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• Z jednání Rady města Příbora
• Město Příbor se v soutěži Zlatý erb opět 

neztratilo
• Příbor se prezentoval na výstavě  

Dovolená a Region, Lázeňství
• Strom života pomáhá…
• Město Příbor opět adoptovalo sovu 

pálenou
• Jarní akce s ekologickou tématikou
• Jaro se blíží! Sledujte kvalitu vody ve 

své studni
• Informace pro rodiče o  novinkách  

v předškolním vzdělávání v roce 2017
• Informace k zápisu do prvních ročníků  

základní školy pro školní rok 2017/2018
• Cyklisté pozor, sezóna začíná …
• Knižní novinky na měsíc duben
• Divadelní hraní dětí dětem i rodičům
• Podruhé se Skisněhulkou
• Divadelní představení  

– Perníková chaloupka
• Podívejte se, co dovedu…
• Spolupráce základních a vysokých škol
• Soutěž v anglické konverzaci
• Maškarní bál v ZŠ Jičínské
• Školní ples
• Jak jsem vítala občánky já
• Vyšly dvě nové archeologické publikace
• Ohlédnutí za minulostí - Klokočov
• Občanské sdružení Klokočov - rok 2016
• Klokočovský masopust
• Dětský karneval aneb Výlet do stře-

dověku
• Cvičení v kostýmech pro děti a rodiče
• Veřejné bruslení s hokejem
• Obchod na Hájově - jeho minulost
• Úklid může odhalit skrytý poklad…
• Poděkování
• Třídní sraz – hledáme spolužačky
• Občané Příbora, hlasujte pro kalendář
• Příborští minižáci budou hrát po devíti 

letech Národní finále v basketbalu
• Stolní tenis - TJ Sokol Příbor
• Kulturní okénko na měsíc duben 2017
• Kulturní program – duben
• Pozvánky, reklama

V roce 2008 se poprvé po půl století vrá-
til do Příbora masopust a nejinak tomu bylo 
i  28.  února 2017. Příznivci tradičních kul-
turních akcí společně s  městem Příborem 
uspořádali sraz všech masek a maškar na ná-
městí Sigmunda Freuda v 15:30 hod. A že bylo 
na co koukat – čarodějnice, vodník, pastelky, 
šaman, pejsek, medvědi, liška, těhotná jeptiš-
ka s  farářem, námořníci, robotek a  spousta 
dalších. Pro děti byla připravena netradiční 
projížďka v  traktůr-
ku a zábavné soutěže 
pro děti všech věko-
vých kategorií. Děti 
za splnění úkolů a za 
masku či maškaru 
obd ržely s lad kou 
pozornost. Po zahá-
jení a zazpívání staré 
masopustní písně se 
masopustní průvod 
vydal z náměstí Mís-
teckou ulicí uličkami 

pod kostelem sv. Kříže přes Klokočov, Vésku 
a Benátky. Nechybělo zastavení u pana staros-
ty. Masky a maškary zvonily u známých, kde 
pro ně bylo připraveno bohaté občerstvení.
Letošní masopustní průvod byl opět po letech 
zakončen v Kulturním domě Příbor, kde se 
konalo masopustní veselí s pochováním basy 
a vyhlášením nejkrásnějších masek.
Počasí přálo, lidé se bavili, masek, včetně dětí, 
byla velká spousta, tak co více si přát…

Odbor kultury a ces-
tovního ruchu tímto 
děkuje především 
MUDr. Mořici Ju-
rečkovi a Stanislavu 
Št e f kov i  a   v š em 
ostatním podílejícím 
se na organizaci této 
tradiční kulturní 
akce, dále pak fir-
mě Ricco za zajištění 
občerstvení v  Kul-
turním domě.

MASOPUSTNÍ VESELÍ V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2017/
V Local TV Příbor reportáž - 12. zprávy s premiérou 19. 3. a na www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

52. schůze RM dne 21. února 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem Nákup bio-

nádob pro občany města Příbora, a to firmu Komunální technika, 
s. r. o., se sídlem Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem, 
IČ 26684055, za cenu 1.359.435 Kč včetně DPH.

- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem Nákup pra-
covní plošiny na automobilovém podvozku pro Technické služby 
města Příbora, příspěvkovou organizaci, a to firmu Rothlehner pra-
covní plošiny, s. r. o., se sídlem Mezi Úvozy 2512/2a, Praha 9, IČ 481 
08 677, za cenu 1.737.980 Kč bez DPH.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Svoz 
bionádob v Příboře dle předloženého návrhu.

- Schválila uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, na část 
pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, obci Příbor o vý-
měře 4,7 m2, za účelem umístění prodejního stánku, do 31.12.2017, 
za nájemné ve výši 2.115 Kč, mezi pronajímatelem městem Příborem 
a nájemcem <anonymizováno>.

- Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy v areálu koupaliště v Příboře“ společnost NOSTA, 
s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ 476 71 416.

- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Rekon-
strukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“.

- Uložila vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce domu 
č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“.

- Schválila dodatek č. 1 smlouvy o uzavření budoucích smluv o připo-
jení elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4kV v lokalitě „Za Školou“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 a měs-
tem Příborem rozšiřující původní smlouvu o připojení rozvaděče 
veřejného osvětlení.

- Schválila Pravidla pro vysílání městského rozhlasu v Příboře s účin-
ností od  01.03.2017.

- Projednala návrh 1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2017 
v následujících objemech:
Příjmy 151 099,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 

rozpočtu města Příbora na rok 2017 
o 2 069,00 tis. Kč

Výdaje 203 164,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 2017 
o 56 829,00 tis. Kč

Finan-
cování

52 065,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 2017 
o 54 760,00 tis. Kč

v členění a  finančních částkách dle předloženého návrhu 1. změny 
rozpočtu města Příbora na rok 2017.

- Schválila darovací smlouvu mezi městem Příbor a  Moravskoslezským 
krajem, jejímž předmětem je přijetí daru k dovybavení JSDH Příbor 
sadou základního vybavení pro práci na vodě v hodnotě 355.497 Kč.

- Schválila aktualizaci „Systému náležité péče“ hospodářského sub-
jektu města Příbora uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěže-
né na pozemcích hospodářského subjektu.

- Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce chodníků na ulici Fučíkově (Švermově), Příbor“ spo-
lečnost SEMITA – DS, s. r. o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice.

- Uložila zapracovat do 1. změny rozpočtu výdaje odpovídající vý-
sledkům veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici 
Fučíkově (Švermově), Příbor“ následujícím způsobem:

       Rekonstrukce chodníků na ulici Fučíkově 3 100 000 Kč
       Rekonstrukce chodníků na ulici Švermově    680 000 Kč 
- Vzala na vědomí informace k aktuálnímu stavu požadavku na na-

výšení prostředků ve výdajové části rozpočtu města pro rok 2017, 

§ 6171 Činnost místní správy – Tajemník MÚ, a to na pracovní-
ka odboru rozvoje města se zaměřením na architekturu, urbani-
smus a  kulturní dědictví města v  souladu s  plněním úkolu RM 
č. 47/23/1. 

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení výpočetní techniky“.

53. schůze RM dne 14. března 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila v souladu s čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů ve 

vlastnictví města Příbora č. 3/2015 převedení částek, o které vítěz-
né nabídky na pronájem obecních bytů za podmínky přistoupení 
k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku na předmět-
ných bytech, na umoření obtížně vymahatelných pohledávek po 
bývalých nájemnících obecních bytů: <anonymizováno>,

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Hudební večer v Kul-
turním domě, pořádané Blackstar Media, s. r.  o., Králova 279/9, 
Brno, 616 00, v Kulturním domě Příbor, od 15.04.2017 od 19:00 
hod. do 16.04.2017 do 03:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Hudební večer v Kul-
turním domě, pořádané Blackstar Media, s. r.  o., Králova 279/9, 
Brno, 616 00, v Kulturním domě Příbor, od 13.05.2017 od 19:00 
hod. do 14.05.2017 do 03:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Hudební večer v Kul-
turním domě, pořádané Blackstar Media, s. r.  o., Králova 279/9, 
Brno, 616 00, v Kulturním domě Příbor, od 13.10.2017 od 19:00 
hod. do 14.10.2017 do 03:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Hudební večer v Kul-
turním domě, pořádané Blackstar Media, s. r.  o., Králova 279/9, 
Brno, 616 00, v Kulturním domě Příbor, od 25.10.2017 od 19:00 
hod. do 26.10.2017 do 03:00 hod.

- Schválila 40% slevu z  ceníku krátkodobého pronájmu prostor 
v  Kulturním domě Příbor pro Blackstar Media, s. r.  o., Králo-
va 279/9, Brno, 616 00, v  termínech 15.04.2017, 13.05.2017, 
13.10.2017 a 25.10.2017. 

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční pod-
pory - grantu pro rok 2017 žadatelům veřejnou finanční podporu 
– grant následovně: 

P.Č. NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU

SCHVÁLE-
NÁ  

ČÁSTKA  
(v Kč)

1
Český rybářský svaz, 
z.s., MO Příbor

Slavnostní odpoledne k 120. 
výročí MO ČRS Příbor

13.000

2 Bc. Jan Tyllich, DiS.
Účast na tanečních soutěžích 
s mezinárodní účastí v roce 
2017

9.000

3 Kynologický klub Příbor XIV. memoriál Bruna Sochora 7.000

4
Masarykovo 
gymnázium, Příbor, p.o.

V. ročník oblastního turnaje 
"Gypri Scabble Tournament"

6.000

5

Myslivecký spolek 
Příbor - Hájov

Myslivecký reprezentační ples 
na Hájově pro veřejnost

10.000

6
Myslivecké letní odpoledne, 
svatojánské ohně a metání 
metel

11.000

7

Občanské sdružení 
Klokočov z.s.

Masopust 2.000

8 Dětský karneval 3.000

9 Dětský den, kácení máje 3.000

10 Volejbalový turnaj 2.000

11 Krmáš 3.000

12
Vánoční turnaj ve stolním 
tenisu

1.000
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13 SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Hájov

Slavnostní zakončení XIII. 
ročníku Beskydské Ligy

10.000

14  Letní večer 7.000

15 Společenský ples 7.000

16

Sdílená kancelář  
CC Příbor, s.r.o.

Vánoční rukodělný jarmark 
a Restaurant Day

5.000

17 Salsa pro ženy 2.000

18
Společná výstava příborských 
podnikatelů

2.000

19 SKDG Příbor z.s.
Přebor Moravy v minigolfu, 
Turnaj pro veřejnost

4.000

20
Spolek rodičů a přátel 
školy při Základní škole 
Příbor Jičínské

Školní ples 8.000

21

Tělocvičná jednota 
Sokol Příbor

Mikulášský turnaj v Ringu 
"O putovní pohár Sokola Příbor"

4.000

22
Příborský SokolŠlap - 
rekreační cykloturistická akce

8.000

23
Memoriál Milana Strakoše ve 
stolním tenise

5.000

CELKEM: 132.000

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční pod-
pory na činnost a provoz pro rok 2017 žadatelům veřejnou finanč-
ní podporu na činnost a provoz následovně: 

P . 
Č.

NÁZEV ŽADATELE SCHVÁLENÁ ČÁSTKA (v Kč)

1 Fotoklub Příbor 18.000

2 KČT Příbor 9.000

3 Klub seniorů města Příbor, z.s. 20.000

4 Myslivecký spolek Příbor - Hájov 29.000

5 Občanské sdružení Klokočov z.s. 10.000

6 Sbor dobrovolných hasičů Prchalov 25.000

7 SKDG Příbor z.s. 15.000

8 Spolek volejbal Příbor 20.000

Celkem 146.000

- Vzala na vědomí řízení pro poskytování veřejné finanční podpory 
materiálně technické základy pro rok 2017.

- Vzala na vědomí žádost jednatelky BAV klubu Příbor, střediska 
volného času, s. r. o., o posouzení správnosti žádosti o VFP – pre-
vence kriminality.

- Rozhodla s  odvoláním na ustanovení článku 4 odst. 5 Pravidel 
č.  17/8/2/1 ze dne 22.09.2016 pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Příbora, schválených Zastupitelstvem 
města Příbora, žádosti nevyhovět.

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční pod-
pory na prevenci kriminality pro rok 2017 žadatelům veřejnou 
finanční podporu na prevenci kriminality následovně: 

P.Č. NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU

SCHVÁLE-
NÁ ČÁST-

KA  
(v Kč)

1
ACADEMIA VIA FA-
MILIA

Víkendy finanční gramotnosti 14.000

Den rodiny 11.000

2 LUNA PŘÍBOR, SVČ

Příborské deskovky - 7. 
ročník

9.000

Víkend bojových sportů 41.000

3
MASARYKOVO GYM-
NÁZIUM, PŘÍBOR

Každá cesta někde začíná … 6.000

4 SH ČMS - SDH HÁJOV 
Víkendový pobyt pro mladé 
hasiče

13.000

5 TJ SOKOL PŘÍBOR
Okresní bodovací turnaj 
mládeže ve stolním tenise

3.000

6
ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 
486

Adaptační pobyt pro žáky 6. 
ročníků

23.000

CELKEM: 120.000

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční pod-
pory na sociální služby pro rok 2017 žadatelům veřejnou finanč-
ní podporu na sociální služby následovně: 

P. Č. NÁZEV ŽADATELE
SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA (v Kč)

1
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje o.p.s. (osobní asistence) 

20.000

2
Domov Hortenzie, příspěvková organizace (domov 
pro seniory)

10.000

3
Domov Příbor, příspěvková organizace  (domov pro 
seniory)

45.000

4 Charita Frýdek-Místek (domov se zvláštním režimem) 35.000

5
Charita Ostrava (domov pro osoby se specifickými 
potřebami)

10.000

6 Renarkon, o.p.s (terenní program) 30.000

7 Seniorcentrum OASA s.r.o. (domov pro seniory) 10.000

8 Slezská diakonie (chráněné bydlení) 5.000

9 Slezská diakonie (denní stacionář) 5.000

10 Slezská diakonie (raná péče) 15.000

11
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, pří-
spěvková organizace (azylový dům)

40.000

12
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, pří-
spěvková organizace (denní stacionář)

15.000

13
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, pří-
spěvková organizace (odlehčovací služba)

50.000

CELKEM: 290.000

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ výzvu vlastníkům k převzetí 
opuštěné věci – most přes vodní tok Klenos na pozemku parc. 
č. 820/3 v k. ú. Klokočov u Příbora. Zveřejnění bude realizováno 
po dobu 1 roku.

- Schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a fir-
mou SWIETELSKY stavební, s. r.  o., odštěpný závod Dopravní 
stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u  Nového Jičína 
na akci „Oprava povrchů místních komunikací v Příboře – 2015“ 
(SO - oprava komunikace k Boroveckým rybníkům) za cenu 3 047 
728,71 Kč a podmínila její podpis doplněním potřebných finanč-
ních prostředků v rozpočtu města Příbora na rok 2017.

- Doporučila zastupitelstvu města vyřadit ze seznamu nedokon-
čeného dlouhodobého hmotného majetku (účet 042) akci: „Pře-
stavba rozvodů veřejného osvětlení v Příboře – osvětlovací okruh 
č. 10“ - ORG 514.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora zrušit vnitřní předpis 
č. 1/2009 „Organizační řád města Příbora“.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora stanovit nově rozsah 
oprávnění RM provádět rozpočtové opatření v rozsahu dle důvo-
dové zprávy.

- Vzala na vědomí informaci o  zajištění dopravní obslužnosti na 
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – 
oblast Novojičínsko východ.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit předložený ná-
vrh „Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Morav-
skoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novoji-
čínsko východ“.

Zpracováno dne 20. března 2017



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

Město Příbor se po roční přestávce přihlásilo do soutěže Zlatý 
erb, v rámci které se hodnotí na základě stanovených kritérií nejlep-
ší webová stránka měst a obcí, rovněž i nejlepší elektronická služba. 
Tuto soutěž vyhlašuje spolek Český zavináč. Odborná porota hodnotí 
podle stanovených kritérií např. povinné informace, úřední desku, 
ovládání webu, navigaci, přehlednost stránek atd.
Město Příbor v minulosti získalo prvenství v této soutěži v roce 2014 
v krajském kole za nejlepší elektronickou službu Webík města Příbo-
ra (http://www.webik-pribor.cz/) a v roce 2015 v celostátním kole 
za nejlepší elektronickou službu, a to Rodinný web (http://rodina.
pribor.eu/). 
V letošním roce Příbor obsadil 2. místo v kategorii Nejlepší webová 
stránka města v Moravskoslezském kraji (http://www.pribor.eu/). 
Předávání cen se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Ing. Jakub Unucka, MBA. V kraji bylo přihlášeno celkem 23 pro-
jektů ve 4 kategoriích.

Webové stránky by měly sloužit jako užitečný komunikační kanál, 
a proto jsme rádi, že jsme získali toto ocenění. Je to důkaz toho, že 
poskytují spoustu důležitých a užitečných informací pro občany.

V životě člověka jsou hezké chvíle plné 
radosti, spokojenosti a  pohody. Přicházejí 
však také situace, kdy člověk prožívá starosti 
a obavy… zejména, když náhle přichází těž-
ká nemoc…. člověka opouštějí síly…potřebuje 
pomoc. Mobilní hospic Strom života z Nového 
Jičína právě proto vznikl. Jsou to již dva roky, 
co pomáhá těžce nemocným v Moravskoslez-
ském, Zlínském a Olomouckém kraji. Pomáhá 
také jejich blízkým a rodinám.

Zdravotníci, lékaři, sestřičky, sociální pracovníci, pastorační pra-
covníci, duchovní i další z týmu jsou připravení pomáhat 24 hodin 
denně o sobotách, nedělích i svátcích. V domácím prostředí, v kru-
hu nejbližších poskytujeme vše potřebné. 
Dva roky od zahájení činnosti ukázaly, že kolektiv pracovníků hospi-
ce dokáže poskytovat odbornou péči v domácím prostředí. Odlehčit 
od bolesti fyzické i duševní, být nablízku nemocným v nejtěžších si-
tuacích jejich života, být také nablízku jejich rodinným příslušníkům.
Pracovníci hospice pomáhají také pozůstalým dětem. Scházejí se 
s dětmi, vytvářejí společný program, tvoří, malují a navštěvují kultur-
ní programy. V mobilním hospici se scházejí také pozůstali dospělí 
a prožívají společné chvíle. Sdílejí své pocity a zkušenosti…. Hleda-

jí cestu, jak se vyrovnat s nelehkou situací, která vstoupila do jejich 
domovů nečekaně……
Vážení a milí čtenáři, předešlá léta v činnosti mobilního hospice 
nebyla snadná. Jistě to nebude snadné ani letos. Chceme ale  nadále 
naši činnost stabilizovat a zkvalitňovat tak, aby každý náš uživatel 
dostal tu nejlepší péči a důstojné podmínky. 
Můžete se na nás kdykoliv obrátit o pomoc. 
Spolupracujeme a komunikujeme s dalšími organizacemi - charitou, 
v dobrovolnickém programu s Adrou, státní správou, městy a obcemi, 
podnikatelskými subjekty i  jednotlivci. Vítáme každou, byť i malou 
pomoc. Bez této spolupráce si naši činnost nedovedeme představit. 
Vážíme si této spolupráce. Posíláme srdečné poděkování za podporu, 
které se nám od Vás dostává.  Zachovejte nám svou přízeň.
Obracíme se na veřejnost s žádostí o podporu hospicové služby ve 
prospěch těch nejpotřebnějších, blízkých, známých - všech,kteří 
pomoc potřebují.
Pokud Vás tato služba oslovila, chcete pomáhat, třeba i v dobrovolnic-
ké službě, dejte o sobě vědět. Přijďte se podívat, zavolejte, případně 
napište. Budeme se těšit na spolupráci. Pomáhejme společně.

Kontakt: Mobilní hospic Strom života, Kostelní ul.,71/37,  
741 01 Nový Jičín, www.zivotastrom.cz,tel.:553 038 016

Ve dnech 3. až 5. března 2017 se konala v Ostravě výstava ces-
tovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství. Město Příbor mělo 
samostatný stánek, ve kterém prezentovalo především rodný dům 
Sigmunda Freuda, piaristický klášter a jeho zrekonstruované zahrady 
a všechny ostatní památky městské památkové rezervace. 
Návštěvníky u  stánku vítala stejně jako vloni figurína Sigmunda 
Freuda, která vzbudila velký zájem nejen u dětí, ale téměř u všech, 
kteří kolem procházeli. Promítal se časosběrný dokument firmy Duy- 
vis Video o rekonstrukci piaristických zahrad a Kulturního domu 
a krátký film o piaristickém klášteře.
U stánku Příbora se zastavovali ti, kteří nás dobře znají a těší se na 
1. duben, kdy budou opět otevřeny piaristické zahrady pro veřej-
nost, a na 22. duben, kdy slavíme Mezinárodní den památek a sídel.

INFORMACE PRO OBČANY

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

Ladislav Blahuta, koordinátor dobrovolníků, Strom života

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

MĚSTO PŘÍBOR SE V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB OPĚT NEZTRATILO

STROM ŽIVOTA POMÁHÁ…

PŘÍBOR SE PREZENTOVAL NA VÝSTAVĚ  
DOVOLENÁ A REGION, LÁZEŇSTVÍ

Foto: Václav Lintner, v LTV Příbor 13. zprávy, www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková, v LTV Příbor 12. zprávy, www.televize-pribor.cz
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Město Příbor nepřetržitě již čtvrtým rokem 
podporuje péči sovy pálené umístěné v Záchran-
né stanici živočichů a návštěvnickém centru Domu 
přírody Poodří v Bartošovicích na Moravě, kterou 
provozuje ZO Českého svazu ochránců přírody 
v Novém Jičíně. Řadu let město Příbor poskytovalo 
finanční příspěvek ZO Českému svazu ochránců 
přírody Nový Jičín na provoz Záchranné stanice 
a  centra ekologické výchovy v  Bartošovicích na 
Moravě. V roce 2014 se město rozhodlo poskyt-
nout finanční dar za účelem konkrétní podpory 
péče o sovu pálenou, jako zástupce silně ohrože-
ného druhu. A od roku 2014 činí takto každoročně. 

V letošním roce město daruje pro zajištění péče 
o sovu pálenou finanční dar ve výši 6 000 Kč.
V profesionálním specializovaném zařízení zá-
chranné stanice jsou jeho pracovníci schopni se 
dlouhodobě, či krátkodobě postarat o  všechny 
druhy volně žijících živočichů kromě dospělých 
velkých zvířat, jako např. los evropský, jelen či 
medvěd. Ročně přijmou ve stanici v  Bartošovi-
cích okolo 1700 hendikepovaných volně žijících 
živočichů. Z toho je pak přibližně asi 80 % ptáků. 
Bartošovická organizace se zabývá také druho-
vou ochranou živočichů a ekologickou výchovou 
a osvětou.

Město Příbor každoročně připravuje na jaře několik akcí zamě-
řených na ekologii a ochranu přírody. 
Letos jsme začali už 27. února 2017, kdy se v malém sále Kulturního 
domu Příbor uskutečnila přednáška Marie Strakové na téma „Dru-
hově pestré směsi bylinných trávníků a květnatých luk“. Účastníci 
měli možnost se dovědět, co jsou - květnatá louka, trávobylinné nebo 
letničkové směsi, jak je možno výsadbou barevně obohatit zahrádku 
či louku. Organizátory akce potěšil poměrně velký zájem veřejnos-
ti, rozpoutala se aktivní diskuse a zúčastnění měli také možnost si 
zakoupit semínka pro výsev.  
V jarních měsících město každoročně zajišťuje pro školy návštěvu 
chovu koní u Michálků. Letos bude připraven také malý autobusový 
výlet na rybníky v Trnávce spojený s besedou s herpetologem Ivanem 
Zwachem o zde žijících obojživelnících. Děti z mateřských škol zase 
pojedou na výlet do malé zoologické zahrady Tropic na Hukvaldy.

Výlet na Kotvici pro veřejnost
Tradicí se už také stává jarní výlet připravovaný pro veřejnost. 
Letos konání vychází přímo na Den Země, tedy na sobotu 
22. dubna 2017. Uskuteční se výlet s průvodcem do Chráně-
né krajinné oblasti „Poodří“, konkrétně na Kotvici. Je vhodné 
využít místní Studénsko-štramberskou dráhu, odjezd bude 
v 8:30hod. z nádraží v Příboře. Zpět vlak odjíždí ve 13:11 hod. 
ze Studénky. Pro výletníky, kteří se zúčastní celé akce, jízdné 
zajistí organizátoři.  
Z organizačních důvodů žádáme zájemce o  účast na této 
akci, aby se přihlásili dopředu u Libuše Volné na Městském 
úřadě Příbor, a to buď osobně v kanceláři č. 13a), radnice ve 
2. poschodí, nebo na telefonu 732 117 580, nebo e-mailem:  
volna@pribor-mesto.cz . 
Těšíme se na Vaši účast.

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

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje, Městský úřad Příbor

MĚSTO PŘÍBOR OPĚT ADOPTOVALO SOVU PÁLENOU

JARNÍ AKCE S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU
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Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na kli-
matických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako 
po povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze 
studně pijeme

Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít 
zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní 
mohou být přítomny.  Není odpovědné spoléhat pouze na 
naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na roz-
díl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek 
ve vodě zachytit.
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z ve-
řejných vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a  teče prakticky 
neomezené množství vody v naprosté většině případů v dobré 
kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě z veřej-
ných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva 
používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech 
a na dovolené.
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) dopo-
ručuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen 
pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také 
věnovat pozornost kontrole kvality svých zdrojů. 
Lidé využívající studny často nevěnují pozornost tomu, zda je 
jejich voda zdravotně nezávadná a nepředstavuje pro ně zdra-
votní riziko. Platná legislativa jim pravidelné kontroly v případě, 
že využívají pitnou vodu ze studny jen pro své potřeby, nepři-
kazuje. Podle expertů je ale potřeba kvalitu vody ve studních 
pozorně sledovat a  minimálně jednou ročně nechat ověřit 
experty. Nejvhodnější období je právě nyní, kdy končí zima 
a roztál sníh, který zvyšuje hladinu podzemní vody. 

„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiolo-
gickým parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního 
původu, ale i chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. 
Na základě přesných výsledků analýz lze navrhnout opatření, 
která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“ říká vedou-
cí laboratoří společnosti AII Lucie Chlebková. 
Špičkově vybavená Centrální laboratoř společnosti v Ostravě-
-Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření 
kvality vody. Ročně vyhotoví více než 6 000 vzorků, přičemž 
čtvrtina z nich je komplexně monitorována podle 90 různých 
kvalitativních kritérií.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické 
zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální 
laboratoře působíme v  regionu také v areálech čistíren od-
padních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je 
možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven 
vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, 
kde rovněž přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvět-
luje Chlebková.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a  rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze země-
dělské nebo průmyslové činnosti
Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, 
železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz 
Kontakt: Lucie Chlebková, Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., 

telefon: 595 694 355, 739 342 846, Lucie.Chlebkova@smvak.cz

Lucie Chlebková, Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o. 

JARO SE BLÍŽÍ! SLEDUJTE KVALITU VODY VE SVÉ STUDNI

ŠATNÍK
SPOLEČNĚ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM V PŘÍBOŘE 

pořádají ve dnech:
18. 4. 2017 - 21. 4. 2017  od 800 do 1700

24. 4. 2017 - 28. 4. 2017 od 800 do 1700

   v prostorách domu s pečovatelskou službou 
v přízemí na ulici Jičínské 238 - růžová budova

•   sbíráme šatstvo, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
•   příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
•   nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME

tel: 556 725 359, 737 286 554
Pečovatelská služba Příbor, Jičínská 238

VÝZVA - VYROBENO V TATŘE,  
ALE TATROVKA TO NENÍ! 

PhDr. Václav Michalička,Ph.D. 
vedoucí pobočky Muzeum Novojičínska,p.o – Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře 

 

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy 

 Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!  
(24. října 2017 – 30. března 2018) obrací k veřejnosti s žádostí o pomoc 

při sběru a dokumentaci dokladů kulturního jevu spojeného s prací  

v podniku Tatra. Jedná se o fenomén výroby rozmanité škály předmětů 
zhotovených mimo pracovní úkoly pro vlastní potřebu či potřebu někoho 

jiného. Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některé z předmětů,  
které tímto způsobem v podniku Tatra vznikly, aby je zapůjčili, popřípadě 

věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. 

 Při prezentaci těchto svébytných artefaktů bude zachována přísná 

anonymita výrobců i těch, kteří předměty zapůjčí či darují. 

 Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017.  

Děkujeme a věříme se, že se podaří tento zajímavý lokální kulturní  

jev zachytit a zdokumentovat. 
 

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

Lidická 50, 742 58 Příbor 

Tel.: +420 556 725 191 

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz 
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Vodovodní přípojka je samostatnou stav-
bou tvořenou úsekem potrubí od odbo-
čení z vodovodního řadu k vodoměru
(hlavní vodoměr). Není-li zde umístěn vo-
doměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojova-
ného pozemku nebo stavby. Odbočení 
s uzávěrem je součástí vodovodu.
Vodovodní přípojku pořizuje na své ná-
klady odběratel. Vlastníkem vodovodní
přípojky je osoba, která ji na své náklady
pořídila.
Vlastník vodovodní přípojky je povinen za-
jistit, aby byla provedena a užívána tak,
aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve
vodovodu, na který je přípojka napojena.
Materiál použitý na realizaci stavby vodo-
vodní přípojky a její napojení na vodo-
vodní řad musí splňovat podmínky
stanovené platnou právní úpravou. 
Fakturační vodoměr osazený na vodo-
vodní přípojce je ve vlastnictví  SmVaK 
Ostrava a.s.
Odběratel je povinen dodržet podmínky
umístění vodoměru stanovené SmVaK 
Ostrava a.s. Pokud vnitřní vodovod nevy-
hovuje požadavkům pro montáž vodo-
měru, je odběratel povinen na základě
písemné výzvy SmVaK Ostrava a.s. provést
vlastním nákladem v přiměřené lhůtě 
potřebné úpravy na připojované stavbě
nebo pozemku.
V případě, že délka potrubí vodovodní pří-
pojky (od místa napojení na vodovod pro-
vozovaný SmVaK Ostrava a.s. po obvodo -
vou zeď napojované nemovitosti) přesa-
huje 50 metrů, nebo se jedná o napojova-
nou nemovitou věc /stavba nebo
pozemek/, u které nelze zajistit požado-
vané podmínky pro osazení fakturačního
vodoměru (např. zahrada, nepodsklepená
stavba bez možnosti jiného vhodného
umístění vodoměru),  bude   fakturační 
vodoměr  umístěn  ve vodoměrné šachtě.
Ta bude osazena u místa napojení  vodo-
vodní přípojky na zařízení SmVaK Ostrava
a.s. (zhruba ve vzdálenosti  do 5 metrů  od
místa napojení)  s tím, že pokud to bude
technicky možné, bude šachta  před-
nostně umístěna v pozemku tvořícím ve-
řejné prostranství. V případě zřízení
vodoměrné šachty u vodovodních přípo-
jek kratších než 50 metrů na základě poža-

davku žadatele  bude šachta navržena 
a zrealizována přednostně u místa napo-
jení na vodovodní řad. 

Za návrh nejvhodnějšího provedení vodo-
měrné šachty je na základě zohlednění po-
měrů v místě uvažovaného osazení šachty
a dimenzi uvažované vodovodní přípojky
zodpovědný žadatel, resp. zpracovatel
projektové dokumentace vodovodní pří-
pojky. Navrhované řešení musí být v sou-
ladu se standardními podmínkami  SmVaK
Ostrava a.s. zveřejněnými na interneto-
vých stránkách www.smvak.cz v sekci Pro-
jektanti, podsekci Technické standardy,
bodu Zásady pro jednotné technické ře-
šení vodovodních řadů, přípojek a vybra-
ných objektů na vodovodní síti v rámci
SmVaK Ostrava a.s. V případě výskytu zvý-
šené hladiny podzemní vody nebo tam,
kde lze předpokládat průsak povrchové
nebo podzemní vody do šachty, bude 
navržena vodotěsná šachta se zajištěním
proti vztlakovým silám a proti vniknutí 
povrchové vody (např. zvýšeným vstup-
ním komínkem).

Odběratel nesmí propojovat vnitřní vodo-
vod připojený na vodovodní síť s potrubím
užitkové a provozní vody, ani s vodovod-
ním potrubím z jiného zdroje vody, který
by mohl ohrozit jakost vody a provoz 
vodovodního sys tému.

Veškeré závady a poruchy vzniklé na vodo-
vodní přípojce je majitel nemovité věci po-
vinen ihned hlásit SmVaK Ostrava a.s. na
Poruchovou službu na telefonním čísle
800 292 300. Opravy a údržbu vodovod-
ních přípojek (vyjma vodoměrných šachet)
uložených v pozemcích, které tvoří veřejné
prostranství, zajišťuje SmVaK Ostrava a.s.
na své náklady. Odstranění poruchy na
jiné části vodovodní přípojky provede
SmVaK Ostrava a.s. na náklady vlastníka
této přípojky. Vlastník vodovodní přípojky
na ni nesmí bez souhlasu SmVaK Ostrava
a.s. provádět jakékoliv úpravy nebo od-
bočky před vodoměrem. Vlastník vodo-
vodní přípojky není oprávněn povolit
napojení další nemovitosti na ni bez před-
chozího projednání a souhlasu SmVaK.

SmVaK Ostrava a.s. si vyhrazuje právo roz-
hodovat o žádosti na zřízení vodovodní
přípojky za podmínek stanovených plat-

nou právní úpravou, stanovit podmínky 
i způsob jejího provedení tak, aby byla
provedena odborně způsobilou osobou 
a v kvalitě dle platných norem včetně po-
užití vhodného materiálu.

Napojení na vodovod pro veřejnou po-
třebu je vysoce odbornou prací a zároveň
zásahem do vodohospodářských sítí pro-
vozovaných ve veřejném zájmu, kdy za je-
jich plynulý a bezpečný provoz a technický
stav odpovídá SmVaK Ostrava a.s. Proto
napojení musí provádět výhradně zaměst-
nanci této společnosti na základě objed-
návky vystavené žadatelem ve fázi
realizace stavby vodovodní přípojky. 

V případě, že se vodovodní přípojka bude
napojovat na vodovod, který je v majetku
SmVaK Ostrava a.s., hradí materiál na od-
bočení přípojky a uzávěr vodovodní pří-
pojky tato společnost. 

V případě, že se vodovodní přípojka bude
napojovat na vodovod jiného vlastníka,
který SmVaK Ostrava a.s. provozují na zá-
kladě smlouvy, a kdy tato smlouva neob-
sahuje oprávnění pro SmVaK Ostrava a.s.
rozhodovat o udělení souhlasu s napoje-
ním na vodovod, musí žadatel o napojení
doložit písemný souhlas s napojením od
vlastníka vodovodu, jehož součástí musí
být dohoda vlastníka vodovodu a žadatele
o připojení a úhradě nákladů na materiál
pro odbočení přípojky a uzávěr přípojky.
Tato částka musí být ve prospěch SmVaK
Ostrava a.s.  uhrazena v plné výši před za-
hájením stavby přípojky.  

V případě, že stavbu vodovodní přípojky
nerealizuje SmVaK Ostrava a.s., musí být
před zásypem potrubí této vodovodní pří-
pojky, místa napojení a případně křížení 
s ostatními inženýrskými sítěmi přizván zá-
stupce SmVaK Ostrava a.s. z příslušného
provozního střediska ke kontrole provede-
ných prací. Součástí stavby vodovodní pří-
pojky musí být provedení tlakové zkoušky
potrubí za přítomnosti zástupce SmVaK
Ostrava a.s. O kontrole provedených prací 
i výsledku tlakové zkoušky bude vyhoto-
ven zápis. Bez provedené kontroly a pro-
vedení vyhovující tlakové zkoušky nesmí
být proveden definitivní zásyp potrubí vo-
dovodní přípojky.  Po ukončení realizace
vodovodní přípojky je její vlastník povinen

Vodovodní přípojky

Všeobecné podmínky pro zpracování projektové do -
kumentace, realizaci a napojení vodovodních přípo-
jek na vodovod a zahájení dodávky vody z vodovodu. 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. /dále jen SmVaK 
Ostrava a.s./ stanoví dle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu) a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném
znění základní podmínky pro napojení vodovodní přípojky na vodovod 
a dodávku vody z něj:
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předat zástupci provozního střediska
SmVaK Ostrava a.s. zákres skutečného pro-
vedení s uvedením hloubky uložení vodo-
vodní přípojky (požadavky na zákres byly
předány jako příloha vyjádření k  projek-
tové dokumentaci na stavbu vodovodní
přípojky).

Zahájení odběru vody z vodovodní pří-
pojky je možný po splnění následujících
podmínek:

n V případě napojení na vodovod ve vlastnic-
tví  SmVaK Ostrava a.s.: 

– jsou doloženy doklady uvedené níže v od-
stavci Postup při zřizování vodovodní pří-
pojky;

– je uzavřena smlouva o dodávce vody z vo-
dovodu.

n V případě napojení na vodovod jiného
vlastníka:

– předmětný vodovod je uveden do trvalého
provozu;   

– je uzavřena smlouva o provozování mezi
SmVaK Ostrava a.s. a vlastníkem vodovodu
a bylo zahájeno faktické provozování vodo-
vodu dle této smlouvy;

– jsou doloženy doklady uvedené níže v odstavci
Postup při zřizování vodovodní přípojky;

– je uzavřena smlouva o dodávce vody z vo-
dovodu mezi SmVaK Ostrava a.s. a odběra-
telem.
V případě zahájení odběru bez splnění
podmínek uvedených v předchozím od-
stavci se odběratel dopouští protiprávního
jednání, na jehož základě s ním může být
vedeno správní řízení o udělení sankce ve
smyslu §32 resp. §33 zákona č. 274/2001
Sb. v platném znění.

Projektová dokumentace vodovodní
přípojky musí obsahovat zejména: 

n technickou zprávu, včetně hydrotechnic-
kého posouzení profilu navrhované pří-
pojky vody;

n situační výkres (měřítko 1:1000, případně
1:500) se zaměřením připojované nemovi-
tosti. V tomto výkresu musí být zakreslen
půdorys připojované nemovitosti a vlastní
pozemek (červeně) včetně parcelního čísla 
a katastrálního území, přesné označení na-
pojení vodovodní přípojky na vodovodní
řad s uvedením parcelního čísla a katastrál-
ního území, včetně přilehlých objektů a ko-
munikací, směr a hloubka podzemních
inženýrských sítí, se kterými se bude vodo-
vodní přípojka křížit; 

n kladečské schéma vodovodní přípojky; 

n řez uložení potrubí;

n detail napojení vodovodní přípojky na vo-
dovodní řad včetně zákresu montážních
jam, detail prostupu do napojované nemo-
vitosti a detail navržené vodoměrné sestavy
se způsobem propojení na vnitřní vodovod 

n podélný profil vodovodní přípojky;

n výkres vodoměrné šachty (bude-li v ní 
umístěn fakturační vodoměr).

Postup při zřízení vodovodní přípojky 
Co potřebujete nejdříve?
• Projektovou dokumentaci na realizaci stavby vodovodní

přípojky
• Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k projektové dokumentaci

stavby vodovodní přípojky (obvykle vyřizuje Váš projek-
tant, případně můžete podat žádost na Zákaznickém
centru SmVaK Ostrava a.s., poštou, nebo prostřednictvím
internetových stránek www.smvak.cz)

• Povolení stavebního úřadu (územní souhlas, územní roz-
hodnutí…) – kontaktujte příslušný stavební úřad a do-
jednejte si, co po Vás bude vyžadovat, případně si
provedení této práce objednejte u svého projektanta.

Jaký je následující postup? 
Navštivte nejbližší Zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
(adresy najdete na stránkách www.smvak.cz) a podejte
zde Žádost o povolení zřízení vodovodní přípojky spolu 
s těmito přílohami (vše v kopiích):
• Příslušné povolení stavebního úřadu;
• Výpis z katastru nemovitostí;
• Souhlas vlastníka vodovodu s napojením na něj v pří-

padě, že vodovod, na který bude vodovodní přípojka
napojena, SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě
smlouvy, a kdy součástí této smlouvy není oprávnění
pro SmVaK Ostrava a.s. rozhodovat o udělení souhlasu
s napojením na vodovod, včetně dohody o úhradě ná-
kladů za materiál nezbytný k napojení vodovodní pří-
pojky na vodovod  -  materiál na odbočení a uzávěr
vodovodní přípojky. Po ověření správnosti a úplnosti
projektové dokumentace Vás kontaktuje technik stře-
diska SmVaK Ostrava a.s. a dohodne s Vámi:

• Termín vytyčení vodovodu pro napojení budované 
vodovodní přípojky; 

• Termín napojení budované vodovodní přípojky na vodo-
vodní řad;

• Další detaily a podrobnosti týkající se předmětné stavby.

KDO bude vodovodní přípojku provádět? 
• Napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad provádí

vždy SmVaK Ostrava a.s. na základě objednávky žadatele
s tím, že před zahájením stavby musí být uhrazena v plné
výši cena materiálu na odbočení přípojky a uzávěr v pří-
padě, že vlastníkem vodovodu není SmVaK Ostrava a.s.; 

• Dodávku a osazení vodoměru zajistí SmVaK Ostrava a.s.
vlastním nákladem;

• Zemní práce spojené s napojením a realizací vodovodní
přípojky zajistí vlastním nákladem žadatel (případně po
dohodě může zajistit SmVaK Ostrava a.s.);

• Realizace vodovodní přípojky (dodávka materiálu a mon -
táž) – doporučujeme tyto práce objednat u SmVaK Ostra -
va a.s. (žadateli odpadnou starosti se zajištěním kontro ly
kvality prací zaměstnancem SmVaK Ostrava a.s., zajištění
tlakové zkoušky a zákresu trasy vodovodní přípojky);

• V případě, že stavbu vodovodní přípojky bude realizovat
jiný subjekt, je žadatel povinen zajistit, aby stavba byla
realizována v souladu s projektovou dokumentací schvá-
lenou SmVaK Ostrava a.s., a stanovenými podmínkami
odborně způsobilou osobou dle platné legislativy.  

Jak dále postupovat? 
Před realizací stavby je nutné:
- Dohodnout si dopředu termín s technikem SmVaK Os-

trava a.s. Potřebný kontakt můžete získat na interneto-
vých stránkách www.smvak.cz nebo na Zákaznickém
centru společnosti.

- Na dohodnutý termín připravit výkopové práce pro sa-
motnou přípojku, tyto práce lze po předchozí dohodě
také objednat u SmVaK Ostrava a.s.

UPOZORNĚNÍ
Ve většině případů si výkopové práce žadatel zajišťuje
sám, zaměstnanci  SmVaK Ostrava a.s. provádějí pouze
montážní práce (napojení na vodovod, položení potrubí,
osazení vodoměru) – pokud není dohodnuto jinak.

- Veškerý materiál včetně případné vodoměrné šachty,
potrubí, napojení na řad a ventilů při realizaci dodá SmVaK
Ostrava a.s., není tudíž potřeba tyto náležitosti zajišťovat.

Samotné provedení
Na místě stavby:
- Sepíše zaměstnanec SmVaK Ostrava a.s. smlouvu o dílo

na zhotovení vodovodní přípojky;
- Žadatel vyplní prohlášení o účelu stavby, které slouží k ur-

čení výše DPH, kdy 15% sazba platí pro bytovou výstavbu
a stavby pro sociální bydlení, 21 % pro ostatní případy);

- Vyplní se tiskopisy pro osazení vodoměru a samotnou
přípojku; 

- Je potřeba uhradit zálohu na cenu díla – stavbu vodo-
vodní přípojky – před zahájením prací ve výši 90 % před-
pokládaných nákladů – to je možné hotově, nebo
uhrazením zálohové faktury před zahájením prací;

Zákaznická linka – 800 292 400 
(v pracovní dny 7:30 – 20:00)

www.smvak.cz
smvak@smvak.cz • stavby@smvak.cz
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Novinkou od 1. září 2017 je povinné předškolní vzdělá-
vání pětiletých a starších dětí a také přednostní přijímání dětí 
do spádové mateřské školy, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě do-
sáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolní-
mu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání dítěte. Nesplnění této povinnosti ze stra-
ny zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních 
povinností, resp. za přestupek dle školského zákona, za který lze 
uložit pokutu.

Povinné předškolní vzdělávání se pro školní rok 2017/2018 
vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a na děti 
s odkladem povinné školní docházky.
Novela školského zákona stanovila pro zápis dětí k předškolní-
mu vzdělávání období od 2. do 16. května. Zápis dětí pro školní 
rok 2017/2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání, stejně 
jako pro ostatní předškolní vzdělávání, bude probíhat v pří-
borských mateřských školách dne 11. května 2017 od 8.00 
do 15.30 hod.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany 
České republiky, kteří pobývají na území České republiky 
déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské 
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 
Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trva-
le nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubo-
kým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní do-
cházky v pracovních dnech a je stanoveno v rozsahu 4 hodiny 
denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech 
školních prázdnin. Tímto není dotčeno právo dítěte vzdělávat se 
v mateřské škole po celou dobu provozu. 
Mateřská škola ve Školním řádu stanoví podmínky uvolňování 
dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání 
jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů ne-
přítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak musí učinit nejpozději 
do tří dnů od vyžádání. Dále mateřská škola ve svém Školním řádu 
také stanoví začátek doby vzdělávání a další informace o podmín-
kách povinného předškolního vzdělávání.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři 
další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání 
- individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez 

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

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

které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

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

Další novinkou je povinnost obce stanovit vyhláškou školské 
obvody spádových mateřských škol, které zřizuje. Do spádové 
školy jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu, 
v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvo-
du nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do 
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
Vyhláškou města, která vymezuje školské obvody jednotlivých 
spádových mateřských škol, není zároveň dotčeno právo rodičů 
na výběr školy. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje 
ředitel školy. 
Obecně závazná vyhláška města Příbora, kterou se stano-
ví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných 
městem Příborem, bude zveřejněna na úřední desce koncem 
měsíce března 2017 po projednání v zastupitelstvu města.

Naděžda Střelková,  odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

INFORMACE PRO RODIČE O NOVINKÁCH  
V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017

 

V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. a Obecně závaznou 
vyhláškou města Příbora, kterou se stanoví školské obvody spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Příborem, se uskuteční 
 

Z Á P I S 
k předškolnímu vzdělávání a povinnému předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2017/2018, který se bude konat 
 
 

ve čtvrtek 11. května 2017 - od 8:00 do 15:30 hod. 
 

v mateřských školách:  
 

 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“  
na ul. Frenštátské 

 

 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“  
na ul. Švermově 

 

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

 
 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se vztahuje  
na děti, které dosáhnou pátého roku věku k 31. 8. 2017  

a na děti s odkladem povinné školní docházky 
 

U zápisu předložte: 
- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

  
 

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

také na informačních tabulích města nebo na adrese www.pribor.eu 

     
      Město Příbor 

„Vše, co potřebuji znát, jsem se naučil 
v mateřské škole.“ (R. Fulghum)

…PROTO ZVOLTE PROFESIONÁLNÍ,
ESTETICKY PODNĚTNÉ
A LÁSKYPLNÉ PROSTŘEDÍ
PRO ROZVOJ OSOBNOSTI VAŠEHO
DÍTĚTE - „MOJI ŠKOLKU“.

Více na www.moje-skolka.cz
Novinka!
- přijímáme děti od dvou let věku,
- v rámci předškolního vzdělávání

nabízíme intenzivní logopedickou prevenci.

Mateřská škola HÁJOV, s. r. o., VÁS ZVE NA 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

+
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

(s sebou rodný list dítěte)

TĚŠÍME SE V SOBOTU 29. DUBNA 2017 OD 15:00 DO 17:00 HOD.
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V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní školy pro školní rok 2017/2018 bychom vám 
rádi podali základní informace týkající se povinné školní docházky.
Novela školského zákona stanovila pro zápis dětí k povinné školní docházce období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V příborských základních školách se uskuteční zápis k povinné 
školní docházce pro školní rok 2017/2018 v pátek 21. dubna 2017 od 13.00 hod. do 18.00 hod.

POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná 
povinná školní docházka.
Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku. (Pro školní rok 2017/2018 se jedná o děti 
narozené od 01.09.2010 do 31.08.2011).
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne 
v  případě, že je dítěti povolen odklad povinné školní 
docházky.
Také je možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka 
dítěte začne, ovšem následně je její počátek dodatečně 
odložen v průběhu prvního pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní 
v  případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v  době 
od počátku školního roku do konce června příslušného 
školního roku. (Pro školní rok 2017/2018 se jedná o  děti 
narozené od 01.09.2011 do 30.6.2012). Toto dítě může být 
na základě žádosti jeho zákonného zástupce přijato k plnění 
povinné školní docházky již v tomto školním roce (tedy před 
dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i duševně 
přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností zákonného 
zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné 
školní docházky určité doklady, a to
a)  v  případě dítěte narozeného v  období od září do konce 

prosince doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení,

b)  v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce 
června jak doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení, tak i doporučující posouzení odborného lékaře 
(dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost).

Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte 
v této věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, 
neboť není stanovena povinnost takové žádosti vyhovět.
Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon 
neumožňuje. 

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

území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České 

republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel 
té základní školy, kam zákonný zástupce přišel k  zápisu 
k povinné školní docházce. Začátek povinné školní docházky 
odloží ředitel školy o jeden školní rok na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce dítěte podané v  době 
zápisu k  povinné školní docházce. Žádost o  odklad 
školní docházky musí být doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav 
dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky 
může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický 
lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči 
pro jiné zdravotní obtíže, měl by provést takové posouzení 
odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. 
Pokud se u  žáka v  prvním roce plnění povinné školní 
docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní 
vyspělost k  plnění povinné školní docházky, může ředitel 
školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně 
v  průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek 
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o  odkladu povinné školní 
docházky informuje zákonného zástupce o  povinnosti 
předškolního vzdělávání a  možných způsobech jejího 
plnění.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

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

Školské obvody spádových základních škol zřizovaných 
městem Příborem jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 
stanoveny takto:

•	Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, 
Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: 
ulice 9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy 
Němcové, Březinova, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, 
Frenštátská mimo č. p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská, 

Naděžda Střelková,  odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
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Choráze, Juraňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova, 
Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, 
Mlýnská, Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na 
Kamenci, Na Nivách, Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží 
Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod 
Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova, 
Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, U  Tatry, 
Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, 
Zahradní, Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov.

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

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

PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ
Plnění povinné školní docházky žáky - českými občany 
pobývajícími dlouhodobě v  zahraničí je upraveno v  §  38 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a § 18-23 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
o  základním vzdělávání a  některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 
Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo 
území České republiky nebo v evropské škole působící na 
základě Úmluvy o  statutu Evropských škol nebo formou 
individuální výuky v zahraničí.
Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z  výše 
uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je 
zapsán k plnění povinné školní docházky (tzv. kmenová škola).
V případě, že žák již povinnou školní docházku v ČR započal, 
před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka 

povinen oznámit řediteli  kmenové školy předpokládanou 
dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob 
plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka 
a  popřípadě i  adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný 
zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy 
nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.
 Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, může na 
žádost zákonného zástupce konat zkoušky z  vybraných 
předmětů ve své  kmenové škole. Výjimkou jsou Evropské 
školy, kdy žák zkoušky nekoná.
Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku 
předškolního vzdělávání, která se nevztahuje na osoby, které 
nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně 
občanů ČR v zahraničí.

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

BLAHOPŘÁNÍ

Božena Volná
Helena Paulíková
Ludmila Duchajová
Bohumil Faltín
Jaromíra Jókaiová

František Dobečka
Jana Godulová
Josef Juřena
Štefania Barvíková
Jaroslav Olšovský

Olga Pustějovská
Jiřina Pyclíková
Vlasta Sedláčková
Lydie Sklenovská
Josef Feikus

Jiřina Hušková
Ladislav Matula
Vojtěch Raška
Julie Žabenská
Františka Potůčková

Marie Tobiczyková
Vojtěch Raška
Marie Filipová
Marie Dubcová
Julie Hozová Vlastimil Lys

Zároveň blahopřejeme i obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Anna Drozdová, Juraj Hvišč, Eva Symerská

Vážení jubilanti, 
dovolte nám, abychom Vám poblahopřáli k Vašemu jubileu, které slavíte v měsíci dubnu.

V souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb.  
a Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 3/2005, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených městem Příborem                   
a část společného školského obvodu základní školy se uskuteční 

 

Z Á P I S 
k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018, 

který se bude konat 
 

v pátek 21. dubna 2017 - od 13:00 do 18:00 hod. 
 

na základních školách: 
 

 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín  
 

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

 
 

K zápisu plnění povinné školní docházky se dostaví  
zákonný zástupce s dítětem 

 

 narozeným od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
 s odloženou školní docházkou z r. 2016 

 na žádost zákonného zástupce může být zapsáno k plnění povinné 
školní docházky i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 

   
  

 U zápisu předložte: 
- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zák. zástupce 
 



Podrobné informace k zápisu do základních škol jsou zveřejněny na webových 
stránkách škol a informaci o školských obvodech základních škol najdete  

také na informačních tabulích města nebo na adrese www.pribor.eu 
 



Město Příbor
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Sluníčko konečně začíná příjemně hřát a cyklisté se těší na své 
první vyjížďky. Každý rok bývá začátek cyklistické sezóny spojen se 
zvýšeným počtem úrazů. 
Abychom se v letošním roce vyvarovali podobných statistik, připo-
meňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než 
vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat 
a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato 
výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici. 

Jízdní kolo musí být vybaveno:
- zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se 

zadní červenou svítilnou,
- přední odrazkou bílé barvy,
- odrazkami oranžové barvy na obou pedálech, 
- na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy 

na každé straně kola,
- dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným 

ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku 
vybavené protišlapací brzdou nemusí být vybaveno přední brzdou,

- volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
- matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně 

rychloupínací. 

Výbava kola za snížené viditelnosti:
- světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného 

toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
- zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s pře-

rušovaným světlem červené barvy,
- zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost 

předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola: účinné blatníky, zvonek, kryt 
řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být 
také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a dopo-
ručené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat 
při jízdě ochrannou přilbu osobami mladšími 18 let, doporučuje 
se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 
19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou vi-
ditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje 
jeho viditelnost a bezpečnost. 

Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jíz-
dy. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo, a to i na cyklostezce. Nutné je 
dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného 
dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou 
vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo ko-
munikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. 
Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně 
směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem. 
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být 
přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na po-
zemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě 
také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout 
na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se 
cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.  

Dopravní nehody s účastí cyklistů 

Začátek cyklistické sezóny není spojen jen se zvýšeným počtem úra-
zů cyklistů, ale přibývá i krádeží jízdních kol. Dle statistik v České 
republice zmizí dvacet kol denně, a to i těch dobře zabezpečených. 
Zloději si dobře spočítali, že na jejich prodeji dobře vydělají, zájem 
o kvalitní kola neutuchá. Městská policie Příbor se snaží na tuto sku-
tečnost reagovat značením jízdních kol syntetickou DNA, kdy opět 
i v letošním roce budou strážníci v této aktivitě pokračovat (značení 
započato v roce 2014). Termín zahájení značení jízdních kol bude ve-
řejnosti sdělen prostřednictvím Měsíčníku, webových stránek města, 
rozhlasu a informačních tabulí. 

Zdroj: tisková zpráva Krajského ředitelství policie MSK,  
por. Bc. Richard Palát

CYKLISTÉ POZOR, SEZÓNA ZAČÍNÁ …
připravila Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Technické služby města Příbora informují občany: dne 31. 3. 2017 budou uzavřeny veřejné WC v ul. U Brány.
Od 1. 4. 2017 budou otevřeny nové veřejné WC, které se nacházejí v budově u vstupu do piaristických zahrad z ulice 
K. Čapka. Otevírací doba je přizpůsobena provozu piaristických zahrad. 
Otevírací doba (celoroční) nových veřejných WC v ul. K. Čapka: 

•   listopad až březen od 8 hod. do 19 hod.                •   duben až říjen od 8 hod. do 21 hod.               Použití WC je zdarma.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPOJENÍ CENTRA MĚSTA SE ZAHRADOU PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA

O této stavební akci - čeho se týkala, kolik stála, jak dlouho trvala, jakou výši činily dotace, kdo stavební práce prováděl, 
vás budeme informovat v Local TV ve vysílání s premiérou 9. dubna 2017. 

Irena Nedomová, redaktorka LTV

PROVOZ VEŘEJNÝCH WC
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SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

smažení fritování sběr-
uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

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

ného dvora v

Použitý
olej ze a doneste do

Příloha č. 1 
 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
 

JARO - duben 2017 
DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

4. dubna 2017 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 
Švermova x Dukelská  
Šmeralova x Gagarinova  

5. dubna 2017 
středa 

Okružní u separačních nádob 
Kpt. Jaroše x Fučíkova 
Jičínská x sídliště  

6. dubna 2017 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 
Masarykova x Hřbitovní  
B. Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím) 

7. dubna 2017 
pátek 

(odvoz v po 10. 4.) 

9. května x brána bývalé TATRY  
9. května x Osvobození  
B. Němcové x Hluboká   

11. dubna 2017 
úterý 

Na Valše u kurtů  
Na Hrázi  
Štramberská x Bezručova 

12. dubna 2017 
středa 

Pod Haškovcem  
Větřkovská x Sušilova   
Vrchlického x Za Vodou 

18. dubna 2017 
úterý 

Wolkerova x u trati  
Komenského pod letadlem  
J. V. Choráze za obchodem 

19. dubna 2017 
středa 

Hájov u restaurace  
Prchalov u obchodu 
Paseky u Jurečků  

20. dubna 2017 
čtvrtek 

Stojanova x Smetanova 
Smetanova x K. H. Máchy  
O. Helmy  

21. dubna 2017 
pátek 

(odvoz v po 24. 4.) 

Vrchlického u hřiště  
Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici 
Myslbekova x U Čecha  

 
Kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující 
den v dopoledních hodinách). 
Do kontejneru patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), 
matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod. 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984 
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HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA  

www.tspribor.cz 

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

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

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel  reditel@tspribor.cz  737 245 980 
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom  elen.sladeckova@tspribor.cz  731 537 130 
Irena Zárubová, administrativa  irena.zarubova@tspribor.cz  737 245 986  
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr  zdenek.parizek@tspribor.cz  737 245 983 
   

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ  8:00 – 11:00    
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK  8:00 – 11:00    
PÁTEK  ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ ‐ hřbitovnictví
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ÚTERÝ  ZAVŘENO    
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 14:30

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK  ZAVŘENO   
PÁTEK  ZAVŘENO  
   

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00   
ÚTERÝ  ZAVŘENO  
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 17:00   
ČTVRTEK  ZAVŘENO  
PÁTEK  ZAVŘENO  
SOBOTA  8:00 – 12:00  

 

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

v období od 3. dubna do 31. října 2017
Duben - srpen:
Pondělí až neděle vč. státních svátků:     09:00 – 20:00 hod.

Září - říjen:
Pondělí až neděle vč. státních svátků:     10:00 – 18:00 hod.
V období od začátku listopadu do konce března je areál uza-
vřen.

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU

Plán strojového čištění komunikaci s uzavřením parkovacích míst 

  

DATUM ULICE Poznámka 

3. 4. 2017 Komenského spodní část + parkoviště   
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou   

4. 4. 2017 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice   
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého   

5. 4. 2017 Npor. Loma – horní část ke hřišti   

6. 4. 2017 Šafaříkova od křiž. Npor. Loma k ulici Štramberské   
Gagarinova   

10. 4. 2017 
Bezručova   
ČSA od Jičínské po  křižovatku s Frenštátskou ulicí   
ul. 28. října   

11. 4. 2017 U Tatry – parkoviště   
Pionýrů + parkoviště   

12. 4. 2017 Myslbekova   
13. 4. 2017 Dr. Čejky + cyklotrasa   

19. 4. 2017 Nová   
Choráze   

20. 4. 2017 U Tatry – mimo parkoviště   
Zd. Nejedlého   

21. 4. 2017 Lomená – spodní část   

25. 4. 2017 
Okružní   
Nerudova   
Šmeralova   

26. 4. 2017 Nádražní   
O. Helmy   

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení. 
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Plán strojového čištění komunikaci s uzavřením parkovacích míst 

   
    

DATUM ULICE Poznámka 
22. 3. 2017 Lidická + parkoviště u sokolovny   
23. 3. 2017 Dukelská   

24. 3. 2017 
Plocha u TS   
Místecká - pod náměstím ke křižovatce B. Buska   
U Brány   

27. 3. 2017 Štefánikova   
Zámečnická – parkoviště u DPS   

28. 3. 2017 Tyršova odpoledne 
Fučíkova včetně spojka Jaroše   

29. 3. 2017 Masarykova   

3. 4. 2017 Komenského spodní část + parkoviště   
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou   

4. 4. 2017 Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice   
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Bezručova   
ČSA od Jičínské po  křižovatku s Frenštátskou   
ul.  28. října   

11. 4. 2017 U Tatry – parkoviště   
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13. 4. 2017 Dr. Čejky + cyklotrasa   

19. 4. 2017 Nová   
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20. 4. 2017 U Tatry – mimo parkoviště   
Zd. Nejedlého   
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Nerudova   
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Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC DUBEN

Román Pojď sem, ať ti můžu dát pusu od nizozemské 
autorky Griet Op de Beeckové je příběh o tom, proč se stá-
váme tím, kým jsme. Hlavní hrdinka Mona jako dítě, jako 
čtyřiadvacetiletá dívka a jako pětatřicetiletá žena. Román 
o dětství, ale také o rodičovství. O zlomených lidech a o tom, 
jak neúmyslně ubližují ostatním, a také o lásce, protože ta 
je vše, co máme, nebo alespoň téměř vše…
Jiří Březina je autorem detektivního románu Polednice. 
Podporučík Tomáš Volf a  jeho kolegyně spolu řeší první 
společný případ. Mezi bloky panelových domů obchází vrah, 
který své oběti napadá za bílého dne a ke kterému nevedou 
žádné stopy. Od novinářů si vyslouží přezdívku Polednice.
Francouzská spisovatelka Corine Gantzová v  románu 
Skryto v Paříži píše o přátelství, lásce a třech ženách, které 
utíkají od svých životů do samotného srdce Paříže, aby začaly 
znovu a lépe. Annie se vzpamatovává z náhlé smrti svého 
manžela a za žádnou cenu se nechce vzdát domu, a když 
jí hrozí bankrot, rozhodne se do svého domova přijmout 
nájemníky. Lolu, bývalou modelku, která s dětmi prchá od 
manžela, a záhadnou tichou dívku Altheu. Když se k nim 
připojí ještě nevyzpytatelný pařížský umělec a nesnesitelný 
Francouz s aristokratickým chováním, životem v domě to 
pěkně zamíchá…

Další skvělá švédská detektivka Ingrid Hedströmové s ná-
zvem Vražedná diagnóza přináší první případ Astrid Sam-
milsové. Jedné listopadové neděle roku 1978 poslala matka 
svého třináctiletého syna přes dvůr do dřevníku pro koš dřeva. 
Syn se ale už nikdy nevrátil. O třicet let později se diplomatka 
Astrid Sammilsová vrátila do venkovského domu, který zdě-
dila po osamělém strýci Larsovi. V jeho věcech našla čepici, 
která podle toho, co jí ulpělo v paměti, patřila nezvěstnému 
chlapci. Pustila se tedy do pátrání na vlastní pěst…
Příběh dvou žen, které se dělí o  jednoho muže, Muž ve 
střídavé péči napsala scénáristka a producentka České te-
levize Alena Müllerová. Cyril je známý novinář, který má 
milující manželku Emu a dvě dcery. Ale současně má i syna 
se svou milenkou Růženou. Cyril je ponořený do své práce 
a život ve střídavé péči milenky a manželky mu vlastně vy-
hovuje. Jednoho dne však syna na ulici porazí auto a on leží 
v nemocnici v bezvědomí. Cyrilův pohodlný svět se rázem 
zhroutí a on musí situaci konečně řešit.
Zajímá vás, Jak budeme žít za 20 let v roce 2036? Tomáš Sed-
láček a hosté vydali sborník, který se touto otázkou zabývá. 
Od budoucnosti jídla přes budoucnost architektury či víry po 
psychologii nebo hudbu. Výrazné osobnosti z mnoha oborů 
se snaží odpovědět na tuto nemožnou, ale nutnou otázku.

BiblioboxPoprvé v knihovně - ZŠ Npor. Loma

Maminky a babičky čtou
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Svůj herecký talent si vyzkoušely děti v 1. oddělení školní družiny 
při Základní škole Npor. Loma, kdy se svou vychovatelkou Renatou 
nacvičily pásmo pohádek nejen pro děti chodící do družiny, ale i pro 
své rodiče, babičky a příbuzné. Děti zahrály pohádku „O Janince 
a  statečném Kubovi“, který zachrání princeznu od zlého čarodě-
je. Vtipnou pohádkou „O Karolínce“ děti poukazují, jak je důležitá 
zdravá strava před dortíky a čokoládou… Divadelní představení za-
končil veselý příběh Macha a Šebestové a jejich kouzelného sluchátka. 
Dětem i divákům se líbilo, jak je „Kašpárek“ a „Šáša“ vtáhli do děje. 
Děti - herci své vystoupení uzavřeli písničkou, poté následoval velký 
potlesk i dojetí rodičů….

Letos (stejně jako vloni) se žáci 1. stupně ZŠ Npor. Loma zúčast-
nili v týdnu od 20. 2. do 24. 2. lyžování se Skisněhulkou manželů 
Reichertových. Na rozdíl od minulého roku jsme letos byli na Svinci 
u Nového Jičína. I když okolní krajina již příliš zimu nepřipomínala, 
na svahu bylo sněhu dost, a tak jsme si to všichni užili. Pod vedením 
šikovných instruktorů všichni (i ti, kteří stáli na lyžích poprvé) zvlád-
li výcvik i závěrečný slalom s přehledem a bez úrazu jsme se v pátek 
rozloučili před školou s přáním, abychom si mohli i příští rok společ-
ně zalyžovat. Děkujeme všem pracovníkům Skisněhulky a přejeme 
jim hodně spokojených lyžařů.

…tak se jmenuje projekt, který během února žáci 5. A  ze 
ZŠ Npor. Loma Příbor zpracovali a přinesli do školy, aby ukázali, jak 
dokážou být šikovní. Téma bylo volné, a tak děti popustily uzdu své 
fantazii a většinou z oblasti svých zájmů či témat výuky vytvořily 
3D výrobek. S menší či větší pomocí přispěli i rodiče (tak to má být) 
a tvořili a tvořili, až se dopracovali ke kýženému výsledku. Nejdřív 
vymyslet co a pak si udělat plán – to byl nejdůležitější úkol. Poté za-
pojili šikovnost a pod rukama vznikaly jednotlivé komponenty, které 
nakonec daly dohromady úžasné výtvory. Máme je vystavené ve třídě 
a naši vyučující i žáci mají možnost si je prohlédnout a během měsíce 
března je i ohodnotit. Potom všechny hlasy sečteme a vyhodnotíme. 
I když budou nejlepší tři práce ohodnoceny, určitě vyhrají všichni. 
Vždyť do nich dali hodně času, snažení a ruční práce. A jak se ruko-

dělné snažení povedlo, to posuďte sami. Všechny naše výtvory můžete 
zhlédnout na webových stránkách pátého ročníku.
Nejsou naši páťáci stejně dobří, nebo dokonce lepší než 3D tiskárny? 

Dne 8. 3. navštívily děti 1. a 2. tříd ze ZŠ Npor. Loma Příbor di-
vadelní představení Perníková chaloupka, které nám přijelo zahrát 
Divadlo loutek Ostrava. Jedna z nejznámějších pohádek pro malé 
děti pochází od bratří Grimmů a  dočkala se bezpočtu psaných, 
vyprávěných i divadelních verzí. Divadlo loutek nám ji představi-
lo v nádherném veršovaném zpracování. Představení se nám moc 
líbilo a těšíme se na další divadelní zážitky v našem krásném Kul-
turním domě.

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

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma, Příbor

Mgr. Gabriela Grodzová, ZŠ Npor. Loma Příbor

DIVADELNÍ HRANÍ DĚTÍ  
DĚTEM I RODIČŮM

PODRUHÉ SE SKISNĚHULKOU

PODÍVEJTE SE, CO DOVEDU…

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

ZE ŠKOL
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Dne 22. 2. 2017 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo soutěže 
v anglické konverzaci. Naši školu reprezentovali vítězové školní-
ho kola – Markéta Šumberová (7. B) v kategorii 6.-7. ročníků a Jan 
Filip (9. B) v kategorii 8.-9. ročníků. Soutěž se skládala z poslechu, 
popisu obrázku a konverzace na zadané téma. Markéta si nemohla 
přát lepší výsledek. Získala nejvyšší počet bodů a stala se vítězkou 
okresního kola.Výborně si vedl také Honza, který v nabité konku-
renci své kategorie obsadil 9. místo. Soutěž má jediný nedostatek. 
Vítězové mladší kategorie nepostupují (na rozdíl od svých starších 
kolegů) do krajského kola a tímto pro ně soutěž končí. Markéta tak 
získala alespoň cenné zkušenosti pro příští ročník. Honzovi přeje-
me mnoho úspěchů na střední škole.

V lednu 2017 jsme se zapojili jako partnerská škola do společného 
projektu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Univerzity 
Palackého Olomouc. Jedná se o projekt s názvem „Podpora společen-
ství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“. Do spolupráce 
je zapojeno celkem 16 škol Moravskoslezského kraje. 
V čem spočívá naše spolupráce? Umožníme v naší škole realizovat 
1-2 audiovizuální záznamy výuky přírodopisu. Na základě těchto 
záznamů budou vytvořeny didaktické kazuistiky a výukové lekce do 
didaktické monografie.
Kromě toho se budou moci vyučující přírodovědných oborů (v našem 
případě přírodopisu– Mgr. Kateřina Dolná a Mgr. Hana Schwarzová) 
účastnit v průběhu trvání projektu několika vzdělávacích akcí pořá-
daných oběma fakultami.

V březnu proběhl na naší škole maškarní bál pro 1. až 3. třídy. 
Bylo připraveno šest stanovišť, na kterých děti plnily úkoly a soutě-
že - jako skládání puzzle, hod míčkem na pyramidu plechovek nebo 
skládání kostek podle obrázku na čas a další. Po splnění všech úkolů 
se děti přesunuly do vedlejší tělocvičny, kde pro ně byl přichystán rej 
masek, tancování a různé společenské hry. Na závěr vybrali členové 

žákovské samosprávy pět nejzajímavějších masek, které získaly slad-
kou odměnu a diplom. Tento úkol byl velmi těžký, protože všechny 
děti se na maškarní bál řádně připravily a masky byly moc hezké. 
A proto menší sladkou odměnu získaly všechny děti. Maškarní bál 
se vyvedl podle představ organizátorů i malých účastníků. Na závěr 
bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na maškarním bále podíleli.

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská 
a zaměstnanci ZŠ Jičínské uspořádali i letos Školní ples. Ten se usku-
tečnil 24. 2. 2017 v nově zrekonstruovaných prostorách Kulturního 
domu v Příboře. Ples zahájila Školní kapela, která si pod vedením 
p. uč. Zbyňka Machetanze připravila písně k tanci, a poté nám celý 
večer k tanci hrála hudební skupina Ypsilon. Taneční parket se za-
plnil od první písně. V doprovodném programu všechny uchvátila 
orientální tanečnice Devra (Dana Lišková) a své taneční umění před-
vedl Michael Jackson (Pavel Janák). Večeře pro nás připravil kolektiv 
školní jídelny paní Olgy Skřivánkové a občerstvení zajistil kolektiv 
cukrárny paní Šárky Buskové „Kafíčko v podloubí“. Spolek rodičů 
připravil bohatou slosovatelnou hru o ceny v celkové hodnotě cca 
55. 000 Kč. Zde patří velké poděkování rodičům našich žáků, kte-
ří ochotně přispívali věcnými nebo finančními dary.  Z finančních 
darů Spolek rodičů zakoupil kávovar, poukazy na večeře do restau-
race „U Čápa“ a poukaz do pivních lázní pro dvě osoby a tyto ceny 
se staly součástí hlavních výher. Kromě těchto cen mohli šťastliv-
ci vyhrát jízdní kolo, počítačový monitor, solné lampy a sto dalších 
krásných cen. Poděkování patří také našim sponzorům, firmě BIKE 
FUN international, s. r. o., SYSTEMCONTROL, s. r. o., BOHEMIA-
COAL, s. r. o.,ZLATNICTVÍ NAĎA A RADIM STRAKOVI a dalším. 
Seznam všech dárců – rodičů i sponzorů - naleznete na webových 

stránkách naší školy. Podle reakcí účastníků se ples velice vydařil 
a budeme rádi, pokud si na Školní ples najdete cestu i příští rok. Zisk 
z plesu opět použijeme pro naše žáky a přispějeme jim na kulturní 
a sportovní akce či výlety. 

Mgr. Tereza Doležílková, Základní škola Jičínská Příbor

Mgr. Alena Urbanová, Základní škola Npor. Loma Příbor

Mgr. Daniela Grohmannová, Základní škola Jičínská

Mgr. Hana Žárská, předsedkyně Spolku rodičů

SOUTĚŽ V ANGLICKÉ KONVERZACI

SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

MAŠKARNÍ BÁL V ZŠ JIČÍNSKÉ

ŠKOLNÍ PLES
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Když jsem si přečetla v březnovém čísle Měsíčníku článek paní 
Irenky Nedomové o vítání občánků, uvědomila jsem si, jak ten čas 
rychle ubíhá. Vždyť i já před těmi 60 léty jako jedna z „hlavních osob“ 
byla u toho. Já jsem ta pionýrka, která přednášela básničky. Vzhle-
dem k tomu, že matrikářka paní Růžena Kuřecová byla moje teta, 
tudíž já byla jako první „na ráně“ a bylo rozhodnuto, že přednášet 
budu já. Nejdříve jsem vzdorovala, moc chuti jsem neměla, byla jsem 
trémistka. Navíc při představě, že nedělní volné dopoledne budou 
mé kamarádky sousedky lítat po „Kamencu“, nebo v zimě sáňkovat 
na „Rybajovym kopcu“, já budu trpět. Nakonec jsem to ale zvládla.
Už si moc nepamatuji, zda vítání bylo 1x za měsíc, nebo víckrát, ale 
bylo to vždy v nedělní dopoledne, nebylo to hromadné jako dnes, 
každé děťátko se vítalo zvlášť. Obřad trval necelou půlhodinku, ob-
vykle jsme měli čtyři, někdy i pět dětí. Rodiče se někdy připravovali 
u mojí tety v kanceláři matriky, pak přes vstupní místnost, ve které 
hrál pan učitel Čestmír Hrnčárek na harmonium a pan učitel Vik-
tor Sasín na housle, rodiče s děťátkem vešli do obřadní síně. Usadili 
se před obřadní stůl, teta všechny přítomné přivítala a představila 
předsedovi národního výboru panu Janu Friedlovi. Po jeho slavnost-
ním projevu a přivítání novorozeňátka do svazku obce přišla moje 
chvíle, kdy s tlukoucím srdcem, abych to nezkazila, jsem předná-
šela. Moji první báseň si pamatuji dodnes:

Ty malé, krásné baculaté robě,
v peřince spinkáš, co jen přáti tobě?
Ať neznáš bídu, to co děti znaly,
ať neznáš války, v kterých umíraly.
Bys šťastně žilo, jak sovětské děti, 
ať holubička míru k tobě letí.

Dnes pro mnohé, i pro mne, dost úsměvné, ale taková byla doba. 
Poté jsem předala mamince kytičku, obvykle se dávaly bramboříky, 
primulky nebo karafiáty s asparágusem ozdobené manžetou z to-
čeného krepového papíru. Květiny dodával pan zahradník Dresler, 
měl zahradnictví v Nádražní ulici. Někdy nestihl včas kytičky do-
nést, tak můj další úkol byl, rychle pro ně utíkat.
Na zakončení obřadu se rodiče podepsali do kroniky, dostali pa-
mětní list a pro miminko malý dárek. 
Později byla v mém repertoáru jiná báseň, ta je taky dodnes v mé 
paměti.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí, 
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
V náruči matčině bezpečně dřímáš, 
sen líbá ve spánku očka malá, 

celé jsi podobné poupěti růže,
co v letním slunci rozkvétala.
Až prvně vykročíš, pěšinkou v trávě, 
pro tebe rozkvetou v zahrádce stromy, 
pro tebe zavoní fialky v houští, 
pro tebe sluncem se ozdobí domy.

I dnes po těch 60 létech si přesně vybavuji některé rodiče a nakonec 
musím říct, že to bylo pro mne docela pěkné období. A od skončení 
mého účinkování, po 25 létech, sama v roli rodiče jsem se svými tře-
mi dětmi vítání absolvovala a byl to vždy krásný zážitek. A v dnešní 
době, pevně doufám, bude tato pěkná tradice vítání občánků i nadále 

pokračovat.

DOPLNĚK: Mně 
nezbývá než krás-
nou vzpomínku 
doplnit fotogra-
fiemi - dvě jsou 
přímo z  archivu 
aut ork y  vzpo -
mínky a  jedna je 
z  archivu Pavla 
Melčáka, jednoho 
ze dvou občánků, 
jimiž vítání ob-
čánků v  Příboře 
započalo. 

I. Nedomová

Z HISTORIE

Miluše Bergrová 

JAK JSEM VÍTALA OBČÁNKY JÁ

Vítání občánků, šťastným rodičům předává kytičku Miluška - tehdy Vodič-
ková, dnes Bergrová. Na další fotografii matrikářka Růžena Kuřecová, vedle 
ní v obřadní stojí sourozenci Jaroslav a Miluška Vodičkovi. 

Foto z rodinného archivu Pavla Melčáka (miminko 
v peřince). Vpravo bratr Petr. První vítání občánků 
v Příboře 24. 3. 1957.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mamince a tatínkovi, Marii a Lubomíru JUREČKOVÝM,  
přejeme k smaragdové svatbě, k 55 letům společného života, 

vše nejlepší a samozřejmě zdraví i domácí pohodu. 
Dcera Lenka s manželem Radkem a synem Markem, syn Jirka s dcerou 

Terezkou a dcera Dana s dcerkou Julinkou. 

SMARAGDOVÁ SVATBA - 29. 4. 1962 V sobotu 15. dubna oslaví
zlatou svatbu

Jenovéfa a Miroslav Tichánkovi. 
Všechno nejlepší jim chceme přát 

a svůj vděk a lásku najevo dát: 
Půl století žijete šťastně pospolu, 

odoláváte statečně kdejakému hrbolu. 
Ke zdolání zlatého vrcholu blahopřejeme vám s radostí, 

do dalších let přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí
a všichni vám držíme pěsti!

Vaše milující rodina

BLAHOPŘEJEME

Mamince a tatínkovi, Marii a Lubomíru JUREČKOVÝM,
přejeme k smaragdové svatbě, k 55 letům společného života,

vše nejlepší a samozřejmě zdraví i domácí pohodu.
Dcera Lenka s manželem Radkem a synem Markem,  

syn Jirka s dcerou Terezkou a dcera Dana s dcerkou Julinkou.

Smaragdová svatba - 29. 4. 1962
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1. kniha: Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů na 
mezolitických a  pozdně paleolitických lokalitách ze  širšího 
okolí Příbora,  Kopřivnice a Štramberku (Jan Diviš). 

2. kniha:  Významné objevy a nálezy příborských archeologů 
v Poodří  ve fotografiích (Jan Diviš - Daniel Fryč). 

Po složitých jednáních jsme přece jen získali finanční podporu  
(J. Diviš a   Daniel Fryč, v říjnu minulého roku) od města Příbo-
ra na vytištění dvou uvedených publikací. Tato finanční podpora 
nám umožnila vytisknout jen asi 30 kusů od každé z  obou kní-
žek. Vedle barevného provedení se jedná převážně jen o černobílý 
tisk. Tyto nové archeologické publikace jsou určeny především pro 
přední profesionální odborníky v Čechách, na Moravě a Slezsku, 
pro knihovny, hlavně univerzitní, a další vážnější zájemce o arche-
ologii se zaměřením na paleolit a neolit.
1. kniha: Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů na 
mezolitických a  pozdně paleolitických lokalitách ze  širšího 
okolí Příbora,  Kopřivnice a Štramberku (Jan Diviš).         
Tématem příspěvku v první knize jsou dosud nepublikované nále-
zy středopaleolitických nástrojů na 11 mezolitických a pozdně pa-
leolitických lokalitách, které byly objeveny autorem v širším okolí 
Příbora, Kopřivnice a  Štramberku v  průběhu posledních 40 let. 
Jiné nálezy z  mladších období jsou v  příspěvku zpracovány vět-
šinou jen informativně, případně jen zmíněny, výjimkou je nověji 
objevená (2010) lokalita  Závišice – Na Břehách. Společným zna-
kem těchto polykulturních nalezišť jsou bohaté, nebo aspoň dosta-
tečné zdroje glacigenního silicitu. Téměř všechna zkoumaná nale-
ziště leží v Příborské pahorkatině, jen jedna lokalita  pojmenovaná 
Kopřivnice 4, která se nachází jihovýchodně od ostatních lokalit, 
náleží již Štramberské vrchovině. Geomorfologický podcelek Pří-
borské pahorkatiny leží ve střední části geomorfologického celku 
Podbeskydské pahorkatiny. Většina těchto lokalit leží v Libhošťské 
pahorkatině, což je jeden z geomorfologických okrsků Příborské 
pahorkatiny. Uvedený okrsek odvodňují říčky Sedlnice a Lubina, 
jsou samostatnými pravobřežnými přítoky Odry. 
K vrcholnému rozvoji středopaleolitických industrií moustérien-
ského okruhu dochází v celé Evropě v prvé polovině posledního 
(würmského) zalednění. K  významným evropským  nalezištím 
v této souvislosti patří nepochybně jeskyně Šipka a již neexistující 
Čertová díra na Kotouči u Štramberku, které v letech 1879 až 1887  
zkoumal a prokopal  K. J. Maška. Objevil zde velké množství zví-
řecích kostí, kamenných nástrojů a v roce 1880 i část dětské čelisti 
neandertálce. 
Šípecká industrie je štípaná z  místních rohovců špatné jakosti. 
Nejvíce je drásadel. Zoubky a vruby jsou stejně početně zastoupe-
ny jako mladopaleolitické typy nástrojů. Bifaciální artefakty úplně 
scházejí, levalloiská technika se neprojevuje. V celkové klasifikaci 
můžeme hovořit o  facii typického moustérienu s hojnými zoub-
kovanými nástroji (Karel Valoch, 1993). To platí i  pro středopa-
leolitickou industrii získanou autorem publikace v  širším okolí 
uvedených jeskyň  povrchovými sběry. Zde však jasně převažující 
surovinou k výrobě nástrojů byly využity silicity glacigenních sedi-
mentů. Středopaleolitické nástroje z četných a nepříliš vzdálených 
nalezišť v Libhošťské pahorkatině  mají přesvědčivou analogii s in-
dustrií získanou ve štramberských jeskyních, a  to jak ze surovi-
nového, morfologického, tak z  i hlediska zastoupení jednotlivých  
typů nástrojů. 

Cílem této práce je zmapovat pohyb neandertálců v  blízkém 
i  širším okolí Štramberku respektive jeskyní Šipky a  Čertové 
díry, a to na základě dosud nepublikovaných nálezů středopa-
leolitických artefaktů za bezmála 40 let. 
V  knize jsou jednotlivé archeologické lokality  prezentovány fo-
tografiemi, jejich vyznačením v přehledných mapkách a pláncích. 
Výběry nálezů středopaleolitických kamenných artefaktů z 11 na-
lezišť jsou předkládány kresebně v několika tabulkách, výjimečně 
i fotografiemi.
V závěru autor srovnává tuto středopaleolitickou štípanou kamen-
nou industrii s industrií středopaleolitickou z Bílovecka i skrovněji 
zastoupenou na Fulnecku. 
Na základě nových archeologických nálezů se postupně stále bez-
pečněji prokazuje, že v mladém a středním paleolitu bylo hustěji 
osídleno pravěkými lovci okolí Fulneku a Bílovce než okolí Nového 
Jičína, Příbora, Kopřivnice či Štramberku (Diviš, J. 2003.) Získa-
né kolekce středopaleolitických nástrojů z okolí Příbora, Sedlnice, 
Kopřivnice, Závišic,  Libhoště a Štramberku jsou méně početné než 
z  Bílovecka či Fulnecka, počet objevených lokalit je menší. Star-
ší a  střední fáze mladého paleolitu je zastoupena jen sporadicky. 
Z nástrojů je nejvíce drásadel. Zoubky a vruby jsou stejně početně 
zastoupeny jako mladopaleolitické typy nástrojů. Bifaciální artefak-
ty scházejí, levalloiská technika se neuplatňuje. Lze konstatovat, že  
středopaleolitický komponent získaný povrchovými sběry ze širší-
ho okolí Štramberku (moustérien) nemá přesvědčivou analogii se 
středopaleolitickou industrií z Bílovecka (micoquien) a Fulnecka.

2. kniha:  Významné objevy a nálezy příborských archeologů 
v Poodří  ve fotografiích (Jan Diviš - Daniel Fryč). 
V této práci jsou nálezy kamenných artefaktů prezentovány pře-
devším fotografiemi, podobně i námi objevené archeologické lo-
kality. Práce obsahuje dva díly ve fotografiích výběrů nálezů i lo-
kalit, a to v I. díle Bílovecko, ve II. díle Fulnecko a okolí Studénky. 
V obou dílech je členění podle námi objevených lokalit, vždy od 
paleolitu (včetně pozdního paleolitu) po neolit. Práce obsahuje 
kromě fotografií kamenných a jiných nálezů také fotografické po-
hledy na některé archeologické lokality. Na začátku obou dílů jsou 
prezentovány paleolitické lokality zakroužkováním na mapkách 
(Mapka č. 3.  Paleolitické lokality objevené v  širším okolí Bílovce 
k roku 2015 a Mapka č. 4. Paleolitické lokality objevené v  širším 
okolí Fulneku k  roku 2015). V následujících  seznamech objeve-
ných paleolitických lokalit jsou uvedeny názvy lokalit, počty ná-
lezů kamenných artefaktů, doba, kultura, rok objevu a objevitel. 
Podobné údaje jsou uvedeny i v seznamech neolitických a pozdně 
paleolitických nalezišť. Na konci obou dílů jsou zařazeny ještě pře-
hledy  paleolitických a neolitických nálezů na lokalitách v Poodří. 
V přehledech jsou artefakty u jednotlivých lokalit dále roztříděny 
podle jednotlivých typů a druhů s uvedením jejich počtů. 
Fota všech nálezů, návrhy tabulek nálezů a paleolit v obou dílech 
zpracoval J. Diviš. Neolit v  okolí Fulneku a  Studénky zhotovil 
D. Fryč.

Starší doba kamenná. 
V posledních 20 letech objevili příborští archeologové na Fulnecku 
a Bílovecku 28 nových paleolitických stanic doložených k dnešku 
asi 2900 předměty kamenné štípané industrie. Surovinové zdro-
je glacigenních silicitů jsou bohatší i hlízy jsou větší než v širším 
okolí Štramberku.  Zatímco v okolí Fulneku dominují mladopaleo-

KLUBY, SPOLKY

Jan Diviš, předseda Archeologického klubu v Příboře

VYŠLY DVĚ NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ PUBLIKACE
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litické nálezy (aurignacien), na Bílovecku převládají nálezy starší 
(micoquien a szeletien). Kultura micoquienu je kulturou neander-
tálců, a protože doložený počet středopaleolitických lokalit v šir-
ším okolí Bílovce je značně větší než kdekoli jinde na Novojičínsku 
včetně okolí Štramberku, je J. Diviš přesvědčen  o nejvýznamněj-
ším osídlení tímto jiným a již vymřelým typem člověka v rámci ne-
jen bývalého okresu, ale i našeho kraje. Na některých bíloveckých 
lokalitách byly dokonce zaznamenány nálezy staropaleolitické.
Středopaleolitický komponent z bíloveckých lokalit má poměrně 
přesvědčivou analogii se středopaleolitickou složkou industrie 
z několika lokalit na Hlučínsku a Osoblažsku, nasbírané Pavlem 
Wodeckim (osobní konzultace), a s industriemi z četných lokalit 
v Horním Slezsku (Foltyn E.,  Foltyn E. M., Kozlowski J. K., Waga 
J. M.: Mladší fáze středního paleolitu v Horním Slezsku, Přehled 
výzkumů 48, Brno 2007).  Na základě objevů četných lokalit v Po-
odří v české  (Diviš J., Fryč D., Wodecki P.) i polské části Horního 
Slezska se rýsuje  významné osídlení této oblasti člověkem nean-
dertálským (Diviš J. 2013). 

SEZNAM  PALEOLITICKÝCH  LOKALIT OBJEVENÝCH V ŠIRŠÍM OKOLÍ BÍLOVCE
OZN.  LOK. LOKALITA NÁLEZY DOBA  (KULTURA) ROK OBJEVU

1 V. Albrechtice – Butovická pole 142 Szeletien 1997
2 Bílov - Věž 229 Szeletien 1998
3 Stará Ves - Radotín - dolní lokalita 46 Paleolit 2002
4 Stará Ves - Nad kamenolomem 86 Micoquien 2002
5 Stará Ves - Radotín - horní lokalita 300 Starý a střední paleolit 2002
6 Velké Albrechtice - Jamník 27 Paleolit 2003
7 Velké Albrechtice - U silnice 116 Micoquien 2003
8 Lubojaty - Náplatky 1 36 Paleolit 2002
9 V. Albrechtice - Pod motorestem 37 Mladý paleolit 2003

10 Bílovec - Cvrček 14 Paleolit 2006
11 V. Albrechtice - Želez. zastávka 59 Paleolit 2006
12 Tísek – Folinky 103 Paleolit 2003
13 V. Albrechtice - Za zeměd. objektem 36 Paleolit 1998
14 Bílovec - Sever 124 Paleolit 2003
15 Stará Ves - Lom 2 12 Starý a střední paleolit 2008
16 Údolí Mladých 3 10 Paleolit 2003
17 Lubojaty - Náplatky 2 15 Paleolit 2003
18 V. Albrechtice - Pod  silnicí 8 Micoquien 2003
19 Údolí Mladých 2 (restaurace) 10 Paleolit 2008
20 Lubojaty - Náplatky 3 31 Paleolit 2009
21 Lubojaty – JV 37 Paleolit 2011

* Všechny lokality objevil J. Diviš

SEZNAM  PALEOLITICKÝCH  LOKALIT OBJEVENÝCH V ŠIRŠÍM OKOLÍ FULNEKU
OZN.  LOK. LOKALITA NÁLEZY DOBA  (KULTURA) ROK OBJEVU

1 Stachovice 1 (Obora) 1000 Aurignacien 1996 - DF
2 Stachovice 2 (Výhon) 236 Aurignacien 1998 - JD
3 Stachovice 2 (Pískovna) 96 Aurignacien 2002 - JD
4 Fulnek - Jelenice 112 Paleolit 2004 - JD
5 Stachovice  (Lesní školka) 43 Paleolit 2006 - JD
6 Kujavy (U  kříže) 5 Paleolit 2000 - DF

13 Stachovice - Lom 10 Aurignacien 2009 - DF

Poznámka: JD – Jan Diviš, DF – Daniel Fryč

Mladší doba kamenná. 
Na většině bíloveckých lokalit je paleolitická štípaná industrie 
doprovázená také industrií pocházející z mladší doby kamenné. 
Jedná se řádově od několika kusů až po několik  desítek kusů ka-
menné štípané industrie, vzácněji se našly i  broušené nástroje 
a keramika. 

To neplatí pro 10 nověji objevených  archeologických lokalit Da-
nielem Fryčem v okolí Hladkých Životic,  Pustějova, Kujav, Ber-
nartic a Studénky, kde vedle asi 1000  nalezených kamenných ští-
paných nástrojů jsou bohatě zastoupeny také nástroje broušené 
i  keramika. Širší okolí Fulneku a  Studénky bylo v  mladší době 
kamenné hustěji osídleno než okolí Bílovce. Pro zemědělství, 
chov domestikovaných zvířat a  rybolov byly v  této krajině lepší 
podmínky. Většina objevených lokalit byla již podrobně publiko-
vána v Přehledech výzkumů. I tyto objevy z mladší doby kamenné 
znamenají průlom v poznání pravěku Poodří. 

V sobotu 4. 3. 2017 se v klokočovské hospůdce JAAL sešlo na 60 
zájemců z řad pamětníků i mladších občanů - zájemců o promítání 
dobových fotografií.

Příborský fotograf pan Rudolf Jarnot zapůjčil značné množství 
fotek. Prohlíželi jsme si naše město tak, jak ho již mnozí neznají, před 
tím než stará zástavba musela ustoupit novým silnicím či sídlišti.

Na snímcích byly také příborské továrny Tatra, Loana, nebo za-
kládání JZD v Klokočově. Zde mnozí účastníci poznali sami sebe, 
své rodiče či známé. 

Příjemně jsme spolu strávili sobotní odpoledne. Materiálu k pro-
hlížení máme ještě dostatek, a tak se už těšíme na podzim, až se 
znovu sejdeme.

Helena Filipová, za Občanské sdružení Klokočov

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - KLOKOČOV
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Na stránkách příborského Měsíčníku se celkem pravidelně 
objevují informace o  jednotlivých akcích pořádaných Občan-
ským sdružením Klokočova (O. S.). Ať už formou pozvánek na 
akce, které se budou konat v daném měsíci, nebo jako informace 
o akcích, které již proběhly, pro ty obyvatele, kteří se z nějaké-
ho důvodu nezúčastnili. Přesto bych se pokusil alespoň krátce 
zhodnotit vše, co se v uplynulém roce 2016 v občanském sdružení 
událo. Kromě jiného také proto, že se blíží konání Valné hromady, 
kde členové sdružení, ale i ostatní obyvatelé Klokočova mohou 
sdělit své názory na vše, co Občanské sdružení Klokočov koná.
Začátek každého roku je poznamenaný přípravou již tradičních 
akcí: nově zavedeného masopustního průvodu Klokočovem,  dět-
ského maškarního dovádění a plesu pro ty starší. Minulý rok 
byl dospělácký ples ve stylu retro a jak bylo následně zhodnoce-
no, byla to skvělá zábava.
Zhruba za měsíc následovaly nové akce O. S. - „Promítání fo-
tografií z historie Klokočova“, které mělo veliký úspěch a ještě 
dlouho se o něm vyprávělo. Následoval první KLOKOKOŠT. Pro 
nezasvěcené: soutěž vypálených tekutých dobrot ze švestek, hru-
šek, jablek atd. Protože se jednalo o  první akci tohoto typu, se 
kterou výbor neměl žádné zkušenosti, při opakování dojde k vy-
slyšení názorů, jak tuto akci vylepšit.
S příchodem května začíná hlavní sezóna akcí na klokočovském 
hřišti. Logicky se začíná stavěním májky, abychom ji po měsí-
ci mohli za velké účasti obyvatel Příbora pokácet. Již tradičně je 
s kácením máje spojen „Dětský den“ s celou řadou soutěží, her, 
zábavy pro naši novou generaci.
Aby toho výbor O.  S. v  průběhu května neměl málo, proběhla 
v tomto měsíci také Valná hromada O. S. Klokočov. Tento ter-
mín byl zvolen proto, aby se tato akce mohla konat na hřišti, kde 
jsme jednak mohli využít a prezentovat přístřešky, které byly po-
staveny v uplynulém období, a zároveň seznámit členy O. S. s další 
plánovanou výstavbou na hřišti. 
Léto je období pěkného počasí, dovolených a sportu a také konání 
již 5. klokočovského turnaje ve volejbale. V tomto období jsme 
plánovali intenzívní výstavbu již uvedené chaty. O důvodech, proč 
k tomu nedošlo, jsme informovali v jiném článku.   
Ihned po příborské pouti nastává ten správný čas pro koná-
ní největší akce občanského sdružení, tj. klokočovský krmáš. 

Ten v uplynulém roce se i vzhledem k počasí vydařil na jedničku 
s hvězdičkou.
Za měsíc po krmáši jsme obdrželi tak dlouho očekávané stavební 
povolení a během několika dnů jsme dokázali postavit „hrubou 
stavbu“ i se střechou pokrytou pálenými taškami a připravit stav-
bu na zimu.  Ale i o tom jsme již psali.
Závěr roku patří již tradičně sportu. Zástupci Klokočova získali 
první místo v turnaji v ringu pořádaném TJ Sokol Příbor. Všich-
ni, kteří už měli dost Vánočních dobrot a lenošení u televize, se 
mohli zúčastnit Vánočního turnaje ve stolním tenise pořáda-
ného O. S. Klokočov.
Jen málokdo z návštěvníků jednotlivých akcí (a z tohoto článku 
vyplývá, jak velké množství akcí každoročně probíhá)  si uvědo-
mí, kolik času a úsilí je nutné věnovat, aby se každá, byť zdánlivě 
malá akce, mohla uskutečnit. Proto bych chtěl touto cestou podě-
kovat všem aktivním členům občanského sdružení za jejich ochotu 
a čas, který věnují přípravě a zabezpečení akcí, výstavbě a údržbě 
zařízení O. S. Také děkujeme vedení města Příbora za finanční 
podporu akcí organizovaných O. S.
Pro případné zájemce o  podrobnější informace o  jednot-
livých akcích, popř. o  fotografie z  těchto akcí viz: http:// 
www.klokocov.com

Akce z Klokočova - také v LTV  a na  www.televize-pribor.cz

Již čtvrtým rokem naše sdružení pořádalo masopust-
ní tažení klokočovskými ulicemi, které se konalo v sobotu 
4. února. Pravdou sice je, že náš masopust, který má signa-
lizovat plesovou sezónu za ukončenou, proběhl jaksi dříve. 
Omluvenkou ovšem je četnost našich dalších akcí, kterým 
se musela tato slavnost podřídit.
To však neznamená, že by tato nějak utrpěla na kráse, ba 
naopak. Krásně zasněžené ulice, ani zima, ani teplo, žádný 
déšť. Zkrátka, ideální podmínky k pochodu.
Tradičně v 9 hodin byl sraz nedaleko slepičárny téměř na 
konci katastru, kde se sešla parta nadšenců převlečená do 
různých kostýmů - pastelky, šašci, faráři, Turek,  indián 
a další. Nesměl chybět již zdomácnělý koníček a nezbytnou 
součástí byl také medvěd. Ten podle tradic po farářově po-
žehnání má za úkol zatančit si s paní domu, který průvod 
navštívil. Ta za to společně s rodinnými příslušníky nabízela 
všem pohoštění, které bylo většinou na všech navštívených 
místech bohaté. Mezi tlačenkami, klobáskami, klobásníky,  

Karel Szydlowski, jednatel Občanského sdružení Klokočov

Karel Till, Občanské sdružení Klokočov

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

KLOKOČOVSKÝ MASOPUST

Klokočovský krmáš 2016
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jednohubkami se usmívaly vynikající koláčky, dortíky, 
koblížky a jiné pečené dobroty. Ty byly zpravidla zapíjeny 
domácí pálenkou, pivem, dokonce i medovinou. Nechybě-
ly však také nealko nápoje jako čaj, káva či minerálka. Lidé 
z Klokočova, a že jich letos přibylo, byli opravdu pohostinní 
a netrpělivě nás vyhlíželi z dálky a srdečně vítali.
Průvod také zastavoval projíždějící auta s prosbou o poskyt-
nutí byť malého daru do kasičky. Průvodem nás doprovázela 
nově živá kapela z Příbora, která hrála výborně, a tím ji tou-
to cestou děkujeme a těšíme se na příští spolupráci.
Přesně ve tři hodiny odpoledne se zatančilo naposledy 
u  Nováků, kde již všichni měli z  celého veselení bolavé 
hlavně nohy. Proto jsme se odebrali do blízké hospůdky 
JAAL, kde jsme si odpočinuli a zhruba po dvou hodinách 
mírného odpočinku se pokračovalo v oslavách při muzice. 
Kolem desáté ale bylo toho opravdu moc i na skalní vytr-
valce a pomaloučku se veškeré osazenstvo vydalo odpočívat 
do svých domovů. 
Nakonec bychom chtěli poděkovat městu Příboru za jeho 
podporu.

Letošní ročník byl v závěru trochu náročný, ale zároveň krás-
ně uzpívaný, utančený, upovídaný..... a o to vlastně tady jde.
Děkujeme všem, co se zúčastnili, a těšíme se na ten další, 
půlkulatý ročník 2018.

V sobotu 11. března se centrum Dětské misie na konci 
města proměnilo ve středověkou tvrz, do níž během slunné-
ho odpoledne zavítali udatní rytíři a půvabné hradní dámy. 
Konal se zde totiž další ročník karnevalu pořádaného příbor-
ským společenstvím křesťanů, Bratrskou jednotou baptistů. 
Slavnostně vyzdobený „hradní sál“ byl připraven na veselé 
křepčení, usilovné zápolení a zajímavé povídání. Celým zábav-
ným odpolednem nás provedla „babka“ kořenářka, kejklířka 
a potulný mnich. Na skutečném rytíři v reálné zbroji jsme 
si vysvětlili, jak se i my můžeme vyzbrojit do našeho života, 
když zápasíme s pokušeními. Děti si pak mohly jednotlivé čás-
ti zbroje „osahat“ a vyzkoušet při jednotlivých disciplínách. 
Karneval vyvrcholil bohatou tombolou, po níž následova-
la volná zábava. I přes změnu místa konání byla akce velmi 
úspěšná a věříme, že necelá osmdesátka účastníků se již teď 
těší na další ročník!

Další fotografie na našem webu: http://www.bjbpribor.cz/ 
galerie/karneval-2017-vylet-do-stredoveku

Jako každé pondělí v čase od 15:30 do 16:30 hodin i 6. břez-
na ožila tělocvična na ul.  Štramberské dalším cvičením 
určeným pro rodiče s dětmi. Od svého zahájení v září 2016 
se cvičení těší velké oblibě a na dětech jsou patrné pokroky 
v  jejich pohybovém rozvoji. Tentokrát vedoucí paní Draha 
Sattková s dcerou Terezou dostaly nápad - cvičení zpestřit 
kostýmy. Maminky vzaly nápad za své, a  tak byli k vidění 
cvičící piráti, berušky, včelka Mája, motýlek nebo malý fot-
balista. I když bylo nejmladšímu Lukáškovi teprve 18 měsíců 
a nejstarší Kristýnce 3roky, děti bedlivě naslouchaly pokynům 
a spořádaně se rovnaly k splnění různých cviků. Když si ná-
hodou děti spletly stranu nebo směr, pohotoví rodiče je ihned 
srovnali. Je vidět, že to naše cvičitelky s dětmi umí. Všichni 
zúčastnění, včetně rodičů byli velmi spokojeni. Aby také ne, 
když počet zájemců o cvičení se zvyšuje a není nic radostněj-
šího než úsměv na tvářích naši malých ratolestí. Děkujeme 
manželům Nedomovým, že tuto nevšední událost přišli za-
chytit na kameru pro diváky LTV Příbor.

V LTV - 13. zpravodajství s premiérou 26. 3.,  
pak na www.televize-pribor.cz

Martina Čermáková, DiS., za Bratrskou jednotu baptistů v Příboře

Bc. Kamil Bordovský, člen výboru TJ Příbor

DĚTSKÝ KARNEVAL ANEB VÝLET DO STŘEDOVĚKU

CVIČENÍ V KOSTÝMECH PRO DĚTI A RODIČE
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Dalibor Matula, člen SDH Hájov

Jan Matula

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ S HOKEJEM

OBCHOD NA HÁJOVĚ - JEHO MINULOST

Čtvrtou únorovou sobotu odpoledne se hasiči z Hájova rozhodli, tak jako v minu-
lých letech, zorganizovat na zimním stadiónu v Kopřivnici veřejné bruslení s hokejem.  
Využili jsme hodinového pronájmu na pěkně opraveném stadiónu ke sportovní aktivitě.
Tato sportovní akce byla určena pro všechny děti, mládež a dospělé z naší obce, kte-
ří si chtěli přijít zabruslit. 
Některé děti si s velkou chutí zahrály hokej na části ledové plochy.
Ti nejmenší se učili bruslit se svými rodiči a prarodiči se zapůjčenými vodítky. A šlo 
jim to docela dobře.
Byla radost sledovat hlavně spokojené děti, které mají zase další sportovní zážitek. 
A taky přání si to za rok zopakovat.
Jinak byla účast velice dobrá. Na závěr jsme si udělali společnou fotku na památku.

Těsně před Vánocemi minulého roku uzavřel obchod s po-
travinami majitel a provozovatel pan Jiří Kuchař. Důvodem byl 
stále menší zájem spoluobčanů v obchodě nakupovat. Obča-
né raději nakupovali ve větších obchodech a supermarketech 
hlavně v  Kopřivnici a v Příboře, kde je velký výběr zboží. Dnes 
mají téměř všichni auta a o to je nakupování snazší.
Stálými zákazníky byli většinou někteří důchodci, kterým 
bude obchod jistě chybět. Věříme, že se najde řešení a prodej 
potravin se pro ty nejpotřebnější zase vrátí v nějaké formě. 
Než se tak stane, připomeňme si, jak se prodej potravin v naší 
obci vyvíjel a jak nám to zaznamenali kronikáři.
Ještě v době první světové války byl obchod s potravinami 
v hostinci u Matulů č. p. 16, ten však brzy po válce zanikl 
a nahradil jej obchod u pana  Karla Pagáče v domě č. p. 41. 
Po druhé světové válce byl tento obchod zrušen a byl zřízen 
obchod Zádruha u Petrů č. p. 68. Později byl obchod pře-
místěn na Pořadí  k Matulům do č. p. 11. 
V roce 1949 byl zřízen obchod Budoucnost v upravených 
prostorách u Galiů č. p. 40. Od roku 1953 byl obchod spra-
vován družstvem Jednota. V roce 1965 byl zřízen obchod 
v Domku a byl v provozu dodnes.
Tato budova má zajímavou historií. Připomeňme si opět, co 
o tom zaznamenali kronikáři. 
Dne 10.  července 1935 zemřel výměnkář Ferdinand Ko-
loš z  č. p. 44 a v  závěti učinil univerzální dědičkou svého 
majetku obec Hájov s podmínkou, že z děděných peněz se 
užije k postavení obecního domku. Čistá pozůstalost ve výši 
49 864,-Kč sloužila k úhradě pozůstalostních úhrad, k náku-
pu stavebního místa od pana Karla Pagáče za 3,-Kč za 1 m² 
a k financování výstavby domku. V roce 1936 bylo Odevzdá-
vací listinou okresního soudu ukončeno pozůstalostní řízení 
po Ferdinandu Kološovi. Obec se stala generální dědičkou 
a  mohlo být přikročeno k  provedení novostavby obecního 

starobince. Stavba byla započata 27. května 1936 a 29. říj-
na téhož roku byla i ukončena. Náklad na celou stavbu byl 
37 415,-Kč, z toho 33 012,-Kč bylo uhrazeno z pozůstalosti 
Ferdinanda Kološe a 4 403,-Kč uhradila obec. Tolik citace 
z obecní kroniky.
Budova č. p. 67 - Domek -  prošla během let různými úpra-
vami a  také se měnilo její využití. Skutečně po otevření 
sloužila jako chudobinec pro občany bez střechy nad hlavou. 
Jídlo jim nosívaly hospodyně a tak ti lidé žili. Po válce bylo 
v této budově sídlo MNV, později i JZD a služební byt s tele-
fonem, jediným pro celou obec, a místní rozhlas. Obyvatelé 
bytu manželé Jalůvkovi doručovali občanům telefonické 
zprávy. V Domku byla také umístěna první televize občany 
hojně navštěvovaná zvláště při sportovních přenosech. Ná-
zev Domek se tak vžil, že nikdo už jiný název nepoužíval. 
Domek vždy sloužil obci. V roce 1965 byl v Domku zřízen 
obchod, jelikož stávající u Kelnarů – Galiů č. p. 40  už nevy-
hovoval. Kanceláře MNV, JZD, knihovna a obecní rozhlas se 
přestěhovaly do obecního domu, kde byla také zřízena ha-
sičárna. Po několika letech však už obchod z hygienických 
důvodů nevyhovoval. Proto bylo rozhodnuto stávající objekt 
zcela zdemolovat a vystavět objekt nový. S demolicí staré 
prodejny se započalo 19. dubna 1986 a slavnostní otevření 
nové postavené prodejny bylo 11. července 1987. Stavba se 
začala v akci Z za bezplatné pomoci občanů. Bylo odpraco-
váno celkem 2 930 hodin a hodnota dosáhla 1 100 000,-Kčs.
Obchod patřil k nejlepším v okolí a splňoval přísné hygie-
nické normy. Obec, město Příbor odprodala objekt Jednotě 
– lidovému spotřebnímu družstvu v  Novém Jičíně, což 
tenkrát byla běžná praxe, protože Jednota obchod také pro-
vozovala. Po revoluci v  roce 1989 Jednota takové objekty 
prodávala a obchod koupil  a provozoval až do konce roku 
2016 pan Jiří Kuchař.
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Žáci třídy 9. B, kteří ukončili svou školní docházku v roce 1966 na ZDŠ Dukelské v Příboře s třídním učitelem panem Šnajdarem, 
připravují na letošní květen třídní sraz. Prosíme, nechť se nám ozvou naše čtyři bývalé spolužačky:  Blažena Gilarová, Ludmi-
la Bartošková, Květa Biolková a Eva Francalková. Popř. prosíme o kontakt na ně. Ozvěte se na tel. čísle 737 983 473. Děkujeme.

Město Příbor přihlásilo v lednu letošního roku svůj vydaný historický kalendář do soutěže. Vyhlašovatelem soutěže byla společnost 
M.I.P. Group, a. s., a předmětem soutěže bylo přihlásit všechny kalendáře pro rok 2017 a které byly vydané jednak pro občany měst a pro 
tuzemské a zahraniční klienty.
Kalendář bude hodnocen jednak odbornou porotou, ale také pomocí hlasování občanů měst.
Proto Vás občané města, prosím, o hlas pro náš kalendář. Hlasovat můžete na www.kalendarroku.cz v záložce Hlasování veřej-
nosti. Hlasovat je možné až do 14. 4. 2017. Podpořte svými hlasy svůj kalendář.

Dne 8. 3. 2017 probíhaly v Domově Příbor oslavy MDŽ. V odpo-
ledních hodinách zaměstnanci uspořádali pro dámy, ale i pro pány 
kavárničku. Na pečení sladkého občerstvení se podílely samotné 
obyvatelky Domova. V jídelně zavoněla káva a slavnostní atmosféru 
krásně doplnila hrou na akordeon paní Ludmila Adamcová. Gratula-
ce probíhaly i na pokojích a žádná z žen v Domově nebyla ochuzena 
o kytičku a drobný dárek. Jménem našich obyvatelek, ale i personá-
lu bychom touto cestou chtěli poděkovat žákům a paním učitelkám 
z 1. stupně Základní školy Npor. Loma v Příboře za krásná ručně 
vyrobená přáníčka, která udělala všem obdarovaným velkou radost.

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

Za pracovnice Domova Příbor Kamila Demlová, ředitelka

TŘÍDNÍ SRAZ – HLEDÁME SPOLUŽAČKY

OBČANÉ PŘÍBORA, HLASUJTE PRO PŘIHLÁŠENÝ KALENDÁŘ

PODĚKOVÁNÍ

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda

ÚKLID MŮŽE ODHALIT SKRYTÝ POKLAD…

S příchodem jara a velikonočních svátků nás čeká 
jarní úklid, který může odhalit skrytý poklad, o jehož 
existenci jsme dosud neměli ani tušení. Pokud také vy 
podlehnete této jarní mánii a vezmete si „na paškál“ 
třídění a likvidaci tiskovin, pak buďte velmi opatrní, ať 
při vylévání vody z vaničky nevylijete i dítko….
Tím vzácným a  hledaným dítkem by se mohl stát 
výtisk SBORNÍKU PSYCHOANALYTICKÝCH  
PRACÍ, který byl vydaný v roce 1931. Vyšel při pří-
ležitosti oslav 75. narozenin Sigmunda Freuda. 
Doprovodný obrázek zachycuje nenápadný titulní 
list tohoto hledaného spisku. Dobře si ho prohlédně-
te! Naše Muzeum v Příboře vlastní  1 kus tohoto vzácného tisku, 
který si však v žádném případě nemůžete půjčit na prostudování 
domů. Průvodkyně tohoto muzea, paní Monika Chromečková, mi 
důvěrně prozradila, že několik kusů podepsal sám pan Freud. Takže 

– nezapomeňte – máte možnost objevit „sólokapra“!!! 
Výtisk s historickým podpisem samotného mistra!!! 
Takovýto objev by se mohl stát rovnocenným exponá-
tem pro plánovanou studovnu archiválií a  literatury 
o  Freudovi a  archiv výtvarné soutěže MŮJ  SEN – 
MY  DREAM. Letošní vstup do třetí dekády nás 
přesvědčil o nosnosti a přitažlivosti tohoto projektu. 
O tom, že sny a snění je záležitostí obecně lidskou a že 
sen jako výtvarné téma je přitažlivý pro lidi na všech 
kontinentech…
Vaše případné úklidové objevy i  snové obrázky mů-
žete předat v městském informačním centru Příbor, 

nebo v tiskárně DELTA v Nádražní ulici /poblíž prodejny rybář-
ských potřeb.

Přeji Vám pohodové jaro a jen samé krásné sny.
Kontakt: Marie Šupová, tel. 777 6 5 1856

Sociální pedagog v ZŠ Jičínské 
 

Mgr. Jaromír Navrátil 

Konzultace: Pondělí:  8:30 – 15:00 

   Úterý:  8:30 – 15:00 

   Středa:  9:30 – 15:00 

Kontakt: tel.: 603 231 996 

   email: jaromir.navratil30@gmail.com 

 

 

Zvídavý žák / žákyně: 

Kde ho můžu vyhledat? 

 přízemí, prostory IC 

Kdy ho můžu navštívit? 
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Sociální pedagog v ZŠ Jičínské 
 

Mgr. Jaromír Navrátil 

Konzultace: Pondělí:  8:30 – 15:00 

   Úterý:  8:30 – 15:00 

   Středa:  9:30 – 15:00 

Kontakt: tel.: 603 231 996 

   email: jaromir.navratil30@gmail.com 

 

 

Zvídavý žák / žákyně: 

Kde ho můžu vyhledat? 

 přízemí, prostory IC 

Kdy ho můžu navštívit? 

 o přestávkách v době konzultací 

Musím předem informovat učitele, rodiče? 

 ne 

S čím mi může poradit, pomoci? 

 S čímkoliv, s čím si nevím rady:  
 řešit nějakou obtížnou situaci, 
 poradit „Jak na emoce?“, 
 společně hledat řešení a předcházet konfliktům, 
 zlepšení komunikace (mezilidských vztahů) s rodiči, se 

spolužáky, s kamarády, 
 pomoci hledání pozitivního myšlení a optimismu pro život, 
 dodržování pravidel, 
 ohrožení návykovými látkami aj. 

VÝZVA

Sociální pedagog v ZŠ Jičínské 
 

Mgr. Jaromír Navrátil 

Konzultace: Pondělí:  8:30 – 15:00 

   Úterý:  8:30 – 15:00 

   Středa:  9:30 – 15:00 

Kontakt: tel.: 603 231 996 

   email: jaromir.navratil30@gmail.com 

 

 

Zvídavý žák / žákyně: 

Kde ho můžu vyhledat? 

 přízemí, prostory IC 

Kdy ho můžu navštívit? 

 o přestávkách v době konzultací 

Musím předem informovat učitele, rodiče? 

 ne 

S čím mi může poradit, pomoci? 

 S čímkoliv, s čím si nevím rady:  
 řešit nějakou obtížnou situaci, 
 poradit „Jak na emoce?“, 
 společně hledat řešení a předcházet konfliktům, 
 zlepšení komunikace (mezilidských vztahů) s rodiči, se 

spolužáky, s kamarády, 
 pomoci hledání pozitivního myšlení a optimismu pro život, 
 dodržování pravidel, 
 ohrožení návykovými látkami aj. 

Sociální pedagog v ZŠ Jičínské 
 

Mgr. Jaromír Navrátil 

Konzultace: Pondělí:  8:30 – 15:00 

   Úterý:  8:30 – 15:00 

   Středa:  9:30 – 15:00 

Kontakt: tel.: 603 231 996 

   email: jaromir.navratil30@gmail.com 

 

 

Zvídavý žák / žákyně: 

Kde ho můžu vyhledat? 

 přízemí, prostory IC 

Kdy ho můžu navštívit? 

 o přestávkách v době konzultací 

Musím předem informovat učitele, rodiče? 

 ne 

S čím mi může poradit, pomoci? 

 S čímkoliv, s čím si nevím rady:  
 řešit nějakou obtížnou situaci, 
 poradit „Jak na emoce?“, 
 společně hledat řešení a předcházet konfliktům, 
 zlepšení komunikace (mezilidských vztahů) s rodiči, se 

spolužáky, s kamarády, 
 pomoci hledání pozitivního myšlení a optimismu pro život, 
 dodržování pravidel, 
 ohrožení návykovými látkami aj. 



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

ZE SPORTU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

PŘÍBORŠTÍ MINIŽÁCI BUDOU HRÁT PO DEVÍTI LETECH  
NÁRODNÍ FINÁLE V BASKETBALU

Nejmladší minižáci U11 Torola Basket Teamu Příbor budou 
po devíti letech znovu hrát na Národním finále v minibasket-
balu. Mladí příborští basketbalisté si tuhle šanci vybojovali ve 
finálovém kvalifikačním turnaji o víkendu 11. a 12. března na 
domácí palubovce Masarykova gymnázia. 
Hned první zápas proti BK NH Ostrava dostal přívlastek klíčo-
vý. „V poločase jsme ztráceli 8 bodů a museli jsme provést určité 
změny ve složení jednotlivých pětek. To se ukázalo jako rozhodu-
jící a díky úžasným dvěma závěrečným čtvrtinám jsme dokázali 
zvítězit nejmenším možným rozdílem jediného bodu,“ popisoval 
Robert Bukovjan.

Ve druhém utkání si domácí tým v  tréninkovém tempu pora-
dil s  družstvem BK Snakes Ostrava. V  předcházejícím utkání 
však hráči BK NH Ostrava porazili Opavu, a  tak se případná 
oslava postupu do finálového turnaje musela odložit na neděli. 
Podmínkou navíc bylo porazit Opavu. „Mohli jsme si dokonce 
dovolit i porážku o 10 bodů a šli bychom do Národního finále 
z druhého místa. Tohle ale kluci nevěděli a my chtěli jít za vítěz-
stvím. To se nám snažil překazit narychlo uzdravený a povolaný 
ústřední rozehrávač Opavy Pavel Czudek, který v sobotních zá-
pasech nenastoupil,“ komentoval trenér Robert Bukovjan.
Vyrovnané první dvě čtvrtiny přiváděly domácí publikum do 
varu. Manko čtyř bodů z první čtvrtiny domácí rychle umazali 
ve druhé části a do šaten na přestávku šli s dvoubodovým vede-
ním, které se po přestávce zvýšilo až na rozdíl 12 bodů. „Tohle 
není v basketbalu žádný velký náskok a nás čekalo ještě hodně 
dlouhých osm minut. Kluci ale i v závěrečné čtvrtině navázali na 
výborný a koncentrovaný výkon svých spoluhráčů a náskok ještě 
navýšili o  tři body. Oslavy tak mohly propuknout naplno. Ha-
lou se neslo skandování Pááárdubice, neboť právě ty budou od 
21. do 23. dubna dějištěm Národního finále. Chtěl bych poděko-
vat všem hráčům za předvedený výkon a našim skvělým fanouš-
kům za skvělé a bouřlivé povzbuzování,“ řekl Robert Bukovjan.
Torola Basket Team Příbor – BK NH Ostrava 43:42 (9:6, 
9:20, 21:1, 4:15)
Body: Ivánek Viktor 11 (Trestné hody: 7/1), Kött Jakub 11 (3/3), 
Pustějovský Vojtěch 10 (2/2), Gabzdyl Vít 5 (4/3), Domitra Da-

vid 3 (4/1), Gabzdyl Vilém 2, Bordovský Jan 1 (4/1), Wavra Filip 
(4/0). TH: 28/11 (39,29%)
Torola Basket Team Příbor – BK Snakes Ostrava A  74:39 
(24:8, 12:13, 28:8, 10:10)
Body: Ivánek Viktor 21 (3/1), Pustějovský Vojtěch 20 (1/0), Ga-
bzdyl Vít 8, Wavra Filip 7 (2/1), Gabzdyl Vilém 6, Straka David 
6, Bordovský Jan 2 (3/0), Kött Jakub 2, Macek Jakub 2. TH: 9/2 
(22,22%)
Torola Basket Team Příbor – BK Opava    58:43 (13:17, 
17:11, 20:10, 8:5)
Body: Ivánek Viktor 17 (9/5), Kött Jakub 11 (7/5), Gabzdyl Vít 
10 (13/6), Bordovský Jan 7 (2/1), Wavra Filip 5 (2/1), Straka Da-
vid 3 (2/1), Frydrych Patrik 2, Pustějovský Vojtěch 2 (2/0), Do-
mitra David 1 (4/1). TH: 41/20 (48,78%)
-----------------------------------------------------------------------
Festival minibasketbalu U13
Třetí kolo kvalifikace o národní finále odehráli ve stejném ter-
mínu a ve stejné hale také kluci BK Příbor U13. Vítězství a po-
stup do pražského finále si v něm upevnil tým Snakes Ostrava. 
Domácí tým skončil druhý a bude hrát Festival minibasketba-
lu v Ostravě.

BK Příbor – BK Opava 84:18  (26:0, 13:5, 26:6, 19:7)
O osudu utkání rozhodla první čtvrtina, v  níž hosté z  Opavy 
nedokázali vsítit ani jeden koš. Celkově si se stejnou minutáží 
zahrálo všech 15 našich nominovaných hráčů a až na jednoho 
všichni dali alespoň jeden koš.
Body: Milan Machala 15, Adam Ivánek 14, David Dostál 13, 
Michal Slovák 9, Vojtěch Kubečka a Štěpán Maléř 6, Erik Havel 
a Kryštof Tremboš 4, Ondřej Snopek 3 (1 trojka), Marek Slovák, 
Matěj Kuliha, Lukáš Michna, Jan Hanzlík a  Šimon Pospíšil 2, 
Daniel Lunda 0. Fauly: 7. TH: 9/12. Trojka: 1. 

BK Příbor – BK NH Flames Ostrava 61:19  (13:3, 19:6, 16:6, 
13:4)
Oslabené družstvo NH Ostrava, složené převážně z hráčů ka-
tegorie U12, kladlo domácímu týmu nečekaně velký odpor. Pří-
bor sic vyhrál každé hrací období o více jak devět bodů, výšková  
převaha pod oběma koši ale měla být přetavena v mnohem vyšší 
vítězství. Opět hrálo rovnoměrně všech 15 hráčů a střelecky se 
prosadilo 14 hráčů.
Body: Milan Machala 12, David Dostál 8, Vojtěch Kubečka 
6, Lukáš Michna a Štěpán Maléř 5, Marek Slovák, Erik Havel, 
Kryštof Tremboš a Šimon Pospíšil 4, Michal Slovák, Matěj Kuli-
ha, Jan Hanzlík a Adam Ivánek 2, Ondřej Snopek 1, Daniel Lun-
da 0. Fauly: 17. TH: 7/17.  

BK Příbor – BK Snakes Ostrava 45:65  (10:25, 10:16, 12:12, 
13:12)
Utkání s  loňským mistrem České republiky v  kategorii U12 
týmem Snakes Ostrava byl vyvrcholením kvalifikace. „Utkání 
mělo velmi dobrou úroveň a zaplněná hala příborského gymná-
zia viděla špičkový minižákovský basketbal se vším, co k němu 
patří. Nechyběly ani emoce a taková utkání dají hráčům mno-

Tým Torola Basket Team Příbor U11 postoupil na Národního finále do 
Pardubic.
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Karel Erle, trenér mládeže a organizátor turnaje

STOLNÍ TENIS - TJ SOKOL PŘÍBOR

Vyhodnocení 5. okresního bodovacího turnaje mládeže 
v sezoně 2016–17 organizovaného oddílem stolního te-
nisu TJ Sokol Příbor v areálu sokolovny 
Děti jsou rozděleny do divizí podle výkonnosti z předchozích 
bodovaček bez ohledu na věk a pohlaví. 

Výsledky dle jednotlivých divizí:
A.  1. Tomáš Fešar – TJ Frenštát p. R.  – ročník 1999
 2. Vojtěch Hendrych – TJ Odry  – 2002
 3. Vojtěch Martiňák   – TJ Fren. p. R.  – 2002     
 4. Matěj Mezera  – ASK TATRA Kopřivnice – 2000
 9. Ondřej Jakubec  – TJ Sokol Příbor  – 2003
B.  1. Ondřej Mezera  – TJ Frenštát p. R.  – 2002
 2. Magda Ščibrániová – TJ Nový Jičín  – 2007
 3. Jan Sommer – TJ Spartak Bílovec  – 2002
 4. Filip Martiňák  – TJ Frenštát p. R. 
C.  1. Alexandr Kozák – TJ Nový Jičín – 2005
 2. Zuzana Pustowková  – TJ MSV Studénka  – 2004
 3. Ondřej Neuwirth – TJ Brušperk  – 2006     
 4. Šimon Hrdina – TJ Nový Jičín  – 2009 
 5. až 8. místo
     Michal Jakubec  – TJ Sokol Příbor – 2010 
     Ondřej Hýl – TJ Sokol Příbor  – 2007
     Natálie Trýbová  – TJ Sokol Příbor – 2004
D.  1. Marie Pařilová  – TJ Sokol Příbor  – 2001
 2. Tomáš Holáň – TJ MSV Studénka – 2002
 3. Táňa Straková – TJ Sokol Příbor – 2006
 4. Matěj Barvík  – TJ Sokol Příbor  – 2004
 5. Lída Straková – TJ Sokol Příbor  – 2009

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Příbor organizoval tento turnaj 
již potřetí. V letošním roce jsme měli největší účast, a to 53 dětí 
z 9 oddílů okresu Nový Jičín a TJ Brušperk (Frýdeckomístecko). 
Největší účast měly tyto oddíly: Frenštát p. R. = 16, Sokol Příbor = 
9 a Nový Jičín = 9. 
Všechny zúčastněné děti dostaly tašku s dárečky. První tři v kaž- 
dé kategorii pak věcné ceny v podobě poukázek na odběr zboží. 
Nejstarší / nejmladší účastníci byli: Tomáš Fešár, r. 1999 – TJ Fren-
štát p. R., Michal Jakubec, r. 2010 – TJ Sokol Příbor a Tereza Lišková, 

r. 2009 – TJ Nový Jičín, Straková Lída, r. 2009 – TJ Sokol Příbor. 
Děkujeme městu Příboru za podporu a poskytnutou dotaci VFP 
– prevence kriminality. Děkujeme rovněž hlavnímu rozhodčí-
mu A. Huttlovi z Frenštátu p. R. 
Pikanterií bylo, že se na turnaji sešli bývalí odchovanci příborské-
ho stolního tenisu:
- P. Hazuka – trenér a rozhodčí  TJ Frenštát p. R. a předseda Okres-
ního svazu stolního tenisu
- A. Huttel – trenér a rozhodčí  TJ Frenštát p. R. a předseda komise 
pro mládež Okresního svazu stol. ten.
- J. Neuwirth – trenér TJ Brušperk a předseda komise pro mládež 
okresu Frýdek-Místek
a bývalý příborský hráč R. Kratochvíl - trenér a rozhodčí - předse-
da oddílu TJ Nový Jičín hrajícího II. ligu. 
Zde zamrzí to, že se do dění v oddíle stolního tenisu TJ Sokol Příbor 
nezapojuji odchovanci žijící v Příboře. Nevím, zda je to zapříčiněno 
jen naší maličkou hernou se třemi stoly, kde na tréninku dětí jich 
šest hraje a šest sedí na lavičce. Zde přicházím s žádostí, pokud má 
někdo zájem udělat si kurz rozhodčího, ozvěte se!!

A ještě POZVÁNKA PRO VŠECHNY MILOVNÍKY  
CYKLISTIKY: TJ Sokol pořádá 1. 7. příborský SokolŠlap.  
Už teď si datum poznačte. Bude opět připraveno několik tras 
- dle náročnosti.  

hem více, než jasná vítězství, kde si nemusí sáhnout na dno svých 
sil,“ komentoval trenér Miroslav Slovák. „K dalšímu hodnocení 
bych si dovolil vypůjčit nadpis příspěvku šéftrenéra BK Snakes 
Ostrava Dušana Hrdličky ze stránek Snakesů: Boj s hmotou jsme 
prohráli, ale s hlavou nahoře,“ řekl trenér Miroslav Slovák.
Body: Adam Ivánek 8, David Dostál 7, Milan Machala a Štěpán 
Maléř 5, Marek Slovák, Vojtěch Kubečka a Ondřej Snopek 4, Erik 
Havel 3, Michal Slovák a Jan Hanzlík 2, Lukáš Michna 1, Matěj 
Kuliha, Kryštof Tremboš a Šimon Pospíšil 0. Fauly: 23. TH: 9/19.  

Do konce kvalifikace zbývá týmu BK Příbor odehrát odlože-
né utkání  proti Opavě. „Dovolím si ale zhodnotit kvalifikaci 
už nyní. Vystoupení v tříkolové kvalifikaci o Národní finále pro 
nás vyznívá velmi dobře. Na vítězný tým Snakesů Ostrava ne-
máme, před dalšími dvěma nejlepšími týmy v oblasti si držíme 
stále stejný výkonnostní odstup. Klukům i  trenérům Snakesů  
blahopřejeme k zaslouženému postupu do Prahy a přejeme jim 
hodně úspěchů v cestě za obhajobou mistrovského titulu,“ řekl 
kouč Slovák.  

Basketbalisté BK Příbor U13 skončili na domácím turnaji o postu do Národního finále druzí.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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SOBOTA 1. 4. 2017
OTEVŘENÍ ZAHRADY PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA
Slavnostní otevření propojení centra města se zahradou piaris-
tického kláštera a nově vybudovaných veřejných toalet na ulici 
Karla Čapka se uskuteční v 9:00 hodin za účasti vedení města 
Příbora.
Dále bude následovat krátké kulturní dění, ve kterém vystoupí  
hudební skupina STANLEY´S DIXIE STREET BAND a bu-
dou probíhat soutěže pro děti od 10:00 do 11:00 hodin. Děti, 
které přijdou oblečeny v kostýmech víl a skřítků, získají slad-
kou odměnu
V případě deště se vystoupení hudební skupiny přesune do refek-
táře piaristického kláštera, jen soutěže pro děti se konat nebudou. 

SOBOTA 8. 4. 2017 
VELIKONOČNÍ JARMARK
Jarmarky mají v Příboře již dlouholetou tradici. Od 8:00 do 12:00 
hodin budete mít příležitost si na Velikonočním jarmarku na 
náměstí S. Freuda zakoupit  kraslice, velikonoční dekorace, ke-
ramiku, pochutiny a mnoho dalších výrobků. Ani letos nebude 
chybět kulturní doprovodný program, ve kterém vystoupí děti 
a  žáci příborských mateřských a základní škol. Nově se letos 
představí i Školní kapela ZŠ Jičínské. Letos se můžete těšit i na 
vystoupení folklorního souboru Ondřejnica. Program začne 
v 9:30 hod. před radnicí.

ÚTERÝ 18. 4. 2017
BAZAR dětského, těhotenského a  jiného oblečení ve velkém 
sále Kulturního domu. 
Určitě každému z vás doma ve skříni visí několik kousků ob-
lečení, které  vám již není dobré, nebo se vám nelíbí a někomu 
jinému by vyhovovalo a mohlo ještě sloužit. V rámci této akce bu-
dete mít možnost si pronajmout stůl, sami si své oblečení ocenit 
a prodat. Maminky mohou přijít i s dětmi, které si mohou hrát 
v dětském koutku. Občerstvení, dobrou kávu, domácí zákusek si 
můžete zakoupit v malém baru ve vestibulu Kulturního domu. 
Cena pronájmu stolu 230 x 850cm je 80 Kč, ½ stolu 115 x 80 cm 
je 40  Kč. Objednávky na pronájem stolu zasílejte na adresu 
jerabkova@pribor-mesto.cz, pro více informací volejte 
731 130 861. Prodej od 14 do 19 hodin v Kulturním domě v Příboře.

SOBOTA 22. 4. 2017
K Mezinárodnímu dni památek a sídel se město Příbor připojí 
bohatým kulturním programem letos již popáté. V piaristické 
zahradě od 14:30 hod. si můžete přijít poslechnout staročeskou 
muziku. V Kulturním domě se uskuteční od 15:30 hod. vernisáž 
k výstavě fotografií válečné historie italské obce Caldonazzo. 
Celý doprovodný program bude v duchu připomenutí I. světové 
války. Slavnostní ceremonie na náměstí Sigmunda Freuda za-
čne v 17:00 hodin. V dalším programu se ukázkami představí 
amatérské příborské divadlo Přídlo. Pro děti, ale i dospělé budou 
opět připravena stanoviště, kde bude možnost vyzkoušet si tzv. 
disciplíny středověku, např. znalost erbů nebo panovníků čes-
kých zemí. Program uzavře ve 20:30 hodin průvod s loučemi. 
Bezplatně budou otevřeny památky města, jako je rodný dům 
Sigmunda Freuda, piaristický klášter a mnohé další. Příborské 
muzeum připravilo ke 105. výročí svého založení výstavu „Mu-
zeum očima dětí“. 

Podrobné informace a kompletní program získáte od 18. dub-
na v městském informačním centru. Vstup na celou akci a do 
jednotlivých památek bude zdarma a akce se koná za každého 
počasí. Na akci jste srdečně zváni.

NEDĚLE 23. 4. 2017
Velryba Lízinka aneb dobrodružství v českých řekách
Velryba Lízinka se zatoulala do českých řek ze Severního moře, 
marně hledá kamarády mezi rybami, až potká na břehu řeky 
osamoceného nešťastného kluka, malého rybáře Tomáše. Jaká 
je potkají dobrodružství a co vše spolu zažijí, můžete vidět v po-
hádce Divadla Krapet. Představení v Kulturním domě v Příboře 
začne v 15:00 hodin. 
Vstupné 60,- Kč, předprodej byl již zahájen v pokladně KD nebo 
on-line http://kulturni.dum.eu

PÁTEK 28. 4. 2017
Slet čarodějnic a čarodějů
Létání na koštěti, čarodějnický kvíz, rej v maskách a jiné čaro-
dějné kousky můžete zažít od 16:00 hodin v piaristické zahradě. 
Kostýmy čarodějek a čarodějů budou oceněny malou drobností. 
V případě deště se akce nekoná. Vstup volný.

PŘIPRAVUJEME:
V pondělí 1. května Prvomájový koncert Dechového orches-
tru mladých v městském parku v Příboře. Spolu s orchestrem 
vystoupí mažoretky všech věkových kategorií. Začátek v 10:00 
hodin.
Ve středu 3. května jste zváni na vernisáž fotografií Fotoklu-
bu Frýdek – Místek, začátek v 17:00 hodin v Galerii na radnici.
Sobota a neděle 13. a 14. května bude patřit hudebníkům. V Pří-
boře se bude konat Festival neprofesionálních komorních 
a symfonických těles.
V sobotu 27. května se budeme kochat krásou historických vo-
zidel, v Příboře se zastaví účastníci Srazu veteránů.
V neděli 4. června se uskuteční Den dětí a rodiny v městském 
parku v Příboře.

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

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

 

Srdečně Vás zveme na pěvecký koncert  

sester Juřenových 
Bakalářský koncert 

Kateřiny 
Recitál Aleny 

ze třídy prof. Henryky 

Januszewské-Stańczyk 

Kdy: 19. dubna v 17 hodin 

Kde: Refektář piaristického 

kláštera v Příboře 

Klavírní doprovod:  

MgA. Lukáš Poledna, PhD. 

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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KULTURNÍ PROGRAM – DUBEN

Sobota 1. dubna od 9:00 hod. 
OTEVŘENÍ PIARISTICKÝCH ZAHRAD 
A PROPOJENÍ S CENTREM MĚSTA 

        Město Příbor 
Sobota 8. dubna od 9:00 hod. 
VELIKONOČNÍ JARMARK 

Město Příbor 
Sobota 8. dubna od 9:30 hod. 
TVOŘIVÉ DÍLNY 
Tvořivé dílny pro děti v rámci velikonočního 
jarmarku. Info: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Sobota 8. dubna od 14:00 hod. 
ŽENOU BÝTI  

Krámek Pampeliška 
Neděle 9. dubna od 8:00 hod. 
SBĚRATELSKÁ BURZA 
Kulturní dům. Setkání sběratelů všech odborností, 
burza známek a dalšího sběratelského materiálu. 
Bližší informace na tel. 604 580 592, e-mail: 
hoby.sluzby@seznam.cz, www.filateliemix.cz. 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Neděle 9. dubna od 18:30 hod. 
VELIKONOČNÍ KONCERT 
Kulturní dům. 

Sdružení hudebníků Příbor 
Probíhající výstava do 10. dubna 
VÝSTAVA ENERGETICKÝCH OBRÁZKŮ 
AMELIE GABRIELI                     Město Příbor 
Pondělí 10. dubna od 15:00 hod. 
VELIKONOČNÍ BAV ŠOU 

BAV klub Příbor, stř. volného času, s. r. o. 
Úterý 11. dubna od 15:00 hod. 
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE S PASTELKOU, 
ZDOBENÍ KRASLIC 

Městská knihovna 
Sobota 15. dubna od 19:00 hod. 
HUDEBNÍ VEČER 

Město Příbor 
Úterý 18. dubna od 14:00 hod. 
BAZAR 

Město Příbor 
Pátek 21. a 28. dubna od 15:00 hod. 
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 
Kurz je rozložen do 2 lekcí po 1,5 hodině, které se 
budou konat s odstupem 1 týdne. 
Je určen pro malé skupinky, max. kapacita 5 dětí 
+ rodiče. Přijít můžete se svým dítětem, 
partnerem, těhotné ženy s panenkou. 
Cena: 350 Kč. Info: Bc. Michaela Čechová,                   
e-mail: cechova.michaela6@seznam.cz 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Sobota 22. dubna od 7:00 hod. 
FLORA OLOMOUC 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Sobota 22. dubna od 14:30 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 
Bohatý program, vstupy zdarma.        Město Příbor 
Sobota 22. dubna od 15:30 hod. 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÁLEČNÉ 
HISTORIE ITALSKÉ OBCE CALDONAZZO 

Město Příbor 

Sobota 22. dubna od 17:00 hod. 
VEČER V MUZEU - „MUZEUM OČIMA DĚTÍ“ 
Zahájení výtvarné výstavy dětí. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 23. dubna od 15:00 hod. 
VELRYBA LÍZINKA 

Město Příbor 
Pondělí 24. dubna od 18:30 hod. 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 

BAV klub Příbor, stř. volného času, s. r. o. 
Středa 26. dubna od 17:15 hod. 
REBECCA  
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě.  

BAV klub Příbor, stř. volného času, s. r. o. 
Pátek 28. dubna od 16:00 hod. 
SLET ČARODĚJNIC 

Město Příbor 
Sobota 29. dubna od 14:00 hod. 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
Volná tvorba. Vstupné: dospělí 200 Kč, děti         
100 Kč  Vede: K. Fojtíková, J. Halaštová. 
HEDVÁBNÉ TVOŘENÍ 
Malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč+materiál.  
Vede: K. Bukovjanová. 

Luna Příbor, stř. volného času, přís. org. 
Sobota 29. dubna od 18:30 hod. 
AUTOKOLEKTIV - ZDENĚK IZER 
Kulturní dům. 

Pastproduction - Petra Krbcová 
Neděle 30. dubna od 9:00 hod. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN A SAZENIČEK 

Městské koupaliště 
Probíhající výstava do 2. května 
MASOPUST NA HANÉ, JAROSLAV 
HRACHOVEC 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
Probíhající výstava do 28. května 
KOPŘIVA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čt: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
So:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po:   13:00 – 15:00 hod.  
Út, čt:   13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119 
Duben – září: Út až ne: 9:00 – 17:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
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VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle.  
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2017. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
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 
POWERJÓGA 
ZŠ Jičínská, ul. Jičínská 
Út: 17:00 hod.           www.jenpajoga.cz 
Lektorka: Mgr. Pavla Jeníková.  

 603 119 174 
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 

 

CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Po: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čt: 19:00 hod. 

http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po – pá: 9:00 - 19:00 hod. 

 739 657 301 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
ÚTERÝ S HELOU 
STROLLERING  od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                            
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit.       Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro maminky s dětmi. 
od 10:00 hod.            Vstupné: 30 Kč 
  5. 4. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
12. 4. Velikonoční povídání o zvířátkách 

19. 4. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
26. 4. Pohádka „O pejskovi a kočičce“ 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 
ČTVRTEK S HELOU 
Cvičení pro rodiče s dětmi - od 10:00 hod.  
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Anny Kohutové. 

Helena Šimečková  732 834 584 
PÁTEK S PAVLOU 
Šmudlíci - výtvarná činnost 
od 10:00 hod.    Vstupné 30 Kč 
  7. 4. Velikonoční ozdoby 
21. 4. Květináč zdobený ubrouskovou technikou  
28. 4. Quiling – zdobení dřevěného rámečku 

spirálkovou technikou 
Info: P. Kavanová,  606 848 461 

PRAVIDELNÉ AKCE  
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 

Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
STOLNÍ TENIS 
Po – pá: 15:00 – 17:00 hod.   Vstupné: 10 Kč 
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ 
Po: 18:00 - 20:00 hod. Vstupné: 50 Kč 
Čt:  18:00 - 20:00 hod.  Vstupné: 50 Kč 
Vede: R. Stopka,  773 650 441 
ZUMBA® 
Po: 18:30 - 19:30 hod.  Vstupné: 50 Kč  
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
TRAMPOLÍNKY  
Po 19:30 – 20:30 hod.  Vstupné: 70 Kč 
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.  
Harmonie těla, mysli a duše. 
Út:  18:00 - 19:30 hod.  
St: 18:30 - 20:00 hod. 
Vede: V. Šťastná,  733 165 317  
Čt:    9:00 - 10:30 pro seniory 
Vede: J. Buchlovská,  776 877 170   
DESKOVKY 
St:  16:00 - 18:00 hod.  Vstupné: 30 Kč 
Vede: J. Bohumínský,  607 985 585 
TANEC V KRUHU ŽEN 
St: 19:00 hod.  Vstupné: 90 Kč 
Vede: J. Kravalová,  605 433 967 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
St: 20:00 hod.  Vstupné: 20 Kč 
LATINO DANCE  
Čt: 18:30 - 19:30 hod.  
Vede: L. Vališová, 607 007 418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Pondělí 10. 4. 2017                                       od 15:00 hod. 
 

      VELIKONOČNÍ 
BAV  ŠOU 

 

Klubový podvečer – v programu diskotéka, 
recesní hry a soutěže, bubnování, ukázka  
pletení  tatarů, malování vajíček, velikonoční  
tvoření a zvyky, hledání pokladu - čokovajíček 

 

KDE: v JUNIOR BARU BAV klubu na ul. Masarykova 
Přijďte zase, v loňském roce se Vám tato akce velmi líbila. 

 

www.bavklubpribor.cz    Vstupné : 30,- Kč 
     

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle.  
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2017. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
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 
POWERJÓGA 
ZŠ Jičínská, ul. Jičínská 
Út: 17:00 hod.           www.jenpajoga.cz 
Lektorka: Mgr. Pavla Jeníková.  

 603 119 174 
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 

 

CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Po: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čt: 19:00 hod. 

http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po – pá: 9:00 - 19:00 hod. 

 739 657 301 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
ÚTERÝ S HELOU 
STROLLERING  od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                            
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit.       Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro maminky s dětmi. 
od 10:00 hod.            Vstupné: 30 Kč 
  5. 4. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
12. 4. Velikonoční povídání o zvířátkách 

19. 4. Básničky, tanečky, říkadla, povídání 
26. 4. Pohádka „O pejskovi a kočičce“ 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 
ČTVRTEK S HELOU 
Cvičení pro rodiče s dětmi - od 10:00 hod.  
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Anny Kohutové. 

Helena Šimečková  732 834 584 
PÁTEK S PAVLOU 
Šmudlíci - výtvarná činnost 
od 10:00 hod.    Vstupné 30 Kč 
  7. 4. Velikonoční ozdoby 
21. 4. Květináč zdobený ubrouskovou technikou  
28. 4. Quiling – zdobení dřevěného rámečku 

spirálkovou technikou 
Info: P. Kavanová,  606 848 461 

PRAVIDELNÉ AKCE  
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 

Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
STOLNÍ TENIS 
Po – pá: 15:00 – 17:00 hod.   Vstupné: 10 Kč 
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ 
Po: 18:00 - 20:00 hod. Vstupné: 50 Kč 
Čt:  18:00 - 20:00 hod.  Vstupné: 50 Kč 
Vede: R. Stopka,  773 650 441 
ZUMBA® 
Po: 18:30 - 19:30 hod.  Vstupné: 50 Kč  
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
TRAMPOLÍNKY  
Po 19:30 – 20:30 hod.  Vstupné: 70 Kč 
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.  
Harmonie těla, mysli a duše. 
Út:  18:00 - 19:30 hod.  
St: 18:30 - 20:00 hod. 
Vede: V. Šťastná,  733 165 317  
Čt:    9:00 - 10:30 pro seniory 
Vede: J. Buchlovská,  776 877 170   
DESKOVKY 
St:  16:00 - 18:00 hod.  Vstupné: 30 Kč 
Vede: J. Bohumínský,  607 985 585 
TANEC V KRUHU ŽEN 
St: 19:00 hod.  Vstupné: 90 Kč 
Vede: J. Kravalová,  605 433 967 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
St: 20:00 hod.  Vstupné: 20 Kč 
LATINO DANCE  
Čt: 18:30 - 19:30 hod.  
Vede: L. Vališová, 607 007 418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

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

 

CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Po: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čt: 19:00 hod. 

http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po – pá: 9:00 - 19:00 hod. 

 739 657 301 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
ÚTERÝ S HELOU 
STROLLERING  od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                            
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Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor  742 58           email: info@bavklubpribor.cz               Tel.: 556 723 778  nebo 739 08 08 62 

 

PODVEČER  
V RYTMU   BUBNŮ 

S  PRVKY  MUZIKOTERAPIE 
 

Kdy:  pondělí  24.4.2017 
   18:30 – 20:00h 

                       Kde: v BAV klubu na ul. Masarykova 
 

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

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

 

Cena akce: děti do 15 let 50,-Kč, ostatní 100,-Kč 
 

www.bavklubpribor.cz 

 

BAV klub Příbor  -  středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58      e-mail:Info@bavklubpribor.cz      web.:www.bavklubpribor.cz     Tel.:556 723 778 mobil: 739 080 862 

 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na muzikál 
 

REBECCA 
Michael Kunze – Sylvester Levay, české přebásnění Michael Prostějovský 

Podle románu Daphne du Maurier MRTVÁ A ŽIVÁ  

Mysteriózní hit muzikálové sezóny! 

Romantický muzikál vystavěný na půdorysu mysteriózního 
dramatického příběhu s téměř detektivní zápletkou. 

Kdy: ve středu   26.04.2017 
Odjezd:   v 17:15 hod. od  Sokolovny  v Příboře. 

Předprodej v BAV klubu.         Cena: 350,-Kč 

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

pořádá 
 
 

zájezd do Olomouce  
 

na mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh 
 

 
 
 
 

v sobotu 22. dubna 2017. 
 

Odjezd autobusem  
v 7:00 hodin od Luny Příbor. 

 

Cena zájezdu 200 Kč, děti 150 Kč. 
 
 
 

Přihlásit se můžete do 20.4.2017 v LUNĚ PŘÍBOR, SVČ, 
telefon 556 725 029, e-mail: lupikova@lunapribor.cz. 

 
 

O zlatý pohár 
BAV klubu Příbor 

14. ročník  
regionální taneční přehlídky 

  

vv  ssoobboottuu      66..55..22001177     od 11:30h 

vv  KKuullttuurrnníímm  ddoomměě  PPřřííbboorr 
 

                      
  

Přijďte se podívat a povzbudit tanečníky. 
 

V programu:   

pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu 
SHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP, 

LA tance a DISKOTÉKA pro soutěžící i diváky. 
 
 

Prodej občerstvení zajištěn. 
Vstupné 50Kč/os 

 

BAV klub Příbor - středisko volného času 
Masarykova 489, Příbor 742 58      Tel.: 556 723 778, 739 08 08 62 

 

info@bavklubpribor.cz  www.bavklubpribor.cz 

POZVÁNKY
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LUNA PŘÍBOR, SVČ 
pořádá  

26. 5. – 28. 5. 2017 
 
 
 
 

*Kroměříž*Skalica* 
*Bratislava a okolí* 

 

Prohlídka měst, kulturních památek, plavba po Dunaji. 
 

Cena dospělí: 
Nocleh v jednolůžkovém pokoji 3 000 Kč, v dvoulůžkovém 

pokoji 2 500 Kč, v trojlůžkovém pokoji 2 450 Kč 
 

Cena děti: 
Nocleh v dvoulůžkovém pokoji děti do 15 let 2 300 Kč, nad 15 let 

2 500 Kč, v trojlůžkovém pokoji děti do 15 let 2 250 Kč,  
nad 15 let 2 450 Kč. 

 

V ceně 2x nocleh, 2x polopenze (snídaně, večeře), 2x pobytová 
taxa, doprava, plavba po Dunaji, průvodce v Bratislavě. 

 
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč,  

Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,  
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

   S lidovou hudbou 
    na kraj světa!

cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice
 a její host Danube trio z Chile, Estonska a Izraele

    neděle 9. dubna, 16.00 hodin
sál ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech, 80 Kč

koncert finančně podpořila obec Hukvaldy

Tady jsme doma
koncert tří kopřivnických cimbálových muzik 

účinkují cimbálové muziky Pramínky, 

Buriánek a Malý Buriánek 

neděle 30. dubna, 16.00 hodin
Kulturní dům Kopřivnice, 80 Kč

koncert finančně podpořilo město Kopřivnice

více na www.cimbalistka.cz, www.cmpraminky.cz, tel. 603 375 635

 

 

 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029 
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz 

9. 7. - 21. 7. (I. varianta), 9. 7. - 15. 7. (II. varianta), 15. 7. - 21. 7. (III. varianta) 
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV - VÍTKOV 

Celotáborová hra na téma „Život v pravěku“. 
Program: - hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem od 7 do 18 let. 

Cena za poukaz: I. varianta 4 600 Kč, sourozenci 4 400 Kč/jednotlivec,  
II.+III. varianta 2 500 Kč, sourozenci 2 400 Kč/jednotlivec.  

 

Informace: L. Nenutilová, kontakt: 732 902 256, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz 

 
17. 7. - 21. 7. (I. termín), 7. - 11. 8. (II. termín) 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S JÓGOU 
Program – hry, soutěže, výlety, program doplněný cvičením jógy. Celotáborová hra 
„Putování za jóginkem Astrálkem“. Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor.  

Určeno dětem od 6 do 10 let. Cena: 1 800 Kč. 
Informace: P. Jeníková, kontakt: 603 119 174, e-mail: jenikova.pavla@seznam.cz,  

J. Lupíková, kontakt: 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz 

 
7. 8. - 11. 8. 

TANEČNÍ TÁBOR 
Program – hry, soutěže, výlety, tanec. Určeno dětem od 7 do 15 let.  

Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 300 Kč.  
Informace: J. Lupíková, kontakt: 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz,  

J. Šimečková, kontakt:736 278 444, e-mail: simečkovajirina@centrum.cz 

 
11. 8. - 20. 8. 

SPORTOVNÍ TÁBOR, ZÁLUŽNÉ - VÍTKOV 
Program – celotáborová hra, hry, soutěže, capoeira, střelba a jiné sportovní aktivity.  

Určeno dětem od 7 do 15 let. Pro ZK zumby, capoeiry a ostatní zájemce.  
Cena: 3 850 Kč. 

Informace: J. Lupíková, kontakt: 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz  
L. Chodura, kontakt: 736 278 444, e-mail: Lubomír.chodura@gmail.com 

 
28. 8. - 1. 9. 

TVOŘIVÝ TÁBOR 
Program - hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papíru.  

Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 300 Kč. 
 

Informace: K. Bukovjanová, kontakt: 778 013 156, e-mail: bukovjanova@lunapribor.cz, 
J. Lupíková, kontakt: 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz 

 

INZERCE
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PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 

S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 

ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 

ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2017!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA  
KVĚTIN A SAZENIČEK 

SE BUDE KONAT NA MĚSTSKÉM 
KOUPALIŠTI V PŘÍBOŘE  

 

v neděli 30. dubna 
 od 9:00-17:00 hod. 

 

POZOR! 
Výstava je letos pouze jednodenní! 

 

Přijďte si nakoupit levné 
 a kvalitní sazeničky nebo  

balkonové květiny. 
Bude připraven také první  

kotlíkový guláš letní sezony. 
 

Srdečně vás zve personál koupaliště 
a zahradnictví DYMAD Studénka. 

www.koupaliste.cz 
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Jako jediná pohřební služba v Příboře 
 

Petr Škrobánek 

Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda 
nabízí občanům tyto služby: 

 
 komplexní zajištění všech pohřbů v Příboře a okolí 

 
 zhotovení fotoporcelánu 

 
 zprostředkování kamenosochařských prací 

 
 prodej náhrobních doplňků 

 
 prodej křestních svící a křestních roušek 

 
 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce 

 Městského hřbitova v Příboře 
 

 
 
 

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek    8 - 12    13 - 16 

      Tel. 556 722 608, 737 629 969   
Hana Londinová 

Pohotovostní služba 24 hodin denně 
Bezplatná linka  800 111 202        

www.pohrebnisluzba-agnes.cz 

Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 

Tel: 723 630 336 
www.kamenictvihornak.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 
náhrobků i zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících 
pomníků 

▪ broušení teraca a jeho 
impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy 
písma (zlato, stříbro, bronz, 
barva) 

▪ veškeré betonářské                     
a likvidační práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, lampy, 
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, 
schodišť ad. 

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!! 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na 
Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 10 let! 

 

 
 
 
 
 

Jako jediná pohřební služba v Příboře 
 

Petr Škrobánek 

Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda 
nabízí občanům tyto služby: 

 
 komplexní zajištění všech pohřbů v Příboře a okolí 

 
 zhotovení fotoporcelánu 

 
 zprostředkování kamenosochařských prací 

 
 prodej náhrobních doplňků 

 
 prodej křestních svící a křestních roušek 
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 Městského hřbitova v Příboře 
 

 
 
 

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek    8 - 12    13 - 16 

      Tel. 556 722 608, 737 629 969   
Hana Londinová 

Pohotovostní služba 24 hodin denně 
Bezplatná linka  800 111 202        

www.pohrebnisluzba-agnes.cz 
tel.: 605 054 450, 774 001 959

e-mail: office@rkkostka.cz, www.rkkostka.cz

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, 
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:
• výkup Vaší nemovitosti za hotové

• prodej za nejvyšší možnou cenu na trhu
• řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ I DRAŽEB

• zajištění stěhování a vyklizení 
nemovitosti

• žádné skryté poplatky, žádné běhání 
po úřadech

• nezávazná KONZULTACE a tržní 
ocenění ZDARMA

KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ 
PLOTY NA KLÍČ 

 VÝROBA:  
o zábradlí na schody, balkony 
o brány, branky na přání, doplňky 

 MONTÁŽE: 
o Ploty pletivové, svařované panely, betonové, s plotovkami. 
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu. 

 PRODEJ: 
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY 

o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY - www.THUJA.cz 
 

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ      TEL: 722 550 000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       GARÁŽOVÁ VRATA 
 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ 
 Včetně montáže 

 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

---------------------------------------------------------------------
POTŘEBY PRO CHOVATELE  
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 

 napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, vyhřívání  
 klece pro křepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce 
 

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po-pá  8-15 hod 
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PŘEPRAVA PRO SENIORY 
Nová služba v Příboře. 

 

Přeprava pro seniory je určena pro starší spoluobčany a pro jejich  
pohodlný odvoz po městě Příboře i mimo něj. 

*** 
Spolehlivě a včas vás odvezeme k vašemu lékaři, do nemocnice,              

na vyšetření, na rehabilitaci, na poštu, na úřady, do kostela, na nákup,  
do cukrárny, do lázní, na ozdravné pobyty, na hřbitovní místa,  
či jen na návštěvu k vašim známým apod., dle vašeho přání. 

*** 
Dovezeme vás co nejblíže k místu určení. Přeprava pro seniory 

zohledňuje možnou zhoršenou pohyblivost a nabízíme vám na požádání  
asistenci při nástupu a výstupu z vozidla. 

*** 
Přijedeme na vámi zvolenou adresu v přesně stanovený čas. 

Následný odvoz zpět domů - přistavíme vůz v dohodnutý čas. 
*** 

TEL.: 775 66 99 10 

NON-STOP TAXI - Příbor a okolí 
Nabízíme rozvoz pohodlnými, bezpečnými a prostornými vozy ŠKODA SUPERB. 

*** 
 Odvoz nepřetržitě na: letiště, nádraží, školení, firemní večírky, školní srazy, 

diskotéky, do restaurací, do práce, školy, na nákupy, za zábavou... atd. 
 DrinkServis- odvoz zákazníka a jeho vozu. 
 Dovoz alkoholických nápojů a cigaret k vám domů. 
 Zdarma rozvoz obědů k vám domů, do kanceláře, do práce či na stavbu. 

Nabídka menu ze 3 jídel (75 Kč), zvýhodněné menu pro seniory (65 Kč). 
Objednávky Restaurace Oáza Příbor, tel: 608 482 954. 

 Senior přeprava pro starší spoluobčany k lékaři, rehabilitaci, na vyšetření,      
na úřady, na poštu, do obchodu, do kostela, na hřbitovní místa atd. 

 Diskrétní odvoz do vybraných Nightclubů. 
 Levné ceny - u nás nemusíte sbírat body, nosit s sebou slevové kartičky atd. Naše 

ceny jsou pro každého bez rozdílu. 
 Kredit z vašeho telefonu nemusíte utrácet, stačí prozvonit, zavoláme vám zpět. 

 

Provozovatel: 
MAREK a tým zkušených řidičů se na vás budou těšit 24 h / 7 dní / 365 dnů 

Tel.: 775 66 99 10 
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