 
1. 1. 246 obyvatel a v Hájově 445. 
* První občánek Příbora se narodil 2. ledna ve 13 hod. 39 min. Malý 
Matyáš byl zároveň prvním miminkem nového roku v novojičínské 
nemocnici. Měřil 47 centimetrů, vážil 2490 gramů. Od prvního dne 
se měl čile k světu! 
* 5. ledna dorazilo na soutěž Příborský pavúk do tělocvičny v Du-
kelské ulici rekordních 84 závodníků z Brna, Orlové, Ostravy, Zlína, 
Svitav i Kladrub. Soutěž v lezení na obtížnost pořádal místní horo-
lezecký klub. Z  příborského oddílu soutěžilo pět závodníků. Filip 
Kletenský získal ve své kategorii první místo, Tereza Chvílová třetí 
a Čeněk Babača druhé.
* 6. ledna si 345 diváků přišlo poslechnout do Kulturního domu 
novoroční koncert Velkého symfonického orchestru, Sdružení 
hudebníků Příbor a hudebníků Janáčkovy fi lharmonie. Program se 
16 skladbami sestavil a dirigoval Zd. Pukovec. Zpívaly Alena a Ka-
teřina Juřenovy, na nástroje se jako sólisté představili T. Kantorová, 
O. Šimíček a P. Bohuš. 
* Členové Fotoklubu Příbor připravili do Galerie na radnici v roce 
2013 šest výstav. První zahájili 9. ledna. Představili na ní své přátele 
fotografy z Pardubic, kteří vystavovali v Příboře přesně před 31 lety. 
I tyto snímky byly na výstavě k vidění. Představil se také nový před-
seda klubu Patrik Pavlačík. Byl zvolen v prosinci po odstoupivším 
Rudolfu Jarnotovi. 
* 11. ledna hodnotili členové příborského Klubu seniorů svou čin-
nost na  výroční schůzi. Pro 147 členů uspořádali několik zájezdů 
a výletů. Konstatovali, že rok před tím klubovnu na náměstí navští-
vilo denně v  průměru 30 lidí. Za rok to znamenalo 7000 návštěv! 
Ve výboru pracovali - předseda Vojtěch Lys, jednatelka Pavlína Pav-
líková, pokladní Františka Potůčková a  kulturní referent Stanislav 
Ulman. 
* 14. 1. skončila Tříkrálová sbírka. V  Příboře se do ní zapojilo 
8 skupinek koledníků. Počasí jim přálo. Tři králové vykoledovali 
73.085 Kč, o 7 tisíc méně než vloni. Průměr vybraných peněz na sku-
pinku ale vzrostl. Příboráci darovali každé skupince v průměru ko-
lem 9 tisíc korun! Hájovjané vybrali 12.700 Kč. 65 % fi nancí putovalo 
do Charity Kopřivnice, která je použila tam, kde bylo třeba.
* 16. 1. navštívila Příbor krajská hodnotící komise. Příbor se totiž při-
hlásil do celostátní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace MPR za rok 2012. Jedním z cílů návštěvy byl 
klášter. „Právě tento klášter je úžasný počin, který může v rámci sou-
těže hodně zabodovat,“ zhodnotila tehdy Helga Kozelská Bencúrová 
z Národního památkového ústavu v Ostravě
* V  noci na  16. ledna odcizil neznámý pachatel v  Klokočově vol-
ně odstavený podomácku vyrobený traktor. Majiteli způsobil škodu 
10 tisíc korun.
* 17. ledna odcestovala fi gurína Sigmunda Freuda na 22. ročník veletr-
hu cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně. Příbor byl představen 
v rámci turistické destinace Lašská brána. Její expozice se stala sou-
částí prezentace Moravskoslezského kraje, sekce Beskydy Valašsko. 
* Sbor dobrovolných hasičů měl v  roce 2013 107 členů, z  toho 
18 žen a 21 žáků a dorostenců. V jednotce s výjezdem do 5 minut od 
nahlášení události pracovalo 24 hasičů. Svou činnosti sbor hodnotil 
na  výroční schůzi 19. ledna. Milan Novák - nový velitel jednotky, 

nahradil v r. 2012 Rudolfa Klimšu, byl s činností jednotky spokojený. 
Spokojený byl i starosta sboru Fr. Dobeš. Dařila se práce s dorostenci 
a žáky. Z 10 soutěží dovezli 20 pohárů. Hasiči díky své aktivitě hos-
podařili se ziskem. Hodnocení se týkalo r. 2012. Jak dopadl rok 2013, 
uslyšíme na schůzi letos.
* 19. ledna se na Mexiku sešli členové Klubu turistů Příbor. Čin-
nost v předchozím roce hodnotili pozitivně. I díky aktivní spolupráci 
s ostatními kluby vzrostl počet členů i zájezdů a zájem o ně! 
* Předcházející rok hodnotily v lednu i muzea. Rodný dům S. Freuda
navštívilo 2412 hostů, v průměru 8 návštěvníků denně. Oproti pře-
dešlému roku šlo o 350 lidí méně. Příjmy dosáhly 62 tis. Kč. Výdaje 
138 tis. Kč, vč. energií. S podobnými čísly se počítalo i v r. 2013, ale 
už teď je jasné, že návštěvnost v r. 2013 porostla. 
* V příborské pobočce Muzea Novojičínska hodnotili v lednu 2013 
uplynulý rok z hlediska návštěvnosti jako nejúspěšnější za posled-
ních 5 let. 6000 návštěvníků také znamenalo rekord posledního de-
setiletí. Pobočku vedl Mgr. Václav Michalička.
* 21. ledna zasáhl požár domu s pečovatelskou službou v Příboře 
do života 33 seniorů i jejich rodin. Zemřely během něj dvě ženy. Zá-
chranná služba převezla v těžkém stavu 68letého muže do nemocni-
ce v Ostravě. Další čtyři ženy byly převezeny do nemocnice v Novém 
Jičíně. 26 obyvatel hasiči evakuovali. Vedení města jim zajistilo ná-
hradní ubytování a stravu. O všechny bylo postaráno. Druhý den po 
požáru začaly v domě sanační a stavební práce a 10 dní od požáru se 
život v domě s pečovatelskou službou začal pomalounku vracet do 
svých kolejí. Rada města se rozhodla prominout všem obyvatelům 
jeden měsíční nájem a snížit platbu za topení a elektřinu ve společ-
ných prostorách za leden o 50 %. Příčina požáru nebyla v  té době 
určena. 
* Na  prvním zasedání roku 2013 24. ledna zastupitelé Příbora 
schválili II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a ostatních 
aktivit města na období do r. 2017 a Etický kodex členů zastupitel-
stva.
* V lednu jsme poprvé volili prezidenta přímou volbou. Rozhodlo 
se ve 2. kole 25. a 26. 1. 55 % získal M. Zeman. Porazil Karla Schwar-
zenberga o 10 %. V Příboře byla volební účast v 1. kole 62 %, ve dru-
hém 59,9 %. Miloši Zemanovi dalo v našem městě hlas 64 % voličů. 
* Na 27 projektů měst, škol a organizací v Moravskoslezském kraji 
se v lednu usmálo štěstí. Dodatečně, jako náhradníci, získali evrop-
ské peníze. Částku v max. výši 5 378 763 Kč obdržela i ZŠ Jičínská 
na výstavbu hřiště. 
* Příborák Tomáš Tomeček s navigátorem Vojtou Morávkem z Letka 
racing teamu dojel v 5. ročníku Africa Eco Race v soutěžní Tatře 
druhý mezi kamiony, celkově třetí. 
* 30 let se v případě potřeby jezdilo k hlavnímu vchodu ZŠ Npor. 
Loma. Na plotě u školy léta visel nápis Školní ulice. My jsme za ce-
lou dobu vysílání nezaznamenali jedinou stížnost. Strážníci městské 
policie ale ano. A tak se začali problémem zabývat. Výsledkem bylo 
nainstalování sloupku, který měl zabránit vjezdu aut ke škole, a z uli-
ce se stal chodník.

ÚNOR
* V únoru vyhlásilo město vědomostní soutěž Příborská hlavička. 
Byla určena těm, kteří mají rádi Příbor, nebo ho chtěli více poznat! 
Soutěž připravovali pracovníci odboru rozvoje. 
* 7. února projektanti představili studii rekonstrukce Kulturního 
domu. Studie vycházela z požadavků komise, která se budoucností 
domu zabývala. Studie zahrnovala sjednocení fasád s novým vstu-
pem z  Lidické ulice, zachování hlavního vchodu, propojení sálů, 
opravy sociálního zařízení, nové ozvučení, zbourání krčku mezi 
domem a  bývalým M klubem aj. 13 přítomných zastupitelů mělo 
většinou už jen drobné připomínky. Lišilo se pouze stanovisko Jany 
Svobodové. Přišla se srovnáním toho, co by přineslo zbourání staré 
a postavení nové budovy, a co přinese a kolik bude stát nejnutněj-
ší rekonstrukce. Občané o  studii zájem neměli. Přišlo jich 8, mezi 
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nimi 4 novináři. Na projekt bylo vyčleněno necelých 700 tisíc korun, 
na rekonstrukci domu 54 miliony Kč. Do konce roku nebyl projekt 
i z důvodu dalších připomínek zastupitelů hotov. 
* 8. února přišlo ke školním zápisům v Příboře 112 předškoláků. 
U téměř každého pátého dítěte rodiče žádali o odklad. V ZŠ Npor. 
Loma přivítaly pohádkové bytosti a Budulínek 71 předškoláků. Do 
ZŠ Jičínské se zapsalo 41 chlapců a  děvčat. 17 z  nich absolvovalo 
zápis s krtečkem. 
* V r. 2008 se po půl století vrátil do Příbora masopust a  s plnou 
parádou! Na 40 maškar tehdy oživilo náměstí. O 6 let později 12. 2. 
2013 bylo na náměstí více diváků než maškar. Přesto medvěd Lojzík, 
Večernice a  její bratři /spíš sestry/ Slunečník, Větrník a Měsíčník, 
beránek, různá strašidla, smrtka aj. zasněžené náměstí doslova roz-
svítily. S muzikou se šlo Véskou, Benátkami až na Mexiko!
* 14. února oslavila paní Anna Rutová 101. narozeniny. Do Příbora 
přišla v 80. letech 20. století. V r. 1995 v 83 letech ji přijali do domova 
seniorů, kde své narozeniny oslavila. 
* 16. 2. proběhl v Luně 34. ročník žákovské a 25. ročník juniorské 
veřejné soutěže v  plastikovém modelářství. Porotci hodnotili 80 
modelů v 17 kategoriích. Soutěž pořádala Luna, s.v.č. a klub mode-
lářů TORA.
* Veselení o pouti sv. Valentina - první pouť v roce v ČR probíhající 
venku bez ohledu na počasí začala 17. února slavnostní mší. Sloužil 
ji otec Jindřich Švorčík v kostele sv. Valentina. V dobových stáncích, 
část jich zakoupilo město, se představili kováři, cukráři, výrobci ko-
rálků. Bylo také co ochutnávat: příborské šifl e, oříšky, perníky, koláč-
ky, tyčinky. Mistři řezničtí připravili jelítka, jitrnice, ovárek. Žaludky 
poutníků zahřály prdelanka, svařák, punč, zhřívanka, horká čoko-
láda, medovina. Nechyběl kolotoč, kouzlení alchymistek, věštírna. 
Teploty byly nad nulou. Pokud se přece jen někomu zima dostala 
pod kůži, záchrana ho čekala v muzeu. Muzejníci vítali zmrzlíky ča-
jem a expozicí křížů z depozitáře muzea.
* 12. 2. 1893 se začaly v Příboře poprvé půjčovat knihy. Knihovnu 
v obci otevřeli příborští hasiči. V r. 2013 tedy příborská knihovna 
oslavila 120 let od půjčení první knihy. Slavila 19. 2. workshopem 
s odléváním liter do Guttenbergova lisu, představením bestselleru 
Gottland v rámci projektu LiStOVáNí a představením knihy Jarosla-
vy Grobcové Země Morava - její zamlčená vznešenost a krása. Ten 
den prošlo knihovnou 160 lidí. 
* 20. 2. přišla zpráva, že se Příbor stal vítězem krajského kola soutě-
že o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR 
za r. 2012! Město tím získalo 100 000 Kč a postoupilo do celostátního 
kola.
* Povídání o společenském chování není nikdy dost, řekli si v příbor-
ském muzeu a připravili na únor pro 160 žáků II. st. ZŠ a studentů 
středních škol 3. pokračování výchovně-vzdělávacího pořadu Podle 
peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka. 

BŘEZEN
* 6. března byla zahájena v Galerii na radnici výstava „Fotografi í a ji-
ných bláznivých pokusů, jak zastavit čas“ Vladislava Jasioka. 
* Na 6. 3. pozvali členové ZO KSČM ženy a dívky do Zrcadlového 
sálu v Dukelské ulici. Na oslavy MDŽ přišlo 110 žen - rekordní po-
čet. Děti z Bav klubu vystoupily s pohádkou O třech čunících a za-
tancovaly. Tancovaly také seniorky z Mošnova. Elán damám v letech 
leckdo záviděl! 
* 6. 3. navštívil Příbor etnolog Národního muzea v Praze Petr Jane-
ček. Hostům muzea přiblížil moderní folklor. Hovořil o  anekdo-
tách, fámách a městských pověstech. Vše je živé dodnes. Jen pověstí 
koluje mezi lidmi na 3000.
* Prap. Miloš Bajer převzal 6. 3. v Novém Jičíně titul Nejlepší poli-
cista Obvodního oddělení Policie ČR Příbor r. 2012. Slouží u policie 
17 let a toto ocenění bylo už jeho třetím! 
* Zastupitelé Příbora diskutovali 7. března o  1. změně rozpoč-
tu. Schválili 150 tisíc korun na  studii výstavby wellness centra, 
1 500 tis. Kč na první úpravy piaristické zahrady, 1 mil. 100 tisíc ko-
run na nový chodník v Dukelské ulici. 30 organizací zažádalo celkem 
o 4 mil. Kč na svůj provoz a činnost. Zastupitelstvo schválilo devěta-
dvaceti z nich celkový 1 milion 500 tisíc Kč. 
* 7. března si město prohlédla celostátní komise Sdružení histo-
rických sídel Čech a Moravy. Členové komise rozhodovali o vítězi 
v  soutěži památkových rezervací. Výsledek byl vyhlášen 18. 4. ve 
Španělském sále Pražského hradu. 
* 7. 3. přijel do příborské knihovny spisovatel Jan Opatřil. Povídal si 
s dětmi 2. tříd o svých knihách. V r. 2012 chodilo do knihovny 1292 
čtenářů, z toho 429 dětí. Počet čtenářů stoupal i v r. 2013. 

* 14. března jsme v Příboře přivítali vzácnou návštěvu - biskupa Os-
travsko-opavské diecéze monsignora Fr. Václava Lobkowicze. Pro-
hlédl si město i farnost. 
* 14. 3. se sešli v jídelně Komenského členové 100 členné příborské 
organizace Svazu tělesně postižených. Volil se nový výbor. Post 
předsedy obhájil Jiří Myška. Postižení si chválili klubové středy s růz-
nými aktivitami - od cvičení po luštění sudoku. Pořádali je v Klubu 
seniorů.
* Od 14. 3. jsme si mohli prohlédnout v příborské pobočce Muzea 
Novojičínska výstavu Fauna Poodří a  Podbeskydí. Měla ohlas 
mezi dospělými i mezi dětmi. Součástí výstavy bylo poznávání zvu-
ku zvířat.
 * Na výstavu některé děti zamířily přímo z pořadu o Velikonocích 
a zvycích s nimi spojenými. Během tří týdnů si povídání vyslechlo 
32 skupin dětí. Pořad doprovázela výstava velikonočních vajíček ze 
sbírek muzea. 
* 15. až 17. března se do Příbora sjeli milovníci deskových her. Ve stře-
disku volného času Luna pořádali turnaje v bangu, v Osadnících z Ka-
tanu aj. 3. ročníku příborských deskovek se účastnilo přes 20 hráčů. 
Tereza Hrnčířová v jedné z her postoupila na mistrovství republiky.
* 16. 3. vstoupili hudebníci Komorního orchestru Kopřivnice do své 
18. sezóny. Koncertem Hudba, jaro, láska, poezie zahájili cyklus 
koncertů Hudebního jara v Příboře. Koncert uváděli Tereza Hasse-
rová a Dennis Schneiderka. Přednášely se básně příborské autorky 
Ireny Kopecké. 
* 17. března se stohlavý průvod vydal i s Morenami z náměstí k láv-
ce pod farním kostelem. Doprovázelo ho žesťové kvinteto a schola. 
Moreny vzplály a padly do Lubiny. Pak děti ozdobily břízku. Vítání 
jara pořádalo s. v. č. Luna.
* Členové o. s. Klokočova uspořádali17. března 3. ročník maškarní-
ho plesu pro děti. Sál s krbem v domově příborských skautů působil 
příjemně. O dobrou náladu se starali DJ Libor Pustějovský a Robin 
Hood s Karkulkou. Pomáhali i další!
* 22. 3. slavili v ZŠ Npor. Loma 30 let od zahájení výuky. Slavili 
setkáním s bývalými i současnými zaměstnanci. Ti si prohlédli ško-
lu a pak vzpomínali. Oním dnem D byl 29. leden. Vyučování tehdy 
v nové škole zahájilo 484 žáků a 18 učitelů. 
* Den po těchto oslavách - 23. 3. zamířili do školy hlavně rodiče dětí. 
Školáci pro ně pořádali jarmark. Pekli koláčky, pletli tatary, vyráběli 
zajíčky.
* 23. března vrcholily v kostele Narození Panny Marie v Příboře pří-
pravy na palmovou slavnost. Plné ruce práce měly ženy. Na tři a půl 
metrové palmy navazovaly desítky krepových růží. Palmy světil 
24. března otec Jindřich Švorčík přímo před kostelem. Ráno teplo-
měr ukazoval - 9 °C. 
* Stabat Mater - rozsáhlé dílo A. Dvořák složil v nejtragičtější období 
svého života, kdy postupně ztratil své 3 syny. Skladba zazněla 23. 3. 
v   kostele sv. Valentina v podání 137 zpěváků, sólistů a muzikantů 
scholy, kopřivnického sdružení a Ondráše. Zpěváky na vystoupení 
připravili Karel a Martin Monsportovi, muzikanty Zdeněk Pukovec. 
* 4. ročník Keltského telegrafu byl opravdovou zkouškou keltské 
nezdolnosti. 23. března všude vládly doslova arktické podmínky. Jed-
no ze stanovišť telegrafu bylo v Bav klubu. Večer se nad jeho zahra-
dou rozzářil ohňostroj. 
* Basketbalistky z Příbora, družstvo žen, hostilo 23. 3. celek z Li-
berce. Příborské ženy skončily v základní části II. ligy čtvrté a čekalo 
je play off . Po těžkém boji v tělocvičně gymnázia podlehly domácí 
Severočeškám 42:59. Pro Příbor to znamenalo 4. místo v II. lize.
* O Velikonocích v Muzeu Příbor kromě vajíček vystavili i tzv. štur-
ce pocházející z přelomu 18. a 19. st. z dílen příborských voskařů 
a perníkářů. 
* Na velikonočním jarmarku 30. března byla nabídka bohatá - dře-
věné výrobky nabízeli u dvou stánků, želé a turecké medy u tří, špek, 
uzené, jitrničky u dvou. Nechyběly šperky z korálků, desítky druhů 
koření, sýrů, ale i  zelenina a  čerstvá vejce. Co se týče počasí, Bílá 
sobota se vydařila. 
* V neděli 31. 3. bylo všechno jinak. Nepřetržitě sněžilo. Od 3. hodi-
ny ranní do 20. hodiny večerní jsme naměřili 43 cm čerstvého sněhu. 
Technické služby se nezastavily.
* I přes sněhovou kalamitu dorazila do tělocvičny Masarykova gym-
názia 31. 3. všechna družstva Velikonočního basketbalového tur-
naje nejmladších minižáků a minižákyň. Zvítězil tým z Bruntálu. 

Čtvrt roku v LTV Příbor je za námi, příště pokračujeme. 
Videokroniku vysíláme také na programu Local TV Příbor.

Na základě podkladů z vysílání zpracovala Mgr. Irena Nedomová. 
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Rád bych se tímto článkem ohlédl 
za uplynulou sezónou v rodném domě 
Sigmunda Freuda. Na úvod bych při-
pomenul některé z aktivit, které se bě-
hem roku 2013 kolem rodného domu 
udály.

Hned v  úvodu roku jsme se 
v rámci produktu Historické památky 
v  turistické oblasti Beskydy Valašsko 
zapojili do znalostní soutěže „Doteky 
historie“.

V únoru byla poté vyhlášena vě-
domostní soutěž „Příborská hlavička“, 
která ve čtyřech kolech prověřila zna-
losti nejen z historie Příbora, ale také 
to, jak vnímaví jsme ke svému okolí. 
Vzhledem k množství odevzdaných 

soutěžních listů a  reakcí samotných soutěžících lze konstatovat, že se 
soutěž povedla.

Několika fotografi emi rodného domu jsme se podíleli na  výstavě 
českých a německých židovských autorů z českých zemí, která se konala 
v Jičíně.

V sobotu 20. dubna se v  Příboře konal Mezinárodní den památek 
a sídel. Akce, konající se v Příboře i v celé ČR poprvé, zaujala jak malé, 
tak i velké návštěvníky a zúčastnilo se jí několik stovek lidí. V samotném 
rodném domě mohli návštěvníci vidět historickou tiskařskou dílnu a také 
si sami tisk vyzkoušet.

V letním i  zimním čísle informativního periodika Beskydy tourist 
info byla zveřejněna pozvánka nejen do rodného domu, ale také piaristic-
kého kláštera a samotného Příbora.

Od května do října si každou první sobotu v měsíci mohli nejen ná-
vštěvníci rodného domu poslechnout pouliční vystoupení hudebníků. 
V květnu ještě vzhledem k počasí proběhlo v podloubí na náměstí, ale od 
června už probíhalo přímo před rodným domem.

V pravidelné středeční příloze Doma, deníku MF Dnes byla 3. čer-
vence zveřejněna reportáž o domech slavných osobností. Jedním z nich 
byl i rodný dům Sigmunda Freuda. Přestože se jednalo o tištěnou přílohu, 
na webových stránkách portálu iDNES lze daný článek stále najít.

V srpnu navštívili rodný dům účastníci mezinárodního sympozia 
psychoanalytiků „Psychological Birth and Infant Development“. Dále pak 

v srpnu proběhlo před rodným domem focení reprezentativního kalen-
dáře automobilky Hyundai pod názvem “Naše auta v našem kraji”.

V sobotu 14. září pak mohli všichni zájemci v rámci Dnů evropského 
dědictví tradičně navštívit rodný dům zdarma.

9. října navštívila rodný dům výprava speciálních pedagogů z Marga-
ret K. Lewis School z města Panama City na Floridě.

12. října proběhla v rodném domě menší konference vídeňských psy-
cholologů a psychoterapeutů pod vedením Prof. Dr. Petera T. Wallnöfera.

Na přelomu října a listopadu pak před rodným domem proběhlo na-
táčení krátkometrážního fi lmu pro Českou centrálu cestovního ruchu – 
CzechTourism, který má v zahraničí představit i jiné než tradičně známé 
zajímavosti České republiky. Je propagační úspěch, že se ve fi lmu objeví 
i rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře.

Na závěr bych rád připojil pár poznámek o tom nejdůležitějším, co 
se samotného chodu rodného domu týká - o jeho návštěvnících. Z tohoto 
hlediska lze celou sezónu 2013 hodnotit velice pozitivně, především pak 
proto, že oproti roku předešlému navštívilo rodný dům o 574 návštěvní-
ků více, což představuje meziroční nárůst o téměř 24 %, a to není zrovna 
malé číslo. 

A odkud k nám návštěvníci po celý rok 2013 přijížděli? Kromě 
tradičních tuzemských návštěvníků to pak byli naši nejbližší sousedé 
z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska, dále zástupci z celé Evropy, 
USA, ale také z destinací téměř cizokrajných a vzdálených jako např. 
Malajsie, Mexika, Brazílie, Japonska.

Na úplný závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na zajiště-
ní a organizaci akcí, které v uplynulém roce v rodném domě Sigmunda 
Freuda proběhly.

Dne 30. 11. 2013 se uskutečnil 
slavnostní koncert Dechového orches-
tru mladých Příbor při příležitosti čty-
řiceti let od jeho založení. Koncert byl 
zahájen „předskokany“, kterými nebyl 
nikdo jiný než samotní zakládající čle-
nové orchestru, kteří pod taktovkou 
pana Ludvíka Demla, zakládajícího 
a  uměleckého vedoucího tohoto hu-
debního tělesa, zahráli jednu ze svých 
skladeb. Ze zakládajících členů čišela 
radost ze hry a bylo na nich vidět, že si 
hru na nástroje užívají. 

Je velmi dobře, že se před 40 lety sešla parta lidí, která spolu s p. Lud-
víkem Demlem založila tento orchestr a začala šířit slávu města. Jezdili 
nejen po celé ČR, ale zúčastnili se několika zahraničních turné a soutěží 
dechových orchestrů. Pan Ludvík Demel stál v čele orchestru do roku 
1996, taktovku po něm pak převzal pan Ivo Lacný, současný ředitel Zá-
kladní umělecké školy v Příboře.

Orchestr dosáhl mnoha významných ocenění na  mezinárodních 
soutěžích a  festivalech, a  to nejenom v  ČR, ale také v  jiných zemích, 
např. v  Polsku, Německu, Nizozemsku, Maďarsku. Několikrát získal 
1. místo mezi českými mládežnickými orchestry. Vystupoval v Českém 
rozhlase, účinkoval v pořadech České televize, pravidelně koncertuje ne-
jenom v Příboře a jiných městech ČR, ale také v jiných zemích, např. pod 

Eiff elovou věží v Paříži. Dokonce měl 
živé vystoupení ve Španělském sále 
Pražského hradu a na Žof íně. 

Orchestr dosáhl za svou dobu 
velmi dobré interpretační úrovně 
a  dlouhodobě se řadí několik let ke 
špičce mládežnických orchestrů 
v České republice. 

Z toho všeho je vidět, že celému 
orchestru mladých se nejenom pod 
vedením zakládajícího vedoucího 
pana Ludvíka Demla, ale i pod sou-
časným vedením pana Iva Lacného 

daří a  šíří dobré jméno města a přispívá k jeho propagaci. 
I na tomto slavnostním koncertu předvedli hráči, jak vynikající or-

chestr jsou, byť nejsem odborníkem na hudbu, ale důležité bylo, že jsem 
hru vnímala srdcem a přišla jsem na jiné myšlenky. Koncert byl pro mne 
povzbuzující, byl prostě vynikající.

Oběma dirigentům a  všem členům, nejen těm stávajícím, ale 
i  těm zakládajícím a  těm, kteří orchestrem prošli, děkuji jménem 
města za jejich vynikající práci, kterou dělají v prospěch města, a za 
šíření dobrého jména Příbora nejenom v  ČR, ale také v  zahraničí. 
Do  dalších let jim přeji hlavně zdraví, radost ze hry a  dirigentům 
mnoho tvůrčích sil.

Foto: Stanislava Slováková

Miroslav Růžička, správce rodného domu Sigmunda Freuda

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

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA V ROCE 2013

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH SLAVIL 40 LET
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I. Z činnosti AK v roce 2013

Výroční schůze AK se konala 3. 1. 2014 za účasti 5 členů (Jan Di-

viš, Daniel Fryč, Bohumil Borovička, Josef Šobáň, Ing. Jaroslav Ho-

rák). 

Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeologic-

kého materiálu (byly objeveny nové neolitické lokality D. Fryčem 

v okolí Kujav a Studénky, patří k obdivuhodným objevům, počet lo-

kalit v tomto mikroregionu přesáhl desítku). 

Provádění povrchových sběrů na archeologických lokalitách již 

dříve objevených – zapojili se všichni členové AK. Průzkumy a sbě-

ry byly realizovány v širším okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, 

Bílovce, Fulneku, Hranic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. 

Jihlava. Celkem se jednalo o více než 160 vycházek, převážně indivi-

duálních. 

Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – pro-

vádí se velmi pečlivě a to včetně fotografi cké dokumentace naleze-

ných artefaktů (katalogy).

Publikační činnost v odborném a periodickém tisku: V recenzo-

vaném časopise Přehled výzkumů v č. 53 - 1 jsme měli dva příspěvky. 

Mezolitické osídlení Příbora (Jan Diviš) a Kujavy – Fulvarky (Daniel 

Fryč). Několik článků bylo v minulém roce zveřejněno také v Měsíč-

níku města Příbora. V dalším čísle časopisu Přehled výzkumů č. 54 

jsou v tisku dva příspěvky o nově objevených neolitických lokalitách 

v okresu Nový Jičín – Pustějov 1 a Studénka 2 ( D. Fryč). 

Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými a vě-

deckými pracovníky. Také v roce 2013 jsme realizovali konzultace 

s odbornými a vědeckými pracovníky (z Moravského zemského mu-

zea a Archeologického ústavu v Brně, Muzea Vysočiny, Slezské uni-

verzity v Opavě). Tato setkání se uskutečnila v Brně,  Třebíči, Příboře, 

Opavě a Olomouci.

Spolupráce archeologů AK se studujícími archeologii na univerzirě 

v Hradci Králové. V minulém roce poskytl Daniel Fryč další nálezový 

materiál ke zpracování. Zapůjčené nálezy zahrnují keramické zlomky 

nádob, štípanou a hlazenou industrii z mlaší doby kamenné atd.

Velmi si ceníme zdařilých webových stránek o činnosti AK umís-

těných na  internetových stránkách města Příbora. V  roce 2013 

zde přibylo několik nových a poměrně obsáhlých příspěvků. Všechny 

naše příspěvky na webových stránkách o činnosti AK převzalo něko-

lik stovek obcí, měst a organizací nejen z blížšího okolí Příbora, ale 

i ze vzdálených regionů Čech, Moravy a Slezska. 

Jednodenní archeologický zájezd jsme uskutečnili koncem září do 

okolí Lipníku nad Bečvou (zpráva o zájezdu je umístěna na webo-

vých stránkách Příbora).

Od prosince roku 2012 jsme opakovaně žádali Městský úřad v Příboře 

o fi nanční příspěvek na náklady pro vydání knihy s názvem Výběr ar-

cheologických nálezů v obrazech, z objevů Jana Diviše, Daniela Fryče 

a  Jiřího Fryče. Žádali jme, aby žádost byla projednána širším vedení 

města Příbora (zasedánim rady). Žádost nebyla vůbec dodnes pro-

jednána.   Již před rokem byla žádost prezentována na stránkách Mě-

síčníku města Příbora a před několika měsíci znovu doručena vedení 

města. Místostarostkou a starostou města nám bylo pouze doporuče-

no, abychom si podali žádost o poskytnutí veřejné fi nanční podpory 

z rozpočtu města Příbora. Po velice špatných zkušenostech toto nepo-

važujeme za řešení a zá-

ležitost by se pravděpo-

dobně jen zkomplikovala 

(například nedostateč-

ným fi nančním příspěv-

kem na  vydání uvedené 

knihy). Abychom mohli 

realizovat svoje zamy-

šlené dílo, budeme se 

muset pravděpodob-

ně v  budoucnu obrátit 

na  příslušnou krajskou 

instituci. 

II. Plán činnosti na rok 2014.

Činnost podle odstavců 2 až 7 z bodu I. 

V roce 2014 dodáme aspoň tři nové příspěvky pro webové strán-

ky města Příbora. Připravujeme další příspěvky pro časopis Pře-

hled výzkumů např. Nálezy středopaleolitických nástrojů na me-

zolitických a  pozdněpaleolitických lokalitách z  okolí Příbora, 

Sedlnice, Kopřivnice, Závišic, Libhoště a  Štramberku (J. Diviš), 

nový dodatečný příspěvek k  nálezové zprávě lokalita Pustějov 

(D. Fryč).

V první části jsme Vás seznámili s prací na rybochovných zařízeních 
a  se starostí o  kvalitu osazení rybářských revírů. To vše je jen zhruba 
polovina naší práce. Členové a výbor Místní organizace Českého rybář-
ského svazu Příbor si uvědomují, že mají zodpovědnost také za činnost 
mládeže, že je třeba myslet také na sport a kulturu. To vše je přínosem 
pro celou veřejnost a je důležitou součástí práce členů organizace.

Práce s mládeží je naší prioritou. V minulém roce se o mládež ve 
čtyřech kroužcích, a  to v Příboře, Kopřivnici, Štramberku a Závišicích 
starali 4 vedoucí. Dětí do 15 let a mladých rybářů je v kroužcích celkem 
84. Schůzky kroužků probíhají od září do června roku následujícího, což 
kopíruje školní rok dětí. Od září do konce února vždy probíhá praktická 
výuka rybářských znalostí a dovedností, včetně výuky o životě ryb a ži-
vočichů. Děti a mládež jsou vybavovány znalostmi sloužícími k ochra-
ně přírody. Nováčci bývají a byli i vloni prakticky školeni v základních 
znalostech chovu ryb. Všechno bylo doplněno dokumentačním materi-
álem. V dubnu až červnu se děti setkávají u vody na našich revírech, kde 
probíhá praktická výuka všech nabytých znalostí. Vloni se děti zúčastnily 
i třech kontrolních odlovů na udici prováděných na rybochovném zaří-
zení v Borovci. 

Některé děti jsou připravovány na sportovní soutěže. Soutěžní čin-
nost byla vloni taky bohatá. V květnu se konaly na revíru v Kateřinicích 

závody dětí a mládeže v lovu ryb udicí.Odbor sportu a mládeže organi-
zoval jeden závod v lovu ryb udicí-plavaná,který je zahrnut do tří závo-
dů o „Pohár územního svazu Severní Moravy a Slezska“. V tomto pohá-
ru zaznamenali bratři David a Lukáš Dořičákovi velmi dobré umístění 
v celkovém hodnocení. Starší David skončil na 2. místě a mladší Lukáš 
na 8. místě. 

Příborská organizace zaznamenala výborné výsledky i u dospělých 
rybářů v lovu ryb na umělou mušku. Příborské družstvo reprezentovali 
v 2. celostátní lize Lukáš Střalka, Tomáš Pěnčík, Jindřich Knápek, Vladi-
mír Schwarz a Jan Ručka. Obsadili celkově 6. místo z dvanácti účastníků. 
Lukáš Střalka pak v jednotlivcích získal první místo. 

Vynikajícího výsledku dosáhl náš závodník Lukáš Jahn, který soutě-
ží v 1. lize. Ten ve všech ligových a pohárových bodovaných soutěžích 
obsadil v České republice 7. místo a tento výsledek ho vynesl do repre-
zentace České republiky a zároveň je nominován na Mistrovství Evropy 
do Švédska.

Všechny výsledky práce členů MO ČRS Příbor jsme důkladně osla-
vili nejdříve v březnu na „Rybářském večeru v Závišicích“, pak v srpnu 
na společné akci „Rybářů a včelařů v Příboře“. V říjnu jsme se sešli na tra-
dičním „Doražení Boroveckých rybníků“ spojených s pohoštěním rybími 
specialitami a prodejem ryb občanům z okolí Příbora.

Jan Diviš, předseda AK v Příboře 

Milan Konvička, předseda MO Českého rybářského svazu Příbor

VÝROČNÍ SCHŮZE ARCHEOLOGICKÉHO KLUBU

V PŘÍBOŘE V ROCE 2014

JAKÝM ROKEM BYL PRO PŘÍBORSKÉ RYBÁŘE

A JEHO OKOLÍ ROK 2013 2. ČÁST, POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA

Pohled na archeologickou lokalitu Lhota 1
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Turnaje se účastnilo 58 mužů a 8 žen všech věkových kategorií z 18 
měst a vesnic ze sousedních okresů a z okolí Příbora. Vyjmenuji jen ty 
nejvzdálenější - Bystřice pod Hostýnem, Ostravice, Pržno, Baška, Va-
lašské Meziříčí a v rámci okresu Odry.

Po prezentaci a losování jsme se pozdravili Sokolským pozdravem 
„Sportu a stolnímu tenisu zvlášť: NAZDAR - ZDAR!!!“ a již mohlo při-
bližně v 9 hodin začít zápolení na sedmi stolech v herně stolního tenisu 
a tělocvičně Sokolovny. 

Při hře se potvrdilo, že mezi špičkovými neregistrovanými hráči 
a  druhou stovkou okresního žebříčku není skoro žádný výkonnost-
ní rozdíl, což dokazuji i výsledky, a tento tah změřit vzájemně síly byl 
kvitován mezi hráči s povděkem. Taktéž zařazení soutěže útěchy hráči 
hodnotili kladně, neboť i ti výkonnostně slabší, kteří hrají stolní tenis 
jen příležitostně, se mohli utkat ve vyrovnaných zápasech a jejich snaha 
byla pak odměněna hezkými cenami. No a zařazení soutěže žen, našich 
zlatíček, bylo rovněž bráno jako hezké a příjemné obohacení turnaje. 
Dobrým tahem rovněž bylo umožnit start zdarma našim žákům, jejichž 
kroužek probíhá ve spolupráci s  LUNOU Příbor SVČ. Žáci se moh-
li poučit hlavně pohledem na úderovou techniku a postoje při servisu 
a příjmu podání u svých starších kamarádů.

Zde mi dovolte odbočit trochu od Velké ceny Příbora, neboť chci 
uvést skutečnost, že se pomalu začíná projevovat tréninková píle našich 
nejmenších, což dokázal náš nejnadějnější žák Ondřej Jakubec na Mi-
kulášském turnaji žáků ve Valašském Meziříčí, kde svou kategorii do 
12 let vyhrál a v kategorii do 14 let byl druhý, což po roku působení 
v kroužku, je určitě hezký výsledek. 

Nyní zpět k Velké ceně. Vzájemné zápolení bylo veliké. Nejprve 
byli všichni soutěžící mužského pohlaví rozděleni do tříčlenných sku-
pin, z nichž první dva postupovali do hlavní soutěže a třetí byl zařazen 
do soutěže útěchy. Pak se pokračovalo vylučovacím způsobem na dvě 
porážky, takže i  ti nejslabší odehráli minimálně čtyři zápasy v  soutě-
ži jednotlivců. Ženy pak hrály systémem každá s každou, čímž každá 
odehrála 7 zápasů. Navíc jim byla dána možnost, účastnit se zdarma 
soutěže útěchy, což většina využila. Čtyřhra bez omezení pohlaví, se 
pak hrála na jednu porážku, tedy KO.

O tom, že zápolení bylo veliké, svědčí i  fakt, že k posledním fi -
nálovým zápasům hráči nastupovali v 18:30 hod. Takže přibližně po 
10 hodinách od zahájení.

Určitě jste zvědaví, jak se umístili ti nejlepší v  jednotlivých kate-
goriích. 

 

Hlavní soutěž:

1. Kaděrka Rudolf - reg. – TJ Sokol Příbor

2. Hušek Petr - nereg. – Orel Hodslavice

3. Šín Petr - nereg. – TJ Sokol Příbor

4. Erle Karel - nereg. – TJ Sokol Příbor

5. – 6. Lakomý Zdeněk - nereg. - TJ Odry

 Štefánik Vladimír - ner. – Valašské Meziříčí 

Soutěž útěchy:

1. Součková Silvie - Valašské Meziříčí

2. Petr Jiří - nereg. – TJ Odry - nejstarší účastník

3. Palica Petr - nereg. – Petřvald

4. Turek Josef - nereg. Orel Hodslavice

5. – 6. Hýl Jiří - nereg. – Trnávka

  Kurta Michael - nerg. – Sokol Příbor

Ženy:

1. Součková Silvie - Valašské Meziříčí

2. Hanzelková Karolína - Nový Jičín

3. Martinčiková Hana - Nový Jičín

4. Kajzarová Jana - Orel Hodslavice

5. Sedláčková Lenka - TJ Sokol Příbor

Čtyřhra:

1. Lakomý – Vařílek - TJ Odry

2. Erle – Šín - TJ Sokol Příbor

3. Součková – Štefánik - Valašské Meziříčí

4. Kudělka – Hušek - Orel Hodslavice

Závěrem chci poděkovat 
všem za účast a přispění k dob-
ré pohodě při hře i  v  „občer-
stvovně“, rovněž všem pomoc-
níkům, hlavně pak hlavnímu 
rozhodčímu Mgr. Kamilu Krč-
kovi, obsluze bufetu Milanu 
Sklenovskému a Tomáši Pešato-
vi a pozvat vás na příští Velkou 
cenu Příbora, která se uskuteční 
20. prosince 2014. 

Reportáž z turnaje

na www.televize-pribor.cz 

VYHODNOCENÍ VELKÉ CENY PŘÍBORA

VE STOLNÍM TENISE KONANÉ 14. 12. 2013
Karel Erle, ředitel turnaje a jednatel Tělovýchovné jednoty Sokol Příbor.

ZE SPORTU
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První organizace v  rámci celé 

České republiky zapracovaly kon-

cem minulého roku na  kvalitě 

poskytovaných služeb. Nezávislá 

komise Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR vybrala v  samém závě-

ru roku sedmičku těch nejlepších. 

Tyto organizace se staly vůbec 

prvními certifi kovanými v  historii 

Českého systému kvality služeb (ČSKS).  Pod stromečkem tak na-

lezly Certifi kát kvality I. stupně ČSKS!

Certifi kát Českého systému kvality služeb I. stupně představu-

je motivaci zapojených organizací naplnit v maximální možné míře 

očekávání a přání svých zákazníků prostřednictvím kvality poskyto-

vaných služeb. 

Městský letní areál koupaliště RICCO Příbor se v  poslední 

době zařadil v rámci Moravskoslezského kraje mezi přední poskyto-

vatele sportovně-zábavných služeb v rámci cestovního ruchu jak pro 

občany města Příbora, tak pro turisty z celé České republiky i zahrani-

čí. V říjnu loňského roku začal provozovatel koupaliště Rudolf Korčák 

usilovat o získání Certifi kátu I. stupně. Po absolvování školení a kurzů 

získal Certifi kát trenéra I. stupně a na základě požadavků ministerstva 

se začaly sumarizovat výsledky dosažené v průběhu několik let.

V polovině měsíce listopadu byla obsáhlá práce odeslána na Mini-

sterstvo pro místní rozvoj. Několik dnů před Vánocemi fi rma Ricco 

obdržela hezký dárek pod stromeček. Stala se vůbec první v Mo-

ravskoslezském kraji, která certifi kát získala. V rámci celé ČR byla 

vyhodnocena se zbývající šesticí jako jedna z nejlepších. Ministerstvo 

vnitra dokonce požádalo fi rmu Ricco o souhlas, aby jejich předložená 

vize byla umístěna jako vzorová na  internetových stránkách minis-

terstva.

Zástupci úspěšných organizací se zúčastnili slavnostního předá-

ní certifi kátů 27. ledna 2014 v  lázeňském městě Poděbrady v hotelu 

Belevue.

Další organizace, které certifi kát obdržely:

Autokempink Konopáč, TIC Heřmanův Městec, Destinační agen-

tura Českého Švýcarska, Regionální turistické informační centrum 

Krkonoše, Zámek Děčín, p.o., Městské informační centrum Liberec.

Všechny organizace, které obdržely certifi káty kvality služeb, bu-

dou i v příštích letech pod neustálým dozorem ministerských pracov-

níků, kteří budou chod a vedení fi rem kontrolovat způsobem „mystery

shopping“ (tj. fi ktivní nakupující, který získává informace o  kvalitě 

výrobků a poskytované službě ).V případě, že služby nebudou na od-

povídající úrovni, může být certifi kát společnosti odebrán.

Věříme, že všichni návštěvníci v  letošním roce ocení v  areálu 

městského koupaliště v Příboře novou nabídku služeb. Již nyní mů-

žeme občanům města oznámit, že připravujeme “Letní kino H
2
O“, 

nové stylové prodejní stánky se sortimentem ovocných shaků, mra-

žené kávy, zeleninových salátů, mexických nachos a popcornů. Také 

se připravují nová bludiště pro děti ve věku 3-6 let. Nebudou schá-

zet ani zajímavé programy pořádané ve spolupráci s městem Příbo-

rem. Již nyní se můžete těšit na LÉTO 2014! 

POD STROMEČEK NADĚLENY 

PRVNÍ CERTIFIKÁTY KVALITY I. STUPNĚ!
Rudolf Korčák, RICCO, provozovatel městského koupaliště v Příboře

CVI ENÍ JE VHODNÉ NEJEN PRO POKRO ILÉ CVI ENKY,  

ALE I PRO ZA ÁTE NICE. P I CVI ENÍ VE VOD  NENÍ NUTNÉ  

UM T PLAVAT (REHABILITA NÍ). 

UPOZORN NÍ: 
NA BAZÉN JE NUTNO SE P IHLÁSIT 

P EDEM. 

KONTAKT: DRAHOMÍRA SATTKOVÁ 723 372 632

EMAIL: d.sattkova@seznam.cz  

LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času 

otevírá kroužek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Informace: 

Luna Příbor, svč, telefon: 556 725 029, mobil: 776 389 212, 
604 188 186, e-mail: luna@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

Připravovaný web:  zakladybreaku.wz.cz 

otottoo evívíríírííráráárrá krkkrkkrroroorroor užek
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Z HISTORIE

V srpnu 2013 tomu bylo dva roky, co jsem se v jednom svém člán-
ku věnoval zkoumání, odkud vlastně pochází pojmenování „šifl e“ pro 
tradiční příborské pečivo. Snad se mi tehdy dostatečně podařilo vy-
vrátit povídačku o tom, jak v 17. století pekly příborské ženy šifl e svým 
mužům, kteří odcházeli na dlouhou dobu pracovat do hor, kde káceli 
stromy, z nichž skládali vory, které splavovali po Lubině do Příbora a dál 
po Odře. 

Kdo si již na můj článek nevzpomíná, připomínám, že zkomoleni-
na šifl e zde nemá původ od německého slova das Schiff  = loď, ale der 
Schiefer, znamenající břidlice, což je odvozené ze slova die Schiefe, 
tedy šikmost neboli sklon. Vzor pro tvar pečiva je tedy v  břidlicové 
tabulce (= die Schiefertafel), původně školní pomůcce rozdělené 
na čtverečky, kde si děti psávaly písmenka. Později se šifl ata kupovala 
jako cukrovinka z medového těsta, ale stále ve tvaru tabulek rozděle-
ných na čtverečky, což se dobře oddělovalo. 

Chceme-li vyvrátit některé povídačky a bludy, bude dobré konfron-
tovat je s  historickými fakty. Původ slova „šifl e“ je vyřešen. Nedávno 
jsem se ale dočetl, že co se týká plavení dřeva (nikoli vorů!), hukvaldské 
panství opravdu organizovalo určité splávky, ale v jiném kontextu, 
na jiné řece, v jiné době a za jiným účelem, než se to píše na sáčku 
od perníkového pečiva.

V informačním zpravodaji České archeologické společnos-
ti Archeologie Moravy a  Slezska 2011 vyšel článek Jaromíra a  Jiřiny 
Poláškových s názvem Deset let výzkumu zaniklých industriálních 
objektů v oblasti Moravskoslezských Beskyd. A právě ony industriál-
ní objekty souvisely s plavením dřeva jako paliva pro hutní pece. 

(Proč industriální objekty? Lingvista si jistě přeloží industriální = 
průmyslové objekty. Ale pozor – zde budeme většinou mluvit o výrob-
ních objektech 17. – 18. století. O  průmyslových objektech můžeme 
logicky mluvit teprve po průmyslové revoluci, jejíž počátky se v Anglii 
datují do 60. let 18. století, u nás přirozeně ještě později, teprve do doby 
po napoleonských válkách.)

Chceme-li se dopátrat, kdy začalo hukvaldské panství organizo-
vat splávky dřeva, musíme si nejprve něco povědět o  prvních hutích 
na panství.

PRVNÍ BESKYDSKÉ HUTĚ NA PANSTVÍ

Nejstarší zmínky o splávce palivového dříví se vztahují k vodním 
tokům, na  kterých byly zřízeny železářské podniky – hamry (hutě). 
Význam tohoto slova je již dnes vcelku pozapomněn. Hamr (z  něm. 
Hammer = kladivo, odtud pak Hammerwerk = železárny, hutě) byla 
v podstatě kovářská dílna, jejíž kladiva pohánělo vodní kolo. Vybavení 
bylo vcelku stejné jako u kovárny, ale hamr měl navíc umělý náhon 
z řeky nebo potoka a vlastní kovací stroj – vodou poháněný padací bu-
char. Toto obrovské kladivo umožňovalo oproti ručnímu kování zpraco-
vat i větší kusy železa. Obsluhu prováděl hamerník (Hammerschmied).

(V Beskydech se ale kromě uvedené německé zkomoleniny užívalo 
pro huť i domácího výrazu: pokud se jednalo o docela velkou huť, nazý-
vala se často moravským dialektem /tzn. s příponou –isko/ coby hutis-
ko. Podobně nám na Moravě zůstalo chlapisko a psisko, ale ve staré češ-
tině bylo dokonce i hamřisko, dvořisko či zamčisko; k této skupině však 
neřadíme obecně rozšířenější křovisko a už vůbec ne skalisko, zatímco 
velký „hrad“ = velké ohrazené místo bylo hradisko, což je jen moravský 
a  slovenský výraz pro jihoslovanské gradišče a české hradiště; do po-
dobné skupiny nepatří ani moravsko-slovenský termín uhliska-uhliská, 
užívající se zpravidla v plurálu, o němž ještě bude řeč). 

V rámci hukvaldského panství se železná ruda těžila na Starých 
Hamrech v jejich okolí a sloužila pro potřeby místních hutí, které byly 
založeny kolem roku 1638. 

K založení nedalekých hutí ve Frýdlantě nad Ostravicí pak došlo 
pravděpodobně v rozmezí let 1646–1648 na popud biskupa a arcikníže-
te rakouského Leopolda Viléma. Podle zprávy z roku 1766 se biskupské 
frýdlantské hutě skládaly ze dvou hutních pecí (druhá byla z nedostatků 
dřeva i rudy vyhaslá) a dvou hamrů.

Na Čeladné byla postavena první dřevouhelná hutní pec v  roce 
1675. (Dřevěné uhlí se získávalo v  uhliskách. Jejich hlavní částí byly 
kruhové milíře /s výškou až 4 m a průměrem až 20 m/, kde se po dobu 
až 1 měsíce polena karbonizovala za vysokých teplot a  bez přístupu 
vzduchu.) Po roce 1680 však již byla pec na Čeladné zrušena, ale ni-
koli v důsledku jejího zničení kuruckým vpádem. Důvodem bylo naří-
zení císaře Leopolda I. omezit odlesňování pohraničních oblastí, které 
tvořily účinnou, přirozenou a těžko prostupnou ochranu hranice proti 
stále trvajícímu kuruckému nebezpečí. Mezi lety 1797 a 1802 pak byly 
na Čeladné postaveny nové železárny, které od roku 1826 převzalo olo-
moucké arcibiskupství.

Z uvedeného je jasně patrné, že vodním tokem, o kterém je řeč, 
bude nikoli Lubina, ale řeka Ostravice. Protože tato řeka je zároveň 
řekou hraniční jak pro zemi moravskou, tak slezskou, resp. jak pro bis-
kupské hukvaldské panství, tak pro frýdecké panství těšínského knížectví 
Slezska, uvedu i železářské podniky na sousedním frýdeckém panství.

Zde jsou nejstarší zprávy o těžbě železné rudy z 1. poloviny 17. sto-
letí. Z  roku 1639 pochází zmínka o  pokusech Jiřího z  Oppersdorfu 
dolovat rudu na pozemcích frýdeckých měšťanů. Derivační kanál byl 
vybudován již v 17. století za účelem pohonu hamrů, stup a dmychadel 
v režii hrabat z Oppersdorfu.

Na Morávce se již před rokem 1677 postavily hamry a rozšířila se 
produkce surového železa a železných výrobků.

V Bašce je zmiňován hamr s pecí roku 1723, založený patrně již ně-
kdy kolem poloviny 17. století hrabětem Pražmou. Nová vysoká pec se 
slévárnou se v Bašce postavila roku 1806. Nejprve ji vlastnil saský princ 
Albert Habsburk a po něm arcivévoda Karel Habsburk. Pro železárny 
v Bašce se tak vžil název Karlova huť. Ale v  roce 1833 byly založeny 
další hutě v Lískovci (nynější Válcovny plechu Frýdek-Místek) a těm se 
začalo také říkat Karlova huť. Proto roku 1847 nechal Karel Habsburk 
přejmenovat huť v Bašce na Isabelinu huť. Železná ruda se do Bašky vo-
zila z Valašska (z okolí Malenovic), ale i z Těšínska. Roku 1908 byly hutě 
přestěhovány do Třince a vysoká pec byla na Bašce zbourána. O rok 
později tam skončila i činnost slévárny. Budovy hutí pak byly roku 1921 
přestavěny na cihelnu a textilku. 

(Nyní odbočím a  zmíním se o  původu názvu Baška. Podle 
Žunkoviče slovo baška znamená u starých Slovanů totéž co pastvina. 
Srovnej slovinské travna voda = voda, co teče trávníkem, nebo název 
známého přímořského letoviska na  Makarské riviéře v  Chorvatsku - 
Baška Voda = voda, co teče pastvinou.)

PRVNÍ SPLÁVKY DŘEVA

Od konce 18. století byly beskydské lesy trvale ovlivňovány racio-
nální lesním hospodářstvím a  stoupající poptávkou po palivovém, 
stavebním a důlním dříví. Výtěžnost tradičně používaného paliva pro 
hutní pece - dřevěného uhlí – totiž činila 55 %, zatímco kvalitního dře-
va až 65-68 %. Splavování palivového dřeva však umožňují pouze vod-
naté toky. V Beskydech tak plynulost dopravy dřeva po vodě závisela 
na stavu vodních toků, na jejich vyčistění, úpravě a zejména na zvýšení 
a udržení optimálního průtoku po určitou časovou jednotku. Doprava 
dřeva z hor k železárnám představovala daleko větší problém než dop-
rava rudy. Nedostatek srážek v suchých letech a málo srážek během léta 
ohrožovaly pravidelný přísun dřeva do hutí. Dokud se v nich pracovalo 
v menším rozsahu a  sezónně, tento problém nebyl tak palčivý. Navíc 
mělká koryta beskydských řek a potoků s nánosy písku a štěrku neu-
možňovala plavení kulatiny, tedy delších kusů dřeva, nežli byl jeden sáh 
(1 vídeňský sáh = přibližně 1,9 m). Proto byly postupně stavěny v údo-
lích cesty a  užitkové dříví bylo dopravováno koňskými povozy, smy-
ky nebo v  zimním období na  saních. Plavení dřeva vyžadovalo volný 
průtočný profi l a bezchybný stav koryt vodních toků, což bylo náročné 
na lidskou práci.

Avšak při omezených možnostech silniční dopravy zůstávala pro 
transport obrovských kvant palivového dřeva pro hutě jediná mož-
nost – splávka dřeva. Zejména při rozšíření výroby na  Čeladné, 

JEŠTĚ K „ŠIFLÍM“
Igor Jalůvka
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ve Frýdlantě a v Bašce na počátku 19. století bylo zapotřebí zabezpe-
čit transport objemově velkého množství dřevní hmoty. Pokácené 
stromy byly rozřezány na délku jednoho sáhu, štípány na polena, 
v zimě byly sváženy k tokům a na jaře se polena plavila k uhliskám. 
Toho bylo možno dosáhnout jedině stavbou malých vodních nádrží, 
tzv. klauzů (slovansky kluč, ključ, něm. Klause nebo Wasserklause = ná-
držka, stavidlo). Na hukvaldském panství byl první klauz postaven již 
kolem roku 1745. Avšak v samotném povodí Ostravice můžeme datovat 
zakládání nejstarších klauzů (ale i dalších vodních staveb – přepážek, 
tarasů, jezů) teprve po roce 1780. První písemné zmínky o plavení dře-
va v  beskydské oblasti nalezneme v  tereziánském předpise „Pořádek 
dřevní, lesní a vodní“ z roku 1754. 

FRÝDECKÁ PŘEDNOSTNÍ PLAVBA ROKU 1812

Když v  roce 1806 došlo k postavení nové vysoké pece v  Bašce 
a o dva roky později i ke zřízení nových hamrů, vzrostl význam plave-
ní dřeva po hraniční řece Ostravici. Do hamrů v Bašce a později i do 
Karlovy huti se plavilo dřevo od roku 1806 jen v době tání sněhu. Ale 
vznikl spor. Již na konci 18. století si slezská Těšínská komora začala 
činit nárok na přednostní plavbu po Ostravici, ale Ústřední ředitelství 
arcibiskupských statků v Kroměříži (ÚŘAS) na to reagovalo nesouhlas-
ně.

V Kroměříži si totiž byli také vědomi významu práva na výhradní 
plavení po hraniční řece, protože zamýšleli zahájit rozsáhlou těžbu dří-
ví v Zadních horách. Vrchní hukvaldský úředník Antonín M. Svoboda 
tak upozornil hospodářskou inspekci v  Kroměříži na  skutečnost, že 
v jejich povodí sníh na jaře brzo taje, a to mnohem dříve než na frý-
deckém území.

Vlivem pozdních mrazů na  jaře roku 1810 se však stalo, že dříví 
uvízlo na frýdeckém potoku Mazochu a zůstalo nesplaveno. Proto se 
muselo napříště vše náležitě připravit. ÚŘAS v Kroměříži tak nařídil 
hukvaldským úředníkům, aby na rok 1812 zařídili frýdeckou před-
nostní plavbu. Hukvaldy měly připraveno k plavbě kolem 9 000 sáhů 
(asi 17 km), Frýdek jen něco málo přes 4 000 sáhů (asi 7,5 km). Frýdečtí 
měli již připravené dřevo splavit v průběhu 3-4 dnů, a to ještě před tím, 
než se v Zadních horách uvolní zamrzlé potoky, po kterých se plavilo 
dřevo hukvaldské. Mrazy termín plavby posunuly a v jeho důsledku se 
hukvaldská plavba opozdila o jeden měsíc.

DALŠÍ SPLÁVKY

Ofi ciálně obdržel lesní úřad na Ostravici povolení k plávce palivové-
ho dříví od c. k. ministerstva vnitra ke dni 21. března 1839. Dřevo se však 
nesporně plavilo již před tímto datem, např. v roce 1820 se po Ostravici 
splavilo 6 000 sáhů dřeva z Beskyd pro železárny v Bašce a 11 000 sáhů 
dřeva z hukvaldských lesů pro železárny ve Frýdlantě n. O.

Na středním toku Ostravice došlo ke zrušení plavení dřeva v úseku 
Frýdek – Karlova huť již v  roce 1867 v  souvislosti s úmyslem založit 
na místě dosavadního plavebního kanálu železnici v rámci Ostravsko-
frýdlantské dráhy.

Spotřeba dřeva dále narůstala až do roku 1873, kdy v Třinci upravili 
první vysokou pec na vytápění kamenouhelným koksem. Poslední vy-
soká pec s dřevouhelným provozem ukončila svou činnost v roce 1902.

Poslední plavení dřeva v Moravskoslezských Beskydech probíhalo 
na říčkách a potocích v katastrálním území Ostravice a k.ú. Čeladná. 
Probíhalo každoročně ve stále menším rozsahu, úplně naposledy se ko-
nalo za druhé světové války, a to od 24. dubna do 24. května 1941.

* * *
V závěru si ještě položme otázku: Mohli se i příborští muži účast-

nit r. 1812 či 1820 (anebo později?) zabezpečení splávky dřeva po 
Ostravici? - Těžko říci, ale spíše ne. Víme, že Příborští byli defi nitivně 
zbaveni roboty Dietrichštejnovým privilegiem z roku 1615. A po-
kud se přece jen zúčastnili? Mohli tam jíst perníkové pečivo, které jim 
přibalily manželky? 

Představme si situaci, že příborští mužové by kdesi v beskydských 
hvozdech vykonávali těžkou práci. Po takové práci by jistě dostali po-
řádný hlad, a tak by si z mošen vybalili jakési perníčky, které jim napekly 
jejich ženy… Asi vás napadne to samé, co mne: perníčky by je nikterak 
nezasytily. Potřebovali by pořádný kus špeku, pecen chleba a pivo. 
A byli by velice hloupí, nechali-li by si při tom chléb namoknout. Ke 
všemu, pokud by takovou robotu prováděli ve prospěch panství, vrch-
nost by se jim pravděpodobně o stravu postarala a nebyli by odká-
záni na to, co jim přibalily manželky…

Luboš Loukotka, který příborské pověsti sbíral, tuto nikdy neslyšel. 
Proč asi? - Protože to žádná pověst není. Pověst zůstává pověstí. Ale 
reklamní povídačka o příborských šifl ích nemá s pověstí nic společného. 
Je to prachobyčejný, dost nepovedený výmysl. 

Ve spolupráci s  Rakouským kulturním fórem představuje Masarykovo gymnázium v  Příboře 
dvojjazyčnou putovní výstavu věnovanou významnému představiteli secesního malířství Gustavu 
Klimtovi.

Své stopy zanechal především ve Vídni a  se svými souputníky (například Egon Schiele, Oskar 
Kokoschka) formoval podobu umění počátku dvacátého století. V roce 2012 si světová kulturní ve-
řejnost připomněla 150. výročí autorova narození. 

Výstava mapuje klíčové mezníky Klimtovy tvorby i  jeho život a studentům gymnázia tak bude 
jeho osobnost představena v nejširších souvislostech.

Příborská veřejnost je srdečně zvána k prohlídce výstavy ve čtvrtek 6. února 2014 od 14:00 do 18:00 hodin.

Pro zájemce o přírodní vědy jsme připravili nový dvoudílný přírodovědný cyklus přednášek, který nese název „Pří-

rodní skvosty a klenoty Novojičínska“. Přednášející Mgr. Pavel Netušil, učitel biologie, informatiky a matematiky 

Masarykova gymnázia v Příboře bude pro širokou veřejnost přednášet 13. února 2014 na téma „Plané orchideje a další 

rostliny Novojičínska“. Těžiště přednášky bude věnováno našim místním orchidejím, které zůstávají veřejnosti stále 

do značné míry utajeny. Kromě nich se seznámíme s dalšími vzácnými rostlinami Poodří i Podbeskydské pahorkatiny. 

Na druhé přednášce s názvem „Obdivuhodná fauna Novojičínska“, která proběhne v březnu tohoto roku, budete 

mít možnost dozvědět se o  tom, kolik vzácných živočichů žije v naší blízkosti, často aniž bychom si jich povšimli. 

Budete překvapeni, kolik unikátních tvorů nežijících nikde jinde v republice můžete v blízkosti Příbora zahlédnout! 

Obě tyto přednášky se uskuteční v zasedací místnosti piaristického kláštera v Příboře a jste na ně srdečně zváni.

GUSTAV KLIMT  PRŮKOPNÍK MODERNY
VÝSTAVA O GUSTAVU KLIMTOVI

V AULE MASARYKOVA GYMNÁZIA V PŘÍBOŘE

NOVÝ PŘÍRODOVĚDNÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel Masarykova gymnázia Příbor

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor
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NOVÉ MOŽNOSTI VLASTNÍ REALIZACE  
V PIARISTICKÉM KLÁŠTEŘE 

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, MÚ Příbor 
 

Chtěli bychom informovat čtenáře Měsíčníku města 
Příbora, že od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový ceník 
pronájmu nově zrekonstruovaných prostor v piaristickém 
klášteře. V souvislosti s tím se nabízí občanům možnost 
také se aktivně zapojit do kulturního dění ve městě Příboře 
a prostory si pronajmout například pro uspořádání vlastní 
přednášky, divadelního představení či jiné společensko- 

kulturní činnosti. Prostory si lze pronajmout i pro 
soukromé účely, například společenská setkání, pracovní 
schůze či konference a podobně. V případě jakýchkoliv 
dotazů nebo zájmu se můžete obrátit na slečnu 
Mgr. Martinu Filipcovou, referentku odboru veřejné 
správy, prostřednictvím emailu: klaster@pribor-mesto.cz 
nebo telefonicky na čísle 605 227 756. 

 
 

REFEKTÁŘ 
Tato místnost s kapacitou 80 míst je vhodná pro pořádání společenských a kulturních 
akcí, především svatebních obřadů a koncertů. Konají se zde také divadelní představení 
a slavnostní schůze. K dispozici je koncertní křídlo. 

 
 
 
 

MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST - SALÓNEK 
Místnost s kapacitou 30 míst je vhodná ke 
společenským setkáním, ale také se zde mohou 
pořádat přednášky a semináře. 

 
 
 
 

VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 
Kapacita zasedacího sálu je 40 míst. Místnost je vhodná především ke vzdělávacím 
a prezentačním činnostem, ke konání konferencí, seminářů, přednášek, školení 
a rekvalifikačních kurzů. K dispozici je také audiovizuální technika, projektové plátno 
a mikrofony. 

 
 
 

CENÍK 
 

 
 

 

V uvedených cenách je již započítána zákonná sazba DPH.  
 
 

1)  U charitativních a kulturních akcí, které nebudou pořádány za účelem prodeje či propagace a budou pro občany 
města bezplatně, bude pronájem zdarma. 

 

2) U akcí, na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude účtován pronájem ve výši 20 % z ceny pronájmu           
a 25 % z vybraného dobrovolného vstupného připadne městu. 

 

3) Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Příbor, bude účtován pronájem ve výši          
50 % pronájmu z platného ceníku. 

 

4) U veškerých akcí, které budou pořádány městem Příborem nebo budou ve spolupráci s městem Příborem,           
bude pronájem zdarma. O tom, zda město Příbor je pořadatelem či spolupořadatelem akce, rozhoduje vedoucí 
odboru veřejné správy nebo vedoucí odboru rozvoje města.  

 

5) Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru veřejné správy Městského úřadu v Příboře. 
 

6) Výjimku z ceníku může schválit rada města na základě písemné žádosti podané minimálně tři týdny před           
konáním akce. 

 

7)  Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. 

Místnost Základní sazba na hodinu 
(v Kč) 

Platba za každou další 
hodinu (v Kč) 

Platba za celý den  
(v Kč) 

Refektář    500 200 1 500 

Velká zasedací místnost    500 200 1 500 

Malá zasedací místnost, 
salónek    200 100    600 

Celý komplex 1 000 200 2 000 

Pronájem audiovizuální 
techniky    100 100    300 
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Expedice BAJKAL 700 
   
Cca 700 kilometrů vlastními silami, 
z toho 250 kilometrů na bruslích 
plus následný výstup na Pik Čerského. 
Dalších 800 kilometrů auty po ledu, 
15 000 kilometrů a 14 dnů ve vlacích,   
téměř 7 týdnů na cestě... 
 

Vypráví… 
 

… Marek Šimíček, dobrovolný hasič se 
zájmy o hory, lezení, turistiku a vysokohorskou 
turistiku, který šel přes slovenské hory, 
Rumunsko, Skandinávii, Korsiku, Alpy… 
po Olymp a Pik Čerského - Východní Sajan, 
kdy lezecky zdolal zatím nejtěžší Mt. Blanc, 
Monte Rosu, severní stěnu Ortlesu, který také 

sjíždí řeky na kánoích a raftech, především na Slovensku, Slovinsku, Norsku, který 
na kole sjel Alpy, Rumunsko a Slovensko, na motorce dojel do Monaca, Rumunska 
a na Ukrajinu a který se věnuje sjezdovému lyžování, o svých zážitcích      
a zkušenostech z prvního českého zimního sólo přechodu Bajkalu. 
 
 

Kdy: v úterý 11. února 2014. 

Čas: v 17:30 hodin. 
Kde: zasedací místnost 

piaristický klášter, Příbor. 
Vstupné: dobrovolné.   

 
Ve spolupráci s městem Příborem. 

KLOKO OVSKÝ
MASOPUST

999:::000000



24  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

KULTURNÍ PROGRAM  ÚNOR
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KULTURNÍ PROGRAM  ÚNOR
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POZVÁNÍ NA KULTURU

nprap. Dagmar Benešová, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor Nový Jičín

Každoročně koncem ledna začíná společenská sezóna plesů a jiných 
velkých společenských událostí. Při této příležitosti bychom rádi organi-
zátorům takových akcí připomněli některé povinnosti vyplývající pořa-
datelům a organizátorům z platné právní úpravy. 

Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní, 
se může konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve 
stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabez-
pečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky po-
žární bezpečnosti, a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány 
stavebním úřadem. 

V průběhu akce jsou organizátoři popř. provozovatelé mimo jiné po-
vinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných úniko-
vých východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostřed-
ků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele apod. V žádném 
případě nesmí být počet účastníků akce větší, než je hodnota stanovená 
v projektové dokumentaci. Pokud jsou navíc realizována vystoupení, při 
kterých se používá otevřený oheň apod., musí organizátor provést další 
bezpečnostní opatření. Striktně je zakázáno plnění balónků plyny, které 
ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či 
acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba.

Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině přípa-
dů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslez-
ského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (viz http://www.
kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a  dále v  obecně závazných vy-
hláškách obcí. 

Další povinnosti organizátorů (provozovatelů) výše uvedených akcí 
upravuje vyhláška č. 23/2008 Sb., o  technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Příloha č. 6 část B uve-

dené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy 
unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďova-
cího prostoru nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření 
nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V případě, že pro-
stor není určen ke shromažďování většího počtu osob, platí, že v jiných 
prostorech, určených pro více než 10 osob, nesmí být použity hořlavé 
látky na více než 30 % plochy pod stropem, při čemž tyto nesmí být in-
stalovány v prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající 
trojnásobku šířky dveří vymezené částí kruhu k ose dveří. Rovněž nad 
venkovním shromažďovacím prostorem nesmí být použity hořlavé lát-
ky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo 
odpadávají.

Zde je nutné zdůraznit, že citovaná vyhláška je nadřazena nařízením 
kraje nebo obecně závazným vyhláškám obcí, které nemohou stanovit 
nižší úroveň bezpečnosti.

Organizátor akce, je také povinen nezahajovat akci při zjištění ne-
dostatků v  dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze od-
stranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním 
nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo 
evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost 
odpovídajícím způsobem a  v  potřebném rozsahu seznámit účastní-
ky akce i  účinkující se stanovenými opatřeními k  zabezpečení požární 
ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových 
východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, 
umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanove-
né pokyny respektovat.

Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o zá-
kladních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem.
Chraňte život a zdraví sebe a svých blízkých.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA PLESECH A AKCÍCH 

S VĚTŠÍM POČTEM OSOB

MěO KDU-ČSL Příbor připravuje 

 
 

V sobotu 8. 2. 2014 
ve velkém sále  

Kulturního domu Příbor. 
Začátek v 19:00 hod. 

Vstupné 80,- Kč. 
 

K tanci a poslechu hraje skupina  
Ypsilon. 

 

Předtančení předvede p. J. Tyllich  
se svou taneční partnerkou. 

 
Bude připraveno bohaté občerstvení. 

 

Předprodej vstupenek a lístků na večeře  

od 27. 1.2014 od 15:00 do 18:00 hod.  
u paní Štůskové, ul. Tyršova 243,  

tel: 736 764 744, 556 725 182. 

 
Srdečně zvou pořadatelé! 
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SOBOTA 15. 2.

Rozhodujete se, který ples letos navštívit? Určitě si nenechte ujít již 

XI. Valentýnský ples města Příbora. 

Od 19 hodin Vás při příchodu do Kulturního domu v  Příboře bude 

vítat HTK BAND, což je uskupení mladých muzikantů kolem bratrů 

Jana a  Martina Galiových. Přesně od 20 hodin začne ve velkém sále 

doprovodný program, který zahájí taneční mistrovský pár s ukázkami 

standardních tanců. Tanečníci z Tanečního klubu Gradace Kroměříž 

v průběhu programu vystoupí i s ukázkami latinsko-amerických tanců. 

Zpestřením programu bude bezesporu vystoupení tanečnic Cirkusu 

Dance Studia z Nového Jičína s pole dance, tedy akrobatickým tancem 

u tyče. Žáci tanečního oboru ZUŠ Příbor, pod vedením paní Světlany 

Ivasivy, nám předvedou své taneční vystoupení, a pak už bude parket 

patřit hostům plesu. K tanci a poslechu budou hrát skupiny RIVIERAS 

SHOW BAND a  již zmíněný HTK BAND. O půlnoci se můžete tě-

šit na vynikající vystoupení vícemistrů světa a mistrů Evropy v Elektric 

Boogie HYBRIDS CREW, fi nalistů soutěže Talentmanie. Ceny, které 

můžete vyhrát ve slosovatelné hře, Vás rovněž potěší. Věřím, že jsme 

Vás na letošní Valentýnský ples nalákali a že se přijdete pobavit. Vstu-

penky jsou již v předprodeji v městském informačním centru Příbor. 

Cena vstupenky s večeří je 190,- Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu!

NEDĚLE 16. 2.

Veselení o pouti sv. Valentina tradiční známá příborská pouť se 

po obnovení v roce 2004 letos uskuteční již po jedenácté! 

Areál za kostelem sv. Valentina a  sousedícím objektem TJ Sokol se 

v 9.00 hodin zaplní více než třiceti stánky, kde budou prodejci a tr-

hovci nabízet zabijačkové pochoutky všeho druhu, tradiční pří-

borské medové pečivo výjimečné chuti - šifle. Bezesporu přijde 

v chladném počasí vhod vařonka, svařák, teplá medovina, dětem 

horký čaj, punč. Také budou nabízeny řemeslné výrobky. 

V doprovodném kulturním programu dobového stylu nebudou 

chybět komedianti, tanečnice, řemeslníci, pastýři s  lasy a  biči 

a další. Dobové soutěže a hry budou připraveny pro děti, ale i pro 

dospělé, bude postavena dobová střelnice, kde si všichni mohou 

vyzkoušet střelbu z balisty. Jako každoročně nebude chybět věš-

tírna pro zamilované. V průběhu pouti budou hrát muzikanti do-

bové kapely Calata. 

Od 9.30 hodin se koná v kostele sv. Valentina poutní mše. Po skončení 

bohoslužeb bude kostel do 14.00 hod. volně přístupný k prohlídce.

Po celý den od 9 do 16 hodin bude také otevřeno Muzeum Novojičín-

ska, p.o., kde si budete moci za snížené vstupné 15,- Kč a děti zdarma 

prohlédnout výstavy: Piaristická knihovna a Dobové příborské plakáty 

ze sbírek Muzea Novojičínska. V 10.00 a 13. 00 hodin se budou promí-

tat autentické dokumenty ze sbírek muzea.

Losy do slosovatelné hry „Valentinské štěstí“ si můžete zakoupit již 

v předstihu od pondělí 3. února v městském informačním centru a ve 

vybraných prodejnách na náměstí v Příboře. Prodejny budou viditelně 

označeny.

PŘIPRAVUJEME

Již nyní se můžete těšit na divadelní představení „Večer tříkrálový“ 

v  podání ochotnického Divadelního spolku Divadlo Pod věží Štram-

berk. Divadelní hra bude předvedena v  Kulturním domě v  Příboře 

v pátek 14. března.

V sobotu 29. března se v prostorách refektáře piaristického klášte-

ra zaposloucháme do hudby v podání Komorního orchestru Kopřiv-

nice, se kterým jako host vystoupí vynikající harfi stka Kateřina Sabo-

vá, která pochází z Příbora.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ÚNOR 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Příbora

INZERCE
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IF FACILITY a. s. nabízí volné 
pracovní místo na pozici 

UKLÍZE KA pro pracovišt
v Mošnov . Pozice vyhrazena pro 

osoby zdravotn  znevýhodn né nebo 
ID. Zkrácený pracovní úvazek. 

P ísp vek na dopravu. Životopisy 
zasílejte na: haluza@iffacility.cz

Kontakt:773 784 562, 588 882 513

Ú ETNICTVÍ – ZPRACUJI 

Ú ETNICTVÍ PRÁVNICKÝM 

OSOBÁM, NEZISKOVÝM 

ORGANIZACÍM A SDRUŽENÍM 

(SPOLK M). NABÍZÍM 

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY 

777 891 346, ina.blazek@post.cz

PEDIKÚRA – MANIKÚRA
Výmolová Jana

ČLEN ČESKÉ PODIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 

723 239 418 
Tyršova 195, Příbor – Zdravotní středisko 1. patro
http://krasa.pribor.cz          e-mail:vymolovajana@klikni.cz 

Provozní doba dle objednávek
Pedikúra mokrá. 

Pedikúra přístrojová i pro diabetiky. 

Reflexologie nohy. 

Lakování, zdobení, Gel-lak.  

Ošetření zarostlého nehtu B/S šponou. 

Nehtová protetika – Urgusian classic. 

Náhrada přírodního nehtu              

po traumatické ztrátě.  

Zdravotní vložky Sperfeet. 

Zdravotní obuv kožená JOKKER.  

Desinfekce obuvi.  

Řešení zarostlého nehtu

– KOSTKA ARKADY –
WWW.KOSTKAARKADY.CZ

MANIKÚRA

NEHTOVÁ MODELÁŽ 
P-SHINE GEL-LAK

POJIŠTĚNCI REVÍRNÍ BRATRSKÉ POKLADNY

DRŽITELÉ SENIORSLEVENKY
www.seniorslevenka.cz

 +

. 
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Petr Škrobánek 

Pohotovostní služba 24 hodin denn
Bezplatná linka 800 111 202 

AUTOMATICKÝ 
KOTEL 

UNIVERZÁLNÍ KOTEL SPALUJÍCÍ 
HNĚDÉ UHLÍ A DŘEVNÍ PELETY 

Certifikace dle normy ČSN EN 303-5  
třída kotle 3 

ZK Design a.s. 
Osvoboditelů 355 

747 64 Velká Polom 
Tel.: 553 770 252 

Fax.: 553 770 256 
Mob.: 608 829 832 

e-mail: filip.dyntar@zkdesign.cz 
www.vollcano.cz 

Výrobce: 

UNIVERZÁLNÍ KOTEL SPALUJÍCÍ

Akce „ČISTÝ VZDUCH V PŘÍBOŘE“ 
Vyměňte Váš starý kotel za ekologický a využijte státní dotaci 
Zařídíme dopravu i instalaci. 
Zdarma vyřídíme státní dotaci. 
Pro instalace v Příboře sleva 10 000Kč na kotel. 
Akce platí do 30.04.2014 
Automatický kotel – až sedm dní bez přikládání! 
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

EW-bydleni-A4-tisk.indd   1 18.4.12   23:04
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ
Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

ul. Nádražní, Kopřivnice. Tel.: 734 620 653

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

www.metalfaktor.czPo–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR
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