
Město Příbor se v loňském roce zapojilo 
se svými třemi proměnami památek a uli-
ček do soutěže „Má vlast cestami proměn 
2015“. Do soutěže jsme přihlásili piaristic-
ký klášter, rodný dům S. Freuda a uličky pod 
kostelem Narození Panny Marie. Národní 
putovní výstava Má vlast cestami proměn 
přináší svědectví o zvelebování opomíjených 
míst a objektů v sídlech a krajině, o promě-
nách chátrajících staveb v důstojné objekty 
s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích 
a  návsích, nádražích, sakrálních stavbách. 
Přispívá k posílení osobního i národního se-
bevědomí a k šíření dobré pověsti naší země 
v zahraničí.

Během celého roku probíhalo veřejné 
hlasování. V něm se piaristický klášter umís-
til na pátém místě v  rámci celé republiky. 
Proto jsme již nedoufali, že opět pojedeme 
na Vyšehrad.

Letos poprvé zasedala i odborná porota 
v čele s panem Ing. arch. Josefem Pleskotem 
a  dalšími významnými architekty, která 
rovněž vybírala z  přihlášených památek 
zdařilou proměnu. Z každého přihlášeného 
kraje byla vybrána jedna památka a město 
Příbor získalo ocenění za přeměnu RODNÉ-
HO DOMU S. FREUDA. Toto ocenění jsem 
převzala z rukou Ing. arch. Josefa Pleskota, 
který mi při předání diplomu řekl, že má 
k městu Příboru velmi kladný vztah, což mě 
moc potěšilo. 

Toto významné ocenění jsem přebírala 
dne 21. května 2016 na Vyšehradě, mís-
tě české státnosti. Atmosféra byla úžasná, 
umocněna také krásným počasím, vynikají-
cím programem a vystoupením moderátorky 
Marie Tomsové, která je velmi příjemná. 

S  oceněním se neváže žádná finanční od-
měna, ale vše se nedá měřit finančními 
prostředky, ale pocitem že návštěvníci Vy-
šehradu se opět dozvěděli o městě Příboře, 
kde leží a  jak se staráme o  přeměnu pa-
mátek a snad se nám ve městě zvýší počet 
návštěvníků.

Věřím, že v dalším období budeme pokra-
čovat v obnově dalších památek a vytvoříme 
i nová místa atraktivní pro návštěvníky a tře-
ba využijeme i služeb pana Ing. arch. Josefa 
Pleskota.
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Foto: Stanislava Slováková
Zpráva v LTV Příbor 22. zpravodajství (premiéra 29. 5.).
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

35. schůze RM dne 26. dubna 2016 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.

- Schválila dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 149/23/2006/ÚP mezi měs-

tem Příbor a společností Severomoravská stavební společnost, s. r. o., 

Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, na akci „Úprava po-

vrchu odstavné plochy před hřbitovem, Příbor“ spočívající v rozší-

ření předmětu díla s navýšením ceny díla o 1.551.504 Kč bez DPH.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsa-

hu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy - chodník na ulici 

Kpt. Jaroše, Příbor“.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nej-

vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Propojení ulice Karla Čapka 

se zahradou piaristického kláštera v Příboře“, kterou podala společ-

nost JVAgro Morava, s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, IČ 26826411.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní zá-

věrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, 

Příbor, Frenštátská 1370 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěr-

ku za rok 2015 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 

příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěr-

ku za rok 2015 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové 

organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní zá-

věrku za rok 2015 příspěvkové organizace Školní jídelny Komenské-

ho, Příbor, ul. Komenského č. p. 458 sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2015.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní zá-

věrku za rok 2015 Technických služeb města Příbora, příspěvkové 

organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěr-

ku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičín-

ská 486, okres Nový Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní zá-

věrku za rok 2015 Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, 

okres Nový Jičín, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahové-

mu dni 31.12.2015.

- Schválila odepsání zmařených investic z majetku Technických slu-

žeb města Příbora, příspěvkové organizace, v celkové výši 73.200 Kč.

- Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospoda-

ření města Příbora za rok 2015 v následujících objemech:

Příjmy v roce 2015 166 038 696,71 Kč

Výdaje v roce 2015 207 501 688,35 Kč

Financování v roce 2015 41 462 991,64 Kč

a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

- Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkou-

mání hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora 

za období od 01.01. do 31.12.2015 vypracovanou Ing. Jarmilou Or-

litovou, Slovanská 38, 741 01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606 

a doporučila zastupitelstvu města tuto zprávu vzít na vědomí.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit řádnou účetní závěrku měs-

ta Příbora za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2015.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit vyřazení univerzálního 

hřiště na nábřeží RA v Příboře z majetku města dle důvodové zprávy.

- Bere na vědomí informaci o  přípravě realizace stavby „Zateplení 

střechy garáže hasičské zbrojnice PŘÍBOR“ podanou prostřed-

nictvím důvodové zprávy.

- Schválila použití finančních prostředků na vypracování dokumenta-

ce pro realizaci stavby „Zateplení střechy garáže hasičské zbrojnice 

PŘÍBOR“ z rozpočtové kapitoly ODPA 3635 – projektová příprava, 

zpracování projektů.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Obecní dům č. p. 2, 3 Prchalov – sta-

vební úpravy“.

- Vyloučila z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Re-

konstrukce elektroinstalace v domech č. p. 1352-1360 ul. Štramber-

ská“ tyto uchazeče:

Holona&Poštulka Elektromontáže, s. r. o., Orlovská 726/155, 713 00 

Ostrava, IČ 29384214

Ing. Pavel Szabó, Pod Zahradami 1294, 742 21 Kopřivnice, 

IČ 74646672.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nej-

vhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce elek-

troinstalace v domech č. p. 1352-1360 ul. Štramberská“, kterou po-

dal uchazeč R+P Elektromont, s. r. o., Česká 867, 742 21 Kopřivnice, 

IČ 28641264.

- Zrušila z důvodu formální chyby v textu podání výzvy na zpracování 

územní studie Z 69 usnesení č. 33/20.

- Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce ma-

lého rozsahu s názvem „Územní studie zastavitelné plochy Z69 

a navazujících ploch v k. ú. Klokočov u Příbora“.

- Schválila změnu plánu účetních odpisů na rok 2016 Technických 

služeb města Příbora, příspěvkové organizace, z  původní částky 

1.680.000 Kč na částku 2.056.000 Kč.

- Rozhodla o  použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2016 

Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, v celko-

vé výši 19.130.000 Kč, který byl schválen v rámci 1. změny rozpočtu 

města Příbora na rok 2016, následovně:

- na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlav-

ní činnosti 2.044.000 Kč,

- na ostatní provozní výdaje 17.086.000 Kč.

- Schválila Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci, 

navýšení účelových finančních prostředků z neinvestičního příspěv-

ku na provoz, které budou podléhat finančnímu vypořádání, o částku 

714.000 Kč a rozhodla o jejich použití následovně:

- 260.000 Kč - č. ú. 511 - oprava sloupů veřejného osvětlení,

- 454.000 Kč - údržba piaristických zahrad (vč. mzdových nákladů, 

oprav, výsadby).

- Uložila v souladu s § 28 odst. 6) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 

o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zně-

ní, Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci, 

IČ: 00143651, odvod finančních prostředků ve výši 376.000  Kč 

z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu města Pří-

bor v roce 2016.

- Schválila změnu plánu účetních odpisů na rok 2016 příspěvkové or-

ganizaci Školní jídelně Komenského Příbor, ul. Komenského č. p. 458, 

z původní částky 181.000 Kč na částku 189.000 Kč. Finanční navýše-

ní účetních odpisů na rok 2016 bude hrazeno z vlastních zdrojů pří-

spěvkové organizace.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu 

občanům na období od 01.05.2016 do 31.10.2016.

- Doporučila zastupitelstvu města Příbora převést v rámci 2. změny 

rozpočtu částku 510.000 Kč z rezervy do kapitoly rozpočtu 3613 na 

spolufinancování stavebních úprav domu č. p. 35 na náměstí Sigmun-

da Freuda v Příboře.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit znění Dodatku č. 1 ke Smlou-

vě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-

slezském kraji“.

- Schválila v souladu s § 102 odst. 2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., 

o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 

smlouvy o výpůjčce části parc. č.  1414/1 v k. ú. a obci Příbor o výměře 

3400,62 m2 mezi půjčitelem městem Příbor a vypůjčitelem LUNOU 

PŘÍBOR, střediskem volného času, příspěvkovou organizací dle před-

loženého návrhu za účelem provozování dětského dopravního hřiště.

- Projednala návrhy smluv o smlouvách budoucích o realizaci přelo-
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žek distribučního zařízení určeného k  dodávce elektrické energie 

mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., a městem Příbor v ná-

vaznosti na územní rozhodnutí stavby „ZASTAVITELNÁ PLOCHA 

Z43 K. Ú. PŘÍBOR“.

- Schválila návrhy smluv o smlouvách budoucích o realizaci přeložek 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 

provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., a městem Příbor.

- Vzala na vědomí informace k problematice žádostí o dotace.

- Souhlasila s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací měs-

ta Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458 ve 

výši 12.232 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlas-

tislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na úhradu stravování žáků ze sociálně 

slabých rodin dle předloženého návrhu darovací smlouvy.

Zpracováno dne 18. května 2016

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

Město Příbor
Městský úřad Příbor – odbor rozvoje města
náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58

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

„O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů“ pro rok 2016.

Soutěžící se mohou přihlásit tradičně do dvou kategorií:

1) Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.
2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se mohou přihlásit 
do konce června 2016 v kanceláři MÚ Příbor, odboru rozvoje 
města – životní prostředí, se sídlem (pozor ZMĚNA!) náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, nebo v informačním centru 
města Příbora (přízemí radnice MÚ Příbor), a to prostřednictvím 
přiloženého formuláře. Vyplněný formulář přihlášky je možno 
rovněž zaslat elektronicky na adresu novakova@pribor-mesto.cz .

Podmínkou soutěže je, aby výsadby bylo možno zhlédnout 
z veřejného prostranství města a  jeho místních částí. Nad touto 
podmínkou bude také dohlížet hodnoticí komise, která veškeré 
výsadby přihlášené do letošního ročníku bude opětovně osobně 
posuzovat. Tradičně budou letošní soutěžní okenní, balkónové 
a  zahradní výsadby zařazeny do pomyslných zlatých a  stříbr-
ných pásem. Všichni soutěžící, kteří se do této soutěže přihlásí 
a splní výše uvedenou podmínku, budou pak odměněni finanční 

poukázkou. O výsledcích soutěže budou zúčastnění písemně infor-
mováni. 

Soutěžní pravidla od loňského roku zaznamenala malou změnu. 
Výherní poukázky budou vydávány odměněným účastníkům 
soutěže do vlastních rukou na MÚ Příbor. Podrobnější informace 
k výdeji poukázek obdrží soutěžící společně s písemným výsledkem 
o přihlášené soutěžní výsadbě. V případě dotazů k soutěži můžete 
kontaktovat paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor rozvoje 
města, tel.: 556 455 421, novakova@pribor-mesto.cz.

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků soutěže je září 2016.   

Opět rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou 
vlastní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do 
této soutěže, které mohou předat ve výše uvedených kancelářích 
MÚ Příbor, či zaslat elektronicky na citovanou emailovou adresu. 

Za Váš projevený zájem o účast v 11. ročníku soutěže předem děkuje odbor rozvoje města MÚ Příbor.

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

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

PŘIHLÁŠKA

Jméno:  ………………………………………………………………………….............

Adresa, tel. č.  ……………………………………………………………………………

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

  Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů

  Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s využitím a zveřejněním výše uvedených osobních údajů 
pro účel zpracování výsledků soutěže„O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově“ v roce 2016.

V ……………..............….       dne: ………..................…….       Podpis: ..………………….....…
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VODNÍ ZÁKON A ODPADNÍ VODY

Jak zlepšit kvalitu vody v potoce, rybníku nebo řece v obci
Jak nakládat s odpadními vody 
v souladu se zákonem? Co zákon 
dovoluje, co naopak může být 
sankcionováno? 

Ostrava 14. 4. 2016 – Na Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava se obracejí obyvatelé měst a obcí, kde společnost vyví-
jí své ak  vity, s dotazy týkajícími se zneškodňování a likvidace 
odpadních vod. Mezi lidmi panují značné nejasnos   týkající se 
dané problema  ky s ohledem na to, jaké požadavky klade na 
fyzické i právnické osoby zákon.

Danou problema  ku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem ma-
jitelům obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických 
a jiných staveb povinnost zajis  t zneškodňování produkovaných 
odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vo-
doprávním úřadem a platnou legisla  vou

Jak nakládat s odpadními vodami

Jakým způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat? „Za 
standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považo-
váno napojení nemovitos   prostřednictvím kanalizační přípojky 
do kanalizace pro veřejnou potřebu, která může být splašková 
(splaškové odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody 
a dešťové odpadní vody),“ říká projektový manažer SmVaK Ma-
rek Červek.
Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní 
vody, je využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu 
jde především o domovní čis  rny odpadních vod s kapacitou do 
50 ekvivalentních obyvatel.

Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způ-
sobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitos-
  jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovi-

tos   jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto 
vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních 
vod.  Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životní-
ho prostředí navíc musí vlastník nemovitos   doložit zneškodnění 
těchto odpadních vod,“ vysvětluje Červek.

Nejčastější chyby s hrozbou sankce

Jakým způsobem nejčastěji porušujeme zákon a vystavujeme se 
možnému pos  hu? Nejhorším, ale bohužel stále poměrně roz-
šířeným, způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vy-
pouštění do vod povrchových či podzemních. Jde o jednoznačné 
porušení příslušného zákona.

„Také není možné likvidovat odpadní vody pomocí přepadů ze 
sep  ků nebo žump jejich napojením do kanalizace pro veřejnou 
potřebu, která je ukončena čis  rnou odpadních vod. Není povo-
leno ani odvádění dešťových vod pomocí splaškové kanalizace,“ 
popisuje Červek.

Podle něj v současnos   existují a jsou běžně využívány možnos  , 
jak zjis  t nelegální napojení dešťových vod od jednotlivých ne-
movitos   do splaškové kanalizace v dané obci. Jednou z nich je 
například využi   výrobníku inertní nezávadné bílé mlhy.

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody 
tak, že vyvezou žumpu nebo sep  k na pole, zahradu, do lesa, 

nebo dokonce přímo do vodního 
toku. Jde o přestupek, který může 
být penalizován ze strany přísluš-
ného vodoprávního úřadu, nebo in-
spekce životního prostředí.

Častým argumentem při sporných situacích bývá ze strany maji-
telů nemovitos   to, že si objednali vývoz žumpy u některé z fi rem 
nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde 
tyto odpadní vody končí. Řešení je poměrně jednoduché. Vždy si 
tuto službu objednat u společnos  , která má k této činnos   (vyvá-
žení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by si 
zároveň měli uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo 
být uvedeno, na které čis  rně odpadních vod byly dané odpadní 
vody zlikvidovány,“ vysvětluje Červek.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze 
jednou za několik let a argumentují dostatečnos   tohoto přístu-
pu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitos   neodpovídá té 
vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat 
množství dodané pitné vody do nemovitos  . „To lze obvykle jed-
noduše zkontrolovat prostřednictvím údajů vodoměru příslušné-
ho vlastníka,“ uzavírá Červek.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.  
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz 

www.smvak.cz

Zajímavé informace

 Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 
je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském 
kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední fi rmy na vodárenském 
trhu v ČR.

Hlavní výrobní činnos   je výroba a dodávky pitné vody a odvá-
dění a čistění odpadních vod.

 V roce 2015 společnost vyrobila 64 448  síc m3 pitné vody, což 
odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované cel-
kem 129 litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.

 Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 
1744 kilometrů v 76 městech a obcích. Na ni je připojeno více 
než 521 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpa-
cích stanic a 65 čis  ren odpadních vod s celkovou kapacitou 
268 680 m3 za den. V roce 2015 odváděla společnost odpad-
ní vodu z 52 171 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno 
více než 28 milionů m3 odpadních vod.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a dis-
tribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Morav-
skoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů 
převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou 
kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních 
nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku 
Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m3 vody.

 Rozhodujícím vlastníkem společnos   SmVaK
 je Aqualia Czech S. L. 
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Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

DERATIZACE

Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází ve městě ke 
zvýšenému výskytu škodlivých epidemiologicky význam-
ných hlodavců, žádáme občany, aby za účelem koordinace 
a zvýšení účinnosti objednali speciální deratizaci svých ob-
jektů v období do 10. června 2016.

Podle ustanovení § 55 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, se speciální ochrannou deratizací rozumí odborná 
činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních 
onemocnění a zvýšeného výskytu hlodavců a dalších živo-
čichů.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona je speciální ochran-
nou deratizaci povinna podle potřeby ve své provozovně 

zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická 
osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvý-
šeném výskytu škodlivých a  epidemiologicky významných 
hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, poby-
tové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má 
povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo spole-
čenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky 
organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které 
přísluší hospodaření s ní.

Město v uvedené době rovněž provede deratizaci prostor, 
které spravuje.

Předem děkujeme za vyhovění tomuto našemu upozor-
nění.

HISTORIE MĚSTA PŘÍBORA
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

Skoro dvě  hodiny povídání. Tak se dá charakterizovat 
několika málo slovy středeční posezení (23. 4. 2016) v Klubu 
seniorů Příbor na náměstí.  Přišli pánové i dámy a vyprávě-
lo se. Nejdříve jsme připomněli, že město Příbor slaví letos 
765 let od svého založení - přesněji první písemná zmínka 
o městě je stará 765 let. 

Na řadu přišel znak města - řekli jsme si, kde všude je  ho 
možné vidět, a hlavně z čeho se skládá. Senioři se také dozvě-
děli, že právě před 20 lety (5. 3.) tehdejší starosta Ing. Milan 
Strakoš, zástupce starosty Jan Monsport a kronikář Lubomír 
Loukotka převzali v Parlamentu ČR v Praze z rukou předsedy 
parlamentu Dr. Milana Uhdeho dekret na užívání městského 
praporu.  Poprvé v Příboře zavlál 8. září 1996.

Přednáška pokračovala povídáním o městě - konkrétně 
o vývoji náměstí a o jeho domech na jižní straně náměstí od 

čísla 1 po číslo 10. Každý dům má svou historii, v mnoha z nich 
se narodili lidé významní a známí. V mnohých byly živnos-
ti, na které si řada seniorů ještě vzpomíná. Přednáška se tak 
proměnila v besedu plnou zajímavých informací, zajímavých 
pro obě strany - přednášející i posluchače. A neměla konce. 
Pokračovat se bude 15. června. Na každého, kdo přišel už na 
první přednášku o městě, čeká dárek. Jaký - to je překvapení. 
A možná se dostane i na nově příchozí.... Těším se na další 
setkání se seniory, které zajímá historie města, ve kterém žijí. 

Sejdeme se i  potřetí - a  to ve středu 7. září dopoledne. 
Tentokrát se setkáme v  klášteře. Po přednášce o  městě se 
půjdeme podívat na výjimečnou výstavu Příbor v krajce. Po-
řádá ji příborská pobočka Muzea Novojičínska, p. o. Budovy 
městské památkové rezervace (klášter, gymnázium, kostely, 
radnici a jiné) paličkovaly ženy, které vede Marie Mikošková. 
Užasnete nad krásou krajky a šikovností krajkářek. 

Projekt podpořil ze svého roz-
počtu Moravskoslezský kraj v rámci 
projektu Za poznáním historie města 
Příbora a město Příbor.  

Znak města Příbora - vitráž na radnici  - opravovala se v le-
tošním roce a před 10 lety. Vlevo je vidět jeden z 18 plakátů 
výstavy Jak šel čas.  Foto: Irena Nedomová

Náměstí v Příboře - část východní a jižní strany. Na jižní straně v rohovém domě č. 4 se narodil Stanislav Marák, český 
a československý pedagog, básník, hudební skladatel, redaktor, publicista a politik; meziválečný senátor NS ČSR za Čes-
koslovenskou sociálně demokratickou stranu dělnickou. V r. 1997 získal in memoriam čestné občanství Znojma. Jedna ze 
znojemských čtvrtí je po něm nazvána Marákov. Foto: Muzeum Novojičínska, p. o.
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

OBNOVA PŘÍBORSKÉHO MOBILIÁŘE

Již delší dobu přinášíme občanům Příbora informace o dění 
ve městě z našeho úhlu pohledu . Tento měsíc bychom vás rádi 
informovali o stavu mobiliáře a sportovišť. Po poměrně razant-
ním odstraňování herních prvků a mobiliáře přišla v minulém 
roce vlna jejich doplňování a obnovy. Ve městě se objevily nové 
lavičky, nové odpadkové koše, nové herní prvky a také výsadby 
nejen u dětských hřišť.

Letos budou technické služby ve spolupráci s městem v tomto 
trendu pokračovat. Jak jste si již mohli všimnout, začaly přibý-
vat nové lavičky, odpadkové koše a nově také stojany na kola. 
Abychom zachovali jednotný ráz mobiliáře v celém městě, byl 
zvolen stejný a ověřený typ laviček jako v roce minulém. Stoja-
ny na kola jsou technicky přizpůsobeny i pro moderní horská 
kola se širokými ráfky a díky gumovým podložkám nedochá-
zí k poškození laku na rámu kola. Nevěříte? Tak vám nezbývá 
než vyrazit na výlet a vyzkoušet. A kam na výlet? Třeba na ulici 
Erbenova. Zde v letošním roce dojde k rekonstrukci sportovní 
plochy. Nahrazeno bude ochranné hrazení, branky, koše na bas-
ketbal a úpravy se dočká i povrch sportoviště. 

Dalším místem, kde bude možné trávit volný čas aktivně, je 
Štramberská ulice. Zde se u sídla technických služeb nachází ze-
lená plocha určená pro sport a rekreaci. Na této ploše vznikne 

v létě workoutový park. Tento průkopnický projekt reaguje na 
požadavky dnešní společnosti a také na komunitu místní mlá-
deže, která ráda tráví čas účelně. Pevně věříme, že workoutový 
park bude hojně využíván a  komunita uživatelů se bude roz-
růstat. Zájem o možnost zacvičit si projevili i skupiny uživatelů 
z Kopřivnice a Studénky.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za spolupráci městu  
Příboru, který je investorem těchto akcí. 

SBĚR POUŽITÉHO 
PPOTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

na ssběrném dvoře TTS města PPříbora
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Odevzdání je BEZPLATNÉ
nna ul. Štramberská, č.p. 483

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA

Štramberská 483, 742 58 Příbor • IČ 00143651 • DS 77j35ss
HLÁŠENÍ ZÁVAD  www.tspribor.cz   info@tspribor.cz 

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz  737 245 980
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer dispecer@tspribor.cz  737 245 981
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady obchod@tspribor.cz  731 674 984
Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz  731 537 130
Irena Zárubová, kancelář  irena.zarubova@tspribor.cz  737 245 986 
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr  zdenek.parizek@tspribor.cz  737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
ÚTERÝ 8:00 – 11:00  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00  
PÁTEK ZAVŘENO

HLÁŠENÍ ZÁVAD, 

NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

w w w . t s p r i b o r . c z

KANCELÁŘ - hřbitovnictví
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00                                       
                          (15:00 – 16:30 pro objednané)
ÚTERÝ ZAVŘENO  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
                          (15:00 – 16:30 pro objednané)
ČTVRTEK ZAVŘENO 
PÁTEK ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ÚTERÝ ZAVŘENO
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 16:30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PÁTEK ZAVŘENO
SOBOTA 8:00 – 12:00

Technické služby města Příbora nabízejí všem 
držitelům Senior slevenky slevu na poskyto-
vané služby ve výši 10 %. Slevy se vztahují 
například na zahradnické práce, přistavení 
kontejnerů a podobně. Slevy nelze využít na 
nákup produktů. 

Více informací o slevách pro seniory nalez-
nete na www.seniorslevenka.cz. 

SBĚR JÍZDNÍCH KOL JE OPĚT OBNOVEN

Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo, přineste 
jej do Technických služeb města Příbora, v ulici 
Štramberské, ve dnech 
pondělí a středa       8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
sobota      8:00 – 12:00 
více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz

Ing. Vladimír Pavelka,  dispečer Technických služeb města Příbora
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Ve dnech 10. a 11. května 2016 proběhl první branný závod 
„O pohár Městské policie Příbor“. Tento závod byl finančně 
zabezpečen finančními prostředky města Příbora, konkrét-
ně z kapitoly Městské policie Příbor – prevence kriminality. 
Závod byl určen pro žáky 5. a 7. tříd Základní školy Jičínské 
a Základní školy Npor. Loma, kteří soutěžili ve čtyřčlenných 
a  z důvodu vysokého počtu nemocných dětí i  tříčlenných 
smíšených družstvech. Prvního dne závodu se zúčastnilo 
23 družstev s 88 žáky pátých tříd. Druhý den odstartovalo 
73 dětí ze sedmých tříd v celkem 19 družstvech. 

Na trati dlouhé 2,5 km, která začínala na parkoviš-
ti u  městského koupaliště a  končila v  areálu občerstvení 
Orinoko, bylo pro družstva připraveno 6 stanovišť. Jedno 
zajímavější než druhé. Začínalo se myšilovkou - prolézáním 
pod lanem, pokračovalo se střelbou ze vzduchovky na cíl. Ná-
sledovaly základy zdravovědy, hod granátem na cíl, štafeta se 
sbíráním míčků. Na posledním stanovišti muselo družstvo 
prokázat svou pozornost. Během závodu narazilo na několik 
obrázků a téměř před cílem mělo ukázat, které to byly. Nic 
snadného! Za nesplnění disciplín nebo špatnou odpověď se 
družstvům připočítávaly trestné minuty. Dlužno říct, že vět-
šina z nich se s úkoly poprala velmi dobře a snažila se dorazit 
do cíle závodu vedoucího přes kopce co nejrychleji. 

Vyhodnocení každého dne závodu proběhlo v areálu Ori-
noka u břehu řeky Lubiny. Tři nejlepší družstva získala pohár 
Městské policie Příbor a každý člen vítězných družstev hod-
notnou cenu.  Zkrátka ale nepřišel nikdo, každý účastník 

závodu dostal perníkové vozidlo Městské policie Příbor, pití 
a oplatku. 

Velký dík patří pracovníkům Luny Příbor, středisku vol-
ného času, členu dobrovolných hasičů Lubina II Větřkovice, 
pracovníkům občerstvení Orinoko a také učitelům Základ-
ní školy Npor. Loma, kteří velkou měrou pomohli při konání 
branného závodu. 

Byl to první branný závod pořádaný strážníky Městské 
policie v Příboře a věříme, že ne poslední. Byli bychom rádi, 
kdyby se stal pravidelnou opakující se aktivitou pro žáky pří-
borských škol.  

Městská policie Příbor podala koncem února letošního 
roku žádost o dotaci, která obsahovala dva projekty „Forenzní 
značení syntetickou DNA“ a „Senioři, braňte se podvodní-
kům“. Jednalo se o dotační program Ministerstva vnitra ČR 
„Program prevence kriminality na rok 2016“. Podmínkou bylo, 
aby projekty byly zaměřeny na snižování kriminality, na eli-
minaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitosti 
k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, 
že bude dopaden, a na informování občanů o legálních mož-
nostech ochrany před trestnou činností. Oba projekty byly 
podpořeny, podařilo se získat finanční prostředky v celkové 

výši 35.000 Kč. Z této finanční částky bude v rámci prvního 
projektu označeno syntetickou DNA minimálně 60 jízdních 
kol. Se značením by se mělo začít v druhé polovině měsíce 
července. V rámci druhého projektu budou mít místní senioři 
možnost zúčastnit se tří představení, kdy první z nich bude 
realizováno již v měsíci září. Představení budou zaměřena na 
nekalé praktiky různých podomních, pouličních prodejců, bu-
dou ukazovat také na nebezpečí při koupi zboží na různých 
předváděcích akcích. O tom, kdy budou zmiňované projekty 
konkrétně realizovány, se občané města dozvědí prostřednic-
tvím webových stránek města, Měsíčníku aj.

BRANNÝ ZÁVOD „O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR“ 

MĚSTO PŘÍBOR ZÍSKALO FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Z PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2016

Eva Durčeková, Městská policie Příbor   

Eva Durčeková, Městská policie Příbor   

BLAHOPŘÁNÍ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU

Miroslava Bartasová
Alois Hlaváč
Věra Holubová
Vojtěška Holubová
Marie Hrudičková

Josef Klepáč
Jarmila Medalová
Luboš Nantl
Alois Kadlček
Edeltraut Nagyová

Karla Polášková
Jozef Korbel
Vlasta Pavlačíková
Vlastimil Rubina 
Marie Hrubá

Ludmila Anlaufová
Marie Moravčíková
Zdenka Kološová
Olga Hájková
Jaroslav Klozík

Pavel Žárský
Božena Kahánková
Pavel Klimša
Jaroslav Krupa

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Olga Mušalová Věra Plevová Helena Zlá Vlasta Bačová Ludmila Jašková

á
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVEN

Anglická spisovatelka Carmen Reidová v románu Celou noc 
vzhůru vtipně popisuje život novinářky a právě rozvedené matky 
dvou dětí, které čtyřiadvacet hodin denně nestačí. Podařilo se jí 
přijít na kloub případu, jehož zveřejnění by znamenalo opravdové 
terno. Jak to ale může zvládnout v termínu, když má na krku tolik 
jiných starostí – dvě dcery, organizaci narozeninového večírku, na-
foukaného exmanžela, jeho novou „přítelkyni“ a romantické plány 
jednoho milého mladého šéfkuchaře? 

Kniha švédské autorky Emelie Scheeppové Bílé stopy je po-
kračováním osudů prokurátorky Jany Berzeliusové ze strhujícího 
románu Bohové smrti. V rychlíku z Kodaně do Stockholmu najde 
průvodčí vlaku na toaletě mrtvou dívku. Pitva ukáže, že dívka v bři-
še pašovala drogy a zemřela na předávkování, když jí jedna z kapslí 
v těle praskla. Kdo stojí v pozadí drogových obchodů, jejichž nitky 
vedou až do nejvyšších pater policie a státu?

Novinářka a  spisovatelka Dörte Hansenová ve své prvotině 
Starý kraj vypráví příběh dvou samotářek, které nečekaně na-
jdou něco, co ani nehledaly: rodinu. Pětiletá Vera uprchne se svou 
matkou v roce 1945 z východního Pruska na sever do Německa do 
regionu Altes Land. Útočiště najdou na starém statku s rákosovou 
střechou. O šedesát let později se jí přede dveřmi nečekaně obje-
ví neteř Anna. Utekla i s malým synem z Hamburku, když se její 
manžel zamiloval do jiné.

Robert Duhoni je autorem trilogie o  kriminalistce Tracy 
Crosswhiteové, a hned první kniha - Hrob mé sestry se stala best-
sellerem. Jedná se o  román s  kriminální zápletkou v  kombinaci 

s  právnickým thrillerem. Tracy Crosswhiteová dvacet let zpo-
chybňuje fakta týkající se zmizení své sestry Sáry a následný soud 
s údajným vrahem. Když jí osud nabídne příležitost učinit zadost 
spravedlnosti, stává se Tracy detektivem na oddělení vražd v Seat-
tlu a snaží se vypátrat sestřina vraha…

Děj biografického románu Milana Ráčeka s názvem Na jeden 
život až příliš je zasazen do první poloviny 20. století. Hlavní hrdi-
na, voják, legionář a pedagog František Kreps, pochází z ekonomicky 
zajištěné rodiny v nevelkém východočeském městě. Autor popisuje 
jeho službu v rakousko-uherské armádě, následné ruské zajetí, pů-
sobení v legiích včetně bojů proti nastupující sovětské moci a jeho 
profesní vzestup po návratu do vlasti, kdy byl jmenován ředitelem 
Obchodní akademie T. Bati. Poté přišly represe komunistického 
režimu a kniha končí jeho nevyjasněnou smrtí. Navzdory mnoha 
strastiplným zážitkům se nejedná o trudnomyslný román. Zachy-
cuje nejen strasti a  radosti Františka Krepse, ale i  zmatky doby, 
kterou popisuje.

Všude kolem černý les je název napínavé detektivky z  pera 
Ruth Wareové. Leonoře je šestadvacet a  píše docela úspěš-
né detektivní romány. Jednoho dne dostane nečekané pozvání 
na předsvatební rozlučkový víkend své bývalé přítelkyně Clare. 
Pozvání přijme a  ocitá se s  hrstkou dalších Clařiných známých 
ve zvláštním skleněném domě kdesi na anglickém venkově, 
kde se brzy začnou dít podivné věci. Leonora se rozhodne, že 
hned druhý den ráno odjede domů, jenže v noci dojde k osudné 
události…

BÍLÁ CHRYZANTÉMA

Až z rosných krůpějí
ledové perly se zachvějí,

až zmizí barevný sad,
rozkvete bílá chryzantéma.
Já budu tiše stát
u hrobu tvého, lásko má.

Ty budeš spát,
věčný svůj sen,
já přijdu k tobě
s kyticí chryzantém.

Nade mnou zjasní se
obloha hvězdami,
svíčky zas budou plát
na hrobech na zemi.

Vedle mne bude stát
tichý tvůj stín,
pochopíš, že tvůj hrob
krášlím tu a sním.

Snívám tu, snívám a vzpomínám
na život, který odešel v dál.
Snívám tu, snívám a vzpomínám.
Nikdy se nevrátíš, nikdy tě nepřivolám.

Chryzantéma bíle kvete zas.
Děkuji ti, světe,
za tu lásku krásnou,
za ten žití čas.

V rodné zemi naší,
shledáme se, shledáme se zas.

Milada A. Busková

HLEDÁME STARÉ FOTOGRAFIE 

KATOLICKÉHO DOMU V PŘÍBOŘE

HODINKA ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

V souvislosti s  otevřením Kulturního domu 
připravuje odbor kultury ve spolupráci s Local TV 
a s kronikářkou města výstavu fotografií Katolic-
kého domu, dnes Kulturního domu. Fotografií je 
ale v archivu města a v redakci LTV málo. Proto 
vás prosíme, máte-li ve svých domácích archivech 
jakékoli snímky interiéru i exteriéru Katolického 
domu, snímky z 20. století, prosím, ozvěte se nám. 
Může jít také o snímky z akcí. 

O své fotografie nepřijdete. Moc děkujeme. 

Kontakty:  Irena Nedomová, tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz
  Elen Jeřábková, tel. 731 130 861, jerabkova@pribor-mesto.cz

V úterý 17. května v 16.00 hodin pro-
běhla v  městské knihovně Hodinka 
čtení pro naše nejmladší čtenáře. Četli jsme 
z knihy „Jak pan Zelený ztratil zelenou“ Evy 
Martiny Jonesové a  z bohatě ilustrované 
knihy Ester Staré „Chrochtík a Kvikalka na 
cestě za blýskavým prasátkem“. Děti řešily 
malované kvízy a hádanky. Další akce ve-
doucí k rozvoji zájmu o četbu pro školy i veřejnost chystáme od září. V knihovně se bude 
konat komiksový workshop, svou nejnovější knihu přijede představit spisovatelka Zuzana 
Pospíšilová, pro základní školy i první stupeň gymnázia připravujeme nabídku nových 
knihovnických lekcí. Žáci druhých tříd se mohou těšit na nové čtenářské deníčky z pro-
jektu Celé Česko čte dětem. Poslední akcí knihovny před prázdninami bude 8. června 
Pasování prvňáčků na čtenáře pro Základní školu Jičínskou. 
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I v letošním školním roce začala oslava Dne Země na naší škole 
ZŠ Npor. Loma Příbor již v březnu, kdy byla zahájena přírodověd-
ná soutěž. Tato soutěž má tři témata, která se obměňují, aby děti 
3. – 5. tříd vystřídaly všechna. V letošním roce jsme se zabývali 
rostlinami celého světa. Téma totiž znělo „Pro krásu i pro zdraví“. 
Soutěže se zúčastnilo 64 žáků. Děti opět vytvořily na toto téma 
spoustu prací, ze kterých jsme se mohli dozvědět mnoho zajíma-
vostí o rostlinách našich i cizokrajných, léčivých i hospodářských, 
volně rostoucích i plevelných. Všechny práce pak byly umístěny 
na nástěnkách chodeb I. stupně.

Další částí soutěže pak byla tři kola, ve kterých měli žáci vždy 
týden času na zodpovězení otázek vycházejících z těchto prací. Po 
vyhodnocení soutěže byli ti nejlepší odměněni drobnými cenami 
a všichni, kteří v soutěži dosáhli 35 bodů, se s námi vydají za od-
měnu do ZOO Ostrava. 

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na již zavedenou tradici 
a uspořádali jsme 21. dubna jako každoročně své Minizoo. I letos 
jsme si prohlédli křečky, myšky, činčily, andulky, morčata, králíč-
ky, potkany, želvy, velké šneky a jiné.

Oslavy Dne Země pokračovaly dne 22. dubna, kdy se děti ro-
zešly za různými aktivitami. Ti nejmenší z prvních a druhých tříd 
si prohlédli koně pana Michálka a zároveň vyzkoušeli, jak se na 
nich jezdí. Žáci třetích tříd se vydali na procházku do jarní pří-
rody, při které plnili různé úkoly a nakonec našli i sladký poklad. 

Čtvrťáci a páťáci si jako vždy zasoutěžili v přírodovědné soutěži 
hlídek, ve které si nejen zopakovali mnoho z učiva přírodovědy, 
ale použili i vědomosti, které získali mimo školu, opekli si buřty 
a vyzkoušeli práci s GPSkami.

V posledních třech letech jsme se zapojili i do adopce zví-
řátka v ZOO Ostrava. Pravidelně přispíváme na chov hulmanů 
posvátných. Mladší děti sbírají starý papír, ty starší se účastní 
různých brigád. Všechny peníze takto získané jsou odeslány na 
účet ZOO. Jako odměnu nám ZOO poskytne volné vstupenky 
pro nejaktivnější děti.

V květnu letošního roku si připomínáme výročí 700 let od narození slavného čes-
kého panovníka, Karla IV. I na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor jsme si o něm povídali. 
A nejen to. Žáci 7. a 8. ročníku věnovali Karlu IV. a jeho době celé jedno dopoledne. 
Nejprve vzpomínali, co všechno už o tomto králi a císaři slyšeli, potom zhlédli filmo-
vý dokument z cyklu 72 jmen české historie a zároveň odpovídali na zadané otázky, 
následovalo rozdělení do pracovních skupin a výběr tématu – Karel IV. a architektura, 
Karel IV. a vzdělanost, Karel IV. a jeho ženy a podobně. Další část práce se odehrávala 
v učebně informatiky, kde každá skupina zpracovala testové otázky a hledala informa-
ce a obrázky pro svůj plakát, který pak společně ve skupině žáci vytvářeli. A výsledek? 
Ten je k vidění na nástěnkách v přízemí 2. stupně. 

S blížícím se koncem školního roku nastává doba exkurzí 
a výletů. Na dějepisnou exkurzi do Olomouce zamířili 26. 4. 2016 
žáci osmých ročníků ZŠ Npor. Loma Příbor.

Z Příbora jsme vyjeli v časných ranních hodinách, abychom 
se mohli Olomoucí dostatečně dlouho toulat. Na nádraží nás 
očekávala naše průvodkyně, bývalá žákyně naší školy, nyní stu-
dentka Univerzity Palackého, Vendula Borkovcová.

Nejdříve jsme zamířili do Pevnosti poznání. Žáky bavilo vy-
zkoušet si různé fyzikální pokusy, zahrát si 3D piškvorky, skládat 
rozmanité obrazce a luštit náročné hlavolamy. V historické části 
zavzpomínali na období třicetileté války a  rozpoznávali zna-
ky jednotlivých stavebních slohů, především baroka.  Mohli se 
také obléct do uniforem vojáků tehdejší habsburské monarchie.

V následující části našich toulek se k nám připojil ještě jeden 
průvodce – student historie a archeologie Jakub Novák, který nás 
zavedl do míst, kde probíhá reálný archeologický výzkum. Ne 

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

DEN ZEMĚ NA 1. STUPNI 

PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE S KARLEM IV.

TOULKY HISTORICKOU OLOMOUCÍ

ZE ŠKOL
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„Dobrý den, paní ředitelko, mohli bychom přijít na návštěvu do sběrného dvora?“ - 
tak takhle to všechno začalo. Odpověď byla kladná a přijetí u technických služeb o pár 
dnů později také. Viděli jsme, slyšeli jsme, ptali jsme se, dozvěděli jsme se to, co jsme ještě 
o třídění nevěděli. A co? Kromě toho, co ví každé malé dítě, že vše/papír, dřevo, lednici, 
žehličku, staré barvy, smradlavé věci, stavební suť…/ můžete do sběrného dvora přinést, 
donést, dovézt, jsme zjistili, že můžeme také přinést olej, který nám zbývá po smažení. 
Chce to jen přemluvit se k tomu, aby mamka po dosmažení slila tuk do sklenice, tu uza-
vřela, no a až bude plná, odnesla ji do sběrného dvora. Nebo že by to odnesl taťka, nebo 
dcerka či synek? Pokud máme mít zdravou planetu, musíme přidat ruku k dílu všichni. 

To, že se bude stavět nový sběrný dvůr, není asi žádné tajemství, ale my jsme tuto 
informaci nevěděli. Ale protože naše další kroky vedly do KOMPOSTÁRNY, aspoň už 
víme, kde bude areál stát. Ano, právě tam, kde je kompostárna. 

Aby ten náš DEN ZEMĚ byl také o pohybu, zahráli jsme si fotbal na místním hřišti. 
Bylo to prima, hráli všichni – kluci i holky.

U obchodu zastávka na něco dobrého a  pak už procházky kolem vody, prohlídka 
BAREVNÝCH VENKOVNÍCH KNIHOVNIČEK a hurá na oběd a domů.  Nebo ven? 
Každopádně tam, kde je dobře, čisto a vytříděno. Máte to také tak?

P. S. Děkujeme paní ředitelce za ochotu, dvěma průvodkyním v technických službách 
za příjemné přijetí a pěkné dárečky.

KDY? 4. – 5. 2016 

KDO?  6. B, třídní učitelka Petra, školní metodik Vlaďka, Terezka, Johan-
ka, Filip a Honza. Jó a kuchař, pan kuchař Cartmen. /www.zaobzor.cz/

KDE? Táborová základna Domu dětí a  mládeže Kopřivnice Kletné, 
Suchdol nad Odrou.

PROČ? Pobavit se, unavit se, zasmát se, fyzicky se vyčerpat, psychic-
ky se vyčerpat, zjistit, kdo jsem, co jsem, co dokážu, co nedokážu, kdo 
je kdo, kdo jsem já?

VÝSLEDEK?

Cituji vzkazy od dětí:  Bylo mi s  vámi dobře. Moc jsem si to užila. Už 
se těším, až se na Kletné uvidíme. Johanko, bylas moc hodná. Byli jste 
skvělí. Jídlo bylo super. Hry byly nejlepší. Škoda, že to nebylo na více 
dní. Nechci domů. Paní učitelko, kdy tam pojedeme zase?

Nevím, kdy TAM pojedeme, pojedete, ale za obzor bývá ta nejlepší ces-
ta. Tak šťastnou cestu!

No vlastně – koupili jsme nějakému chlapci a dívce zdraví. Počkat, to zní div-
ně – zdraví? Prostě a jednoduše – koupili jsme na stránkách UNICEF dvě panenky 
– holku a kluka. Dozvěděli jsme se totiž, že za naše peníze dostanou dvě děti moc 
důležité očkování a možná, že je čeká zdravější život. Panenky vyrábějí dobrovolní-
ci, my víme, kdo to je přesně, ale neprozradíme, a obě panenky mají svůj rodný list. 
Holka se jmenuje Eliška a kluk je Šáša. Máme je ve třídě, občas se na ně koukne-
me a příští rok chceme koupit další. Chceme si na ně vydělat a máme z toho všeho 
velkou radost.

Nechcete se taky přidat?

Mgr. Vlaďka Strnadová, školní metodik, ZŠ Npor. Loma Příbor

Holky a kluci ze 6. A se svou paní třídní Vlaďkou Strnadovou, ZŠ Npor. Loma Příbor

Kluci a holky ze 6. A ZŠ Npor. Loma a třídní Vlaďka Strnadová

ŠKOLNÍ VÝLET PLNÝ ZÁŽITKŮ…

„KOUPILI JSME SI PANENKY“….

DEN ZEMĚ, TŘÍDA 6. A ZŠ NPOR. LOMA A TECHNICKÉ SLUŽBY

ANEB  TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME…

každý den můžete spatřit v odkrytých jámách pozůstatky našich 
dávných předků. V laboratoři archeologů jsme mohli potěžkat 
mamutí kel a prohlédnout si torza lidských kostí, ale především 
jsme se dozvěděli, v čem spočívá podstata jejich práce. 

Po pauze na oběd nás čekala další smršť informací. Opět 
se týkala historických pamětihodností Olomouce. Prohlédli 
jsme si interiéry kostelů sv. Michala, sv. Mořice a Panny Marie 
Sněžné. Nezapomněli jsme se podívat na orloj a vyfotili se před 
památkou UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice. Náš spolu-
žák Michal, který zde bydlel, nám vyjmenoval názvy kašen na 
obou olomouckých náměstích. 

Ještě pořád to nebylo všechno. To nejlepší jsme si nechali na 
konec. Cestou k nádraží jsme se zatoulali do míst, kde vymřel 
roku 1306 rod Přemyslovců po meči. Před katedrálou sv. Vác-
lava jsme pořídili poslední fotodokumentaci a zamířili do této 
impozantní novogotické stavby. 

Unaveni, ale plni dojmů a informací jsme se s našimi průvod-
ci rozloučili a vydali se směrem k nádraží. Podle ohlasů všech 
zúčastněných to byl velmi vydařený den. Velkou zásluhu na tom 
mají naši milí mladí průvodci, kterým za jejich obětavou pomoc 
velmi děkujeme.
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V úterý 10. 5. a  ve středu 
11. 5. proběhl pro páté a sedmé 
ročníky Branný den pod vede-
ním Městské policie Příbor. 
Žáci soutěžili ve skupinkách. 
Startovali od koupaliště a  cíl 
byl u  nedalekého občerstvení 
Orinoko. Na trase bylo ně-
kolik stanovišť, kde soutěžící 
plnili různé úkoly jako střelba 
ze vzduchovky, zdravověda či 

štafeta. Na konci závodu byly 
vyhlášeny výsledky a  každý 
účastník získal malou slad-
kost, nápoj a  perníček. Žáci 
naší školy byli úspěšní. Děti 
z  5.B získaly dvě ceny (první 
a  třetí místo) a žáci 7.B místo 
první, každý ve své kategorii. 
Za hezky zorganizovaný bran-
ný závod děkujeme Městské 
policii Příbor.

Celý svět si v pátek 22. dubna připomenul Den Země. Naše škola jej oslavi-
la tradičně výstavou výtvarných prací před školou. Již ve čtvrtek ožil prostor 
před školou množstvím barevných objektů vyrobených z různých odpadních 
materiálů. Výstavu si mohli prohlédnout nejen děti, ale i jejich rodiče a ve-
řejnost. Výstava byla soutěžní. Porotou byli sami žáci, kteří mohli hlasovat, 
která práce je nejvíce zaujala. První místo obsadily třídy 4. A a 8. A.

U příležitosti Dne Země se naši žáci účastnili několika exkurzí. Děti 
z 1. – 3.  tříd navštívily v pátek 29. dubna farmu pana Michálka. Prohlédly 
si stáje s koňmi, viděly i jednodenní hříbátko. Kromě koní mohly obdivovat 
také malé sele, holuby, bažanty, psy, kočky a také mývala. Žáci 8. a 9. ročníků 
navštívili 26. dubna čistírnu odpadních vod v Příboře. Viděli proces mecha-
nického i biologického čištění, na jehož začátku je špinavá, zakalená voda plná 
nečistot a na jeho konci voda čistá a průzračná, kterou je možno vypustit do Lubiny. V druhé části exkurze se podívali do fir-
my Skarab Příbor. Zde viděli v provozu CNC stroje, soustruhy, prostory skladu a prodejny náhradních dílů, servis nákladních 
i osobních aut. Byli také pozváni na malé občerstvení do restaurace. 

Krajské kolo soutěže Školní časopis roku se konalo 17. května 
ve Středisku volného času Korunka v Ostravě. Školní časopis žáků 
ZŠ Příbor, Jičínská, Připínáček, si ze soutěže odvezl 1. místo v kate-
gorii Základní škola (I. a II. stupeň).

Letos se konalo již 10. kolo této soutěže. Časopis Připínáček se jí 
účastnil potřetí. V roce 2014 získal 3. místo a zvítězil v kategorii Nej-
lepší titulka, v roce 2015 obhájil 3. místo. V letošním roce odborná 
porota udělila Připínáčku nejvíce bodů a školní redakce si odvez-
la 1. místo. Nebylo to však ocenění jediné. Dalším úspěchem bylo 
vítězství v kategorii Nejlepší obsah a 2. místo v hlasování školních 
redakcí. Časopis Připínáček postupuje do celostátního kola, které 
proběhne v prosinci 2016. 

Součástí soutěže byly také workshopy vedené odborníky z oblas-
ti médií, ve kterých mohli redaktoři školních časopisů zdokonalit 
své dovednosti potřebné pro práci v časopisu, rozhlasu a televizi.

Členové redakce Připínáčku: Zuzana Macečková (šéfredaktorka), 
Nikola Bajerová, Katrin Bolková, Markéta Höhnová, Ludmila Jurečková, Natálie Kutáčová, Veronika Kutáčová, Ondřej Libiš, Valé-
rie Malachtová, Viktorie Malachtová, Josef Mišanik, Tomáš Smolík, Irena Smolíková, Anna Marie Sniehottová, František Večeřa.

Mgr. Daniela Grohmannová, ZŠ Jičínská Příbor

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Jičínská Příbor

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Jičínská Příbor

BRANNÝ DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ

DEN ZEMĚ

PŘIPÍNÁČEK ZVÍTĚZIL 

V dubnu proběhly v Turecku 6. Mezinárodní sportovní hry dětí do 15 let. Účastnilo se 
jich celkem 22 států. Českou republiku reprezentovala skupina 10 vzpěračů, mezi nimiž byl 
i žák naší školy - DOMINIK SEIBERT z 9. B, který ve své kategorii, i přes velkou konkuren-
ci, obsadil druhé místo! Dominikovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních 
a životních úspěchů.

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Jičínská Příbor

DOMINIK SEIBERT PŘIVEZL 

Z TURECKA STŘÍBRO
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Druhý  kvě tnový  tý den tohoto š kolní ho roku strá vili ž á ci de-
vá tý ch roč ní ků  zpracová vá ní m vý stupů  tý denní ho projektu na 
té ma Svě t kolem ná s. Kaž dý  ž á k si vybral př edmě t a konzultan-
ta, který  mu vyhovoval. Nabí dka prací  byla š iroká , od zkoumá ní  
pobytu piaristů  v Př í boř e, př es pH v lá tká ch kolem ná s, š paně l-
skou koridu, prá zdniny v Londý ně , pů sobení  hudby na č lově ka, 
až  po elektromotory a vlky ž ijí cí  v naš ich lesí ch.

V rá mci projektu se ž á ci uč í  pracovat s textem, vyjá dř it my-
š lenku vlastní mi slovy a  pí semnou formou zpracovat obsah 
té matu. Kaž dý  ž á k mě l po celý  tý den k dispozici poč í tač , kde 
v textové m editoru psal samotnou prá ci. Svů j mluvený  projev 
poté  doplnil o prezentaci v power pointu.

Tý denní  projekty na naš í  š kole zař azujeme do vý uky již  
od š esté ho roč ní ku, ž á ci nejdř í ve pracují  ve skupinká ch, pak 
v minitý mech a vrcholem vš eho je samostatná  pí semná  prá ce 
a prezentace v devá té m roč ní ku. Ž á ci si zá roveň  vyzkoušejí mlu-
vit př ed porotou, kterou tvoř í  hosté  z Mě stské ho ú ř adu z Př í bora 
a Obecní ho ú ř adu Sedlnice, uč itelé  z Masarykova gymná zia.

Vyjá dř ení  ž á ků :
„V prů bě hu celé ho tý dne se mi lí bila spoluprá ce a podpora vš ech. 
Vzá jemně  jsme si radili a př i prezentaci se nikdo neshazoval.”

„Projekt se mi lí bil, bavilo mě  ho vypraco-
vá vat. Jenom ta prezentace nemusela bý t, 
je to sice nová  zkuš enost, ale př ed cizí mi 
lidmi to bylo hodně  stresují cí .”
„Nemuseli jsme se uč it.”
„Projektový  tý den se mi lí bil, protož e jsme 
mě li mož nost celý  tý den pracovat na té -
matu, které  jsme si mohli vybrat, co ná s 
zají malo. Byl to odpoč inek od uč ení .”
„S prací  jsem spokojen, dě kuji panu uč i-
teli Machetanzovi za pomoc.”

Mgr. Marcela Š umberová , ZŠ Jičínská Příbor

PROJEKTOVÝ  TÝ DEN 9. ROČ NÍ KU  SVĚ T KOLEM NÁ S
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Pro stolní tenisty sezona 2015–16, již skončila. A jak si stol-
ní tenisté vedli? „A“ družstvo ve složení Fojtík, Krček, Kypr, 
Pavlištík se umístilo v Krajském přeboru II. třídy na 2. místě. 
Gratulujeme. „B“ družstvo bojovalo v Okresním přeboru I. tří-
dy a ve složení Erle, Klečka, Pešat, Staňa + Jakubec skončilo na 
6. místě. „C“ družstvo skončilo v Okresním přeboru II. třídy 
na 5. místě, ve složení Pařil St., Pařil Zd., Polášek, Přidal. „D“ 
družstvo, ve kterém se střídali převážně naší žáci, Bajer, Brus, 
Hanzelka, Chromečka, Jakubec, Kurta, Seibert J. se umístilo na 
11. místě z 12 družstev. Děkujeme všem hráčům za reprezen-
taci TJ Sokol a města Příbora. Mimo tyto dlouhodobé soutěže, 
byly organizovány turnaje pro žáky a veřejnost. V prosinci byl 
sehrán Memoriál Milana Strakoše ve stolním tenise - neregist-
rovaných hráčů, který se uskutečnil za podpory města Příbora, 
za což děkujeme. Nemalé poděkování rovněž patří sponzorům 
tohoto turnaje: Pizzerie Verona, PropagPrint, Restaurace Oáza, 
Restaurace Slávie, Sale kadeřnictví, S.O.S taxi, U Zlaté hvězdy. 
Další akcí oddílu stolního tenisu byl Regionální bodovací tur-
naj mládeže okresu Nový Jičín v pořadí pátý a poslední z těchto 
akcí organizovaných pro mladé naděje okresu. Tento turnaj se 
uskutečnil za podpory Okresního svazu stolního tenisu a Grantu 
města Příbora na podporu prevence kriminality. Za poskytnutou 
částku byly zakoupeny reflexní pásky. Že to byla dobrá volba, se 
projevilo při vyhlašování výsledků tím, že z rozložených dárků 
na stole pro všechny účastníky tyto pásky zmizely první. 

A co TJ Sokol připravuje v nejbližší době? 
Je to dlouhodobá Nohejbalová Sokol liga Příbor, do které je 

přihlášeno 7 tříčlenných družstev. Zahájení proběhlo v sobotu 
23. 4. 2016 a bude pokračovat každých 14 dnů, čtyřkolově jaro 
– podzim. 

25. června 2016 proběhne naše hlavní akce, Příborský 
SokolŠlap. Termín z  předchozích dvou ročníků byl ze září 
přesunut na poslední sobotu v červnu. Důvodem byly skuteč-
nosti, že jsme se křížili s podobnou akcí organizovanou KČT 
Příbor - Janáčkovy chodníčky, a 3. sobotu v září jsou rovněž, 
pravidelně organizovány Dny NATO v Mošnově. Takže zveme 
všechny nadšence koloběžky, kola, kolečkových bruslí, kočár-
ku a všech dalších koleček na naši rekreační cykloturistickou 
akci. Ze slosovatelného startovného 40,- Kč vám bude hrazeno 

občerstvení v hodnotě 20,- Kč dle vlastního výběru. Součástí 
je rovněž dovádění při hudbě v country stylu (od 15 hod.), zde 
je pro veřejnost vstup dobrovolný. Na občerstvení bude pro vás 
připraveno grilované maso, guláš, klobásky, tradiční vegetarián-
ský boršč a tekutiny všeho druhu. Účastníci mají možnost pře-
spat v tělocvičně na žíněnkách ve vlastním spacáku za 60,- Kč 
s možností sprchy. 

Trasy jsme připravili tak, aby si mohly vybrat rodiny s dět-
mi, zdatní a zdatnější účastníci, na Lysou horu pak vyšlapou ti 
nejzdatnější. Další trasy, na kterých budeme šlapat jsou: k osadě 
Orinoko, okolo Boroveckých rybníků, okolo vodní nádrže Bru-
šperk, na hrad Starý Jičín, na Ondřejník, o Lysé hoře již řeč byla. 
Nově letos přidáváme trasu na Velký Javorník. Všechny trasy sa-
mozřejmě končí tam, kde začínají, v areálu sokolovny Příbor, kde 
budou připraveny vylosované ceny a zábava, jak již bylo uvedeno. 

Akci budeme uskutečňovat za podpory města Příbora, Sokol-
ské župy Beskydské Jana Čapka a sponzorů CykloArt Kopřivnice, 
Skarab.

Fantastického úspěchu dosáhli basketbalisté BK Příbor kate-
gorie U12. S letošní sezónou se rozloučili triumfem na Festivalu 
minibasketbalu v Ostravě (29. dubna až 1. května 2016), kde vy-
hráli všech pět utkání, ve finále porazili Děčín 44:30 a získali 
zlaté medaile.

„Festival minibasketbalu, který se konal ve Sportovním cent-
ru Dubina za účasti 12 chlapeckých a 12 dívčích družstev z celé 
České republiky, byl vyvrcholením našeho celoročního snažení,“ 
přiblížil trenér BK Příbor U12 Miroslav Slovák.

Jeho svěřenci turnaj zvládli i přesto, že byli organizátory na-
losováni do velmi silné skupiny. „Rozlosování se pořadatelům 
opravdu příliš nepovedlo, protože dvě skupiny byly velmi silné 
a dvě zbývající skupiny byly obsazeny slaběji. My jsme byli za-

řazeni do velmi silně obsazené skupiny „A“ společně se Sokolem 
Šlapanice (loňský účastník MČR v kategorii U11, kde skončil na 
10. místě) a BK Jindřichův Hradec (loňský vítěz festivalu U11 
mix v Mostě),“ popisoval Miroslav Slovák.

Přesto basketbalisté našeho klubu vstup do turnaje zvlád-
li výborně. Vítězství o  39 bodů nad Šlapanicemi bylo velmi 
dobrým začátkem. „Ani ve druhém utkání ve skupině jsme 
nezaváhali a porazili jsme velmi dobře hrající celek z  Jindři-
chova Hradce o 19 bodů. Po vítězství v základní skupině jsme 
vyhlíželi, kdo na nás půjde ze skupiny „C“ na čtvrtfinále. Na-
razili jsme na nám dobře známé družstvo z Kyjova, které u nás 
v  Příboře bylo loni na turnaji Torola Cup,“ uvedl Miroslav 
Slovák. 

ZE SPORTU

Karel Erle, Tělocvičná jednota Sokol Příbor a oddíl stolního tenisu

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR HODNOTÍ

A PŘIPRAVUJE AKCE

BASKETBALISTÉ BK PŘÍBOR U12 VYHRÁLI FESTIVAL V OSTRAVĚ 
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V zápase, které rozdělilo týmy na úspěšné a neúspěšné, nene-
chali kluci z Příbora od počátku nic náhodě a po první čtvrtině 
byl rozdíl ve skóre dvouciferný. V poločase vedli o velmi sluš-
ných 19 bodů. Po dobrém výkonu a výhře 77:42 postoupili hráči 
BK Příbor do semifinále, kde je čekal jeden z favoritů Festiva-
lu - USK Praha. 

„Pražský tým nás převyšoval výškově na všech postech a pou-
ze David Dostál měl na svém postu rovnocenného hráče. Soupeře 
jsme ale asi trochu zaskočili, protože se mu nedařilo svoji výško-
vou i váhovou převahu využít. Rychlou hrou, dobrým doskokem 
a bleskovými protiútoky jsme drželi vyrovnaný stav po celou zá-
kladní část hry a rozhodovalo se až v koncovce. Poslední útok za 
nerozhodnutého stavu 39:39 měli hosté, Vojta Kubečka získal míč 
tři vteřiny před koncem a řítil se s ním na soupeřův koš stíhán 
soupeři. V posledních okamžicích řádné hrací doby zakončoval 
a byl jednoznačně faulován, nicméně píšťalka rozhodčího zů-
stala němá, a tak se šlo do prodloužení,“ popisoval dramatické 
chvíle příborský trenér. 

V nastaveném čase zasadili příborští kluci soupeři rozhodu-
jící úder hned ve 2. minutě, kdy po třech ziscích míče v obraně 
proměnili tři rychlé brejky a šestibodový náskok už udrželi. „Šlo 
jednoznačně o předčasné finále, protože ze slabší strany turnajo-
vého pavouka do finále dokráčel zcela jednoznačně celek Děčína, 
který byl ale slabší než náš semifinálový protivník,“ upozornil 
Miroslav Slovák. 

Velké finále začali kluci BK Příbor výtečně a brzy si vypra-
covali nadějný desetibodový náskok. „Ve třetím dějství jsme 
navýšili náš náskok na dvacet bodů a zbytek utkání jsme rozdíl 
hlídali,“ uvedl trenér, který si po závěrečném hvizdu zaslouže-
ně společně s hráči užil bouřlivých ovací rodičů, kteří tým hnali 
za úspěchem po celé tři dny. „Byli skvělí a hodně nám pomohli,“ 
ocenil trenér Slovák. 

Při závěrečném vyhlášení získali příborští kluci kromě po-
háru a zlatých medailí i tři individuální trofeje. Adam Ivánek 
a Milan Machala byli zařazeni do nejlepší pětky hráčů na turnaji 
a David Dostál byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Festivalu 
minibasketbalu 2016. 

Vítězný tým BK Příbor U12. Foto: Libor Piškytl

Dne 7. až 8. května 2016 do našeho města Příbora zavítalo 
87 mladých včelařů z 15 včelařských kroužků na oblastní kolo 
soutěže členů včelařských kroužků mládeže Moravskoslezské ob-
lasti, které pořádal Český svaz včelařů ZO Příbor ve spolupráci 
s LUNOU PŘÍBOR, SVČ. 

V sobotu v dopoledních hodinách po slavnostním zahájení si 
mladí včelaři měřili své znalosti a dovednosti v  soutěžních disci-
plínách. Znalosti v botanice museli prokázat poznáním 10 rostlin, 
určovali a popisovali funkci 10 včelařských pomůcek. V rámci 
mikroskopování určovali preparát, v praktické části popisovali 
práci ve včelstvu a vyplnili test z včelařských znalostí, kde muse-
li odpovědět na 30 otázek. 

Odpoledne, po obědě byl pro mladé včelaře a vedoucí kroužků 
připraven doprovodný program - procházka po městské památko-
vé rezervaci. Navštívili rodný dům S. Freuda, věž farního kostela, 
zahrady piaristického kláštera a piaristický klášter včetně muzea. 
V zahradách piaristického kláštera se dozvěděli prostřednictvím 
kronikářky paní Ireny Nedomové mnoho zajímavostí o historii 
města. 

Ve večerních hodinách se mladí včelaři vydali směrem k cha-
tařské oblasti Orinoko, kde si mohli opéci špekáčky a zasoutěžit 
v různých hrách, které pro ně připravili vedoucí kroužků. V ne-
děli pokračoval v dopoledních hodinách doprovodný program. 
Všichni účastníci navštívili Technické muzeum v  Kopřivnici. 
Prohlídku muzea měli mladí včelaři zpestřenou plněním různých 
otázek, hádanek, rébusů, které se vztahovaly k exponátům. Od-
povědi zaznamenávali do pracovního sešitu Dráčka Tatrováčka. 

Soutěž „ZLATÁ VČELA“ byla ukončena vyhlášením výsledků. 
Na 1. místě v mladší kategorii se umístila Tereza Šusterová z Oder, 

2. místo obsadili Jakub Molenda z Frýdku Místku a Martin Wei-
dinger z Příbora. Ve starší kategorii byli mladí včelaři z Příbora 
velmi úspěšní. Na 1. místě se umístil Daniel Bula z Příbora a na 
2 místě Jaromír Horkel, rovněž z Příbora, 3. místo obsadil Pavel 
Ponek z DDM Třinec. Co se týká umístění družstev, na 1. místě 
se umístili mladí včelaři z Příbora, 2. místo náleželo DDM Třinec 
a na třetím místě se umístilo družstvo z Oder.

Děkujeme všem sponzorům, kteří soutěž finančně podpoři-
li a ostatním za pomoc při soutěži. Poděkování patří Českému 
svazu včelařů, z. s., městu Příboru, Krajskému úřadu v Ostravě, 
obcím Kateřinice, Trnávka, Skotnice, Gurmánu Sedlnice, ZŠ Pří-
bor, Jičínská, Školní jídelně Komenská, I. Nedomové, manželům 
Horklovým, V. Putalovi, J. Monsportovi a E. Plišové.

Reportáž v LTV Příbor 22. zpravodajství (premiéra 29. 5.).

Lenka Nenutilová, ředitelka Luny Příbor, SVČ

ZLATÁ VČELA 2016

Výsledky BK Příbor U12 

na Festivalu minibasketbalu 2016 v Ostravě

Základní skupina A
BK Příbor – Sokol Šlapanice 71:32 (12:12, 20:4, 24:6, 15:10). 

BK Příbor – BK Jindřichův Hradec 56:37 (12:8, 15:10, 11:9, 18:10)

Čtvrtfinále
BK Příbor – TJ Jiskra Kyjov 77:42 (18:7, 18:10, 16:14, 25:11)

Semifinále
BK Příbor - USK Praha 50:43 (10:9, 7:10, 12:6, 10:14, 11:4) 

Finále
BK Příbor – BK Děčín 44:30 (13:3, 14:12, 10:3, 9:12) 

Konečné pořadí
1. BK Příbor 
2. BK Děčín 
3. USK Praha 
4. BH NH Flames Ostrava 
5. BA Sparta Praha 
6. BK Jindřichův Hradec 

7. TJ Jiskra Kyjov 
8. BK Snakes Ostrava 
9. Sokol Šlapanice 
10. BA 2006 Roudnice nad Labem 
11. BK Tábor 
12. BCM Olomouc



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  15

Ve dnech 7.–8. 5. 2016 pořádala ZO ČSV Příbor Oblastní 
kolo soutěže Zlatá včela pro MSK v areálu Luna Příbor SVČ.

Soutěže se zúčastnilo  87 soutěžících ze 16 včelařských 
kroužků mládeže. Soutěžilo se ve 2 kategoriích. V 1. kategorii /
žáci 1.-5. tříd ZŠ/ se zúčastnilo 58 žáků. Za náš kroužek včelařů 
soutěžil Martin Weidinger, který se umístil druhý.

Ve 2. kategorii /žáci 6.-9. tříd/ soutěžilo 29 žáků, za náš krou-
žek (VKM) soutěžili 4 žáci a umístili se takto: 
Daniel Bula 1. místo, Jaromír Horkel 2. místo, Tobiáš Tyleček 
5. místo, Ondřej Skalka 9. místo. V  celkovém hodnocení náš 
kroužek zvítězil. 

Do celostátního kola, které se konalo 20.–22. 5. 2016 v Na-
savrkách, postupovali první tři z 2. kategorie. 

Po soutěži se žáci i se svými vedoucími seznámili s památ-
kami města Příbora, které získalo za rok 2015 titul Historické 
město roku. 

Večer následovala procházka kolem řeky Lubiny na za-
hrádkářskou kolonii Orinoko, kde si děti zasoutěžily a opekly 
špekáčky. 

V neděli navštívili účastníci Zlaté včely Technické muzeum  
Tatra v Kopřivnici a odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení 
soutěže a předání cen. 

Celou akci nám finančně zabezpečili 
tito sponzoři:
- Český svaz včelařů
- Město Příbor
- MSK
- obce Kateřinice a Trnávka 

Věcnými dary nás podpořili:
- obce Skotnice a Hostašovice
- manželé Horkelovi
- Gurmán Sedlnice
- pekařství Putala

Všem sponzorům děkujeme, bez jejich 
podpory bychom akci nemohli uskutečnit.

Ten čas ubíhá. Ještě nedávno jsme oslavovali nový rok a teď 
nám už končí jaro. Jaro plné skautských akcí, krásných dní a jas-
ných večerů. Od posledního článečku uběhly již 3 měsíce, a tak 
se podíváme, co se v příborském středisku Junáka – českého 
skauta událo od dubna do nynějška. 

První dubnovou akcí byl již pátý ročník Skautského plesu, 
který pořádaly oddíly z Lubiny. O ples byl opravdu velký zájem 
a zúčastnilo se ho přes 300 nejen skautských návštěvníků, tou-
žících si naposled v sezóně zatančit a pobavit se. V půlce dubna 
jsme uspořádali informační táborovou schůzku, na které jsme 
rodičům představili téma letošního tábora a  podali potřebné 
informace. Hned další den se konalo střediskové kolo Závodu 
vlčat a světlušek. Účastnilo se jej celkem 5 hlídek – 3 z Příbora 
a 2 z Lubiny. Děti si během krásného dne prošly nádherné okolí 
Hončové hůrky a hlavně si vyzkoušely své skautské a zálesácké 
znalosti. A kdo vyhrál? O pouhý půl bod se nejlepší družinou 
našeho střediska staly Pomněnky z Lubiny, na druhém místě 
se umístila vlčata z družiny Kolomatindo. Velmi dobře si vedli 
i Rita tým, Rychlé Berušky a Kolibříci, kteří se umístili na zbý-
vajících místech. Celý závod pořádali naši mladí roveři, kterým 
tímto děkujeme. Před závodem se ještě konalo přespání mladých 
roverů. Jako každý rok, tentokrát 23. 4., jsme se vydali společně 
s několika dalšími stovkami skautů a skautek na Ivančenu. Opět 
nám i přes nepříznivou předpověď vyšlo nádherné počasí, a tak 
jsme Ivančenu v počtu 26 lidí a 2 pejsků bez problémů zdolali 
(a to šli někteří nahoru naboso). První květnovou sobotu jsme 
se všichni proměnili v kuchaře a kuchařky. Konal se totiž další 
ročník Mistrovství v polním vaření, ve kterém děti soupeří ve 
vaření na ohni při polních podmínkách. Letošního ročníku se 
zúčastnilo celkem 8 skupinek, které vařily starověká a  staro-
česká jídla. Všechna jídla byla úžasná a my porotci se ještě teď 
olizujeme. O týden později, v sobotu 14.5, se 3 družinky z na-
šeho střediska vydaly bojovat na základní kolo Závodu vlčat 
a světlušek. A družinám z našeho střediska se opravdu dařilo. 
Na krásném 9. místě se umístily Pomněnky z Lubiny a naše Be-
rušky skončily na 4. místě z celkového počtu 15 dívčích hlídek. 

Ještě více se ale dařilo našim vlčatům z družiny Kolomatindo, 
kteří se umístili na neskutečném 1. místě! Družiny Kolomatindo 
a Berušky si díky svým výborným výkonům řekly o postup do 
krajského kola, které se bude konat 11. 6. v Mokřinkách. Držte 
jim palce. O víkendu 20.–22. 5. se vedoucí z našeho střediska 
zúčastnili již třetí brigády na Ivančeně. Ta se totiž po letošním 
výstupu pomalu začala rekonstruovat a  měnit svou podobu. 
Poslední květnovou akcí byl Pohádkový les, který naši členové 
pořádají pro děti našeho města. 

A co nás čeká? Za měsíc již začínají prázdniny, a to znamená 
tábor. Přípravy na něj jsou už v plném proudu a my už poma-
ličku odpočítáváme dny. V letošním roce jedeme opět na naše 
tábořiště do Bohuslávek, a to v termínu 1.–10. 7. A jaké je letos 
téma? Podíváme se do Ameriky na Divoký západ a budeme pu-
tovat s Vinnetouem a Old Shatterhandem. V červnu nás ale čeká 
ještě několik akcí. 4. 6. se skauti vydají do Kopřivnice na Zlatou 
vařečku, kde předvedou své kuchařské dovednosti. Hned další 
den nás čeká vaječina v Lubině a o týden později – 11. 6. se koná 
krajské kolo Závodu vlčat a světlušek.

Za příborské skauty a skautky Paťa

Za organizátory Lumír Šimečka, vedoucí včelařského kroužku mládeže Příbor

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

SOUTĚŽ ZLATÁ VČELA PRO MSK

SKAUTSKÉ JARO ANEBO CO SE UDÁLO
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V neděl i 1. k větna proběhly 
atletické Májové závody ve Frýdku-
-Místku za účasti závodníků z  Mo-
ravskoslezského,  Olomouckého 
a Zlínského kraje. Závodů se zúčast-
nili také závodníci z  příborského 
atletického oddílu.
V běhu na 60 m z 82 závodnic se nej-
lépe umístila Martina Kavková na 
3. místě, Hanka Mošťková na 4. místě 
a Matěj Maléř na 7. místě.
V běhu na 300  m znovu předvedla 
skvělý výkon Martina Kavková, když 
při velmi dobře obsazeném závodě, 
získala 3. místo.
Také kombinovaná štafeta na 4 x 60 m 
ve složení Martina Kavková, Hanka 

Mošťková, Jan Mikš a  Matěj Maléř 
obsadila 4. místo z 24 štafet.
4. 5. se děvčata zúčastnila závodu Čo-
koládové tretry ve Frýdku-Místku.
V běhu na 200  m obsadily Martina 
Kavková 2. a Hanka Mošťková 4. místo.
Na další Čokoládové tretře 12. 5. 
v Bohumíně Hanka Mošťková se opět 
umístila na 4. místě.
Na poslední Čokoládové tretře v Ost-
ravě konané 17. 5. se konečně zařadila 
mezi medailisty i Hanka Mošťková se 
stříbrnou medailí.
Všem umístěným gratulujeme.
Potřebujeme doplnit družstva děvčat 
i chlapců. Pokud máte zájem, informa-
ce získáte na 731 905 092.

Dne 2.  4.  2016 proběhl na cvičáku 
v Příboře již třináctý ročník Memoriá-
lu Bruna Sochora. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích - v jedné z kategorií se závo-
dilo pouze v poslušnosti podle zkoušky 
ZVV1, ve druhé pak závodníci se svý-
mi psy, především německými ovčáky, 
absolvovali jak poslušnost, tak i  více 
atraktivní obranu, rovněž podle zkouš-
ky ZVV1. Počasí nám přálo.

Z mrazivého rána se vyklubal teplý 
slunečný den, závodníci i diváci si moh-
li pochutnat na bohatém občerstvení, 
avšak v každé kategorii závodilo pouze 
devět psovodů. I přes slabší účast jsme však mohli vidět pěkné výko-
ny psovodů nejen z Příbora, ale i blízkého okolí. Nejlépe se z našich 

členů v kategorii ZVV1 umístil Zdeněk 
Bůžek s fenou Ester z Dobřečovské školy, 
který obsadil 2. místo, na místě šestém se 
umístil Vladimír Seibert se psem Andym 
Milhary a na 7. místě se umístila Petra 
Kovaříková s Jupiterem Birnejan. V ka-
tegorii ZVV1-poslušnost se na 7. místě 
umístil Jaromír Šustek se psem Idarem 
z  Bukovské zahrady. Závod končil až 
pozdě odpoledne, kdy byly účastníkům 
předány ceny a poháry. 

Všem zúčastněným děkujeme, dě-
kujeme mnohokrát také sponzorům 
a pořadatelům, bez jejichž snahy by se 

závod nemohl uskutečnit, a těšíme se již teď na další ročník! 
www.kynologiepribor.cz, www.facebook.com/kynologiepribor

Ve dnech 30. 4. až 8. 5. 2016 se uskutečnil v Ostravě již 
tradiční mezinárodní šachový festival s názvem Ostravský 
koník. Konal se v příjemném prostředí Domu kultury města 
Ostravy. Vypsané turnaje s počty účastníků: Mistrovství ČR 
mužů a žen (70), FIDE OPENY „A“ (66) , „B“ (113) a „C“ (76).

Systém a tempo hry: Švýcarský systém na 9 kol, 90 mi-
nut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah. 
Vítězové jednotlivých turnajů: Mistrem ČR mužů se stal 
Vojtěch Plát (ŠK JOLY Lysá nad Labem) se ziskem 7 bodů, 
z žen byla první Joanna Worek (Staré Město) s 5,5 body. 
Výsledky  FIDE OPENŮ a získané body: „A“ 1. Maciej Swi-
carz – 7 bodů (Polsko),  27. Rostislav Slavinský – 4,5 (Nový 
Jičín), „B“ 1. Petr Dostál – 7 (ŠK Slavoj Poruba), 26. Michal 
Pindjak – 5,5 (Fulnek),  „C“  1 . Agata Binkowská – 8 bodů 
(Polsko).   FIDE OPENŮ se zúčastnilo také asi 20 závodních 
hráčů z okresu Nový Jičín. Nikdo z nich se však výrazněji 
neprosadil v OPENU „A“ ani „B“ . Jen ve FIDE OPENU „C“ 
(s FIDE ratingem < 1700), dosáhli šachisté z Novojičínska 
velmi dobrých výsledků. Startovalo zde 76 hráčů. Za vítěz-
nou Polkou Binkowskou vybojoval 2. místo Jan Diviš (ŠK 
Petřvald), získal i  cenu za nejlepšího seniora (1. místo). 
Skvěle si vedli i zástupci  Tatry Kopřivnice, 5. byl Miroslav 
Bíža a 7. Marek Štefaník. 

Konečné pořadí po 9 kolech skupiny „C“ (prvních 8 šachistů ze 76)

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1

1   3 Binkowská Agata POL 1685 8 42

2 16 Diviš Jan CZE 1623 ŠK Petřvald u NJ 7 36

3 22 Matějka František CZE 1586 SK Slavia Orlová 7 34,5

4 48 Gajda Rostislav CZE 1397 VOKD Poruba 6 42

5   5 Bíža Miroslav CZE 1681 Tatra Kopřivnice 6 39

6 14 Růžička Václav CZE 1629  DDM Praha 6 6 36

7 17 Štefaník Marek CZE 1614 TJ Ostrava 6 36

8 63 Menčík Pavel CZE 1590 ŠK Duras BVK 6 35,5

Stanislav Macek, trenér atletiky

Petra Kovaříková, ZKO Příbor

Karel Zeman, Tatra Kopřivnice

ATLETIKA

TŘINÁCTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU BRUNA SOCHORA

PŘÍBORSKÝ ŠACHISTA JAN DIVIŠ VELMI ÚSPĚŠNÝ 

NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI

Na 3. místě Martina Kavková

Nejlepší šachisté skupiny „C“, viz konečné pořadí (zleva). 
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V sobotu 5. 3. 2016 proběhl 10. ročník florbalového turnaje 
s názvem Metaxa cup. Tento turnaj měl jediné omezení, a to byla 
chuť se zapojit a zahrát si. Turnaje se zúčastnily: 1 tým z Kopřiv-
nice „Stadion Kopřivnice“, 1 tým Florbal Kujavy, ostatní týmy 
byly složeny z hráčů Příbora a okolí. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, 
J-Elita tentokrát postavily jeden tým. Umístění týmu 3. místo. 
Rozhodl vzájemný zápas s Anděly, kdy při stejném počtu bodů 
rozhodl vítězný zápas ve prospěch Andělů.

Mezi hráči byly velké věkové rozdíly. V některých týmech 
měli to štěstí zahrát si tátové vedle svých synů. Boje byly mnohdy 
velice vyhroceny. Nasazení všech hráčů bylo vysoké, což svědčí 
i o drobných šrámech, které si někteří odnesli. Na turnaji byly 
individuální dovednostní soutěže v přesnosti střelby, trestných 
střílení, umění golmanů.

Poděkování všem, co přiložili ruku k dílu, Kamil, Olda, Vašek, 
J-Elita. Velký dík Ondrovi za zajištění bufetu a skvělé obsluze. 
Sponzorům Milanovi, Zdendovi. Samozřejmě hráčům, kteří si 

udělali čas a reprezentovali tým. 
Vyhlašování a předání cen probíhalo po závěrečném zápase, 

který rozhodoval o umístění na prvních třech místech.

Výsledky turnaje
1. Florbal Kujavy  16:7 9 bodů 
2. Černí Andělé  14:10 6 bodů
3. SK J-ELITA  18:14 6 bodů
4. Stadion Kopřivnice 10:11 4 body
5. Sokol Příbor  10:20 3 body
6. Kompresor  7:13 2 body

Všichni účastníci si slíbili odvetu v  příštím roce. Pořadí 
a umístění jednotlivých jmen hráčů není rozhodující. Vyhráli 
všichni, kteří se přišli zapojit. Jediné, co se musí vrátit, je pu-
tovní pohár.

Zvláštní poděkování: Městskému úřadu Příbor, Gymnáziu 
Příbor.

V rámci letošních oslav Dne 
Země se v pátek 15. dubna 2016 
v lese za Prchalovem uskutečnila 
vzdělávací vycházka do lesa s ná-
zvem „Pojďte s lesníkem do lesa“.

V půl čtvrté odpoledne se 
skupinka asi 25 místních dětí 
a  rodičů shromáždila na konci 
Prchalova, kde už na ně čekali 
studenti Střední lesnické školy 
v Hranicích, kteří v rámci pro-
gramu Lesní pedagogiky pro 
účastníky připravili bohatý a za-
jímavý program. Na několika 
stanovištích měli studenti připravenou vzdělávací nabídku z ob-
lasti lesnictví. Formou her a soutěží tak přítomní získali nové 
poznatky o lese, o jeho zvířecích obyvatelích, naučili se pozná-
vat stromy a bylinky. Připomenuli si také význam lesa, lesního 
hospodářství a nezbytnost jeho ochrany. Program doplnila i zají-
mavá ukázka odborného kácení a opracování stromu motorovou 
pilou. Účastníci se dozvěděli zajímavou formou poznatky z my-
slivosti, lesní těžby, semenářství a ochrany lesa.

Protože Lesní pedagogika 
není jenom o  přednášení, ale 
hlavně o hře v praxi, tak si i děti 
les samy osahaly a  osobně vy-
zkoušely, co práce v lese obnáší. 
Čistily lesní pěšinu od ořezaných 
větví pokáceného stromu, mě-
řily výšku stromu, jeho průměr, 
poznávaly les poslepu. Nakonec 
studenti jamkovačem vyhloubili 
jamky a děti si vlastnoručně za-
sadily sazenici smrku ztepilého 
nebo buku lesního. Na vycház-
ce se tak děti formou her, soutěží 

a osobní zkušeností seznámily s ekosystémem lesa i s metoda-
mi péče o les.  

Pochvalu si zaslouží všechny zúčastněné děti i rodiče nejen 
za aktivitu, ale také za vytrvalost a snaživost. Celou vycházku 
účastníci zakončili zapálením ohně a  opékáním špekáčků za 
místním zemědělským areálem v Prchalově.

Věřím, že si děti odnesly z této vycházky nejen spoustu za-
jímavých informací, ale i pěkné zážitky.

Dne 30. dubna a 1. května 2016 se konal v prostorách Kul-
turního domu v  Kopřivnici 20. ročník mezinárodní výstavy 
a soutěže „BESKYD MODEL KIT SHOW“. Návštěvnost přesa-
hovala 3 000 návštěvníků. V hlavní části výstavy bylo k vidění 
přes 1 500 modelů, z toho 700 soutěžních modelů z více jak 40 
registrovaných modelářských klubů. Akce se tradičně zúčastnili 
modeláři z Polska, Slovenska, Maďarska, Holandska, Rakouska 
a Francie. V rámci organizovaných soutěží se uskutečnila i me-
zinárodní soutěž „Poháry EU“, která je společným projektem 
modelářských klubů v rámci „Visegradské skupiny“. Díky spo-
lupráci s modelářským klubem TORA Příbor a LUNA PŘÍBOR, 
SVČ se uskutečnila i samostatná soutěž modelářů do 16 let. Té se 
zúčastnilo také mnoho mladých modelářů z Polska a Slovenska. 

Souběžně probíhaly v interiéru kulturního domu a venkov-
ních prostorách doprovodné akce.

Již po čtvrté byla nainstalována ve vnitřních prostorách ex-

pozice železničního modelářství modelářů z Chocně, která patří 
mezi oblíbené atrakce zejména u nejmladších návštěvníků. Také 
využití prostoru hudebního salonku pro virtuální stimulace ří-
zení letadel bylo přínosem k pořádané akci.

Díky pokračující spolupráci s  firmou Tatra bylo možné 
umístit do jejího výstavního velkoplošného stanu dálkově ří-
zené modely pozemní techniky automobilů a  speciálů, které 
se v letošním roce rozšířily o další modely vozidel OFF ROAD 
a DAKAR RALLYE. Tradičně spolupracovala i skupina klubu 
vojenské historie v napoleonských uniformách.

Velkou atrakcí byl exponát repliky letounu z 1. světové vál-
ky a funkční model zmenšené parní lokomotivy, který po celou 
dobu výstavy povozil velký počet dětí.

Předávání cen a  trofejí se osobně zúčastnil místostarosta 
města Kopřivnice, ředitelka LUNY, SVČ, a zástupci modelář-
ských klubů.

Václav Maťátko, SK J – Elita, Příbor, o. s.

Lukáš Rozsypal, student SLŠ Hranice, organizátor akce

Ing. Jan Štědrý, KPM TORA Příbor

HODNOCENÍ X. ROČNÍKU „METAXA CUPU“

LESNÍ PEDAGOGIKA NA PRCHALOVĚ 

BESKYD MODEL KIT SHOW 2016
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Alena Sochová

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

SVÁTEK MATEK NA PRCHALOVĚ 7. 5. 8. 5. 2016

NEVĚDOMÍ A SIGMUND FREUD

Je již tradicí v naší obci pořádat u příležitosti Svátku matek 
malou výstavu. Letošní téma bylo vybráno: „Doba Karla IV“. Jak 
na malé vesnici přiblížit dobu dávnou minulou bez možnosti mít 
v zásobě historické předměty té doby uložené v depozitář?  Dáša 
Tobolová, Libuše Hoffmannová a Jana Kaniová v tom ale měly 
jasno. Co je většině žen nejbližší? My si myslíme, že kuchyň. 
A tento nápad jsme trochu rozvedly a na jedné straně jsme uká-
zaly, jak si představujeme, že by mohla vypadat černá kuchyně, 
a vedle pak hodovní stůl pro bohatou šlechtu. Zalovily jsem na 
internetu a objevily spoustu receptů z té doby. A od nápadu pak 
byl jen kousek k realizaci. Na hodovním stole se objevily jáhlová 
kaše, pohanka, rozvary ze švestek, hrušek a jablek, lívance z žit-
né mouky s povidlovou omáčkou, kus uzeného, kuřecí stehna, 
ovoce a nechyběly ani domácí likéry, jako ořechovka a vínovi-
ce. Všechno mohli návštěvníci ochutnat a z reakcí vyplynulo, 
že všechna jídla jsou chutná, a že si vlastně špatně nejedli. Dále 
jsme na jednom místě ukázaly stavby, ke kterým dal podnět 
Karel IV. Dáša Tobolová upekla perníkový rodokmen Karla IV 
a krásně ho umístila na větve břízy tak, jak jednotlivé linie šly. 
Holky šly dokonce tak daleko, že vytvořily i sochu Karla IV, ne 
ze dřeva nebo kamene, ale ze sena. Nechyběl ani šat a koruna 
s drahokamy a korunovačními klenoty. Portrét nakreslila Bri-
gitka Jeličová. Posadily jsme ho v sále na pódium, a tak měl král 
vše pěkně pod dohledem. Na výstavě nechyběly ani mapy s vy-
obrazením území, kterým Karel IV vládl. Vše doplňovaly panely 
s popisem života a díla velkého vladaře. 

V neděli proběhl krátký program, na kterém vystoupily sestry 
Alena a Kateřina Juřenovy, které zazpívaly písně z doby Karla IV. 

a nakonec přidaly píseň z muzikálu Noc na Karlštejně. Všech-
ny ženy, které si přišly program poslechnout, dostaly jako dárek 
růžičku a malé občerstvení.

Chtěla bych moc poděkovat všem, které se na této výstavě 
a programu podílely. Všichni, kteří se přišli podívat byli opravdu 
udiveni, co se nám podařilo udělat. Ti, kteří si nenašli čas a ne-
přišli, mohou jen litovat.

Akci finančně podpořil osadní výbor v Prchalově, za což si 
zaslouží také poděkování.

Reprotáž v Local TV Příbor, 22. zpravodajství. 
Také na www.televize-pribor.cz

Měsíc květen neproběhl v Příboře pouze ve znamení prvomá-
jového koncertu a oslav osvobození, ale také jsme si připomněli 
narození našeho světoznámého rodáka S. Freuda. Letošní rok 
je o to významnější, že se jedná o 160. výročí od jeho narození.

Při této příležitosti město Příbor uspořádalo 13. 5. 2016 před-
nášku s názvem Nevědomí.

Lidé si nevědomí neuvědomují, protože se právě jedná 
o nevědomí. Nicméně lidská duše je jen z malé části vědomá. 
Královskou cestou do nevědomí jsou sny. Také umělecká tvor-
ba těží z nevědomých zdrojů. Naše vědomí je stále pod vlivem 

nevědomých hnutí, o čemž svěd-
čí množství někdy zábavných, 
ale i tragických životních situa-
cí. Téma nevědomí předsta-
vil PhDr. Michael Šebek, CSc., 
(tréninkový a  supervizní ana-
lytik České psychoanalytické 
společnosti, od roku 2013 člen 
Sponzorského výboru IPA pro 
Moskevskou skupinu psycho-
analytiků) a  seznámil nás tak 
s odkazem S. Freuda.

Téma přednášky zaujalo 
velmi početnou skupinu ná-
vštěvníků, o čemž svědčil fakt, 
že původně plánovaná 45 minut 
dlouhá přednáška trvala i s dis-
kuzí 2 hodiny.

U této příležitosti rovněž probíhala v piaristickém klášteře 
výstava prací žáků příborských škol na téma: „Jak byste ztvár-
nili pohovku, na níž by dnes S. Freud zpovídal své pacienty“. 
Velmi zajímavá dílka byla v piaristickém klášteře vystavena do 
31. 5. 2016. Každý návštěvník měl možnost hlasovat pro to nej-
zdařilejší z každé školy. Vyhlášení výsledků proběhne 5. 6. 2016 
v městském parku na Dni dětí. 

Foto: http://www.pribor.eu/obcan/fotogalerie/rok-2016/
13052016-nevedomi-389cs.html. Foto: Stanislava Slováková.

Zpráva v Local TV Příbor, 22. zprávy, také na www.televize-pribor.cz.
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RICHARD KONKOLSKI  SPLNIL JSEM SI SVŮJ SEN

FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL

Příznivá zpráva pro přátele dobrodružství, nekonečných dá-
lav, napětí, odvážných činů, i pro ty „věčné kluky“, kteří se nebojí 
mít velké sny, mám potěšitelnou zprávu: V pátek 10. června 
2016 nás v Příboře navštíví Richard Konkolski. Setkání s tímto 
odvážným mořeplavcem, spisovatelem, filmařem se uskuteční 
v piaristickém klášteře 10. 6. od 17 hodin

Dotazuji se na něho několika pubertálních mladíků, kterým evi-
dentně toto jméno nic neříká. Škoda, poněvadž pro mnohé z nich 
by mohl být pozitivním vzorem  Starší ročníky si v rámci této im-
provizované ankety vybavují sérii reportáží o osamělých plavbách, 
jachtařských  závodech, o plavbách s dětmi z dětských domovů atd.

A co nám o něm vypovídá wikipedie?
Richard Konkolski (*6. července 1943 Bohumín) je nej-

slavnější český mořeplavec a vítěz řady námořních závodů, 
třikrát obeplul sám zeměkouli. Jako osmnáctý na světě 
obeplul sám zeměkouli, první Čech, který obeplul sólo ze-
měkouli. V roce 2013 byl Richard Konkolski oceněn medailí 
za zásluhy o stát v oblasti sportu

Více informací o tomto mořském vlkovi a odvážlivci můžete 
najít na www.konkolski.com

Po besedě s  touto mimořádnou osobností bude následo-
vat autogramiáda. Rád vám podepíše kteroukoliv svou knihu 
z vaší knihovny. Aby se vám lépe hledalo – uvádím zde alespoň 
pár titulů, které napsal, doplnil dokumentárními fotografiemi, 
kresbami a mnohé z nich vydal ve svém vlastním vydavatelství:
• Dobrodružství křtěné mořem
• Sólo přes Atlantik
• 360 poledníků pod plachtami
• Osamělá žena osamělého mořeplavce
• Sám proti moři
• Aljašský deník
• Obři oceánů. Velryby a velrybáři
• Atlantik Preteky a osudy osamelých jachtárov… a další 

Richard Konkolski je mimoto autorem několika filmů a te-
levizních dokumentů. Na tomto příborském setkání vám určitě 
některé z nich promítne a odpoví vaše zvídavé dotazy. Vstup volný. 

Mgr. Marie Šupová 
Autorka a realizátorka projektu

supova.marie@centrum, Mobil: 777 651 856

Společnost Sigmunda  Freuda ve spolupráci s městem Příbo-
rem Vás zvou na FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL.
Letos již 13. ročník FFF bude opět provázet vítěze mezinárodní 
výtvarné soutěže „MŮJ SEN  - MY DREAM“. Toto tradiční se-
tkávání hudby, tance a výtvarného umění  proběhne v sobotu 
4. června 2016 od 16 hodin v městském parku v Příboře. V pří-
padě nepříznivého počasí přivítáme naše i mimopříborské vítěze 
MÉHO SNU a další obdivovatele výtvarného umění v refektáři 
piaristického kláštera. Zde bylo také původně naplánováno opa-
kování přednášky  „SALVÁDOR DALÍ A SIGMUND FREUD,  
Autor této prezentace, pan Mgr. Zdeněk Babinec, ředitel ZUŠ 
v Kopřivnici bude hledat nový vhodný termín pro všechny ty, 
kteří litovali, že se jim  z různých důvodů nepodařilo stihnout 
tuto jeho prezentaci a která odstartovala celou sérií letošních 
akcí k připomenutí 160. výročí Freudova narození.

V tanečním programu vystoupí osvědčená a vynikající Ostra-
vička, která vám  předvede ukázku ze svého bohatého repertoáru, 
Těším se, že zařadí do svého programu i ta čísla, kterými letos 
oslnili její tanečníci při taneční soutěži ve Vídni soutěžní po-
rotu natolik, že si odvezli domů ty nejcennější trofeje. A druhý 
soubor? Ten bude pro vás překvapením. Věřím, že příjemným.

Svou účast na této akci přislíbil známý recesista, karikaturis-
ta, malíř – pan Václav Šípoš. Je to objevné, kolik o člověku může 
vypovědět prostá čára…A které další doprovodné programy  se 
pro vás připravují? Zdobení  perníčků, řezbářské práce, volné 
kreslení, fotografování….

Věřím, že se letos podaří konečně  zrealizovat tolik plánované 
„maxifotografování“ příborských pamětihodností v doprovodu 
dětí v krojích našeho kraje. Takže, pokud mohu radit - fotoapa-
ráty s sebou.
Na příjemně strávené odpoledne s mladými výtvarníky, s muzič-
kou našeho kraje i s vámi se těší autorka a organizátora projektu 
„MŮJ SEN – MY DREAM“ Marie Šupová a členové Fotoklubu 
Příbor i členové výtvarné poroty MY DREAM 2016.

marie.supova@centrum.cz, marie.supova@email.cz
Mobil:  777 651 856

foto: Lubomír JUREČKA

Tančíme krásně, ale bez obětavé pomoci našich maminek a babiček by-

chom takových hvězdných úspěchů jen stěží dosáhli.
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Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

PŘÍBORSKÝ FILMOVÝ KLUB VE ZNAMENÍ ŽÁNRŮ, 

ZÁBAVY A POZNÁNÍ

Dne 20. května 2016 proběhlo již šesté promítání ve fi lmovém 
klubu v Příboře, kterého se zúčastnilo celkem 10 diváků. Během 
půlroční aktivity zaměřené na amatérský a nezávislý fi lm se pře-
svědčujeme, že tento typ fi lmové podívané oslovil v příborském 
prostředí zatím malý, ale pevný okruh diváků, který vyhledává 
alternativu k běžné produkci dostupné ve velkých kinech, tele-
vizi a na mediálních nosičích (DVD, Blu-ray). V debatě s diváky 
po projekci jsem se dozvěděl, že navštěvují fi lmový klub zejmé-
na z  důvodu, že tyto fi lmy nemají běžně možnost zhlédnout, 
protože většinou stojí mimo velký zájem široké distribuce kin, 
televizních programů i mediálních nosičů. V budoucnu bychom 
chtěli představit příborskému publiku také tvorbu nezávislých 
fi lmařů, jež byla vytvořena pro širokou distribuci a která nalezla 
producenty ochotné fi nancovat projekty režisérů vyznávajících 
typ kinematografi e odlišný od běžné produkce. Nezávislý fi lm 
nepředstavuje pouze specifi cký model fi lmové podívané s jeho 
charakteristickými atributy, ale rovněž proces seberealizace pro 
samotné fi lmaře, kteří hledají a nalézají nové možnosti výrazo-
vých prostředků.   

Květnové promítání proběhlo bez osobní účasti pozvaného 
hosta, neboť režisér Marek Čermák byl pracovně vytížený a ne-
mohl se na projekci a diskusi s publikem osobně dostavit. Jeho 
fi lmy reprezentovaly v  našem klubu oproti dříve promítaným 
snímkům nový odlišný model nezávislé tvorby, protože se jedná 
o tvorbu zaměřenou na sociální tematiku v kontextu současné 
české společnosti. Zatímco Pékument (2009) je fi ktivní hraný 
dokument s komediálními prvky ze zákulisí fi lmového prostře-
dí o  natáčení pornofi lmu, snímky Nebýt sám (2012), Hrdina 
(2013), Milenci (2014), Macecha (2016) a Další Nový rok (2016) 
jsou sociální psychologická dramata o životě penzistů, mladých 
lidí, partnerských vztazích a socializaci jedinců ve společnosti. 
Poslední uvedený fi lm viděli diváci v české premiéře jako první 
střihovou verzi, neboť se jedná o aktuálně dokončovaný projekt, 
který je ve fázi postprodukce. Filmy Macecha a Další Nový rok 
vznikly na FAMU v Praze jako malá a velká etuda katedry režie, 
kterou Marek Čermák studuje a lze v nich vysledovat přechod 
od amatérského k profesionálnímu herectví, neboť FAMU zajiš-
ťuje svým studentům pro jejich studijní a absolventskou tvorbu 
také profesionální divadelní a fi lmové herce. 

Na technické, fi lmařské, tematické a  žánrové charakteristiky 
českého amatérského a  nezávislého fi lmu jsem poukazoval již 
v některých textech publikovaných v dřívějších číslech příbor-
ského Měsíčníku. Defi niční nálepky a  typologická označení 
amatérský a nezávislý fi lm je tedy v případě mnoha fi lmů nutné 
vnímat pouze rezervovaně, protože vznikají v  profesionálních 
realizačních a  technických podmínkách, ale s  omezeným fi -
nančním rozpočtem. V  červnu vám představíme tvorbu dvou 
nezávislých fi lmařů, kteří začali natáčet fi lmy také pro širokou 
kinodistribuci a  jejichž tvorba se setkala s ohlasy ve fi lmovém 
a denním tisku. Jedná se o režiséry Petra Marka a Andyho Fehu 
a jejich tvůrčí profi l vám přiblížíme jejich celovečerními dlou-
hými debuty v hraném fi lmu, ve kterých kombinují rozmanité 
žánrové polohy a  invenčně experimentují s  výrazovými pro-
středky. V  červnu bude tedy program příborského fi lmového 
klubu rozšířen na dvě promítání, z nichž každé proběhne v jiný 

den. Jednáme také o osobní účasti obou režisérů, aby byly obě 
projekce doplněny o lektorské úvody a závěrečné diskuse mezi 
hosty a publikem. 

První fi lm, jež promítneme, bude Láska shora (2002) Petra Mar-
ka, který byl natočen pro širokou kinodistribuci, ale zůstal věrný 
tvůrčím postupům nezávislé tvorby. Jedná se o experimentálně 
pojatý romantický road movie o putování mladého páru za za-
tměním Slunce. Druhým fi lmem v  červnovém programu bude 
Nenasytná Tiff any (2015) Andyho Fehu, v němž se prolíná horor 
a mysteriózní příběh s komediální rovinou a sociálním pozadím 
současné české společnosti. Pojednává o muži živícím se prode-
jem kradených předmětů, který nalezne starou videokameru se 
záznamem vedoucím k  nalezení ukrytého pokladu. Tento fi lm 
získal Cenu české fi lmové kritiky v  kategorii Objev roku a  byl 
prezentován na Mezinárodním fi lmovém festivalu v  Karlových 
Varech 2015. Projekce fi lmu Petra Marka proběhne v  pátek 
10. června 2016 ve 20:00 hod. a promítání snímku Andyho Fehu 
se uskuteční v pátek 24. června 2016 ve 20:00 hod. Obě promí-
tání budou tradičně v Loutkovém divadle Beránek v městském 
parku vedle bývalého baru Neptun. Podrobnosti a další informa-
ce k červnovému programu naleznete na klubovém plakátu.  

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň, a budeme se těšit na dal-
ší setkání ve fi lmovém klubu!

Slza

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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STŘEDA 1. 6. 2016
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž k výstavě fo-
tografi í dvou zakládajících členů Fotoklubu Příbor pana Josefa 
Dreslera a pana Františka Štěpána. Výstavu můžete zhlédnout do 
2. srpna 2016.

SOBOTA 4. 6. 2016
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých mu-
zikantů se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin na náměstí Sigmunda 
Freuda.

NEDĚLE 5. 6. 2016
Město Příbor Vás zve do městského parku na DEN DĚTÍ a RO-
DINY. Akce je pořádána ve spolupráci s LUNOU SVČ Příbor, od-
borem sociálních věcí, Městskou policií Příbor a Jednotkou Sboru 
dobrovolných hasičů Příbor. V programu od 10:00 hodin se před-
staví zájmové kroužky Luny se svými vystoupeními, budou při-
pravena soutěžní stanoviště i malování na obličej. Prezentovat se 
budou poskytovatelé sociálních služeb v Příboře, odpoví na jakou-
koli otázku z jejich oboru, z oblasti sociální a rodinné oblasti. Jed-
notka SDH Příbor předvede nové hasičské auto a prezentovat se 
bude i městská policie. Od 10 do 16 hodin můžete navštívit STRE-
ET ZONU SHOW, kde budou k vidění profesionální vystoupení 
letních extrémních sportů, jako např. Freestyle BMX, Skateboard 
a Freestyle Scooter, budete mít možnost si některé sporty na pře-
kážkách vyzkoušet, sportovní pomůcky budou zapůjčeny zdarma. 
Pro nejmenší je připravena od 14:30 hod. pohádka KAŠPÁREK 
A  JEŽIBABA, nebude chybět skákací hrad, pískohraní i  líčení 
žen a dívek. Na závěr akce určené pro celou rodinu v 16:00 ho-
din vystoupí hudební skupina SABRAGE, k oslavě pětiletého pů-
sobení na hudební scéně  pokřtila v květnu své nové CD Sbírka 
motýlů. 

SOBOTA 11. 6. a NEDĚLE 12. 6. 2016
Město Příbor se zapojilo do projektu „Víkend otevřených zahrad“. 
V neděli od 15:00 hodin v rámci programu se můžete zúčastnit ko-
mentované prohlídky Ing. Pavly Kašubové, která zpracovala pro-
jekt  současné podoby piaristické zahrady v Příboře. V 16:30 hod. 
se uskuteční swingový koncert hudebního uskupení LAM TRIO. 
Vstup zdarma.

SOBOTA 18. 6. 2016
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých mu-
zikantů se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin v piaristické zahradě.
 
SOBOTA 18. 6. 2016
Letošním organizátorem úspěšné putovní sportovně kulturní 
akce obcí Lašské brány Beskyd  LAŠSKÉ HRY je město Kopřiv-
nice. Město Příbor stejně jako předešlé roky budou ve sportovních 
disciplínách zastupovat členové zastupitelstva, zástupci příborské 
mládeže a pracovnice městského úřadu, v kulturním programu pak 
Dechový orchestr mladých pod vedením pana Ivo Lacného. Celý 
podrobný program, kde nebudou chybět soutěže představitelů obcí 
Lašské brány Beskyd a také velmi bohatý kulturní program je uve-
den na plakátě v tomto Měsíčníku. Podpořte zástupce města Pří-
bor návštěvou Lašských her v  centru Kopřivnice před Kulturním 
domem.

SOBOTA 18. 6. 2016
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, SVATOJÁNSKÉ OHNĚ
A METÁNÍ METEL
Velmi navštěvovaná a  oblíbená akce, kterou pořádá Myslivecké 
sdružení Příbor-Hájov ve spolupráci s  městem Příborem začne 
ve 14:00  hodin v  parku na nábřeží Rudoarmějců. Od 16:00  ho-
din budou připraveny ve spolupráci s Lunou, SVČ Příbor soutěže 
a hry pro děti, od 18:00 hodin k tanci a poslechu zahraje skupina 
HORNET.
Vatry se rozhoří ve 21:00 hodin, pak bude následovat házení-metá-
ní zapálených metel přes řeku Lubinu. Vstup zdarma.

ČTVRTEK 30. 6. 2016
Zveme Vás do piaristického kláštera na přednášku Oldřich Helma, 
pilot RAF (100 let od jeho narození, 75 let od jeho úmrtí), předná-
šející pan Ladislav Jerguš, začátek v 15:30 hodin. Po přednášce bude 
pro zájemce připravena komentovaná prohlídka výstavy „70. výročí 
založení Dopravního leteckého pluku a 8. stíhacího leteckého pluku 
Mošnov“. Výstava je nainstalována v Muzeu a pamětní síni S. Freu-
da v Příboře, sídlí v piaristickém klášteře. Výstavou vás provede Ja-
roslav Janečka.
Vstup zdarma.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ČERVEN 2016
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Připravujeme:

V sobotu 2. 7. od 15:00 hodin se uskuteční v městském parku Slavnostní koncert Dechového orchestru mladých Příbor k nedožitých 

80. narozeninám Ludvíka Demla, zakladatele, uměleckého vedoucího a dirigenta tohoto  orchestru. 

Spolu s námi se můžete těšit na již tradiční akci LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ III. ročník „Příborské lávky“. Uskuteční se v neděli 24. 7. 

od 13:00 hodin na koupališti v Příboře. 

Nově jsme letos na sobotu 6. 8. do krásného prostředí městského parku připravili revivalový minifestival, ve kterém se představí skupiny: 

Pangea Th e Beatles revival, Rockoví lišáci a Elvis Presley Revival Band. 

Kinematograf bratří Čadíků k nám přijede ve dnech 11. 8.-14. 8. 2016, fi lmy Sedmero krkavců, Život je život, Gangster Ka, Gangster 

Ka Afričan se budou promítat na náměstí Sigmunda Freuda.

Změna programu vyhrazena, na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!
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Přijďte si nakoupit:
vvalašské frgály,, vdolečky

byliny, čaje

vvčelí produkty

ručně vyráběné šperky

ččerstvé a uzené rybydomácí rybízové víno

ddomácí zavařeniny a hořčice

gazdovské sýry

uuzeniny ze zvěřiny

Příští termín 
farmářských trhů 

je 115.10.2016

FARMÁŘSKÉ 
TRHY   2016

ppátek k 17. června
88:00 až 116:00 hod

Náměstí Sigmunda Freuda

Město Příbor 
a

Technické služby města Příbora 
Vás zvou na

ooříšky
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KULTURNÍ PROGRAM  ČERVEN

St eda 1. ervna od 17:00 hod. 
VÝSTAVA "VZPOMÍNKA 
NA JOSEFA DRESLERA 
A FRANTIŠKA ŠT PÁNA", VERNISÁŽ 
Výstava potrvá do 2. srpna 2016. 
Galerie v radnici otev ena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, t, pá: 8:00 – 14:00 h 

Fotoklub P íbor a m sto P íbor 
Sobota 4. ervna od 9:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 

M sto P íbor 
Sobota 4. ervna od 16:00 hod. 
FREUD V FOLKLORNÍ FESTIVAL 

Spole nost Sigmunda Freuda  
Ned le 5. ervna od 8:00 hod. 
DEN D TÍ A RODINY 

M sto P íbor 
Pátek 10. ervna od 20:00 hod. 
LÁSKA SHORA 

Filmový klub p i Coworking centru v P íbo e. 
Sobota 11. a ned le 12. ervna od 8:00 hod. 
VÍKEND OTEV ENÝCH ZAHRAD 

M sto P íbor 
Sobota 11. ervna a sobota 12. ervna 
DVOUDENNÍ POCHOD - T ŠÍNSKÝCH BESKYD 
JAVOROVÝ – KAMENITÝ - KOZUBOVÁ 

Klub eských turist  P íbor  732 336 893 
Pátek 17. ervna od 8:00 hod. 
FARMÁ SKÉ TRHY  

M sto P íbor 
Sobota 18. ervna od 9:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 

M sto P íbor 
Sobota 18. ervna od 14:00 hod. 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,  
SVATOJÁNSKÉ OHN  A METÁNÍ METEL 

M sto P íbor 
Sobota 18. ervna od 19:30 hod. 
NO NÍ POCHOD KOLEM BOROVECKÝCH 
RYBNÍK  

Klub eských turist  P íbor 
tvrtek 23. ervna 16:00 hod. 

125. VÝRO Í ŠKOLY 
ZŠ P íbor, Ji ínská 

Sobota 24. ervna od 20:00 hod. 
NENASYTNÁ TIFFANY  

Filmový klub p i Coworking centru v P íbo e 
Pátek 24. ervna od 17:00 hod. 
SVATOJÁNEK 2016 
Mexický splav Pohádková hra pro všechny. 
Putování pohádkovým lesem kolem eky 
Lubiny za svatojánským pokladem. 

Luna P íbor, p. o., SV  
Sobota 25. ervna od 8:00 hod. 
P ÍBORSKÝ SOKOLŠLAP  
Rekrea ní cykloturistická akce.  

TJ Sokol P íbor 
Sobota 25. ervna od 19:00 hod. 
BENÁTSKÁ NOC  

SDH P íbor 
 
 

tvrtek 30. ervna od 15:30 hod. 
OLD ICH HELMA, PILOT RAF 
P ednáška spojená s komentovanou prohlídkou 
výstavy v Muzeu P íbor.                    M sto P íbor 
Sobota 2. ervence od 15:00 hod. 
KONCERT K NEDOŽITÝM 80. NAROZENINÁM 
LUDVÍKA DEMLA                               DOM P íbor 
Probíhající výstava do 30. srpna 
VÝSTAVA K 70. VÝRO Í ZALOŽENÍ 
DOPRAVNÍHO LETECKÉHO PLUKU  
A 8. STÍHACÍHO LETECKÉHO PLUKU 
MOŠNOV 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
 556 725 191 

Probíhající výstava do 13. zá í 
P ÍBOR V KRAJCE 
Výstava neprofesionální pali kované krajky 
s motivy m sta P íbora. Velký výstavní sál.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
 556 725 191 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denn  od pond lí do ned le 
Pátky   - Ohlédnutí  - 20 let LTV P íbor 
Soboty - po ady z archivu P íbora a Local TV. 
Ned le - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den pozd ji. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA  

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 

tvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
 556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
Odd lení pro dosp lé: 
Pond lí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod 

tvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež:  
Pond lí:  13:00 – 15:00 hod.  
Úterý, tvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
RODNÝ D M S. FREUDA V P ÍBO E 

Duben - zá í:    
Úterý až ned le:   9:00 – 17:00 hod.  

íjen – b ezen:  
Úterý až ned le:   9:00 – 16:00 hod.  

Rodný d m S. Freuda  556 722 200 
FIT CENTRUM P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, t:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po, t: 15:00 - 21:00 hod.      muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod.   ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod.   spole ná 

 739 805 227 
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ODDÍL AEROBIKU TJ P ÍBOR  
Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  d tský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

t: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvi itelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

CVI ENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOT  
ZŠ Npor. Loma – školní družina.  
Úterý: 17:30 hod. pro za áte níky. 

Ludmila Höhnová  775 084 815 
CVI ENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v P íbo e 
tvrtek: 19:00 hod.  

 http://taiji-pribor.webnode.cz 
 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Ji ínská 15, Alpisport 1. patro 
Pond lí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  

 739 657 301 
T HOTENSKÁ JÓGA S PORODNÍ ASISTENTKOU 

tvrtek: 16:00 hod.  
 739 657 301 

 
PRAVIDELNÉ AKCE 

Luna P íbor, p. o., SV  
 556 725 029 

St eda od 13:30 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Pond lí - pátek od 15:00 hod. 
STOLNÍ TENIS 
Pond lí od 18:00 hod. 
QI GONG 
Pond lí a tvrtek od 18:00 hod. 
AIKIDÓ PRO DOSP LÉ 
Pond lí od 18:30 hod. 
ZUMBA®  
Pond lí a st eda od 19:30 hod. 
TRAMPOLÍNKY I, II, III 

R. Fialová  607 953 300 
tvrtek od 19:30 hod.  

TRAMPOLÍNKY I, II, III 
L. Krausová  728 018 733 

Úterý od 17:00 hod.,  
POWER JÓGA 

P. Jeníková  603 119 174 
Úterý od 18:00 hod., st eda od 18:30 hod., 
tvrtek od 9:00 hod. 

JÓGA V DENNÍM ŽIVOT  I., II., III.  
St eda od 16:00 hod.  
DESKOVKY 
St eda od 18:00 hod.  
ORIENTÁLNÍ B IŠNÍ TANCE 
St eda od 20:00 hod.  
FLORBAL PRO DOSP LÉ  

 

Klub eských turist  P íbor po ádá ve dnech  
11. 6 - 12. 6. 2016 dvoudenní pochod  

T šínských Beskyd: 
 

JAVOROVÝ – KAMENITÝ 
 - KOZUBOVÁ 

 
 

Start: P íbor aut. stanice „Pošta“ v 746 

Za átek pochodu v 948 na aut. stanici Old ichovice „U Lanovky“ 
 
Trasa 1. den: 
 

 Old ichovice Lanovka Dolní stanice- lanovkou na Javorový vrch (960m), 
(CENA- dosp lí 60 K , d ti 40 K ) 

 Dále po žluté na turistickou chatu Ostrý (954 m n. m.) 
 Následn  po modré na tur. chatu Kamenitý (810m) – celkem 16,4 km 

(s lanovkou 12,6 km) - zde ukon ení trasy 
 ubytování pro osobu na noc 150 K  + snídan  50 K  +ve e e- dle výb ru – 

net eba objednávat, jídla mají dost   
 Ve er posezení u ohn , opékání špeká k  

  
Trasa 2. den: 
 

 Chata Kamenitý- po žluté cca 3 km na tur. chatu Kozubová (982m) a dále 
na rozhlednu Kozubová 

 Dále po zelené cca 7,4 km do Bocanovic k žel.st.  
 P íjezd do P íbora p edpokládán na 1815 

 
Vedoucí akce – Andrea Krestová 

 
Zájemci o ubytování na chat  Kamenitý do 6. 6. 2016 

 
na email: ajka.7@seznam.cz     nebo na tel.: 732 336 893 

 
Klub eských turist  P íbor po ádá v sobotu 18. ervna 2016 turistickou akci: 

 
 

NO NÍ POCHOD  
KOLEM  

BOROVECKÝCH RYBNÍK  
 

Sraz: 19:30 hod. u Sokolovny v P íbo e 

Trasa: po cyklostezce k Boroveckým rybník m, p es 

Prchalov zp t do P íbora. 

Vedoucí akce: Vladimír Bilský,  737 375 203
 v.bilsky@seznam.cz 

)

tvrtek od 18:15 hod.  
LATINO DANCE 

L. Vališová  774 553 881 
NABÍDKA TÁBOR  

LETNÍ TÁBOR HADINKA 
10. - 22. 7. 2016 / Kloko ov u Vítkova 
Info: L. Nenutilová, tel. 732 902 256. 
LETNÍ TÁBOR S KO MI 
24. 7. - 4. 8. 2016 / Kloko ov u Vítkova 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
SPORTOVNÍ TÁBOR 
12. - 21. 8. 2016 / Vítkov - Zálužné 
TVO IVÝ TÁBOR 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 
22. - 26. 8. 2016 / P íbor 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna P íbor, p. o., SV  

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 
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BAV klub  Příbor  - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58   Info@bavklubpribor.cz www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

 TAJUPLNÝ  tábor  
 v BAV klubu Příbor  
5denní stanový pobyt pro školní děti  

Termín: po 11. 7. - pá 15. 7. 2016 

 

Ubytování: ve stanech v areálu BAV klubu, k dispozici 
 budova s hernou, sálem, klubovnami,  jídelnou, zahrada, 

pingpong, ohniště, trampolína, BAZÉN, slackline. 
 

     

Cena: 1.650,-Kč  
zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pojištění, práci vedoucích 

 

Rodiče, milé děti  i letos pořádáme stanový tábor v BAV klubu, 
kde na Vás čeká pestrý program - hry, soutěže, sportovní  
a zábavné prvky, tajuplné výpravy a výlety, tanec, tvoření, 

 noční stezka odvahy a další zábava. 
Dalším zpestřením bude hra na africké DJEMBÉ bubny  

a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.  

 

www.bavklubpribor.cz

INZERCE

PRODÁM AUTO PEUGEOT 406 
A GARÁŽ NA TO N  V P ÍBO E 

 721 766 613 

Prodám RD na Prchalově. 
Cena 999 999,- Kč. 
Tel: 724 155 121.
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BETONOVÉ PLOTY

Stavíme ploty na klí

 Pletivové ploty, sva ované sít
 Betonové ploty
 Kované ploty
 Živé ploty – túje na živý plot
 Garážová vrata – www.vrata ostrava.cz

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

KKamenictví 
T o m á š   H o r  á k 

Kop ivnice 

Tel: 723 630 336 
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz 

 
Nabízí: 
 kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobk  i zví ecích 

   pomník  
 rekonstrukci stávajících pomník  

 broušení teraca a jeho impregnaci 

 sekání, pískování a opravy písma (zlato, 

   st íbro, bronz, barva) 

 veškeré betoná ské a likvida ní práce 

 prodej kompletního h bitovního 

  sortimentu, tj. vázy, lampy, fotosk í ky, 

  fotokeramika, portréty a další 

 výrobu kuchy ských desek, parapet , 

                                                                                 prah , obklad  krb , gril , schodiš  ad. 

Platby p ijímáme až po zhotovení a p edání díla! 

ZDARMA p ijedeme po telefonické dohod  sjednat Vaši zakázku       
na Váš h bitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

Využijte jarní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomník ,             
v etn  broušení starších hrob ! 

 

možnost ubytování ZDARMA

Operátor výroby, skladník, svárec, obrábec kovu, 
jerábník, elektrikár, ridic a mnoho jiných...

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

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2016!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz
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Petr Škrobánek 
Poh ební služba st. AGNES 

se sídlem v P íbo e, Freudova 118 
pod nám stím, naproti rodnému domu S. Freuda  

nabízí ob an m tyto služby: 
 

 komplexní zajišt ní poh bu  
zajistíme smute ního e níka, kn ze, smute ní ob ad v kostele, smute ní síni, domu smutku a krematoriu, 
hudbu a zp v, dechovou hudbu, varhaníka a zp va ky v kostele, zhotovení smute ního oznámení na po kání, 
v nce a kytice k poh bu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, pr vod poh ebním vozidlem, obléknutí zem elého, 
nosi e rakve a kv tin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, p evoz zem elého 
do zahrani í, vy ízení úmrtního listu, paragraf pro zam stnavatele, sjednání poh bu ve vašem byt  

 zhotovení fotoporcelánu 
ernobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho p ání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky 

 zprost edkování kamenosocha ských prací 
 prodej náhrobních dopl k  

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment) 
 prodej k estních svící a k estních roušek 

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové lou ce M stského h bitova v P íbo e 
  

Provozní doba v kancelá i 
Pond lí – pátek    8 - 12    13 - 16    

      Tel. 556 722 608, 737 629 969           Hana Londinová  
Pohotovostní služba 24 hodin denn  

Bezplatná linka   800 111 202               
www.pohrebnisluzba-agnes.cz 

  

Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Ší ka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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Grafi ka, sazba a tisk: KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek.

Tradiční prvomájový koncert se v  letošním roce konal 
1. 5. 2016 od 10:00 hodin v městském parku. To, že se jedná 
o tradiční akci dokazuje fakt, že letošní prvomájový koncert byl 
v pořadí již 42.

K poslechu hrál Dechový orchestr mladých Příbor pod 
taktovkou Iva Lacného za doprovodu tanečních vystoupení 
mažoretek všech věkových kategorií pod vedením Světlany 
Ivasivy.

Koncert trvající  hodinu a  půl nadchl všechny přítomné, 
zazněly skladby starší, ale i  úplně nové. Nekončící aplaus si 
zasloužil irský tanec – premiéra jak pro muzikanty, tak pro 
tanečnice.

S Dechovým orchestrem mladých Příbor se neloučíme na 
dlouho, již 2. 7. 2016 se můžeme těšit na koncert konaný k příle-
žitosti nedožitých 80. narozenin Ludvíka Demla.

Piaristické zahrady jindy sloužící k odpočinku a rozjímání 
se v pátek 29. 4. 2016 od 17:00 hodin proměnily v místo srazu 
čarodějnic a čarodějů. A že jich bylo…

Doslova zástupy čarodějnických bytostí si přišly do zahrad 
zasoutěžit. Čekala je 4 čarodějnická soutěžní zastavení, za jejichž 
splnění je čekala odměna v podobě čarodějnického připínáčku. 
Každý, kdo přišel v  masce, také dostal zasloužilou sladkou 
maličkost.

Kromě soutěžních zastavení se děti i dospělí mohli seznámit 
s místním řezbářem a výrobcem loutek – panem Kostelníkem 
a jeho manželkou. Loutky a divadélko si mohli sami vyzkoušet 
a  taky tomu tak bylo. Někoho okouzlila loutka čarodějnice, 

jiného zase nádherný vodník a kdo si vyzkoušel vést samotnou 
loutku tak poznal, že to není až tak jednouché, jak se na první 
pohled může zdát.

Nechybělo ani velmi oblíbené zastavení - malování na obličej. 
Kateřina Bukovjanová z  Luny Příbor, střediska volného času, 
dětem vyčarovala na obličeje nádherné strašidlácké výtvory.

A co by to byl za sraz čarodějnic, kdyby u toho nebyly tanečky. 
Hudba hrála, někdo tančil, jiný se bavil s přáteli nebo obdivoval 
krásy rozkvetlé zahrady.

Pozitivním výsledkem celého dne bylo, že žádná čarodějka 
nepřišla k úhoně, což znamená – příští rok se na sletu uvidíme 
znovu.

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

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor
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Foto: Stanislava Slováková
Fotogalerie: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.893338350776870.1073742141.360576860719691&type=3

Zprávy z obou akcí v Local TV Příbor, 21. zprávy, také na www.televize-pribor.cz.


