
I v  letošním roce byla vyhlášena soutěž 
Stavba Moravskoslezského kraje. Jednalo 
se již o X. ročník této prestižní soutěže, je-
jíž cílem je prezentace a propagace projektů 
a staveb, jakož i přiblížení nejlepších staveb-
ních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné 
veřejnosti. Každoročními vyhlašovateli této 
akce jsou Svaz podnikatelů ve  stavebnic-
tví, Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků a Obec architektů ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem. V letošním roce 
se v soutěži utkal rekordní počet přihlášených 
staveb, bylo jich celkem 51 soutěžících v pěti 
kategoriích.

Předání cen se uskutečnilo v prostorách 
Kompresorovny areálu Landek Park. Hlav-
ní cenu GRAND PRIX získala stavba, která 
vyhrála také v kategorii Stavby občanské vy-

bavenosti novostavby – BOLT TOWER, 
Nástavba vysoké pece č. 1 - Dolní oblast Vítko-
vic. Také v dalších kategoriích byly oceňovány 
stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen 
svým osobitým pojetím, ale také svým příno-
sem pro další rozvoj obcí a měst. Město Příbor 
získalo ocenění v kategorii Stavby občanské 
vybavenosti – veřejná prostranství, a to za 
Revitalizaci zahrady piaristického klášte-
ra. Stavbu přihlásila do  této soutěže firma 
NOSTA, která získala i  cenu hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje za projekt Archeopark 
Chotěbuz – 2. část. Ocenění v podobě diplomu 
byl za město Příbor převzít pracovník odboru 
investic a správy majetku pan Emil Šilar. 

Děkujeme společnosti NOSTA za přihlá-
šení stavby Revitalizace zahrad piaristického 
kláštera a propagaci města.
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MĚSTO ZÍSKALO OCENĚNÍ V SOUTĚŽI  
STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

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

•	 Z	jednání	Rady	města	Příbora
•	 Z	jednání	zastupitelstva	města
•	 Setkání	s oceněnými	žáky	příborských	

škol za školní rok 2015/2016
•	 Den	Země	2016
•	 Rozšíření	 jmelí	 a  jeho	hojný	 výskyt 

nejen	na území	města	Příbora
•	 Informace	o vybraných	dotačních	pro-

gramech	-	vodní	ekosystémy	aj.	
•	 Červenka	obecná	–	pták	roku	2016
•	 Poděkování	za	 léčení	kočičky	Zorky		

MVDr.	Petře	Bačákové	VETCENTRUM
•	 Recyklovat	je	správné	a	snadné
•	 Hledáme	staré	fotografie	Katolického	

domu	v Příboře
•	 Jak	správně	napouštět	bazén?	
•	 Zdravé	a bezpečné	léto!
•	 Školní	rok	2015/2016	v ZŠ Jičínské
•	 Projekt	EDISON	
•	 Den	dětí	
•	 Poděkování	
•	 Závěr	roku	na myslivecké	chatě
•	 Marta	Infante	v aule	Masarykova	gym-

názia
•	 Knižní	novinky	na měsíc	červenec
•	 Pasování	prvňáčků	a Den	dětí	
•	 WIFI	v městské	knihovně
•	 Výstavba	sídliště	pro	vojáky,	HISTORIE
•	 Technické	služby	informují
•	 Strážníci	zahajují	značení	jízdních	kol	

syntetickou	DNA
•	 Preventivní	 přednáška	 v Mateřské	

škole ve Skotnici
•	 FK	PRIMUS	v období	2010–2015
•	 Basketbal	se	pod	příborskými	vysoký-

mi	koši	hraje	už	65	let
•	 Experimentální	příběh	na plátně	pří-

borského	filmovém	klubu
•	 Filmový	rozhovor	s Petrem	Markem
•	 Poděkování	 za	nevšední	 zážitek	pro	

nevidomé	a slabozraké
•	 „Můj	sen	–	My	dream“	slaví	své	kulatiny
•	 Zajímavá	přednáška	v Klubu	seniorů
•	 Kulturní	okénko	na měsíc	červenec	2016
•	 Jak	oslavilo	město	Příbor	Mezinárodní	

den	dětí?	
•	 Kulturní	program	–	červenec

Foto:	archiv	Pulary	Group.	Zpráva	v	Local	TV	Příbor,	26.	zprávy,	premiéra	26.	6.	2016.
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Z	JEDNáNí	RADy	MěSTA	PříBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

36.	schůze	RM	dne	17.	května	2016	projednala	jednací	body,	z nichž	mj.	
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Uložila zveřejnit na  úřední desce MÚ záměr města odprodat v  souladu 

s ustanovením § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pozemek 
parc. č. 2933/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Příbor o výměře 
254 m2, vlastníkovi stavby bez č. p. situované na pozemcích parc. č. 2933/1 
a 2933/2 v k. ú. Příbor, za stanovených podmínek.

- Doporučila zastupitelstvu města odprodat pozemek parc. č. 2933/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Příbor o výměře 254 m2 panu <anonymizo-
váno>, bytem  <anonymizováno> za kupní cenu 200 Kč/m2. Náklady spoje-
né s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

- Uložila vedoucímu odboru bytového a nebytového fondu zajistit vyvěšení 
vlajky na budově městského úřadu dne 04.07.2016.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2016 na zabezpečení akceschopnosti JSDH Příbor v celkové 
výši 50.000 Kč.

- Schválila přidělení finančních prostředků ze  společnosti ASOMPO, a.  s.,  
na reklamu těmto společnostem:
- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, Nový Jičín, 

IČ: 00096296, č. ú.: 836801/0100, statutární zástupce: PhDr. Sylva Dvo-
řáčková, ředitelka, a kontaktní osoba PhDr. Václav Michalička, Ph.D., ve-
doucí pobočky Muzea a pamětní síně S. Freuda Příbor, ve výši 50.000 Kč 
na uspořádání muzejní školy pro seniory a setkání řezbářů,

- LUNA Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace, Dukel-
ská 1346, Příbor, IČ: 75088398, bankovní spojení: 35-7957150277/0100, 
statutární zástupce: Lenka Nenutilová, ředitelka, ve  finančním objemu 
138.160 Kč na kulturní program v rámci oslav 765 let od založení města.

- Schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a právu provést stavbu pro stavbu „Prodloužení vodovodního řadu“ na po-
zemku parc. č. 461/4, k. ú. Hájov, obec Příbor, v předloženém znění, mezi 
budoucím oprávněným panem <anonymizováno>, bytem <anonymizová-
no> a budoucím povinným městem Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu 
situace, bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady na vyhotovení geometric-
kého plánu a poplatky za vklad práva do KN ponese budoucí oprávněný.

- Schválila na základě ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 30 
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřské ško-
le Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, použití části finančních prostředků 
z rezervního fondu organizace ve výši 100.000 Kč k posílení fondu investic 
organizace v roce 2016 za účelem financování oprav zahrad mateřské školy.

- Schválila změnu plánu účetních odpisů na  rok 2016 příspěvkové organi-
zaci Mateřské škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, z původní částky 
94.200 Kč na částku 34.000 Kč.

- Schválila změnu v použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2016 
u  příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 
1370, v celkové výši 1.356.000 Kč následovně:
- na odpisy hmotného a nehmotného majetku v hlavní činnosti 34.000 Kč
- na ostatní provozní výdaje 1.322.000 Kč.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce s názvem „Úprava a nasvětlení přechodů pro chodce ve městě 
Příboře na silnicích II. a III. tříd s obousměrným provozem“.

- Uložila podat výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor bývalé škol-
ní jídelny na ulici Dukelské.

- Schválila dohodu o  ukončení nájmu nebytových prostor v  domě č.  p. 35 
na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře k datu 31.05.2016.

- Schválila smlouvu o  krátkodobém pronájmu nebytových prostor v  domě 
č. p. 35 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře od 01.06. do 27.06.2016.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy - chodník na ulici Kpt. Jaroše, 
Příbor“, kterou podala společnost SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58/31, 
742 21 Kopřivnice, IČ 25376021.

- Uložila prověřit, zda způsob a podmínky převodu nemovitostí na ul. Ma-
sarykově navrhované společností Senior domy Pohoda, a. s., jsou v souladu 
s ustanovením § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

- Schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele spol. SMMP, s. r. o., v předlo-
ženém znění.

- Zmocnila k  podpisu smlouvy o  výkonu funkce jednatele starostu města 
Ing. Bohuslava Majera.

- Rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené 
prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Obecní dům č. p. 2,3 Prchalov – sta-
vební úpravy“ je nabídka uchazeče JVAgro Morava, s. r. o., se sídlem Mezi-
říčská 2304, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm, IČ 26826411.

- Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Obecní dům č. p. 2,3 
Prchalov – stavební úpravy“ mezi městem Příbor a  společností JVAgro 
Morava, s. r. o., se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm, 
IČ  26826411 ve  znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.  2 

podkladového materiálu, za cenu 4.981.153,66 Kč včetně DPH.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce Územní studie zastavitelné plochy Z69 a navazu-
jících ploch v k. ú. Klokočov u Příbora, kterou podal Ateliér BONMOT, spol. 
s. r. o., Járy da Cimrmana 718, 779 00 Olomouc, IČ 258 70 343.

- Schválila upravenou smlouvu o dílo mezi městem Příbor a Ateliérem BON-
MOT, spol. s. r. o., Járy da Cimrmana 718, 779 00 Olomouc, IČ 258 70 343 
na  akci Územní studie zastavitelné plochy Z69 a  navazujících ploch 
v k. ú. Klokočov u Příbora, za cenu 273.510 Kč bez DPH včetně dodatku č. 1 
upravujícího rozsah předmětu díla a cenu na 205.000 Kč bez DPH.

- Doporučila zastupitelstvu města zvýšit v rámci 3. změny rozpočtu příspě-
vek města pro rok 2016 určený na Program dědictví města Příbora.

- Vzala na  vědomí informace o  stavu zařízení dětských hřišť a  sportovišť 
v Příboře k 30.04.2016.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31.03.2016 za Technické služ-
by města Příbora, příspěvková organizace. 

- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k 31.03.2016 za Technické 
služby města Příbora, příspěvková organizace.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádané Sbo-
rem dobrovolných hasičů Příbor, od 25.06.2016 od 19:00 hod. do 26.06.2016 
do 02:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Benátská noc, pořádané Sbo-
rem dobrovolných hasičů Příbor, od 30.07.2016 od 19:00 hod. do 31.07.2016 
do 02:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Den u hasičů, pořádané Sbo-
rem dobrovolných hasičů Příbor, od 27.08.2016 od 10:00 hod. do 28.08.2016 
do 01:00 hod.

- Vzala na vědomí informace o stavu pohledávek za nájmy z obecních bytů.
- Schválila ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Příbor.
- Schválila návrh na provedení rekonstrukce místnosti tančírny a přilehlého 

skladu v 2. NP Kulturního domu Příbor.
- Schválila uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, na pronájem čás-

ti pozemku parc. č. 3287/9 v k. ú. a obci Příbor o výměře cca 200 m2, panu 
<anonymizováno>, bytem <anonymizováno>, za účelem odstavení zařízení 
lunaparku, v termínu 17.05.2016 – 06.06.2016, za nájemné ve výši 3.000 Kč.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a Ing. arch. Markem Blankem 
Dolní Libchavy 279, 561 16 Libchavy na zpracování projektové dokumen-
tace stavby „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ za cenu 540.000 Kč s DPH.

- Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Příbor a Ing. arch. Mar-
kem Blankem Dolní Libchavy 279, 561 16 Libchavy na zpracování projek-
tové dokumentace stavby „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ vymezující 
předmět díla na rok 2016 na zpracování dokumentace pro územní rozhod-
nutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně inženýrské 
činnosti vedoucí k  vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a  také provedení všech potřebných průzkumných prací, zkoušek, včetně 
zaměření za celkovou cenu 280.000 Kč s DPH.

37.	 schůze	 RM	 dne	 17.	 května	 2016	 projednala	 jednací	 body,	 z  nichž	
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Schválila služební zahraniční cestu do polského města Przedborze starosto-

vi města Ing. Bohuslavu Majerovi a členům zastupitelstva města JUDr. Fran-
tišku Bergerovi, Ing. Igoru Vaňkovi, panu Valentinu Putalovi a vedoucí od-
boru kultury a cestovního ruchu Ing. Ivetě Buskové.

- Schválila uzavření knihovny z  důvodu čerpání dovolené v  termínu 
od 25.07.2016–05.08.2016.

- Schválila smlouvu o nájmu části střechy a části přístavku výtahové šachty 
nemovitosti na ul. U Tatry č. p. 1485 s firmou RIO Media, a. s.

- Schválila smlouvu s Českou spořitelnou, a. s., o právu provedení stavby v ne-
movitosti č. p. 35 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.

- Schválila na základě ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 30 
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, Technických službám města Příbora, pří-
spěvkové organizaci, Štramberská 483, Příbor převod finančních prostřed-
ků z rezervního fondu organizace ve výši 600.000 Kč k posílení investičního 
fondu organizace v roce 2016 za účelem financování nákupu malotraktoru.

- Schválila částku ve výši 40.000 Kč z výdajové části rozpočtu města Příbora 
na rok 2016, § 3635, položka – projekty všeobecně + podklady pro dotace, 
a to na zpracování projektové dokumentace na akci Přestavba části přízemí 
budovy Základní školy Příbor, Jičínská 486, za účelem vybudování učeben 
a kabinetů.

- Schválila na  základě ust. §  102 odst. 2) písm. b) zákona č.  128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 
§ 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřské 
škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, použití části finančních prostřed-
ků z rezervního fondu organizace ve výši 88.000 Kč k posílení fondu investic 
organizace v roce 2016 za účelem financování nákupu interaktivní tabule.



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

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit v  souladu s  ust. §  84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 
Zřizovací listiny Technických služeb města Příbora, příspěvkové organiza-
ce, IČ 00143651 (dle předloženého návrhu, z důvodu zvětšeného rozsahu 
svěřeného majetku organizace).

- Uložila zpracovat zadání pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Zajištění služby Senior taxi v Příboře“.

- Schválila Seniorcentru OASA, s. r. o., Domov pro seniory OASA Petřvald, 
Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald, IČ: 278 57 018, z rozpočtu města, 
paragrafu 4329, účelovou neinvestiční dotaci ve výši 12.000 Kč na sociální 
službu Domov pro seniory OASA Petřvald.   

- Schválila Slezské diakonii, IČ: 65468562, Na  Nivách 7, 737 01 Český Tě-
šín, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 5.000 Kč 
na  svoz klientů Denního stacionáře EDEN Nový Jičín, Beskydská 274, 
741 01 Nový Jičín.    

- Schválila Fondu pro opuštěné a  handicapované děti a  mládež, se sídlem 
Mořkov, Za  Sušárnou 391, IČ: 270 19  259, z  rozpočtu města, paragra-
fu 4329, finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu 8. setkání postižených 
a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.  

- Schválila Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem Pod Obo-
rou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891, pro zřízení nového baby-
boxu v Městské nemocnici v Ostravě, z  rozpočtu města, paragrafu 4329, 
finanční dar ve výši 2.000 Kč.  

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s ná-
zvem „Zastavitelná plocha Z43 – projektová dokumentace – DSP“ (doku-
mentace pro stavební povolení).

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k  veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Zastavitelná plocha Z43 – projektová dokumentace - 
DSP“.

- Doporučila ZM schválit 3. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v ná-
sledujících objemech:

Příjmy 174 802,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbo-
ra na rok 2016 o 35 105,50 tis. Kč

Výdaje 203 209,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
2. změně rozpočtu města Příbo-
ra na rok 2016 o 35 105,50 tis. Kč

Financování 28 407,00 tis. Kč což je beze změny oproti schvá-
lené 2. změně rozpočtu města 
Příbora na rok 2016

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 3. změny rozpočtu 
města Příbora na rok 2016.

- Vzala na vědomí aktuální informace k připravované bezbariérové trase měs-
ta.

- Projednala Banku projektů města Příbora pro období 2017-2020.
- Projednala Akční plán města Příbora pro léta 2017-2018.
- Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2015.
- Vzala na  vědomí informace o  průběhu zpracování nového strategického 

plánu rozvoje města Příbora.
- Rozhodla v  souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhod-

nější nabídky k veřejné zakázce „Úprava a nasvětlení přechodů pro chodce 
ve městě Příbor na silnicích II. a III. tříd s obousměrným provozem“, kterou 
podala firma SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice. 

- Doporučila ZM schválit pravidla financování činnosti osadních výborů 
města Příbora ve znění dle přílohy č. 1.

- Vzala na  vědomí informaci odboru investic a  správy majetku o  přípravě 
a způsobu projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Příbora.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit udělení ceny obce paní 
Mgr. Libuši Klaudové a panu Janu Monsportovi.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit udělení ceny čestného 
občanství in memoriam Ing. Milanu Strakošovi a Ing. Bedřichu Turkovi.

Z	JEDNáNí	ZASTUPITELSTVA	MěSTA	PříBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

14.	zasedání	ZM	dne	19.	května	2016	projednalo	jednací	body,	z nichž	
mj.	vybírám:
- Vzalo na vědomí zápis ze schůzí výborů ZM.
- Vzalo na vědomí zprávu dětského zastupitelstva včetně předložených ná-

vrhů.
- Schválilo nabytí pozemků parc. č.  3078/3, 3078/4, 3086/16, 3086/17, 

3086/20, 3086/24, 3086/26 a  3086/27 v  k. ú. a  obci Příbor do  vlastnictví 
města Příbora formou bezúplatného převodu z  majetku České republiky 
s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad. 

- Schválilo výkup pozemku parc. č. 2975/5 ostatní plocha – ostatní komunika-
ce o výměře 274 m2 v k. ú. a obci Příbor z majetku České republiky s právem 
hospodaření pro Státní pozemkový úřad do majetku města Příbora za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 16.610 Kč, dle kupní smlouvy  
v předloženém znění. Další náklady související s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Příbor. Vklad práva do katastru 
nemovitostí zajistí prodávající. 

- Uložilo zahájit s  <anonymizováno> jednání	 o  prodeji	 pozemku	 parc.	
č. 1430/7	v k.	ú.	a obci	Příbor.

- Schválilo podání žádosti o  bezúplatný převod spoluvlastnického podílu  
v rozsahu id. 3/10 pozemku parc. č. 415/25 v k. ú. Hájov z majetku České 
republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do  vlastnictví města Příbora, a  to s  výslovným zamítnutím 
úplatného převodu.

- Schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Nasvětlení přechodů pro chodce v Příboře na silnicích 
II. a III. tříd“, v předloženém znění, mezi budoucím povinným Moravsko-
slezským krajem a budoucím oprávněným městem Příbor. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu v minimální výši 1.000 Kč plus DPH 
v zákonné výši, konečná cena bude stanovena dle skutečného rozsahu.

- Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Pří-
bora za rok 2015.

- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města a  jeho 
organizací k 31.12.2015.

- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora za období 
od 01.01. do 31.12.2015 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 
38, 741 01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606.

- Projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2015 v násle-
dujících 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 souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

- Projednalo návrh řádné účetní závěrky města Příbora za rok 2015 sestavené 
k rozvahovému dni k 31.12.2015.

- Nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkla-
dů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace města Příbora.

- Schválilo řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2015 sestavenou 
k rozvahovému dni k 31.12.2015 a rozhodlo o převedení výsledku hospoda-
ření za rok 2015 ve výši 17 257 099,04 Kč na účet 432 – výsledek hospoda-
ření minulých účetních období.

- Schválilo 2. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 spočívající v pře-
sunu finančních prostředků z položky rezerva na § 3613 – Nebytové hos-
podářství, na položku stavební úpravy budovy č. p. 35 na náměstí S. Freuda 
v Příboře v následujícím rozsahu:

paragraf text částka 
rezerva - 510,00 tis. Kč

§  3613 – Nebytové 
hospodářství

Stavební úpravy budovy čp. 35 
na náměstí S.Freuda v Příboře

+ 510,00 tis. Kč

Celkem 0,00 Kč

- Schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2016 na realizaci projektu „Za poznáním historie města Pří-
bora“ ve výši 30.000 Kč. 

- Schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2016 na realizaci projektu „Hudbou k poznání krás města Pří-
bora“ ve výši 42.700 Kč.

- Schválilo znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.

- Schválilo vyřazení univerzálního hřiště na nábřeží RA v Příboře z majetku 
města dle důvodové zprávy. 

- Vzalo na vědomí předložený materiál o aktuálním stavu žádostí v  Programu 
Dědictví města Příbora pro rok 2016.

- Uložilo zahrnout v  rámci 3. změny rozpočtu města Příbora na  rok 2016 
v rozpočtové kapitole 3322 zvýšení výdajové položky určené na příspěvky 
z rozpočtu města na MPR (Program Dědictví města Příbora)  ze 150 tis. Kč 
na 500.000 Kč.

- Schválilo použití prostředků za vítězství v  soutěži Historické město roku 
2015 na financování výměny oken v budově č. p. 19 (radnice) na náměstí 
S. Freuda.

- Uložilo radě města zabezpečit přípravu a realizaci akce „Obnova oken v bu-
dově č.p. 19 na náměstí S. Freuda“.

- Schválilo podání přihlášky do výběrového řízení na spolupořadatele Národ-
ního zahájení Dnů evropského dědictví 2017.

 Zpracováno dne 19. června 2016
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KOMISE	PRO	OBČANSKÉ	ZáLEŽITOSTI

SETKáNí	S OCENěNýMI	ŽáKy	PříBORSKýCH	ŠKOL 
ZA	ŠKOLNí	ROK	2015/2016

Komise pro občanské záležitosti uspořádala, jako již tradič-
ně každý rok, setkání celkem devíti nejlepších žáků a studentů 
příborských škol. Příjemné setkání proběhlo v pondělí 13. červ-
na v 10:00 hod. v refektáři piaristického kláštera v Příboře za 
účasti zástupců jednotlivých škol – RNDr. Šárky Strakošové, 
Mgr. Jarmily Bjačkové, Mgr. Jána Drtila, pana starosty Ing. Bo-
huslava Majera a předsedkyně komise pro občanské záležitosti 
PhDr. Marie Monsportové.

Za Základní	 školu	Příbor,	 Jičínskou byli oceněni David	
Urban, jako výrazná osobnost „Školní kapely, ZŠ Příbor, Jičín-
ská“, kde od začátku jejího fungování plní roli hlavního motoru 
a spolehlivé opory týmu. Je vynikajícím kytaristou a jeho smysl 
pro humor pomáhá vytvářet příjemnou a uvolněnou atmosféru 
při všech zkouškách i na koncertech. Dalším oceněným, který 
se setkání bohužel nemohl zúčastnit, je Daniel	Marek. Daniel 
začal se „Školní kapelou, ZŠ Příbor, Jičínská“ vystupovat teprve 
před dvěma lety, ale o to s větším zápalem a nadšením pro hudbu 
se do ní zapojil. Jeho kytarové party se skvěle doplňují s výkony 
jeho týmového kolegy Davida a společně tak vytvářejí dokonale 
sehraný pár, který Školní kapelu hudebně výrazně posouvá k vyš-
ším uměleckým metám. Třetí výjimečnou osobností ZŠ Příbor, 
Jičínská je Kamila	Kocourková, ta je vynikající zpěvačkou s vý-
razným a intonačně jistým hlasovým projevem. Svým výkonem 
a nadšením dokáže strhnout své kamarádky ve sboru, dodat jim 
odvahu, inspirovat a podpořit je. Kamila také pravidelně pomá-
há s přípravou vystoupení mladších žáků na vítání občánků pod 
vedením paní učitelky Rejmanové. V tomto školním roce se také 
účastnila okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Za nejlepší žáky Základní	 školy	Npor.	Loma byli oceně-
ni Michal Slovák za úspěšnou reprezentaci školy v okresním 
kole zeměpisné olympiády, okresním kole Pythagoriády 6. tříd 
a sportovních soutěžích a v okresním kole Pythagoriády se pak 
umístil na 2. místě. Druhou žačkou je Karolína Obsadná, která 
školu úspěšně reprezentovala v okresních kolech olympiády z ja-
zyka českého, dějepisné olympiády a zeměpisné olympiády. Za 
Karolínu přišla dáreček a pamětní list převzít její babička. Tře-
tí šikovnou žákyní je Daniela	Vašková. Daniela reprezentovala 
školu v okresním kole matematické olympiády 8. tříd a v okres-
ním kole zeměpisné olympiády. 

Na	Masarykově	gymnáziu byla v tomto školním roce vy-
zdvihnuta práce Veroniky	Krčmárikové za výrazné úspěchy 
v matematických soutěžích - 2. místo v klauzurním kole soutěže 
Matematický klokan - kategorie Kadet, 2. místo v klauzurním 
kole matematické olympiády - kategorie Z8, 3. - 5. místo v klau-
zurním kole Pythagoriády pro 8. třídu, 5. - 7. místo v okresním 

kole matematické olympiády - kategorie Z8 a 3. místo v krajském 
kole týmové soutěže Náboj Junior. Dále pak za získání 5. místa 
v mezinárodní soutěži Frankofonie 2016, kterou vyhlásilo Mi-
nisterstvo zahraničních věcí spolu s  Ministerstvem školství, 
mládeže a  tělovýchovy, Francouzským institutem a  Velvysla-
nectvím Francouzské republiky v Praze, za realizaci výtvarného 
komiksu. Druhou nadanou studentkou je Jana Kolenovská, 
která byla úspěšná v  matematických a  fyzikálních soutěžích 
- 2. místo ve školním kole soutěže „Bobřík informatiky“, 3. mís-
to v klauzurním kole soutěže Matematický klokan - kategorie 
Kadet, 1. - 4. místo v okresním kole matematické olympiády - 
kategorie Z9, 5. - 6. místo v okresním kole fyzikální olympiády, 
3. místo v krajském kole týmové soutěže Náboj Junior a 14. místo 
v krajském kole fyzikální olympiády kategorie E. Trojici uzavřela 
Tereza	Gottwaldová, která byla oceněna za příkladný přístup 
ke studiu a výborné studijní výsledky, za aktivní účast a výrazné 
úspěchy v soutěžích na okresních i krajských úrovních - 4. místo 
v krajském kole Olympiády v českém jazyce, 9. místo v krajském 
kole Dějepisné soutěže, 2. místo v krajském kole a postup do me-
zinárodního finále týmové Dějepisné soutěže studentů gymnázií, 
za výjimečnou publikační činnost na www stránkách školy a za 
úspěšnou reprezentaci školy v prvním ročníku tříkolové soutě-
že nazvané „Perem studenta“, kterou vyhlásil regionální Deník 
(Čtenáři Moravskoslezského deníku se mohli před závěrečným 
třetím kolem soutěže postupně seznámit již se dvěma příspěvky 
Terezy, a to 23. února 2016 a 8. dubna 2016).

Všichni ocenění dostali z rukou pana starosty a předsedkyně 
komise pro občanské záležitosti pamětní list, flash disk a hrne-
ček s logem našeho města. Ještě jednou všem oceněným žákům 
a studentům blahopřejeme a jsme zvědaví, jaké talenty na nás 
čekají příští rok. A teď už jen příjemné prázdniny!

Bc. Ivana Bolomová, komise pro občanské záležitosti

BLAHOPřáNí
BLAHOPřEJEME	JUBILANTůM	NAROZENýM	V ČERVENCI

Ladislav Masopust
Marie Bumbalíková

Miroslav Rychtar
Anna Ovčačíková

Vladislava Machů
Annaliesa Mendeová

Jarmila Lovečková
Svatava Jalůvková

Helena Peláková
Věra Kalová

Zároveň	blahopřejeme	obyvatelům	Domova	Příbor,	kteří	slaví	tento	měsíc	své	narozeniny: 
Rostislav Bajer  Marie Bučková  Vlasta Demlová  Karla Friedlová 
Marie Konečná  Jaroslava Mohylová Jan Mikš

Omlouváme se paní Vojtěšce Holubové, jejíž významné životní jubileum jsme omylem uvedli v červnovém čísle Měsíčníku. 
Paní Holubová bude své narozeniny slavit o pár měsíců později. Děkuji za pochopení, Ivana Bolomová, matrikářka.
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Foto: Ing. Andrea Nováková

DEN	ZEMě	2016

ROZŠířENí	JMELí	A JEHO	HOJNý	VýSKyT 
NEJEN	NA úZEMí	MěSTA	PříBORA

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

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

U příležitosti letošního Dne Země připravilo město pro 
příborskou veřejnost i školní žactvo jako každým rokem ně-
kolik osvětových akcí.

Žáci základních škol měli možnost, jako už každoročně, 
navštívit stáje s chovem	koní	u Michálků, kde jsou seznamo-
vání se způsobem chovu koní a jako bonus si mohou zkusit 
zajezdit na ponících i na koních.

Pro žáky mateřských škol to byla letos návštěva statku	
s  ekologickým	zemědělstvím	u Matějů	 v Kateřinicích. 
V krásném přírodním prostředí našeho blízkého okolí děti 
viděly zblízka zemědělskou techniku, pasoucí se krávy, malou 
„domácí“ zoologickou zahradu s telátkem, oslem, kachnami, 
různými druhy slepic a králíků. Měly možnost si pohrát s koč-
kou nebo psem. Velkým a příjemným překvapením pro děti 
bylo vystoupení klauna, jehož umění mohly děti obdivovat, 
a co více, bylo jim i dovoleno si pod jeho vedením vyzkoušet 
různé žonglérské dovednosti.

30. dubna 2016 město ve spolupráci se Českou společnos-
tí ornitologickou pozvalo veřejnost na výlet do hukvaldské	
obory	k vítání	ptačího	zpěvu. Pod vedením znalého a zkuše-
ného ornitologa Jana Košťála měli zúčastnění možnost podle 
poslechu zpěvu určit zpěvné ptáky, kteří se vyskytují v Oboře 
Hukvaldy. Česká společnost ornitologická mimo jiné provádí 
také monitoring výskytu ptáků v různých lokalitách a naše 
komentovaná vycházka byla zařazena do tohoto průzkumu.

Díky ČSO se akce zúčastnili lidé nejen z  Příbora, ale 
i z okolních obcí, celkově přišlo 67 lidí, z toho 15 dětí. V oboře 
jsme prošli kolem Hradního vrchu Hukvaldy, kopce Skalka, 
vyšlapali kopec Kazničov, naslouchali ptačímu zpěvu u říčky 
Ondřejnice, potoků Brusného, Telecího, Svěceného, přechá-
zeli podél rybníka u Ondřejnice a ohrady pod Kazničovem.

Nyní si dovolujeme občany Příbora seznámit s  někte-
rými výsledky monitoringu: Podle vyhotoveného zápisu 
z pochůzky bylo pozorováno 464 ptáků - 54 druhů, kromě 
těch běžných to byli i vzácnější, jako například holub doup-
ňák, moták pochop, strakapoud malý, strakapoud prostřední, 
šoupálek krátkoprstý, krutihlav obecný, křivka obecná, lejsek 
bělokrký, morčák velký a žluna šedá.

Na území Moravskoslezského kraje, a  také v  Příboře 
a  jeho okolí, jste zajisté zaznamenali hojný výskyt list-
natých a  jehličnatých dřevin napadených jmelím. Rychlý 
nárůst plošného napadení jedinců je vysledován v průbě-
hu posledních 15 let AOPK ČR, Regionálním pracovištěm 
Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, která se touto 
problematikou intenzivně zabývá. Velmi častý výskyt jmelí 
na dřevinách lze zaregistrovat kolem silnic, kde na dřeviny 
negativně působí také stres z dopravy. Silně bývají napade-
ny solitérní stromy v krajině, staré stromy v parcích, aleje 
a doprovodné břehové porosty.   

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve 
tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm. 
Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. 
Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením 
lístků. Jmelí taxonomicky dělíme do dvou druhů1 – jmelí	list-
náčové (Viscum album L.) a jmelí	jehličnanové	(Viscum 
laxum Boiss. et Reuter), které se dělí na dva poddruhy - jme-
lí jehličnanové pravé (subsp. laxum) a jmelí	jehličnanové	
jedlové (subsp.	abietis). Jmelí je typickým poloparazitem, 

který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální 
látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně 
vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré 
stromy, ale také mladé sazenice blízkosti napadených stromů 
a může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.     

Jmelí se v přírodě rozšiřuje bobulemi, které roznášejí bo-
buložraví ptáci. Semena jmelí po pozření ptáky a po průchodu 
jejich zažívacím traktem (15-20 minut) mají lepší klíčivost. 
V tomto případě se jedná o přenos semen na kratší vzdále-
nosti. Přenos semen na větší vzdálenosti dochází v případě, 
kdy semena ulpí na zobácích či na jiných částech těl ptáků, 
a při jejich očistě semena zůstávají zachycena na větvích stro-
mů. Životní cyklus jmelí má dvě fáze. První fáze KLÍČENÍ, 
kdy rostlina žije ze svých zásob. Po ní nastupuje fáze CIZO-
PASNÁ, v rámci které se vyvíjí trs jmelí, který využívá vody 
a živiny hostitelské rostliny. V této fázi dohází k negativnímu 
působení jmelí na hostitelskou dřevinu. Důsledkem výskytu 
jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměr-
ného odnímání vody a živin dřevině, ulamování větví v místě 
trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených vět-
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ví. S tímto jsou taktéž spojeny finanční investice a technicky 
nesnadné likvidace trsů v korunách stromů s nutným opako-
váním takovýchto zásahů. 

Pro	eliminaci	výskytu	jmelí	se	mimo	jiné	doporučuje:
- hlídat první výskyt jmelí a pokusit se včasnou likvidací zpo-

malit šíření;
- podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem;
- ošetřování významných stromů i s nutností opakování zá-

sahů;
- odstraňování jmelí odborným ořezem větví s trsy jmelí; 
- v případě napadení více než 50 % objemu koruny pokáce-

ní dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry 
v parku, památné stromy).

Touto cestou se obracíme na vlastníky, kteří na svých po-
zemcích evidují dřeviny napadené jmelím, aby se z důvodu 
zmírnění šíření jmelí pokusili eliminovat jeho výskyt způ-
soby výše doporučenými. Ať už je to odstraňování prvních 
keříčků jmelí či případné pokácení dřeviny silně napadené 
tímto poloparazitem. Při odborných ořezech nebo při káce-
ní postupujte, prosím, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná 
ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat 
paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor rozvoje města, 
tel.: 556 455 421, novakova@pribor-mesto.cz . 

Odborný ořez jmelí na  dřevinách ve  vlastnictví města 
Příbora zajišťuje MÚ Příbor každoročně a na vybraných vý-
znamných dřevinách opakovaně. Z  důvodu expanzivního 
výskytu jmelí v posledních letech se i po zajištění odborné-
ho ošetření dřevin spojeného s odstraněním jmelí nepodařilo 
v některých případech výskyt jmelí snížit a je nutné přistoupit 
k pokácení stromů. Tímto případem je např. plánována ob-
nova aleje (pokácení stávajících lip a výsadba dřevin nových) 
podél zdi u  starého hřbitova v  Příboře. Jak v  létech před-
cházejících, tak i nadále bude snahou MÚ Příbora postupně 
pokračovat v odborných ořezech dřevin zaměřených mimo 
jiné také na odstranění jmelí z korun stromů. 

Článek byl zpracován na základě odborných podkladů, 
které MÚ Příbor, odboru rozvoje města, ochotně poskytla je-
jich autorka Ing. Eva Mračanská, dendroložka AOPK ČR, která 
se v rámci své odborné činnosti problematikou poloparazi-
tického jmelí zabývá. AOPK ČR mimo jiné také spolupracuje 
s vysokými školami či praktiky a společně se snaží najít způ-
sob zpomalení šíření jmelí. 

Článek publikován se souhlasem Ing. Evy Mračanské, 
AOPK ČR, Správa Ostrava. 

Literatura:
Ing. Eva Mračanská: Rozšiřování jmelí na území Moravsko-
slezského kraje, 2012 
1 Josef Dostál a kol.: Nová květena ČSSR 1, Academia Praha, 1989

INFORMACE	O VyBRANýCH	DOTAČNíCH	PROGRAMECH 
-	VODNí	EKOSySTÉMy,	ZLEPŠENí	RETENČNí	SCHOPNOSTI	KRAJINy	

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

Na realizaci opatření v  přírodě a  krajině  České republi-
ky uvolňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 
zemědělství několik miliard korun každý rok. Výběr z progra-
mů, které se týkají podpory přirozených funkcí krajiny, zlep-
šení retenční schopnosti krajiny, přirozené funkce vodních 
toků nebo adaptační opatření zmírňující dopady klimatické 
změny vodních, lesních i mimolesních ekosystémů apod., je-
jichž žadatelé mohou být převážně fyzické osoby, uvádíme 
níže v  textu. Rozsáhlejší a  podrobnější soupis nabízených 
programů, rozsah jejich opatření s vymezením okruhu žada-
telů naleznete na http://www.dotace.nature.cz/voda.html.

•	Podpora	obnovy	přirozených	funkcí	krajiny
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POP-
FK) je národní dotační program MŽP podporující investiční 
i neinvestiční záměry,   realizované jako adaptační opatření 
zmírňující dopady klimatické změny na  vodní ekosystémy. 
Na  jednoleté i  víceleté realizace je poskytována dotace až 
do výše 100 % celkových nákladů akce. V rámci programu 
se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

POPFK	(115	164)	-  Břehové	porosty	–	zakládání,	obno-
va	a údržba
Zakládání a obnova břehových porostů jako součást revita-
lizačních opatření vedoucí ke zlepšování přirozené funkce 
vodních toků
Výše	podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
územní	vymezení: celé území ČR
Žadatel:	fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěš-
né organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, orga-
nizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Podporované	 činnosti:	 náklady na  doprovodné výsadby 
dřevin související s realizací opatření, náklady na přípravu 
akce a výkup pozemků související s přípravou akce.
Termín	pro	podání	žádostí: pro stavební akce v průběhu 
celého roku a pro ostatní od 1. 3. do 30. 9. běžného roku.

Břehové porosty podporují ekologické, rekreační a  do 
značné míry též vodohospodářské funkce vodních toků. 
Snahou krajinotvorných programů je podporovat zejména 
podél potoků a řek v nezastavěných nivách břehové a dopro-
vodné porosty přírodě blízkého charakteru. V rámci progra-
mů  MŽP  je podporována výsadba v  místech, kde dlouho-
době chybí porost původních dřevin. Z programu OP ŽP je 
možné financovat i obnovu stávajícího porostu, ale podmín-
kou je zajištění údržby vysázených dřevin po 10 let. 

Cílem je snížení odnosu splavenin z  povodí a  snížení 
úživnosti rybníků realizací protierozních opatření, dopl-
něním břehových porostů a odstraněním sedimentů ze dna 
nádrží.

POPFK	(115	164)	-	Obnova	migrační	prostupnosti	vod-
ních	toků
Zprůchodnění migrační překážky (odstraněním nebo vý-
stavbou rybího přechodu), které je součástí revitaliza-
ce vodního toku
Výše	podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
územní	vymezení: celé území ČR
Žadatel:	fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěš-
né organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, orga-
nizační složky státu, státní organizace a státní podniky
Podporované	činnosti:	náklady na stavební práce, náklady 
na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opat-
ření, náklady na přípravu akce a výkup pozemků související 
s přípravou akce.
Termín	pro	podání	žádostí: pro stavební akce v průběhu 
celého roku a pro ostatní od 1. 3. do 30. 9. běžného roku.

POPFK	(115	164)	-	Obnova,	rekonstrukce	nebo	výstav-
ba	malých	vodních	nádrží
Výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží příro-
dě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnos-
ti krajiny a podpory biodiverzity
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Výše	podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
územní	vymezení: celé území ČR
Žadatel:	fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěš-
né organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, orga-
nizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Podporované	činnosti:	náklady na stavební práce (výstav-
ba, revitalizace, rozčlenění litorálního pásma, tvorba ostro-
vů, odbahnění, rekonstrukce, oprava a výstavba souvisejících 
technických objektů apod.), vyřezání náletových dřevin, ná-
klady na doprovodné výsadby dřevin související s  realizací 
opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků souvi-
sející s přípravou akce. Pro záměry do 1 mil. Kč.
Termín	pro	podání	žádostí:  v průběhu celého roku. 

POPFK	(115	164)	-	Odbahňování	rybníků
Výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží příro-
dě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnos-
ti krajiny a podpory biodiverzity
Výše	podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
územní	vymezení: celé území ČR
Žadatel:	fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěš-
né organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, orga-
nizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Podporované	činnosti:	náklady na stavební práce (výstav-
ba, revitalizace, rozčlenění litorálního pásma, tvorba ostro-
vů, odbahnění, rekonstrukce, oprava a výstavba souvisejících 
technických objektů apod.), vyřezání náletových dřevin, ná-
klady na doprovodné výsadby dřevin související s  realizací 
opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků souvi-
sející s přípravou akce. Pro záměry do 1 mil. Kč.
Termín	pro	podání	žádostí: pro stavební akce v průběhu 
celého roku a pro ostatní od 1. 3. do 30. 9. běžného roku.

POPFK	 (115	 164)	 -	 Revitalizace	 odvodněných	 ploch	 -	
tůně,	mokřady,	rašeliniště
Obnova nebo tvorba mokřadů, tůní, rašelinišť a  jiných 
drobných vodních ploch
Výše	podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
územní	vymezení: celé území ČR
Žadatel:	fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěš-
né organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, orga-
nizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Podporované	 činnosti:	náklady na  obnovení stávajících, 
nebo vytvoření nových mokřadů, rašelinišť, tůní a  jiných 
drobných vodních ploch, náklady na přípravu akce a výkup 
pozemků související s přípravou akce.
Termín	pro	podání	žádostí: pro stavební akce v průběhu 
celého roku a pro ostatní od 1. 3. do 30. 9. běžného roku.
 
POPFK	(115	164)	-	Revitalizace	vodních	toků
Zlepšování přirozené funkce vodních toků včetně obnovy 
jejich migrační prostupnosti a revitalizace nivy
Výše	podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
územní	vymezení: celé území ČR
Žadatel:	fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěš-
né organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, orga-
nizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Podporované	 činnosti:	náklady na  stavební práce (likvi-
dace nevhodného opevnění, zasypání regulovaného koryta, 
vytvoření nového přírodě blízkého koryta, podélné a příčné 
rozčlenění koryta apod.), náklady na doprovodné výsadby 
dřevin související s realizací opatření a náklady na přípravu 
akce a výkup pozemků související s přípravou akce.
Termín	pro	podání	žádostí: pro stavební akce v průběhu 
celého roku a pro ostatní od 1. 3. do 30. 9. běžného roku. 

Se svými dotazy na možnosti financování z Podprogramu 
115 164 se můžete obrátit na Regionální pracoviště Správu 
CHKO POODŘÍ, tel.: 596 133 673.

•	Programu	péče	o krajinu	 	 -	Podprogram	pro	zlepšo-
vání dochovaného přírodního a  krajinného prostředí 
(SMěRNICE	MŽP	č. 1/2015	pro	poskytování	finančních	
prostředků	 v  rámci	 Programu	 péče	 o  krajinu	 v  letech	
2015	–	2017)

Podprogram	pro	zlepšování	dochovaného	přírodní-
ho	a krajinného	prostředí	(PPK	–	volná	krajina)	v rám-
ci	Programu	péče	o krajinu	(PPK)	slouží	pro	zajištění	
drobného	managementu	 a  dalších	 drobných	neinves-
tičních	 jednoletých	 opatření.	 řízení	 a  garanci	 pro-
gramu	 zajišťuje	Ministerstvo	 životního	 prostředí	 ČR	
(MŽP ČR) a jeho realizací je pověřena Agentura ochrany 
přírody a  krajiny ČR (AOPK ČR) prostřednictvím svých 
krajských středisek. Po stanovení rozpočtu na  daný rok 
vyhlásí ministerstvo první výzvu k  předkládání žádostí 
o  poskytnutí finančních prostředků. Výzva je zveřejně-
na na  internetových stránkách ministerstva a  Agentu-
ry ochrany přírody a  krajiny České republiky nejpozději 
v termínu do 28. 2. aktuálního roku s  lhůtou pro podání 
žádostí 30 dní. V případě, že nedojde k úplnému rozdělení 
finančních prostředků jednotlivých podprogramů v rám-
ci žádostí schválených v  první výzvě, je vyhlášena dru-
há výzva k  předkládání žádostí o  poskytnutí finančních 
prostředků (je možno vyhlásit výzvu pouze pro vybrané 
podprogramy), a to na internetových stránkách minister-
stva a  Agentury ochrany přírody a  krajiny České repub-
liky, a  to nejpozději v  termínu do 30. 6. aktuálního roku 
s  lhůtou pro podávání žádostí 30 dní. Jednotlivá krajská 
střediska posuzují všechny přijaté žádosti pro území své 
působnosti a  následně doporučí opatření vhodná k  rea-
lizaci.  AOPK ČR vydá  žadateli  Rozhodnutí o  poskytnutí 
finančních prostředků, nebo žádost zamítne. Žadatel ob-
drží písemné vyrozumění včetně zdůvodnění (v případě 
zamítnutí žádosti). 

PPK	(volná	krajina)	-	Břehové	porosty	-	zakládání,	ob-
nova	a údržba
Popis:  zakládání a obnova břehových porostů z geneticky 
původních druhů v zájmu ochrany přírody v místech, kde 
dlouhodobě neexistuje břehový porost původních druhů 
dřevin
Výše	podpory: až 100%
územní	vymezení:	celé území ČR mimo zvláště chráněná 
území 
Žadatel:	organizační složka státu, fyzická nebo právnická 
osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem 
k  pozemkům. Z  pověření vlastníka či nájemce pozemku 
může být žadatelem o  finanční prostředky i  jiná fyzická 
nebo právnická osoba.
Podporované	 činnosti:	 náklady na  výsadbu liniových, 
skupinových a plošných porostů a solitérních dřevin na po-
zemcích nacházejících se mimo les, kácení dřevin není 
uznatelným nákladem.

PPK	(volná	krajina)	-	Revitalizace	odvodněných	ploch	-	
tůně,	mokřady,	rašeliniště
Popis:	tvorba tůní, mokřadů, rašelinišť a  jiných drobných 
vodních ploch
Výše	podpory: až 100%
územní	vymezení:	celé území ČR mimo zvláště chráněná 
území.
Žadatel:	organizační složka státu, fyzická nebo právnická 
osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem 
k  pozemkům. Z  pověření vlastníka či nájemce pozemku 
může být žadatelem o  finanční prostředky i  jiná fyzická 
nebo právnická osoba.
Podporované	činnosti:	náklady na vytváření a prohlubo-
vání tůní, mokřadů a drobných vodních ploch a další.
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ČERVENKA	OBECNá	–	PTáK	ROKU	2016

PODěKOVáNí	ZA	LÉČENí	KOČIČKy	ZORKy		 
MVDr.	PETřE	BAČáKOVÉ	VETCENTRUM	PříBOR

V únoru tohoto roku Česká společnost orni-
tologická vyhlásila ptákem roku 2016 červenku 
obecnou. Upozorňuje tak na skutečnost, že i běž-
ným a  široce rozšířeným druhům může hrozit 
nebezpečí — například prosklené zastávky hro-
madné dopravy.

„Ptákem roku se nemusí stát jen vzácný 
a  ohrožený druh. I  červenka, která patří mezi 
15 nejběžnějších ptáků Česka, nám poskytne 
dostatek prostoru pro poznávání přírodních 
tajemství i  pro zamyšlení, co všechno bychom 
mohli ve svém okolí změnit k lepšímu,“ říká Zde-
něk Vermouzek, ředitel ČSO.

Červenky jsou docela nenápadní ptáčci veli-
kosti vrabce. Všímavý pozorovatel je ale nalezne 
takřka všude. Melancholický zpěv červenky mů-
žeme slyšet ze stinných lesů, zarostlých břehů řek 
i z městských parků nebo z udržovaných zahrad. 
Podmínkou pro zdárný život tohoto sympatic-
kého ptáčka je jen trocha hustšího porostu a křoví v okolí.

Na pohled vypadají červenky něžně, ale jsou to velcí rvá-
či. Dokonce každá desátá dospělá červenka končí svůj život 
na následky soubojů. A boje nejsou jen výsadou samečků. 
Kromě doby hnízdění má každá červenka, bez ohledu na po-
hlaví, své vlastní teritorium, které urputně brání před všemi 
příslušníky svého druhu a často i před ostatními ptáky. Jako 
signál k útoku přitom slouží právě červená náprsenka pro-
tivníka.

V prostředí měst a vesnic, které červenky obývají spolu 
s námi, se vyskytuje řada nástrah. Snad každý se již setkal 

s drobným ptáčkem zabitým o skleněnou výplň velkého okna 
nebo o protihlukovou stěnu. 

Jako reakci na množící se skleněné plochy spouští Česká 
společnost ornitologická kampaň Bezpečné zastávky. Po-
mocí jednoduchého webového dotazníku, ke kterému se lze 
připojit i z mobilu přímo na ulici (zastavky.birdlife.cz), může 
kdokoli ohodnotit nebezpečnost zastávky ve svém okolí.

Zdroj:	oficiální	webové	stránky	 
České	společnosti	ornitologické(http://www.cso.cz/)

Červenka	obecná	na fotce	Jiřího	Sedláčka

Chci poděkovat  touto cestou za velmi nádherný, jak profesionální, tak empatický přistup, pro nás ve velmi těžké 
chvíli při umírání naší kočičky Zorky. Pani doktorka je perfektní diagnostička  s velikou láskou ke zvířátkům. Člověk 
na správném místě. Zvířata miluje a  rozumí jim.

Byli jsme s kočičkou na kapačkách i v sobotu, a přesto, že je pracovní doba do 10:00 hod., paní doktorka ošetřila 
všechna zvířátka a my odcházeli ve 12:00 hod. Respektovala naše přání, že počkáme, aby odešla sama.

V neděli odešla ráno, netrápila se  a odešla krásně  v den Boží. Paní doktorka udělala jak pro kočičku, tak pro nás 
svým lidským přístupem mnoho. Patří veliký dík, jak paní doktorce, sestřičce s ní pracující a celému kolektivu Vetcentra.

Přeji jim mnoho, mnoho lásky a krásných chvil  v jejich  záslužné práci.
S láskou Jarmila Poklová.

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

Ve věci možnosti financování z  PPK (Podprogram péče 
o krajinu) můžete kontaktovat Regionální pracoviště Sprá-
vu CHKO POODŘÍ, tel.: 596  133  673. Popř. bližší infor-
mace naleznete také na  webových stránkách AOPK ČR:  
http://www.ochranaprirody.cz/ .

• Program	MZe	129	130	 -	Podpora	obnova,	odbahnění	
a rekonstrukce	rybníků	a výstavby	vodních	nádrží
Obnova a výstavba nádrží, rekonstrukce, podpora odbahně-
ní, řešení havarijních stavů, řešení povodňových škod. Pro-
gram 129 130 slouží k úhradě výdajů na obnovu, odbahně-
ní a  rekonstrukci nádrží podle §  102 zákona č.  254/2001 
Sb. (vodního zákona). Podpora slouží především k  obnově 
a rekonstrukci technických objektů, které nejsou v souladu 
s  normami a  ohrožují tak bezpečnost vodního díla, k  od-
bahnění nejvíce zanesených rybníků a vodních nádrží (o ka-
tastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva převyšuje moc-

nost sedimentu 40 cm) a k výstavbě nových nádrží k ochraně 
před povodněmi a suchem.
Výše	dotace: zatím není známa
Žadatelé: fyzické a právnické osoby zapsané v evidenci ze-
mědělského podnikatele, zaměřené na chov ryb
Podporované	činnosti: obnova a výstavba nádrží (rybníků) 
včetně soustav: rekonstrukce (hráz, výpustná zařízení, bez-
pečnostní přeliv), podpora odbahnění, řešení havarijních 
stavů, řešení povodňových škod.

Podrobnosti	k tomuto	programu,	vč.	základních	náleži-
tostí	žádostí	a podmínek	podpory	budou	aktualizovány	
po	úplném	schválení	programu	a vypsání	aktuálních	vý-
zev. 
Předpokládaný	termín	konec	1.	poloviny	roku	2016.

Zdroj: http://www.dotace.nature.cz/voda.html
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RECyKLOVAT	JE	NEJEN	SPRáVNÉ, 
ALE	TAKÉ	SNADNÉ	

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice 
systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to 
stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma 
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na  místa odběru s  tím, že budou 
řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a  recyklaci 
elektroodpadu, už vytvořil na  13 000 míst zpětného odběru. Jejich pro-
střednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů 
o hmotnosti více než 245 000 tun. 

Dosloužilo	 i  vám	doma	některé	 elektrozařízení?	Nevyhazujte je 
do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude 
odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě 
nových spotřebičů.

Sběrná	místa,	kam	můžete	vysloužilá	elektrozařízení	odložit:
- Sběrné	dvory	měst	a obcí	– 

na  nich můžete spotřebiče 
odevzdat bez ohledu na mís-
to bydliště. 

- Prodejny	elektro	– prodejci 
jsou povinni převzít staré 
spotřebiče při nákupu nové-
ho zboží systémem „kus za 
kus“. Podle novely zákona, 
která začala platit na sklonku 
roku 2014, musejí obchody 
s prodejní plochou větší než 
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centime-
trů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.  

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci pro-
jektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. 
Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten pro-
jde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí. 

- Dobrovolní	hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 
hasičských sborů po celé republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat 
svoz	nebezpečného	odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení. 

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za 
odevzdaný spotřebič získat dárek – například v  podobě slevy na  vstup-
ném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky  
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete 
vždy aktuální informace.

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

m
yslím

eekologicky

Odevzdejte 
nefunkční zářivku 

ZDARMA 
do sběrné nádoby

 EKOLAMP ve sběrných 
dvorech, úřadech 

a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

HLEDáME	STARÉ	FOTOGRAFIE	
KATOLICKÉHO	DOMU	V PříBOřE

V souvislosti s  otevřením Kultur-
ního domu připravuje odbor kultury 
ve  spolupráci s  Local TV a  s  kronikář-
kou města výstavu fotografií Katolického 
domu, dnes Kulturního domu. Fotogra-
fií je ale v archivu města a v redakci LTV 
málo. Proto vás prosíme, máte-li ve svých 
domácích archivech jakékoli snímky in-
teriéru 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
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ZDRAVÉ	A BEZPEČNÉ	LÉTO!

Opět jsou tady prázdniny a s nimi spousta volného času pro 
děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, 
je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a také sobě) připomněli  
pravidla, jak se chovat  nejen v přírodě, ale i doma.

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vy-
hrazeném tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného 

větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně 

pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo se-

děli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná py-

rotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit 

se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž 

na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou  do blíz-
kosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech 
pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., 

kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění 
v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k neče-
kanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. 
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti 
důrazně varovat.

Velkou letní nástrahou je i koupání  na řekách a různých pří-
rodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku 
a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázd-
ninových tragédií.

Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají 
na děti různé nástrahy. Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí 
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé 
chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporá-
ky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům 
a experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu z domu 
nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče 
(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou 
zavřená okna  a že jsou  uzavřeny všechny vodovodní kohoutky. 

Tento výčet  možných nebezpečí, která číhají na  naše děti 
o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úpl-
ný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se 
jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebez-
pečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní 
léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

Ing. Vladimír Pavelka,  dispečer Technických služeb města Příbora

INFORMACE

JAK	SPRáVNě	NAPOUŠTěT	BAZÉN? 
ZDLOUHAVě	Z VODOVODU,	NEBO	POHODLNě	Z CISTERNy?

Co	je	nutné	dodržovat,	aby	byl	zaručen	odpovídající	výsle-
dek	při	napouštění	domácího	bazénu	a neomezili	jste	sousedy	
při	odběru	pitné	vody

Ostrava,	25.	5.2016	–	Místo	napouš-
tění	domácího	bazénu	z vodovodní	 sítě	
si	můžou	 lidé	nechat	dovézt	vodu	auto-
cisternou	 společnosti	 Severomoravské	
vodovody	a kanalizace	Ostrava	až	domů.	
Celý	proces	pak	bude	výrazně	 rychlejší	

a nijak	se	nedotkne	okolních	odběratelů.	Opatrnost	je	na místě	
také	v případě	napouštění	bazénu	ze studny.	Je	vhodné	si	ne-
chat	provést	rozbor	v laboratoři,	zda	je	voda	ke	koupání	vhodná.	

Léto je za dveřmi a nejen děti se těší na koupání v domácích 
bazénech. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika 
evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech a vesnicích 
dále přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby 
se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody, nebo předešli 
problémům ve vodovodní síti?

„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množ-
ství odběratelů v  dané lokalitě napouštět prostřednictvím své 
přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný 
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru ze sítě může totiž dojít 
k nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou 
rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování 
usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého 
okolí. Zároveň mohou tyto nárazové odběry způsobit pokles tlaku 
vody. To se negativně projeví na vodovodních přípojkách ostatních 
odběratelů, které tím de facto můžete omezit v  jejich požadova-
ném odběru ze  sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK 
Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika 
základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klid-
ně několik dnů a ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc 
ve všední den.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší 
a pohodlnější řešení, než bazén napou-
štět z vodovodní sítě. Tím je objednávka 
dovozu vody autocisternou společnosti 
SmVaK. Lidé se vyhnou všem nepříjem-
nostem, které by mohly nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak 
omezovat své sousedy v odběrech pitné vody ze sítě,“ vysvětluje Koníř. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny 
se mohou obrátit na zákaznická centra společnosti SmVaK Ostrava, 
kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky 
a ceně dle parametrů bazénu. Kontaktní informace jsou k nalezení 
na internetových stránkách www.smvak.cz 

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén 
ze své studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované labo-
ratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Více informací lze 
nalézt například na internetových stránkách společnosti Aqualia 
infraestructuras inženýring (www.ai-inzenyring.cz), která se roz-
bory kvality vody zabývá.

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota 
pH nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat i bakteriální znečiš-
tění, které by mohlo být příčinou kožních či zažívacích problémů. 
V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými pro-
středky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy, které 
jsou ve vodě přítomné. To má za následek nejen tvorbu vodního ka-
mene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu 
vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestacturas 
inženýring Lucie Chlebková.

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
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I školní rok 2015/2016 patřil mezi úspěšné. Žáci vybojovali:
•	 1.	místo	v krajské	soutěži	školních	časopisů,
•	 1.	místo	v krajské	soutěži	„O	Helpíkův	pohár	2016“,
•	 1.	místo	v okresním	finále	v basketbalu	dívek	D	IV,
•	 3.	místo	v mezinárodní	výtvarné	soutěži	„Můj	sen“,
•	 2.	místo	v okresním	finále	v basketbalu	dívek	D	III,
•	 2.	místo	v okresním	finále	v basketbalu	chlapci	H	IV,
•	 3.	místo	v okresním	kole	štafetového	poháru,
•	 1.	místo	OF	Florbal	Cup	2015,
•	 Dominik	Seibert	se	umístil	na 2.	místě	mezi	vzpěrači	na Me-

zinárodních sportovních hrách v Turecku ve vzpírání žáků 
v Turecku.

Škola	uspořádala	tyto	akce:
•	 výstava	výrobků	z odpadních	materiálů	u příležitosti	Dne	

Země na prostranství před školou,
•	 exkurze	v rámci	Dne	Země	(farma	p.	Michálka,	čištění	od-

padních vod, exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích, 
terénní exkurze v přírodní rezervaci Kotvice),

•	 „Vánoční	kolébání“,	„Restaurant	Day“	–	vystoupení	na veřej-
nosti školní kapely,

•	 vystoupení	žáků	na akcích	města	(vánoční	a velikonoční	jar-
mark, zdobení vánočních stromků),

•	 velikonoční	jarmark	s kulturním	programem	pro	veřejnost	
– den otevřených dveří,

•	 veřejné	kulturní	vystoupení	žáků	k 125.	výročí	založení	školy	
v městském parku, 

•	 charitativní	 akce	 „Srdce	 pro	Adama“,	 charitativní	 sbírky:	
Český den proti rakovině,

•	 výjezd	40	žáků	a 6	pedagogů	do Anglie,	 studijní	pobyty	5	
pedagogů v Rakousku, na Maltě a ve Finsku,

•	 lyžování	se	Skisněhulkou	v Palkovicích	pro	žáky	1.	stupně,	
lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně,

•	 maškarní	bál	pro	žáky	1.	–	4.	tříd,
•	 4	čísla	školního	časopisu	Připínáček,
•	 celoškolní	 týdenní	 projekt	EDISON	 (zahraniční	 studenti),	

celoškolní projekt GLOBAL SCHOOLS, 4 celotýdenní roční-
kové projekty, dvoudenní celoškolní projekt Ochrana člověka 
za mimořádných okolností, Den Země, Cesta za Karlem IV.,

•	 halloweenská	soutěž,	dýňový	den,
•	 soutěž	Jak	si	představuješ	Ježíška,
•	 putování	s Olafem,
•	 akce	pro	děti	z MŠ	a 1.	a2.	tříd	„Za	pokladem	lesního	skřít-

ka“, „Škola nanečisto“ pro MŠ Hájov,
•	 tvořivé	dílny	pro	děti	a rodiče	ve ŠD	(podzimní	výtvarná	díl-

na, výroba adventních věnců, vánoční dílna),
•	 Drakiáda	ve školní	družině,	Mikulášská	nadílka,	sportovní	

odpoledne, celodružinový projekt „Hravě jez zdravě“, vyná-
šení zimy do řeky Lubiny, Den Země v družině,

•	 8	besed	se	školním	psychologem	o nebezpečí	šikany	a užívá-
ní návykových látek, o rizicích kouření i užívání návykových 
látek, bezpečí na internetu,

•	 2	programy	vítání	nových	občánků	města	Příbora,
•	 spolupráce	 na  organizaci	mezinárodní	 výtvarné	 soutěže	

„Freudův sen“,
•	 adaptační	pobyt	pro	žáky	šestých	tříd,
•	 preventivní	výchovná	činnost	v oblasti	požární	ochrany	–	

Hasík,
•	 dopravní	výchova	–	besedy	na téma	bezpečí	na silnici	s Měst-

skou policií Příbor,
•	 branný	závod	s Městskou	policií	Příbor,
•	 čas	proměn,	na startu	mužnosti	a prevence	HIV	s členkou	

PM promotion, s. r. o.,
•	 účast	v projektu	Zdravá	pětka,
•	 spolupráce	s Mysliveckým	sdružením	Příbor	–	akce	Ochra-

na přírody a myslivost,
•	 exkurze	Výlov	Boroveckých	rybníků,
•	 dějepisná	exkurze	Štramberk	pro	žáky	6.	a 7.	tříd,	
•	 zapojení	do projektu	Recyklohraní,	Les	ve škole	–	Tereza,
•	 soutěž	ve sběru	starého	papíru,	soutěž	v třídění	odpadu	ve tří-

dách,
•	 společenský	ples	pro	přátele	školy.

Škola	získala	a uskutečnila	tyto	projekty:
•	 Bezplatná	výuka	českého	jazyka	přizpůsobená	potřebám	žáků	
 - cizinců z třetích zemí 14 550,- Kč.
•	 Výzva	č. 56	MŠMT	(výjezdy	do zahraničí,	čtenářské	dílny)	

942 105,- Kč.

Škola vytvořila podmínky v  letošním školním roce pro 
praxi 8 studentů Ostravské univerzity, Střední umělecké školy 
v Ostravě, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palacké-
ho v Olomouci a nadačního fondu Rytmus.

Pracovníkům naší školy děkujeme za celoroční náročnou 
práci, především za přípravu a realizaci výše uvedených akcí, 
které mnohdy uskutečnili nad rámec svých pracovních po-
vinností.

Poděkování za spolupráci a  finanční podporu školy patří 
zřizovateli, Spolku rodičů při ZŠ Příbor Jičínské a sponzorům, 
jejichž přičiněním se vylepšuje vybavenost školy a daří se or-
ganizovat akce.

Všem přejeme krásnou dovolenou a bezpečné prázdniny!

V letošním roce opět stejně jako v předešlých pěti letech proběhl na naší škole celo-
týdenní  projekt EDISON. Tentokrát jsme uvítali studenty z Hong Kongu, Singapuru,  
Kyrgyzstánu, Indie a Gruzie. Ve svých zajímavých prezentacích seznámili studenty se 
zeměpisnými fakty,  kulturou svých zemí, zvyky a  jinými zajímavostmi. Žáci třetích 
až devátých ročníků si prohloubili své znalosti a procvičili své jazykové dovednosti. 

Děkuji celému organizačnímu týmu, který sestával z žáků 9. ročníků, za ochotu 
a pomoc po dobu celého projektu.  Zvláštní poděkování patří hostitelským rodinám, 
konkrétně pí. uč. M. Holubové a rodině Debefové. 

za vedení základní školy Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Mgr. Markéta Simperová, ZŠ Jičínská

JAK	PROBíHAL	ŠKOLNí	ROK	2015/2016	V ZŠ	JIČíNSKÉ

PROJEKT	EDISON	JIŽ	POPáTÉ	NA NAŠí	ŠKOLE

ZE	ŠKOL
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Education.	Drive.	Internacionality.	Students.	Opportunity.	Network.
V tomto školním roce (od 5. 6. do 12. 6.2016) se naše škola ZŠ Npor. Loma Pří-

bor opět zapojila do projektu EDISON. Projekt funguje pod záštitou Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem tohoto projektu je především podpora 
mezikulturního vzdělávání na středních a základních školách

Pro letošní rok nám organizátoři mezinárodní studentské organizace AIESEC 
vybrali stážisty s  těchto zajímavých míst: Hong Kong, Gruzie, Indie, Singapur, 
Kyrgyzstán. 

Tito mladí lidé studující na  vysokých školách představili v  rámci projektu 
EDISON našim dětem svou zemi, kulturu, tradice, hráli hry, vedli s dětmi diskuse, 
a to vše v anglickém jazyce. Děti měly jedinečnou možnost zažít zajímavý multi-
kulturní týden a v přátelské atmosféře vyvolané zahraničními stážisty se mohly 
dozvědět mnohem více o kultuře dané země, architektuře staveb, populárních jíd-
lech nebo tradičních tancích. Mohly obdivovat krásu přírody, nebo srovnávat život 
dětí v daných zemí.  

Přínosem projektu bylo nejen získávání informací, ale také podpora mezi-
kulturního vzdělávání, rozšíření všeobecného přehledu o rozdílech mezi národy 
a kulturami a samozřejmě rozvoj jazykových kompetencí.

Co	je	to	AIESEC?	
AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která pomáhá mladým lidem se 

rozvíjet, poskytuje jim praxi formou členství nebo zahraničních stáží. Organizace 
pomáhá studentům po celém světě (120 zemí) již od roku 1948.

Poděkování	hostitelským	rodinám
Jménem naší školy děkujeme všem hostitelským rodinám, které tím, že ubytova-

ly naše zahraniční stážisty, pomohly naší škole zrealizovat celý multikulturní projekt a zároveň se staly součástí krásné myšlenky 
šíření tolerance, porozumění a soužití české společnosti s různými kulturami a národy.  Zároveň byly příkladem všem dětem a li-
dem, jak je důležité nebát se odlišného, a přispěly tak ke snížení kulturních a rasových rozdílů v naší civilizaci. 

Dne 3. 6. 2016 se na naší škole, 
ZŠ Npor. Loma, uskutečnila tradič-
ní akce - Den dětí.  Po loňské pauze, 
kdy byla škola zasypána lešením 
z  důvodu rekonstrukce, se děti 
všech ročníků znovu sešly ve velké 
tělocvičně, aby společně s  učite-
li oslavily svůj svátek. Akce byla 
zahájena v  8:00. Školní prostory 
tentokrát nesloužily k učení a zisku 
známek, ale ke sbírání papírových 
penízků, které byly odměnou za 
správně splněnou dovednost či 
úkol, a za které si pak žáci mohli koupit nejen něco dobrého k snědku, ale i řadu krásných předmětů a pomůcek. Do akce byli 
zapojeni také rodiče, kteří buď pomáhali na jednotlivých stanovištích, nebo přispěli věcnými dary či napečenými dobrotami.  
Z ohlasů a radosti dětí lze vyvodit, že se akce vydařila, a doufáme, že ve stejném duchu oslavíme Den dětí i v příštím školním roce.  

Děti si mohly prohlédnout i závodní vůz TATRA pana Tomečka, který s ním přijel na školní hřiště.
Děkujeme všem zúčastněným rodičům a zástupcům školské rady, kteří se podíleli na průběhu akce.

Oslavy Dne dětí pro žáky naší školy naplánoval Spolek rodičů a přátel 
školy na pátek 3. 6. 2016. Pro děti si připravila program na školním hřišti 
Podbeskydská agentura, která děti bavila v dvouhodinovém programu pl-
ném  kouzel, soutěží a tance. Děti získávaly krásné ceny nejen za soutěže, ale 
také v tombole. Všichni oslavenci si zaskákali i na skákacím hradu a domů 
si odnášeli nejen nafukovací balónky, ale i nové zážitky. Pro děti i  rodiče 
bylo připraveno občerstvení (grilované klobásky, špekáčky a jiné dobroty).  

Oslavy Dne dětí se velice vydařily i díky počasí, které se umoudřilo a pro-
slunilo celou akci. Jediný déšť, který jsme zažili, byl déšť bonbónů a ten děti 
velice přivítaly. Děkujeme všem dětem a rodičům za účast a také učitelům 
za pomoc v průběhu celé akce.

Mgr. Jitka Lednická, koordinátor projektu, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Petra Urbanová,  ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Hana Žárská

PROJEKT	EDISON	V	ZŠ	NPOR.	LOMA

DEN	DěTí	V	ZŠ	NPOR.	LOMA

DEN	DěTí	V	ZŠ	JIČíNSKÉ
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Dne 31. 5. 2016 jsme na žádost paní ředitelky Jordánkové z MŠ Pio- 
nýrů uspořádali pro jejich svěřence Den dětí. Žáci devátých tříd ZŠ 
Npor. Loma Příbor za pomoci některých spolužáků z osmého roční-
ku připravili pro malé školáčky sportovní a dovednostní disciplíny, za 
jejichž splnění dostávali malí závodníci razítka na kartičku, kterou ob-
drželi před začátkem soutěžení. Celé jejich snažení pak paní učitelky 
ze školky vyhodnotily a malé sportovce odměnily. Sladkou pochvalu 
dostali i naši žáci, kteří byli u stanovišť, nebo se věnovali skupinkám 
dětí. A že to bylo mnohdy náročné. Pro všechny to však byla zábava 
a pro naše žáky také nová zkušenost.

Foto:	Nela	Šimíčková	a Dalibor	Čechovič,	ZŠ	Npor.	Loma	Příbor

Hlas vybroušený jako diamant se 
mocně odrážel od  stěn školní auly. 
K našemu sluchu si čisté, skvostné tóny 
cestu ladně protancovaly jako rajská 
hudba, jako zpěv Sirén, jejichž svůdné 
melodie lákaly námořníky do smrtících 
pastí. Na rozdíl od nebohých námořní-
ků jsme ale my nebyli lapeni do léčky 
mořské. V nejniternějších koutech své 
duše jsme totiž pociťovali nenadálé, la-
hodné opojení blaženosti.

Emocemi nabitý zpěv Marty Infante, 
vynikající španělské mezzosopranist-
ky, která se studentům Masarykova gymnázia Příbor představila 
v aule školy 9. května 2016, nás ani na chvíli těšit nepřestal, ba 
naopak – s přibývajícími písněmi nás vystoupení této okouz-
lující operní divy čím dál tím více ohromovalo. Ať už jsme měli 
příležitost radovat se z rozpustilých skladeb španělského hudeb-

ního skladatele Manuela  de Fally nebo 
rozjímat u dramatických nápěvků Leo-
še Janáčka, koncert postupně gradoval, 
a tak si i sebenáročnější posluchač mohl 
přijít na své. Nesmím opomenout zna-
menitého klavíristu Jorgeho Robainu, 
který pěvkyni zdatně sekundoval. Spo-
lečně tvořili dokonale harmonickou 
dvojici. V  samotném závěru koncertu 
nás ale čekalo největší překvapení. To, 
že tato úžasná zpěvačka mluví výbor-
ně česky, protože studovala v Ostravě, 
to jsme ještě pochopili. Co nás ale na-

prosto uchvátilo, byla její neuvěřitelná skromnost, přátelskost 
a přirozenost. Finální beseda se nesla v srdečném duchu a na veš-
keré dotazy Marta odpovídala se svým půvabným akcentem zcela 
upřímně. Se zájemci se dokonce ochotně a s radostí vyfotila, a nám 
se tak uchovala krásná památka na mimořádný hudební zážitek. 

Sotva uběhl první červnový týden, klikatá cesta směřují-
cí od Příbora ke Kopřivnici zadem přes tzv. Paseky se zaplnila 
malými postavičkami dětí z MŠ Švermova a jejich rodiči. Cíl 
cesty byl jasný: tradiční červnové setkání na myslivecké chatě.

Však už bylo před dřevěnou stavbou na  kraji lesa pěkně 
rušno. V  čele s  paní učitelkami nám děti předvedly taneček 
lesních zvířátek, a pak jsme už s bodovací kartičkou vyrazili 
do lesa za „koblížkovým dobrodružstvím“! Na několika stano-
vištích děti šikovně splnily různé úkoly a odměnou jim v cíli 
byl sladký koblížek. A ještě se ani nestihly umýt pusy od cukru 
a marmelády, už se čile napichovaly špekáčky a zabírala nejlepší 
místečka u táboráku. Se svým více či méně očerněným buřtí-
kem v bříšku se pak děti rozběhly po areálu chaty a my jsme 
měli čas na příjemné povídání s ostatními rodiči i učitelkami.

Na toto každoroční symbolické zakončení školního roku 
se vždy velmi těšíme, jak my rodiče, tak i děti. A  touto cestou 

děkujeme paním učitelkám za přípravu a zájem nejen o děti, 
ale o jejich širší rodinu. A dík patří i provozovatelům chaty za 
její zpřístupnění a také sladké odměny pro děti. Celé to příjem-
né odpoledne by asi nebylo úplné, kdyby se kombinace koblihu 
a špekáčku neproložila lízátkem a nezapila malinovkou!

Dovoluji si tímto poděkovat vedení Masarykova gymnázia 
a všem těm, kdo se podíleli na krásné závěrečné akci – předává-
ní maturitních vysvědčení. Tento akt nebývá zvykem na každé 
střední škole, a tak jsem velmi ráda, že na té naší ano. Chvíle, 
které jsme jako pyšní rodiče prožívali spolu se svými dětmi, 
budou zajisté patřit k těm, na které se nezapomíná. Prostředí 
majestátné auly, libé tóny Gaudeamu, něžné hlasy zpívajících 

studentek, či příjemné proslovy udělaly z pátečního odpoledne 
životní zážitek. Ještě jednou, mnohokrát děkujeme.

Za rodiče dnes už bývalých studentů V. Strnadová
----------------------------

Na předávání maturitních vysvědčení chodíme téměř každý rok a je to sku-
tečně vždy moc pěkný zážitek pro všechny. Tentokrát jsme se byli podívat 

na 4. B. Reportáž uvádíme  ve 26. zpravodajství Local TV Příbor, premiéra 
26. 6., poté na www.televize-pribor.cz. I. Nedomová 

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

T. Gottwaldová, sexta

Martina Čermáková, rodič z MŠ Švermova

DEN	DěTí	PRO	MŠ	PIONýRů

MARTA	INFANTE	V AULE	MASARyKOVA	GyMNáZIA

ZáVěR	ROKU	NA	MySLIVECKÉ	CHATě

PODěKOVáNí	
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MěSTSKá	KNIHOVNA	PříBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNí	NOVINKy	NA MěSíC	ČERVENEC

Finská autorka Minna-Liisa Gabriela Lindgrenová napsala dru-
hý díl z humorné detektivní série odehrávající se v domově důchodců 
Podzimní háj s názvem	Babičky:	na útěku. Život v domově důchodců 
se proměnil v učiněné peklo. Začala rekonstrukce. Ohlušující rámus, 
díry ve zdech a jako bonus mobilní toaleta. Více než devadesátileté 
stařenky Siiri, Irma a Anna-Liisa vyráží znovu do akce. Přestěhují se 
do společného bytu a vedle otázek na téma paliativní medicíny a eu-
tanazie zaměří svou pozornost i na podezřelou rekonstrukci.

Stopy v krvi je genealogický thriller britského spisovatele Steva 
Robinsona. Jefferson Tayte je muž bez minulosti. Nemá policejní 
odznak ani licenci soukromého detektiva. Je to špičkový genealog, 
který zarputile pátrá v rodových liniích. Právě on je pověřen, aby 
zjistil, co se stalo s rodinou Fairbornových, která před dvěma sty 
lety beze stopy zmizela. Tayte netuší, že bude kráčet po půdě na-
sáklé krví a že případ, kterého se ujal, může být jeho poslední…

Dvanáct osudů žen propojila Radka Třeštíková ve svém no-
vém románu Bábovky. Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého 
muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které jí on vy-
práví, nebo proč má její sestra tak špatný vztah se svojí dcerou? Jak 
se cítí patnáctiletá holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? 
Emotivní příběhy se navzájem prolínají, jeden vede ke druhému, 
a k celé řadě zajímavých rozuzlení.

Angličan Tom Rob Smith vydal komorní rodinný psycho-
thriller Farma. Tento poutavý román odhaluje intimní detaily 

ze života a ukazuje při tom, jak mohou být skryty nejen před ci-
zími lidmi, ale i před těmi nejbližšími. Daniel je přesvědčen, že 
jeho movití rodiče si po odchodu z  Londýna užívají klidný dů-
chod na odlehlé farmě v matčině rodném Švédsku. Ale pak mu 
jednoho dne zatelefonuje otec, že jeho matka není v pořádku, že 
vidí hrozné věci…

Hrozba	patriotů je název dalšího napínavého románu Steva 
Berryho. Co by se stalo, kdyby vyšlo najevo, že výběr daní je v USA 
nelegální? Že ústavní dodatek, který dává vládě oprávnění vyža-
dovat od občanů část jejich příjmů, nebyl nikdy řádně ratifikován? 
S takovýmto tvrzením přišel jistý neplatič daní. Ve Státech má teď 
horkou půdu pod nohama a utíká do Evropy, kde se má sejít s bý-
valým úředníkem ministerstva financí. Ten má u sebe listiny, které 
mají dokázat správnost jeho tvrzení. o ty má však zájem i zavržený 
syn severokorejského diktátora, který má s dokumenty své vlastní 
plány. Zpravodajská služba Magellan Billet opět povolává do akce 
zkušeného agenta Cottona Malonea. 

Anonymní vypravěč a hlavní hrdina románu Haruki Mura-
kamiho Hon na ovci si žije poklidně v Tokiu a spoluvlastní malou 
reklamní agenturu. Život mu pomalu míjí pod rukama a on toho 
od něj už ani moc nečeká. Stačí však, aby jejich firma otiskla v re-
klamním letáku nevinnou fotografii krajinky s ovcemi, a hrdina se 
ocitá na nechtěné iniciační pouti kamsi do „srdce temnoty“ sou-
časného Japonska.

Den dětí s knihovnou se konal v úterý 31. května 2016 
v piaristické zahradě. Děti závodily ve štafetách a hrály hry, 
které prověřily jejich rychlost a postřeh. Na závěr hledaly 
v zahradě zprávu, dostaly malý dárek a pak utíkaly s rodiči 
nebo prarodiči domů před deštěm.

8. června 2016 proběhlo slavnostní pasování prvňáčků 
na čtenáře. Žáky prvních tříd ze Základní školy Jičínské při-
vítaly v piaristické zahradě princezna Abeceda a čarodějnice 
Dvojtečka z Království Písmen. Děti jim musely předvést, že 

znají písmena, abecedu, umí slabikovat a pěkně se chovat ke 
knihám. Touto akcí se naše knihovna a škola zapojila do pro-
jektu na  podporu čtenářské gramotnosti Už	 jsem	čtenář	
–	Knížka	pro	prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR. Odměnou za absolvování projektu 
je pro děti prvních tříd knížka pro prvňáčka, původní česká 
novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účast-
níky projektu. V tomto školním roce je to kniha spisovatelky 
Kláry Smolíkové Knihožrouti s ilustracemi Báry Buchalové. 

Vlastníte notebook nebo jiné zařízení podporující WI-FI připojení? Tak neváhejte a připojte se. V naší knihovně jsme 
spustili novou službu bezdrátového připojení k internetu. Název sítě je WIFI knihovna, pracovnice knihovny na požá-
dání sdělí heslo. Tato služba je vhodná například pro návštěvníky města, kteří potřebují přístup k internetu, ale také pro 
studenty a další, kteří upřednostní práci se svým mobilním zařízením. 

PASOVáNí	PRVňáČKů	A DEN	DěTí	

WIFI	V MěSTSKÉ	KNIHOVNě

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor
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Z HISTORIE

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

PROMěNA	PříBORA	ANEB	VýSTAVBA	SíDLIŠTě	PRO	VOJáKy	
Příbor	a vojáci	patří	k sobě	60	let	

V současné době je v Muzeu Novojičínska, v příborské pobočce 
k vidění výstava, která se věnuje dvěma leteckým plukům - 1. do-
pravnímu pluku a 8. stíhacího pluku. Oba sídlily v Mošnově a oba 
byly velmi úzce spjaty s Příborem.  Jakmile se začalo budovat letiště 
v Mošnově v roce 1956 a začalo se uvažovat o přemístění pluků na se-
ver Moravy, bylo jasné, že nově příchozí bude nutné někam umístit 
- někde je ubytovat. 

V kronice Příbora v roce 1956 Antonín Sattek napsal:  „...Největší 
péče byla věnována zajištění výstavby nového sídliště v Příboře. 
V roce 1956 byli občané ve dvou besedách podrobně informováni 
a seznámeni s plánem výstavby sídliště....za tím účelem byla vysta-
vena maketa (plastická mapa města) po celý srpen, takže ji zhléd-
la větší polovina občanstva města.“  Na besedách tehdy předseda 
Městského národního výboru v Příboře Jan Friedl vysvětloval, že 
nové sídliště se bude stavět ve třech etapách. Poslední etapa měla 
být ukončena 30. 6. 1962. Počítalo se s nákladem 136 milionů Kčs 
a s tím, že domy pro vojáky - v kronice se píše - pro nové občany 
města - uhradí z převážné části ministerstvo národní obrany a jeho 
podřízené složky. Maketu nového sídliště si v roce 1956 prohlédli 
i náměstek ministra národní obrany a sám ministr. Oba usoudili 
a potvrdili, že pozemky jsou vhodnější než pozemky v obci Butovi-
cích, cituji pana kronikáře „...kterážto obec velmi usilovala o získání 
staveb“. Příbor „vyhrál“ - dá-li se to tak říct.

 A ještě jedna věta z kroniky roku 1956: „Největších úspěchem 
místního výboru strany bylo definitivní zajištění výstavby nového sídli-
ště, což velmi změní charakter města a smýšlení obyvatelstva přílivem 
nových lidí do našeho města.“

Jak tehdy před 60 lety lidé smýšleli, ale hlavně, jak se stavělo, jak 
dlouho se stavělo, kolik bytů se postavilo, kdy přišly první „nové“ ro-
diny, myšleno rodiny vojáků, do Příbora a kam se nastěhovaly, kam se 
nastěhovali lidé z dřevěných domků v ulicích Komenského, Nádražní 
aj., jak mizela pivovarská zahrada, co o mizejícím starém Příboře napsal 
J. Švábenický, kolik dětí nastoupilo do nové školy na novém - dnes 
říkáme starém sídlišti a další a další, se dovíte v příštím čísle Měsíčníku. 

K napsání článku mě přivedla reakce mladých lidí, kteří netuší, 
proč máme v Příboře letadlo MIG 15 - dnes Regionální památník 
letectva  a už vůbec netuší, že město bývalo plné vojáků. A právě kvůli 
nim - nově příchozím se stavělo celé sídliště, včetně školy, zdravotního 
střediska, kotelny, měnilo se zásobování obchodů, prodlužovala se 
pracovní doma městského národního výboru a jiné. 

Dnes si prohlédněte fotografie z archivu města Příbora a z ar-
chivu Muzea Novojičínska, p. o.

Zajděte se také podívat na výstavu do Muzea Příbor. Výstavu 
připravili muzejníci ve spolupráci se Svazem letců ČR, pobočným 
spolkem plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor. Bude k vidění 
do konce srpna 2016. 

Roky 1958–59, Frenštátská ulice, nová silnice, vpravo zbytky statku 
p. Gillara v bývalé Pivovarní ulici

Roky 1959–1960, Frenštátská ulice, nová silnice pod sněhem, ulici - je 
z kopce,děti využívaly k sáňkování

Stavba „devítiletky“  - později ZDŠ Dukelské, výstavba začala v dubnu 
1959, předpokládám, že zde jde o rok 1960 

 
V roce 1962 kronikář napsal - „...v prostoru bývalé pivovarské  zahrady 
se dokončovala výstavba činžáků na svahu a začalo se po obou stranách 
nové betonky bývalé Pivovarské uličky se stavbou dvou družstevních soli-
terů...“ , solitery se stavěly - díváte-li se na fotografii - pak vpravo.
Příště více.
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TECHNICKÉ	SLUŽBy	INFORMUJí

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

na sběrném dvoře TS města Příbora

Použitý
olej ze smažení a fritování doneste na sběrný
dvůr v uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

Odevzdání je BEZPLATNÉ
na ul. Štramberská, č.p. 483

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

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

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 

 červenec - říjen 2016 

 
DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

červenec 

28. 6. - 7. 7. 

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

7. 7. - 12. 7. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

srpen 

26. 7. - 2. 8. 

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

2. 8. - 9. 8. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

23. 8. - 30. 8. 

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

září 

30. 8. - 6. 9. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

20. 9. - 27. 9. 

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

říjen 27. 9. - 4. 10. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

   
Do kontejneru lze odkládat trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí.  
Do kontejnerů je zakázáno ukládat větve! Bude-li v kontejneru 
jiný než výše uvedený odpad, bude tato služba pro občany zrušena. 
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na 
mobil 731 674 984, zajistíme jeho výměnu. 
      
Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner 
přistaven před budovou Technických služeb města Příbora 
a od dubna do listopadu je otevřena kompostárna Točna v Příboře 
v níže uvedených otevíracích hodinách. 
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Provoz 

kompostárny  
dny v týdnu otevírací hodiny 

Po od 8.00 do 18.00 hodin 
Út, st, pá od 7.00 do 15.00 hodin 

Čt od 7.00 do 18.00 hodin 
So od 7.00 do 14.00 hodin 

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

kompostárny  
dny v týdnu otevírací hodiny 

Po od 8.00 do 18.00 hodin 
Út, st, pá od 7.00 do 15.00 hodin 

Čt od 7.00 do 18.00 hodin 
So od 7.00 do 14.00 hodin 

Kontaktní osoba Kompostárna: p. Deml, 602 590 186 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
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Městská policie Příbor za finanční podpory Ministerstva vnitra 
ČR, naváže od 7.	července		2016 na značení a evidenci jízdních kol, 
které bylo započato v roce 2014. 

Forenzním značením jízdních kol prostřednictvím syntetic-
ké DNA rozumíme, že jízdní kolo je na několika místech označeno 
speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které 
v sobě nesou jedinečný kód. Roztok usychá asi 25 - 30 minut, poté 
je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Je-
jich vyhledávání se na  jízdním kole provádí pod UV světlem, kde 
mikrotečky světélkují. Vlastní kód se na mikrotečce přečte speciál- 
ním zvětšovacím zařízením.

Takto označené jízdní kolo se následně zaregistruje do databá-
ze Městské policie Příbor, Registru identifikačního značení, ale i do 
celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje pa-
chatele od krádeže jízdního kola, popřípadě zjednodušuje pátrání po 
odcizeném jízdním kole. 

Značení	jízdních	kol	budou	provádět	strážníci	na služebně	
Městské	policie	Příbor,	a to	od 7.	července	2016,	vždy	každý	čtvr-
tek	od 08:00	do 11:00	(poslední	kolo	bude	přijato	v 10:30	hod.)	
a od	13:00	do 16:00	hod.	(poslední	kolo	bude	přijato	v 15:30	hod.).	
I v	 letošním	roce	 je	vytvořen	pořadník,	do kterého	se	zájemci	
o označení	 jízdního	kola	 již	mohou	předem	hlásit	 telefonicky	
na tel.	čísle	556	455	404,	nebo	osobně	na služebně	MP	Příbor.	

Pro evidenci jízdních kol je zapotřebí mít kolo čisté, vzít si občan-
ský průkaz a doklad o nabytí kola. Pokud doklad již nemáte, vypíšete 
na místě čestné prohlášení.

Další informace o značení jízdních kol naleznete na webových 
stránkách města Příbora. 

STRáŽNíCI	OD MěSíCE	ČERVENCE	
ZAHAJUJí	ZNAČENí	JíZDNíCH	KOL	

SyNTETICKOU	DNA
Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor 

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, 
ping-pong, 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

Myslivecký spolek Příbor I. 
 

vás srdečně zve na  
 

MYSLIVECKÝ 
LETNÍ VEČER 

  

  který se uskuteční 
  
 

 v sobotu 16. července 
 od 16:00 h  

 

na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“. 
 
 

K poslechu a tanci hraje skupina 
„SUNAR“. 

 

Bohaté občerstvení  
zajištěno. 

 

PRVNÍ CENA SRNEC 
 

Koncem měsíce května strážníci Městské policie Příbor navštívili 
děti v Mateřské škole ve Skotnici. Přednášky se zúčastnilo přibližně 20 
dětí. Strážníci dětem přiblížili svou práci, za pomoci obrázků dětem 
představili různé nebezpečné situace, na které by mohly během hry 
nebo cesty do školky narazit. Děti hádaly, co je na obrázcích špatně, 
proč a jak by situaci vyřešily ony. Připomněly si tak, že nesmí ote-
vírat cizím lidem, hrát si se zápalkami, co mají dělat, když zazvoní 
na zvonek cizí člověk, co dělat při setkání s cizím a agresivním psem. 
Dětem byly také vysvětleny základy bezpečnosti silničního provozu, 
přičemž důraz byl kladen na chování a pohyb dětí na pozemní ko-
munikaci, zejména přecházení přes přechody pro chodce. Děti byly 
za svoji pozornost odměněny drobnými dárečky a na úplný závěr si 
mohly prohlédnout služební vozidlo a jeho vybavení.  

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor

PREVENTIVNí	PřEDNáŠKA	
V MATEřSKÉ	ŠKOLCE	VE SKOTNICI

MěSTSKá	POLICIE	PříBOR
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Změna	názvu	klubu	2011	a právní	formy	
	Začátkem roku 2011 došlo k  transformaci fotbalového oddílu 

TJ TATRA Příbor na nové občanské sdružení FK PRIMUS Příbor.
	Došlo ke změně všech registrací a vzniku nového loga.
	Oddíl se zaměřil převážně na podporu a výchovu mládeže.
	U družstva dospělých je v plánu vybudovat nový perspektivní tým 

z vlastních odchovanců.

Starší	přípravka:
	V sezóně 2010–2011 došlo k založení dalšího družstva mládeže, 

a to nejmladšími členy PŘÍPRAVKY (děti ve věku 5–9 let)
	Bylo zapotřebí pořídit vhodné branky, protože se hraje 

na  specifickém rozměru hřiště a  specifickém rozměrů branek 
(musí	být	hlavně	bezpečné	a přenosné).

Sportovní	výsledky	PříPRAVKy	
v okresních	soutěžích:
2010–2011 2. místo z 8 účastníků soutěže
2011–2012 6. místo z 9 účastníků soutěže
2012–2013 5. místo z 8 účastníků soutěže
2013–2014 1. místo z 9 účastníků soutěže
2014–2015 1. místo z 7 účastníků soutěže
2015–2016 děti byly přeřazeny do starší  
 věkové kategorie žáci

Žáci:
	Velice úspěšné družstvo. 
	Mimo standardní soutěže se účastní 

několika turnajů jak letních, tak i  zimních, které se konají 
v tělocvičnách.

	Družstvo žáků každým rokem doplňují děti z fotbalového klubu 
Skotnice, se kterým úzce spolupracujeme.

Sportovní	výsledky	ŽáKů	 
v okresních	soutěžích:
2010–2011 2. místo z 12 účastníků soutěže
2011–2012 2. místo z 10 účastníků soutěže
2012–2013 5. místo z 11 účastníků soutěže 
2013–2014 2. místo z 8 účastníků soutěže
2014–2015 1. místo z 10 účastníků soutěže
2015–2016 10. místo z 12 účastníků soutěže

Dospělí:
	Nejvíce se měnící družstvo za celou dobu 

našeho působení.
	Průměrem nejmladší družstvo v okresních soutěžích.
	Pozitivem je zapojení většího počtů hráčů dospělých do běžného 

chodu klubu, jako např. trenéři žáků, brigády při údržbě areálu 
a hrací plochy apod.

Sportovní	výsledky	DOSPěLýCH	
v okresních	soutěžích:
2010–2011   7. místo z 14 účastníků soutěže
2011–2012 11. místo z 14 účastníků soutěže
2012–2013 12. místo z 14 účastníků soutěže 
 – sestup do nižší soutěže v rámci  
 okresu
2013–2014 1. místo z 10 účastníků soutěže  
 – postup do vyšší soutěže v rámci  
 okresu

2014–2015 6. místo z 14 účastníků soutěže
2015–2016 13. místo z 14 účastníků soutěže

Aktivity,	mimosoutěžní	utkání:
	Každoroční letní soustředění ŽÁKŮ.
	Každoroční zimní výlet ŽÁKŮ na Javorník.
	Každoroční pořádání zimních halových 

turnajů mládeže v  Příboře a  pravidelná 
účast na zimních turnajích v kraji.

	Každoroční zimní tréninková příprava družstva dospělých.
	Organizace a provozování největšího městského amatérského 

turnaje  ligy v malé kopané. 

Investice – vybavení za období 2010–2015
	Nákup sad dresů v  bílé a  modré kombinaci pro družstva 

DOSPĚLÝCH a ŽÁKŮ. Žlutá kombinace 
pro STARŠÍ PŘÍPRAVKU.

	Pořízení nové zahradní sekačky.
	Oprava kompletního systému topení 

v šatnách a společenské místnosti.
	Stržení drátěného plotu za brankou 

na škvárovém hřišti, vyčištění, upravení 
celého prostoru pro instalaci dětského 
pískoviště a houpaček pro děti.

	Pořízení klubových teplákových souprav 
pro družstvo dospělých.

	Nákup tréninkových míčů a pomůcek pro 
družstva ŽÁKŮ a  STARŠÍ PŘÍPRAVKY.

	Nákup dvou párů přenosných a bezpečných fotbalových branek 
menších rozměr pro družstva ŽÁKŮ a STARŠÍ PŘÍPRAVKY. 

	Pořízení kontejneru na skladování posekané trávy.
	Kompletní rekonstrukce topení v budovách na hřišti.

	Kompletní rekonstrukce koupelny včetně 
veškerého vybavení v rozsahu cca 60 tisíc 
korun.

	Výměna oken a dveří v areálu v rozsahu 
cca 190 tisíc korun.

	Pořízení jídelních stolů a židlí ve  spole-
čenské místnosti v  rozsahu cca 45 tisíc  
korun.

Plány	do budoucna:
	Stabilizace hráčského kádru u družstva 

dospělých.
	Větší tlak na výsledky u družstva dospělých.
	Nábor většího počtu dětí do mládežnických kategorií.

	Rozšíření počtu trenérů pro družstva žáků 
a jejich vzdělání v odborných trenérských 
kurzech.

	Pořízení jednoduché světelné tabule se 
zobrazením skóre a časem.

	Podpora našich nejmladších členů, 
kterých je v  současné době v  kategorii 
před-přípravky v  řádu 30 dětí ve  věku 
4-6 let, se kterými pracují 3 trenéři.

Foto: archiv FK Primus Příbor

ZE	SPORTU

FK	PRIMUS	PříBOR,	O.	S.	-	ČINNOST	V OBDOBí	2010	-	2015
David Hejtmánek, FK Primus Příbor
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Půlkulaté jubileum si v sobotu 25. června na školním hři-
šti Základní školy Npor. Loma připomněli členové i příznivci 
Basketbalového klubu Příbor. Ten letos slaví 65 let od svého 
vzniku. 

Své umění na  Dni plném basketbalu ukázali všem pří-
tomným v  hlavním programu oslav jak nejmenší členové 
basketbalové přípravky, tak ti nejzkušenější hráči a hráčky, 
hrající ligové soutěže. „Klub košíkové v Příboře vznikl záslu-
hou profesora místního gymnázia Jaroslava Oblídala v roce 
1951,“ připomněl už velmi dávnou historii současný prezi-
dent klubu Jiří Slaný. 

V příborském klubu zahájilo svou úspěšnou kariéru hned 
několik později ligových či reprezentačních basketbalistů: On-
dřej Sýkora si zahrál ligu v Česku i Německu, Jiří Černošek 
to dotáhl jak do české ligy, kde oblékal dres Brna, tak do re-
prezentace. No a chlubit se můžeme také tím, že v Příboře 
započal svou skvělou kariéru i nejlepší český basketbalista 
současnosti Jan Veselý. 

Ligu okusily také Kateřina Konvičková, Michaela Dlou-
há, sestry Fieberovy, Eva Koďousková, Jana Rosíková, Jana 
Nenutilová či sestra Jana Veselého Hana. „Až do roku 1988 
přitom klub fungoval jako čistě mužský oddíl. Několik poku-
sů o vytvoření ženského týmu se sice v průběhu více jak třicet 
let uskutečnily, založit dívčí tým, který zasáhl do soutěžních 
utkání, se ale nedařilo. Povedlo se to až v roce 1988, kdy se 
trénování ujal Břetislav Večeřa. Hned v  následující sezóně 
jeho svěřenkyně obsadily 3. místo v kraji v kategorii starších 
žaček,“ uvedl Slaný.

V současné době dosahuje ženská část oddílu větších úspě-
chů. Ženy hrají už několik sezón ve druhé lize a letos se jim 
dokonce podařilo postoupit do finálové skupiny. Premiérový 
rok v juniorské lize mají za sebou i basketbalistky kategorie 
U19. S konečným 10. místem a sestupem ale trenérka Micha-
ela Drtilová spokojená nebyla. „Cílem týmu bylo udržet se, 
což se ale nepovedlo. Přihlásily jsme se proto znovu do kva-
lifikace o ligu, a protože zájemců bylo jen sedm, budeme ji 
hrát i příští rok,“ řekla Drtilová.

Mezi muži a chlapci letos zářili především starší žáci U15, 
kteří prošli svou soutěží bez porážky a stali se Moravskoslez-

skými přeborníky. Skvělého úspěchu dosáhli také hráči týmu 
U12, kteří v Ostravě vyhráli Festival basketbalu, tedy béčko-
vé Mistrovství republiky. „Byl to vrchol našeho celoročního 
snažení,“ upozornil trenér Miroslav Slovák.

Kvalitní práce trenérů se promítla i v nominacích do mlá-
dežnických reprezentačních družstev ČR. Gabriela Busková 
a Jiří Tomek dostali šanci ve výběru U15 a tři naši odchovanci 
Lukáš Bukovjan, Tomáš Havlík a Dan Kačer pak v kategorii 
U17.

Uznání a  poděkování se při závěrečné akci sezóny 
2015/2016 dočkali jak trenéři, kteří se dětem věnují ve svém 
volném čase a bez finanční odměny, tak hlavně nejlepší hrá-
či právě skončeného ročníku. Nejlepší hráčkou dívčího týmu 
U11 byla vyhlášena Eva Pařenicová, v kategorii U13 Michaela 
Hofmanová a mezi hráčkami týmu U15 zazářila Vendula Rei-
chertová. Nejlepší juniorskou této sezóny je Gabriela Busková 
a  ženou Zuzana Bartošová. V  chlapcích U11 byl trenérem 
zvolen jako nejlepší Vojtěch Kubečka, v kategorii U12 Adam 
Ivánek a v týmu U13 vyčníval David Dostál. Nejlepším hrá-
čem týmu U15 je Patrik Kudry a mužem Martin Říčka.

Jiří Tomaškovič, bk.pribor.cz

BASKETBAL	SE	POD	PříBORSKýMI	VySOKýMI	KOŠI	HRAJE	UŽ	65	LET

Nejstarší dochovaná fotografie týmu mužů oddílu košíkové z  roku 1955. 
Na fotografii jsou zleva B. Pešat, L. Myška, K. Kohout, Fr. Jiřík, A. Neuwirth, 
B. Olšaník a M. Slovák starší. Foto: archiv BK Příbor

Členy BK Příbor je v současné době asi 250 aktivních i bývalých hráčů a hráček. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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Ačkoliv byl tvůj film Láska shora (2002) natočen pro širokou ki-
nodistribuci, v tehdy ještě fungujícím kině v Příboře nebyl podle ar-
chivních materiálů programů kina uveden. Ve filmovém klubu ho 
příborské publikum mohlo tedy vidět na plátně poprvé. Jaký měl tvůj 
film přijetí u publika a kritiky v době jeho premiéry?  Jak se k němu 
stavěla filmová distribuce?

Měli jsem průměrnou návštěvnost asi 10 lidí na jedno představení, 
čili byla to srandovní distribuce. Mnohem více lidí poté vidělo film 
na  internetu, kam principielně dávám zdarma jak svoje filmy, tak 
veškerou hudbu. Reakce kritiky byly zcela vyostřené: buď obdivné, 
nebo úplně zatracující. Vlastně vždy pro tytéž věci. Přijde mi to jako 
hezký nelhostejný výsledek.

Film se vyznačuje velmi nekonvenčním způsobem vyprávění i po-
jetím audiovizuálního stylu odporující obvyklému lineárnímu a chro-
nologickému uspořádání děje, na které je publikum zvyklé. Proč ses 
rozhodl pojmout film jako experimentální podívanou?  Jaký význam 
má ve struktuře snímku žánrový rámec romantická road movie?

Mám rád filmy, které si hrají samy se sebou, kdy autor sám sobě 
hází klacky pod nohy a dává dokonce divákům možnost myslet si 
o něm, že neví, co dělá. Já mám diváckou nejistotu jako základní 
emoci velmi rád. Zároveň je ten film stavěn jednak intuitivně, ale 

stejně tak racionálně. Vlastně jsem schopen odůvodnit skoro všechny 
střihy, či význam záběrů. Ale je tam samozřejmě i mnoho míst, které 
jsou pouhou čistou libostí a poezií bez možnosti vysvětlení. 

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

FILMOVý	ROZHOVOR	S PETREM	MARKEM

FILMOVý	KLUB

Program filmového klubu v Příboře, který proběhl 10. června 
2016 za celkové účasti 9 diváků, tentokrát představil publiku expe-
rimentální podívanou směřující proti obvyklým postupům tradičně 
vyprávěného filmu. Snímek Láska shora (2002) Petra Marka je z žán-
rového hlediska psychologické drama, romance a road movie, ale 
žánry zde fungují spíše jako rámec k experimentálnímu vyprávění. 
Markův film záměrně porušuje lineárně a chronologicky vystavěný 
příběh a zaměřuje se na různé audiovizuální fragmenty, jež mají 
v divákovi vzbuzovat více různé pocity a nálady z jednotlivých situací, 
než sledovat pevně stanovenou zápletku a kauzalitu ve vyprávění. 
Obrazová složka filmu je pojatá tak, aby připomínala vizuální styl 
kinematografie 60. a 70. let, na kterou se Marek odkazuje. Marek není 
spojen s filmem pouze jako režisér a scenárista, ale také jako kame-
raman, střihač, producent a autor filmové hudby, čímž se do jeho 
pojetí promítlo tvůrcovo široké kulturní zaměření. Petr Marek, ani 
jeden z několika kameramanů a herců filmu – David Kristek – se 
bohužel nemohli dostavit osobně, ale i bez jejich účasti vzbudil pří-
znivé reakce publika.

Po projekci následovalo ještě promítání dvou krátkých experi-
mentálních filmů, které vznikly ve filmovém praktiku Petra Marka 
na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Jedná se střihovou audiovizuální hříčku 
Modelka 150 (2004) a existenciální undergroundový horor Hlubina 
(2004). Vznik obou snímků byl spojen s úkolem umístit kameru 
na libovolné místo, zachytit náhodný záběr a na něho posléze navázat 
celým příběhem, z čehož vznikly filmy založené na improvizovaném 
námětu. Funkční podobu dodalo oběma snímkům, které vznikly jako 
kolektivní studentské projekty, významové uspořádání jednotlivých 
natočených záběrů, které Petr Marek sestříhal a sestavil v kompaktní 
celek. Láska shora je Markovým prvním celovečerním filmem na-
točeným pro širokou kinodistribuci v rámci produkční společností 
Unarfilm (založené Markem) a Negativ producenta Petra Oukropece. 
Přestože se jedná o široce distribuovaný titul, režisér zachoval při 
jeho vzniku veškeré rozpoznávací charakteristiky, tvůrčí postupy 
a audiovizuální pojetí experimentálně pojatého nezávislého filmu.

Markův film měl v českých kinech premiéru 21. 11. 2002, ale 
podle dobové programové skladby tehdy ještě fungujícího kina 
Úsměv (zaniklo v roce 2005) nebyl v Příboře vůbec uveden, a tudíž 
ho mělo zdejší publikum možnost vidět na velkém plátně poprvé. 
Petr Marek (*1974) působí napříč širokým kulturním spektrem, 
v němž se v různých podobách rozvíjejí jeho všestranná tvůrčí akti-
vita a pole rozmanitých zájmů. Spoluzaložil Dekadentní divadlo Be-
ruška, hostuje také v jiných divadelních souborech (Studio Ypsilon, 
Divadlo Na prádle), vystupoval jako sólový hudebník a zpěvák pod 
jménem Muzikant Králíček, je frontmanem electro undergroundové 
skupiny Midi lidi (vystupuje zde jako zpěvák a klávesista) a před-
náší na katedře režie na filmové fakultě FAMU v Praze. V rámci 
těchto činností působí rovněž – jak jsme již zmínili – jako filmový 
režisér, scenárista, kameraman, střihač a skladatel filmové hudby. 
Kromě svého filmu Láska shora složil hudbu ke snímkům Mistři 
(2004) a Protektor (2009) Marka Najbrta nebo k televiznímu seriálu 
Život a doba soudce A. K. (2014) Roberta Sedláčka, Radima Špačka, 
Bohdana Slámy. 

Proti zavedeným vypravěčským konvencím a formálním postu-
pům nesměřuje pouze Láska shora, ale také další dva Markovy celo-
večerní hrané filmy pro kina Nebýt dnešní (2005) a Nic proti ničemu 
(2011), kde jsou příběhy rozvíjeny v přímém rozporu s obvyklým 
diváckým očekáváním. Kromě několika vlastních krátkometrážních 
a středometrážních filmů převážně experimentálního charakteru 
spolupracoval také jako druhý kameraman na autobiografickém do-
kumentu Noční hovory s matkou (2001) Jana Němce (1936 – 2016), 
který podobně jako Marek odmítal ve své tvorbě rozvíjet jednoznačně 
vyprávěný příběh, čemuž podřizoval také pojetí filmového stylu jako 
vyprávěcí formy. O průběhu a diváckých ohlasech druhé červnové 
projekce filmu Nenasytná Tiffany (2015) Andyho Fehu přineseme 
informace – včetně rozhovoru s režisérem – v následujícím čísle 
příborského Měsíčníku. V období letních prázdnin, tedy v červenci 
a srpnu,	nebude	filmový	klub	promítat. Budeme se případně těšit 
na další setkání s vámi až v září, nebudou-li v provozování klubu 
bránit jiné povinnosti a závazky jeho organizátorů. 

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

EXPERIMENTáLNí	PříBěH	NA	PLáTNě	
PříBORSKÉHO	FILMOVÉM	KLUBU
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Pro kinodistribuci jsi natočil také další dva celovečerní hrané 
filmy Nebýt dnešní (2005) a Nic proti ničemu (2011). Do jaké míry 
je obtížné nalézt pro snímky jdoucí proti všem zavedeným vypravěč-
ským a formálním konvencím producenta a distributora?  Jakému 
publiku jsou tvé filmy určeny?

Producentem jsem byl vždy víceméně já sám, ovšem další lidé 
jako Petr Oukropec mi pomohli především s distribucí. Dnes už 
není těžké distribuovat film natočený na koleně. Může to dělat 
každý. To je perfektní. Jakému publiku jsou moje filmy určeny? 
Publiku neuzavřenému v nějakých schématech a otevřenému něja-
kému upřímnému novotvaru. A lidem, kteří mají rádi lidi a humor. 

Přestože ve své tvorbě záměrně směřuješ proti obvyklému pojetí 
filmové podívané, jsou zde vždy do určité míry přítomné i  různé 
žánrové roviny. Jaký máš přístup k filmovým žánrům a co pro tebe 
tyto kategorie znamenají?  Jaké jsou podle tebe významové hranice 
a možnosti žánrů?

Nikdy jsem nedělal to, že bych záměrně šel proti obvyklému 
pojetí filmu. Každý můj film si říká o určitý styl nebo poetiku sám. 
Nevadí mi představa, že bych natočil něco na způsob Dannyho 
parťáků (Ocean‘s Eleven, 2001) Stevena Soderbergha a už vůbec 
ne snímku Vrchní, prchni! (1980) Ladislava Smoljaka nebo Vetřelce 
(Alien, 1979) Ridleyho Scotta. To je zároveň i odpověď na ty žánry. 
Možnosti žánrů jsou nekonečné. Dokazují to třeba Quentin Taran-
tino nebo Takeši Kitano. 

Prosadil ses také jako autor filmové hudby. Kromě tvé Lásky 
shora jsi napsal hudbu k filmům Mistři (2004) a Protektor (2009) 
Marka Najbrta. Jakými aspekty se řídíš při komponování hudby 

pro film?  Jakou popularitu a zkušenosti ti přinesla práce na těchto  
filmech?

Vnímám filmový obraz už jako součást hudební skladby celého 
filmu, čili: mávnutí rukou herce už je akord, zavlání větru ve vlasech 
postavy už je smyčcový trylek. Dialog je text písně a ruch ulic je 
doprovodná kytara. Já tam poté přidávám ty nástroje, které ve filmu 
ještě neznějí. Mám rád i hodně filmového ticha, stejně jako mám 
rád, když hudba zničehonic napadne film a ironizuje ho, překvapí 
diváka svou nepřípadností. Klišé, že „dobrá filmová hudba je taková, 
které si nevšimnete“, je hloupost. Respektive platí jen u několika 
mála typů filmů. 

Kromě filmu jsi úzce spojen s Dekadentním divadlem Beruška 
a jsi frontmanem electro undergroundové hudební skupiny Midi lidi. 
Jakou seberealizaci ti umožňují tyto kulturní oblasti a jak se v nich 
vzájemně prolíná divadelní představení s hudební složkou? Proč 
často kombinuješ pěvecký projev s divadelní a taneční performancí?

Hraji improvizované divadlo (Radio Ivo, Láhor Soundsystem) 
a hrál jsem v mnoha improvizujících hudebních skupinách (Kaka-
duo, Unarclub, Muzikant Králíček). Vším, i mou filmovou tvorbou, 
se jako jednotící prvek prolíná právě improvizace. Koncert a divadlo 
mohou být skoro jedno a totéž. 

Přednášíš na katedře filmové režie na FAMU v Praze. O jaký typ 
filmů a žánry mají posluchači katedry nejčastěji zájem? K čemu 
konkrétně vedeš své studenty a na jaké aspekty režie kladeš během 
výuky největší důraz?

Myslím, že základních pravidel, která se musí člověk dovědět 
je asi tak deset a dají se vysvětlit za hodinu. Zbytek je otázka citu. 

Martin Hyvnar – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka v Novém Jičíně
Ludmila Pavelková – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka ve Vsetíně

PODěKOVáNí	ZA	NEVŠEDNí	ZáŽITEK	PRO	NEVIDOMÉ	
A SLABOZRAKÉ.	ANO,	I TITO	LIDÉ	MOHOU	říDIT	AUTO.

Jistě si říkáte, že takového řidiče byste na silnici určitě potkat ne-
chtěli. My také ne, tedy alespoň ne dnes. S rozvojem technologií se 
třeba dočkáme i aut, která se budou pohybovat automaticky, bez nut-
nosti zásahu do jejich chodu, a jež budou lépe sloužit k překonávání 
vzdáleností i lidem s handicapem. Nicméně zatím tomu tak není.

Již delší dobu jsme si s paní Ludmilou Pavelkovou, předsedkyní 
oblastní odbočky SONS ve Vsetíně, říkali, že bychom našim nevi-
domým členům a klientům chtěli umožnit zažít pocit, který většina 
motorizované veřejnosti zažívá dnes a denně, tj. zkusit si řídit osobní 
auto. Tento nápad není v České republice ničím novým, takové-
to jízdy v minulých letech proběhly na autodromech v Brně nebo 
v Mostě. Na Novojičínsku ovšem žádný podobný uzavřený okruh 
nemáme. Oslovili jsme proto zástupce Letiště Ostrava se žádostí, 
jestli bychom pro naši akci mohli využít odstavné plochy v jejich 
areálu, nacházející se mezi Albrechtičkami a Petřvaldíkem. Reakce 
byla více než vstřícná, zbývalo tedy oslovit autoškoly s vozy s dvo-
jím řízením, které by se k nám přidaly. Zde sehrála významnou roli 
místopředsedkyně novojičínské SONS Hana Petrová, jež „jízdy po-
slepu“ zažila jako účastník v Brně. Zkontaktovala se se zkušenými 
instruktory autoškoly v Příboře - panem Ladislavem Kletenským 
a Miroslavem Kočím, kteří přislíbili účast na naší akci a doporuči-
li nám dohodnout se ještě s autoškolou pana Ing. Jiřího Ohnůtka 
z  Kopřivnice. To nejdůležitější, tedy vstřícné instruktory s  vozy, 
vhodný a bezpečný prostor a množství zájemců nejen ze Vsetínska, 
Novojičínska, ale i z Prahy, Liberce, Opavy nebo Havířova, jsme měli 
zajištěny. Zbývalo jen obstarat vhodné stanoviště pro všech třiadva-
cet účastníků (pilotů), tři instruktory, průvodce, deset dobrovolníků 
motorizovaných i pěších (vč. několika vodicích psů). Zde musíme 
poděkovat majitelům motokár PS Kart, jejichž zázemí jsme moh-
li využít. A protože nejen zážitky živ je člověk, špičková grilovaná 
kuřata se zeleninovou oblohou nám připravil p.  Jaroslav Sklenák 
z Pohostinství Albrechtičky. Co zařídit šlo, bylo obstaráno, teď jen 
aby nám vyšlo počasí. 

V sobotu 4. června po 9. hodině dopolední jsme se sešli u mo-
tokárové dráhy. Čekaly tu na nás Škoda Octavia, Renault Fluence 
a Ford Fokus. Auta jsme proháněli každý asi třicet minut až do dru-
hé hodiny odpolední. Všichni instruktoři (p. Kletenský, p. Kočí, 
p.  Ohnůtek) byli velmi profesionální, trpěliví i  vstřícní, dokonce 
nás vybízeli k tomu, abychom si zkusili jízdu v různých vozech pro 
porovnání. Zrakově postižené piloty nejprve seznámili s důležitý-
mi částmi vozu nutnými pro startování, řízení atd. V průběhu jízdy 
sdělovali, na jakém místě dráhy se zrovna nacházíme, případně o ko-
lik stupňů je potřeba otočit volantem, kdy přidat, nebo ubrat plyn 
a  spoustu dalších užitečných informací k chování vozu, které se 
na našem obvyklém místě spolujezdce většinou nedozvíme. P. Kle-
tenský se nám po akci svěřil, že daleko uvolněnější a lepší řidiči byli 
naši zcela nevidomí přátelé, než my, co alespoň trochu vidíme. Inu, 
asi máme vyvinutější pud sebezáchovy.  

Ludmila Pavelková ze vsetínské odbočky k akci říká toto: „Co se 
týká zážitků všech účastníků za volantem při jízdě poslepu, včetně 
mé maličkosti, všichni jsme se shodli na závěru, že půlhodinka jízdy 
velmi rychle uběhla, dráha byla po malém okruhu, neboť jsme chtěli 
více přišlápnout plyn, přesto ale jsme se vnořili do úplně jiného svě-
ta, alespoň na chvíli se přiblížili životu zdravé veřejnosti, zažívali 
určitý kus adrenalinového napětí a budeme nabytou energii ještě 
dlouho po tak hřejivém zážitku vstřebávat. Navíc při čekání na jíz-
dy probíhaly velmi družné diskuse, poznávali se kamarádi, kolegové 
maséři a navazovala se i nová přátelství.“ 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, dobro-
volníkům, pracovníkům Letiště Ostrava – Mošnov a instruktorům 
Jiřímu Ohnůtkovi, Ladislavu Kletenskému a  Miroslavu Kočímu. 
Kdyby měli tu možnost, patrně by naučili jezdit autem i slepého, 
pro něhož je to mimochodem neuvěřitelný zážitek. Takže všem, 
kteří ještě nejsou samostatně „pojízdní“, je vřele doporučujeme. 

Fotogalerie	k akci:	http://www.sonsnj.cz/cz/galerie-11

KLUBy,	SPOLKy
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SOBOTA	2. 7. 2016
Pravidelné POULIČNí	HUDEBNí	VySTOUPENí	mladých muzikantů se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin v piaristické zahradě.

SOBOTA	2. 7. 2016
10. 4. 2015 zemřel Ludvík Deml, zakladatel a dirigent  Dechového orchestru mladých Příbor. Muzikanti orchestru pod vedením uměleckého 
vedoucího Ivo Lacného  ve spolupráci s městem Příbor připravili Vzpomínkový	koncert	k nedožitým	80.	narozeninám	Ludvíka	Demla. 

Začátek koncertu je v 15:00 hodin v městském parku. Od 14:00 hodin bude ver-
nisáží zahájena výstava fotografií Dechového orchestru mladých a ta se uskuteč-
ní v chodbě městské knihovny.
Přijďte společně s  námi zavzpomínat na  významnou osobnost města Příbora 
pana Ludvíka Demla. Vstup je volný.

SOBOTA	16. 7. 2016
Pravidelné POULIČNí	 HUDEBNí	 VySTOUPENí mladých muzikantů se 
uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin před radnicí na náměstí Sigmunda Freuda.

NEDěLE	24. 7. 2016
I letos se můžete spolu s námi těšit na vodní hrátky na již tradiční akci PříBOR-
SKá	LáVKA. Třetí ročník se ponese v duchu 135. výročí, kdy Příborem poprvé 
projel vlak.
III.	PříBORSKOU	LáVKU	aneb	PřEDNOSTA	STANICE si určitě nenechte 
ujít, přijďte zdolat lávku nad příborským bazénem, na kole, koloběžce či tragaču, 
zasoutěžit si, užít si legraci. V doprovodném programu nebudou chybět klauni, 
hlavolamy, zastávka u starého topiče a spousta veselých aktivit. Děti, které si při-
nesou předměty s nádražáckou tématikou, čeká dárek. Vláček Podhoráček bude 
jezdit od  nádraží ke koupališti. Časy odjezdů budou uvedeny na  webu města 
a v městském informačním centru. Akce se bude konat od 13:00 do 18:00 hodin 
na příborském koupališti. Vstup pro děti do 15 let je zdarma.

Připravujeme:	
Na sobotu	6. 8. připravujeme v městském parku REVIVALOVý	MINIFESTI-
VAL, na kterém se představí skupiny: Pangea	The	Beatles	revival,	Rockoví	li-
šáci	a Elvis	Presley	Revival	Band.	
Kinematograf	bratří	Čadíků k nám přijede ve dnech 11. 8.–14. 8. 2016. Filmy 
Sedmero	krkavců,	Život	je	život,	Gangster	Ka,	Gangster	Ka	Afričan se budou 
promítat na náměstí Sigmunda Freuda vždy po setmění.
Změna programu vyhrazena, na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vy-
berte a dobře se bavte!

KULTURNí	OKÉNKO	NA MěSíC	ČERVENEC	2016
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

„MůJ	SEN	–	My	DREAM“	SLAVí	SVÉ	KULATINy

DALŠí	ZAJíMAVá	PřEDNáŠKA	V KLUBU	SENIORů

V	letošním	jubilejním	20.	ročníku	naší	populární,	mezinárodní	výtvarné	soutěže	„MůJ	SEN	–	My	DREAM“	  barvy Příbo-
ra obhajovaly hned dvě výherkyně. V kategorii nejmladších /3–6 let/ si odnesla diplom za 1. místo Rozálie  Veselá z Mateřské školy 
Kamarád a ve  IV. kategorii /13–15 let/ získala diplom a tričko s logem letošního ročníku žákyně	Základní	školy	Jičínské	–	Terezie		
Sobková.		Gratulujeme!	

Poděkování za účast v této soutěži patří nejen mladým autorům, ale i jejich pedagogům, bez jejichž obětavé spolupráce bychom stě-
ží mohli oslavit toto významné výročí.

Letošní 13. ročník „Freudova	folklórního	festivalu“,	v rámci kterého toto slavnostní 
vyhlašování vítězů  vždy probíhá, slavnostně zahájila paní poslankyně Mgr. Dana Vá-
halová z Nového Jičína. Folklórní linku zajišťovalo temperamentní romského uskupení 
„Cikne čhave“ a  pro zpestření žánru je doplnil skvělý výkon mladé swingové taneční 
skupiny „Old Town Swing“. 

Doprovodná fotografie paní Olgy Valuchové  zachycuje radost  z dobrého umístění 
ve tváři nejmladší výherkyně našeho regionu, Rozárky Veselé z MŠ Kamarád, a pohodo-
vou atmosféru tohoto tradičního setkávání hudby, tance a výtvarného umění. 

Mgr. Marie Šupová
Předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda
Autorka a organizátorka projektu
supova.marie@centrum.cz, mobil 777 651 856

Květnové dopoledne 18. 5. 2016 nám v Klubu seniorů Příbor, 
zpříjemnil student Střední lesnické školy v  Hranicích, p. Lukáš 
Rozsypal, žák 2. C třídy. Přišel mladý muž ve slušivé zelené unifor-
mě a připravil program, který byl doplněn praktickými ukázkami 
pomůcek a nářadí pro lesníky. Rovněž jsme měli možnost jen po-
hmatem si otestovat různé druhy jehličnanů, určovali jsme druhy 
dřeva, skládali puzzle s přírodní tématikou. Výklad doplnil i počí-

tačovou prezentací se zajímavostmi z oblasti lesnictví a myslivosti. 
Na naše dotazy Lukáš velmi fundovaně odpovídal a výklad doplnil 
ještě dalšími informacemi z oblasti, kterou studuje. Čas nám docela 
rychle uběhl a s jeho kultivovaným přednesem zpříjemnil naše se- 
niorské dopoledne. Za to mu velmi děkujeme, přejeme mnoho úspě-
chů v dalším studiu a věříme, že tato přednáška nebyla poslední a jestli 
si při studiu znovu najde cestu k nám do klubu, budeme jenom rádi.

Miluše Bergrová – jednatelka
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Z	KULTURNíHO	DěNí

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

JAK	OSLAVILO	MěSTO	PříBOR	MEZINáRODNí	DEN	DěTí?	

V	neděli	5.	května	probíhal v městském parku ve spolupráci s LUNOU, s. v. č., Příbor, Městkou policií Příbor, odborem soci-
álních věcí a Sborem dobrovolných hasičů Příbor DEN	DěTí	A RODINy. 

Jako každoročně to byl zábavný den plný her a soutěží, kde si děti mohly vyzkoušet různé dovednosti, za které sbíraly razítka 
a získaly za ně sladkou odměnu. Ve svých krátkých vystoupeních se představily děti zájmových kroužků. Nechybělo ani oblíbené 
malování na obličej a líčení žen a dívek. 

Po celou dobu akce si děti mohly zadovádět na skákacím hradu, vyzkoušet si extrémní sporty v rámci programu Street zone 
show a mohly si z barevného písku vytvořit obrázek v rámci pískohraní.

Dne dětí a rodiny se v době od 10 do 12 hodin zúčastnili také poskytovatelé sociálních služeb ve městě, Sbor dobrovolných ha-
sičů Příbor a Městská policie Příbor.  

Pro nejmenší byla od 14:30 hodin k vidění pohádka Kašpárek a Ježibaba v podání 
Divadla v batohu. Balónky rozdávali pracovníci Technických služeb Příbor.

Ty, které nezastrašil malý deštík a  vytrvali až do  konce, čekal koncert skupiny 
Sabrage. Výbornou atmosféru dokazuje účast dětí přímo na pódiu se skupinou. 

Velké poděkování patří Luně SVČ Příbor, Městské policii Příbor, Sboru dobro-
volných hasičů Příbor, odboru sociálních věcí, poskytovatelům sociálních služeb 
v Příboře za vynikající spolupráci, vystupujícím za skvělé výkony, Technickým služ-
bám Příbor za technickou přípravu a úpravu parku a všem pořadatelům a prodejcům 
za spolupráci.

Fotogalerie:	http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2016/05062016-den-deti-a-rodiny-434cs.html,	Foto:	Lukáš	Ukropec
Ing.	Iveta	Busková,	vedoucí	odboru	kultury	a cestovního	ruchu.	Tel.:	731	130	855,	e-mail:	buskova@pribor-mesto.cz

Reportáž	z	akce	v	Local	TV	Příbor,	26.	zpravodajství	s	premiérou	26.	6.,	pak	na	www.televize-pribor.cz
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KULTURNí	PROGRAM	–	ČERVENEC
Sobota 2. července od 15:00 hod. 
KONCERT K NEDOŽITÝM 80. NAROZENINÁM 
LUDVÍKA DEMLA, ve 14 hod. vernisáž 
výstavy fotografií - chodba knihovny 

DOM Příbor 
Sobota 2. července od 9:30 hod. 
PRAVIDELNÉ POULIČNÍ HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ MLADÝCH MUZIKANTŮ 
Piaristická zahrada v Příboře.      Město Příbor 
Sobota 16. července od 9:30 hod. 
PRAVIDELNÉ POULIČNÍ HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ MLADÝCH MUZIKANTŮ 
Náměstí Sigmunda Freuda. 

Město Příbor 
Sobota 16. července od 16:00 hod. 
MYSLIVECKÝ LETNÍ VEČER 

Myslivecký spolek Příbor I. 
Úterý 19. července od 16:00 hod. 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
Výtvarné odpoledne pro děti. 

Městská knihovna Příbor 
Sobota 23. července od 19:00 hod. 
LETNÍ VEČER 
Výletiště pod Obecním domem na Hájově. 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
Neděle 24. července od 13:00 hod. 
III. PŘÍBORSKÁ LÁVKA ANEB PŘEDNOSTA 
STANICE       Město Příbor 
Sobota 30. července od 19:00 hod. 
BENÁTSKÁ NOC 

SDH Příbor 
Probíhající výstava do 2. srpna 
VZPOMÍNKA NA JOSEFA DRESLERA  
A FRANTIŠKA ŠTĚPÁNA 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
Probíhající výstava do 30. srpna 
VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
DOPRAVNÍHO LETECKÉHO PLUKU  
A 8. STÍHACÍHO LETECKÉHO PLUKU 
MOŠNOV 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

Probíhají výstava do 13. září 
PŘÍBOR V KRAJCE 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle 
Pátky - 20 let je za námi, rok 1996 v LTV. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY  
Městská knihovna bude od 25. 7. do 5. 8. 

uzavřena - DOVOLENÁ. 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek: 8:00 – 12:00 hod. 
Oddělení pro děti: 
Úterý:     13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

Duben - září:  Út až ne:  9:00 – 17:00 hod.  
Říjen – březen:  Út až ne:  9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

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

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt:  15:00 - 21:00 hod.    muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod.     ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský 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) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

 

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

 739 657 301 
TĚHOTENSKÁ JÓGA S PORODNÍ ASISTENTKOU 
Čtvrtek: 16:00 hod.  

 739 657 301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

          Sbor dobrovolných hasičů Hájov  
            pořádá v sobotu 23.července 2016 
           na výletišti pod Obecním domem 

                                                                                                                            

   * Začátek v 19 hodin 

   * Hudba  
   * Vstupné 50 Kč      * Bohaté občerstvení 

 

 
 

www.sdh.hajov.cz 
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INZERCE

V průměru o 8,3 cm menší obvod břicha jen za 4 týdny 
s patentovanou studií Slim Belly + Slim Legs 

 

DÁLE NABÍZÍME: 

 CVIČENÍ NA VIBRAČNÍCH 
PLOŠINÁCH 
 VACUSTEPPER 
 BODYSHAPING 
 CRAZY FIT MASAGE 
 SAUNA PÁS A KALHOTY 
 FIVERIDERS 
 

 

 
 PORADENSTVÍ V OBLASTI 
ZDRAVÍ, VÝŽIVY 
 TĚLESNÁ ANALÝZA NA 
PŘÍSTROJI IN BODY 
 SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU  
NA MÍRU

 

         739 657 301 
Alpisport 1. p. 

nám. S. Freuda, Příbor 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58  Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 
IČO: 25 39 05 62 email: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

 

KURZ  
TANCE 

a společenského chování 
 

Zahájení: pátek   23. 9. 2016  v 16:30h 
                  v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská 

Kurzovné: 1.600,- Kč celkem 40h 
 

V ceně: 10 lekcí á 3 h = 30h - vyučovacích (vždy v pátek)    
 1 lekce         4 h - Půlkolona v pá 28.10.2016
 1 lekce         6 h - Závěrečný ples - Kolona - 
                                    v so 26. 11. 2016                        

       
 

Do našeho kurzu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie. 
                                             
Absolventi mohou dále pokračovat v našem „Tanečním klubu Lenka“ 

se zaměřením hlavně na latinsko-americké tance, 
soutěžní tanec párů i skupin. 

 

Přihlášky osobně nebo ke stažení na: www.bavklubpribor.cz 

Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 
Tel: 723 630 336 

e-mail: kamenictvihornak@seznam.cz 
 

Nabízí: 
 kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 

náhrobků i zvířecích pomníků 

 rekonstrukci stávajících pomníků 

 broušení terasa a jeho impregnaci 

 sekání, pískování a opravy písma 

(zlato, stříbro, bronz, barva) 

 veškeré betonářské a likvidační 

práce 

 výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, 

grilů, schodišť ad. 

 prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, portréty, 

lampy, fotoskříňky, fotokeramika, a další 

 Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla! 

 ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku 

na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

 Využijte slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníků, včetně 

broušení starších hrobů! 

PřESTAVBY, GENERÁLKY A PRODEJ 

 

 

20 let praxe 
ceny mírné 

termín krátký 
Možnost odvezení z domu a zpět 

Kontakt 
Petr Kowalczyk 
Sedlnice 299 

ičo.661 471 15 

mobil 732 756 779 

Nebo osobně: 

 prodejna Alpisport Příbor 
Nově! Příjem, výdej oprav za drogérií Šitavanc  
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Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Šířka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET V PŘÍBOŘE ? 
Kde jiní s rychlostí končí ... my začínáme    
- rychlost internetu od 100/50 Mbit/s výše 

ANO - po jediné skutečné optické síti v Příboře, optické vlákno po celé 
trase přenosu přivedené až do optické zásuvky  v bytě zákazníka ( Fiber To 
The Home ) je v současné době bezkonkurenčně nejkvalitnější  způsob 
pro vysokorychlostní přenosy dat, multimediální aplikace a pro připojení do 
internetu. Domácí varianta Fiber-To-The-Home znamená dovedení optiky        
až k samotnému uživateli do bytu, do účastnické zásuvky s příslušnými 
porty pro telefonii, datové služby a TV.   

Výhody optické sítě Fiber-To-The-Home: 
- bezkonkurenčnost kapacity přenosu, vysoká rychlost přenosu dat 
- velmi vysoká spolehlivost a stabilita 
- vysoká bezpečnost, odolnost vůči nežádoucímu odposlechu 
- odolnost vůči elektrickému rušení, atmosferickým vlivům, jiskření nebo korozi 
- vysoká životnost optického kabelu 
- nejmodernější technologie 
- možnost doplnění o digitální televizi a telefon 
 

   

Tarif - internet Rychlost až (Mb/s) Měsíční poplatek
FIBER 100 100 / 50 395 Kč 
FIBER 150 150 / 75 469 Kč 
FIBER 200 200 / 100 649 Kč 

 

 

Nová  služba v kabelové televizi v Příboře - FixProTv  
- televize do PC, mobilu, tabletu, smartTV      

- sledujte televizní vysílání na svém mobilu, tabletu či počítači 
- využívejte možnosti, které Vám tato služba nabízí, jako je třeba: 

- možnost pozastavit program, na který se právě díváte 
- pustit si znova od začátku pořad, který již běží (timeshift, tj. časový posun) 
- nahrát Váš oblíbený seriál, zprávy, film či dokument a později se na něj podívat. 

Přihlaste se a vyzkoušejte zdarma, co FixProTV umí - zkusit.fixprotv.cz 

Podrobněji na     www.corsat.cz     nebo   556 710 590 
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