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• Město Příbor převzalo ocenění za sběr domácích 
objemných elektrospotřebičů

• Z jednání Rady města Příbora
• Z jednání Zastupitelstva města Příbora
• Veřejné opatrovnictví
• Finanční odměny od společnosti EKO-KOM za 

třídění odpadu
• Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
• Pomoci recyklovat staré elektro můžete i  ne-

tradičně
• Příborské děti oslavily Den dětí s Eko-komem
• Město Příbor zřídilo jako první v okrese Nový Jičín 

elektronickou úřední desku
• Přednáška na téma „Finanční gramotnost“ na 

ZŠ Jičínské
• Upozornění
• Úprava terénu na novém hřbitově v Příboře
• Soutěž o design nového popelářského vozu
• Knižní novinky na měsíc červenec
• Pasování prvňáčků na čtenáře
• Blahopřání
• „Brána recyklace“– na výstavu se školní družinou
• Beseda s městskou policií a návštěva u SDH Příbor
• Dětský den v MŠ Pionýrů
• Den dětí pro MŠ Pionýrů
• Školní rok 2017/2018 na ZŠ Npor. Loma Příbor
• Loučení se Slabikářem
• Dějepisné akce v 9. ročníku 
• Projektový týden 9. ročníků „Svět kolem nás“
• Jak jsme v tomto školním roce soutěžili
• Den dětí
• Další úspěšný rok za námi
• Měsíc školních zahrad
• I naše škola je „světová”
• Den dětí
• 7. ročník Klokočovského putovního poháru ve 

volejbale
• Kácení máje v Klokočově
• Nebe nad Příborem se skutečně otevřelo! 
• Noc kostelů 2018
• Přednáška Současný Izrael ve světle biblických 

proroctví
• Lysá hora pro všechny
• Amatérské závody na profesionální úrovni, aneb 

3 x 3
• Oprava varhan v kostele sv.Valentina v Příboře
• Vedení města přijalo úspěšné příborské basket-

balisty
• Ženy BK Příbor udržely druhou ligu i pro příští 

sezónu
• Dance Freud 2018
• Nabídka o víkendu otevřených zahrad v Příboře 

byla pestrá
• Oslava Mezinárodního dne dětí v Příboře
• Youtuberská show v Kulturním domě Příbor
• Piaristický klášter se na čas stal Liščím královstvím
• Mezinárodní festival dechových hudeb 2018 

v Příboře se vydařil
• Vzpomínka: Felix Dobiáš-100 let
• Kulturní okénko na měsíc červenec 2018
• Kulturní program – červenec
• Inzerce, pozvánky
• Občané Prchalova si připomněli 220. výročí obce

MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA

ČERVENEC 2018FF

Dne 31. května 2018 byly oceněny nejlepší obce Moravskoslezského kraje za třídění 
odpadu. Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně prestižní ocenění 
„O keramickou popelnici“. Za vytřídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny 
„O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační 
kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.
Ocenění obcím předali na slavnostním ceremoniálu v Hradci nad Moravicí paní náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, dále zástupci společností EKO-KOM, 
ASEKOL a ELEKTROWIN.
Do soutěže O keramickou popelnici, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj 
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst 
našeho kraje. V rámci této soutěže se hodnotilo především množství vytříděného odpadu 
na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí. Hodnocena 
byla navíc i hustota sběrné sítě. V soutěži O keramickou popelnici v kategorii od 2500 do 
15000 obyvatel se město Příbor umístilo na 38. místě. Zvítězila obec Trojanovice.
Soutěž O keramické sluchátko pořádá nezisková organizace ASEKOL ve spolupráci s Mo-
ravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů 
v přepočtu na jednoho obyvatele. „Moravskoslezský kraj se řadí na úžasné 4. místo v mezi-
krajském srovnání ASEKOLu,“ uvedl Zdeněk Kovařík, regionální manažer ASEKOLu pro 
Moravskoslezský kraj.
V soutěži o  sošku ELEKTRO-
OSKARA se hodnotí sběr domá-
cích objemných elektrospotřebičů 
(lednice, sporáky, pračky), včetně 
drobných domácích přístrojů a ná-
strojů. Kolektivní systém ELEK-
TROWIN v  roce 2017 vysbíral 
v Moravskoslezském kraji 3618 tun 
na 1279 sběrných místech, se který-
mi v kraji spolupracuje. 
Město Příbor bylo vítězem této 
soutěže v rámci obcí od 5000 do 
20  000 obyvatel a  získalo kromě 
sošky OSKARA také šek na částku 
20 000 Kč. Tato částka bude opět 
použita v rámci odpadového hos-
podářství. 
Děkuji touto cestou jednak Tech-
nickým službám města Příbora za 
jejich práci v  rámci odpadového 
hospodářství, a samozřejmě vám, 
občanům města, za to, že třídíte 
odpad a není vám lhostejné životní 
prostředí. Všechny elektrospotřebi-
če se znovu recyklují, a tím dochází 
k ochraně životního prostředí.

MĚSTO PŘÍBOR PŘEVZALO OCENĚNÍ ZA SBĚR 
DOMÁCÍCH OBJEMNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

78. schůze RM v termínu dne 22. května 2018 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Zmocnila starostu města k vydání směrnice k aplikaci Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) závazné 
pro Městský úřad Příbor a organizační složky města Příbora.

- Pověřila na základě projednání návrhu zhotovení pamětní desky bývalému 
místostarostovi města, Ing. Bedřichu Turkovi, člena RM MUDr. Mořice 
Jurečku konzultací s Ing. Pavlou Kašubovou ve věci formy a umístění této 
pamětní desky.

- Rozhodla o  realizaci nákupu plynu a  elektrické energie pro město Pří-
bor, jeho příspěvkové organizace a SMMP, s. r. o., na období 01.01.2019 
- 31.12.2019 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

- Rozhodla realizovat výběrové řízení k  veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem „Vegetační úpravy atria ZŠ Npor. Loma v Příboře“ v uzavřené 
výzvě v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek 
IROP.

- Vzala na vědomí přehled o stavu pohledávek, které spravuje odbor finanční 
k 31.03.2018.

- Souhlasila s  uzavřením smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby pro stavbu „Příbor, Hájov, Pod Vo-
dárnou, NN, VN, DTS“ na pozemcích parc. č. 316/1, 450, 447, 453/1, 258/2 
a 313/16, vše v k. ú. Hájov, obci Příbor, v předloženém znění, mezi budou-
cím oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/4, 405 02 
Děčín, a budoucím povinným městem Příborem, v rozsahu dle zákresu ve 
výkresu situace, za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou 35 Kč/m², 
plus DPH v zákonné výši.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby „IP-12-8022157/01“ na pozemcích parc. 
č. 1924 a 2222/5, v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím 
oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín, 
a budoucím povinným městem Příborem, v rozsahu dle zákresu ve výkresu 
situace, za jednorázovou úhradu 2.000 Kč, plus DPH v zákonné výši.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby pro stavbu „Příbor, p. č. 2115/9, Město 
Příbor, VNK, NNK“ na pozemcích parc. č. 2114/2, 2115/1, 2115/7, 2115/8 
a 2115/9, vše v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím 
oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín, 
a budoucím povinným městem Příborem, v rozsahu dle zákresu ve výkresu 
situace, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, v předloženém 
znění, pro stavbu „REKO MS Příbor – Myslbekova+2“ na pozemcích parc. 
č. 283/1, 284/18, 389, 390/1 a 396/2, vše v k. ú. Klokočov u Příbora, v roz-
sahu dle geometrických plánů č. 882-23/2018, 883-24/2018 a 884-25/2018 
zpracovaných GIS-STAVINVEX, a. s., mezi oprávněným GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, a povinným městem Příborem, na 
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 5.530 Kč včetně DPH. 

- Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 714/3 
o výměře cca 10 m² v k. ú. Klokočov u Příbora, v předloženém znění, pro 
účel umístění 5 ks kontejnerů na TDO mezi pronajímatelem – vlastníkem 
pozemku p. Oldřichem Seibertem a nájemcem městem Příborem. Nájem se 
sjednává na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 150 Kč s každoročním 
navýšením o míru meziroční inflace.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat v rám-
ci vypořádání stávajícího užívání právnické osobě Mléčná farma Lu-
bina, s. r. o., části pozemku parc. č. 2330/35 o výměře 3023 m2 v k. ú. 
a obci Příbor, za stanovených podmínek.

- Nedoporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 2530, 2527/5, 2527/6, 2527/8, 2531/10 a 2531/11, vše 
v k. ú. Příbor do majetku města, dle nabídky vlastníků ze dne 14.03.2018.

- Nedoporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit bezúplatný převod 
části pozemku parc. č. 468 v k. ú. Hájov do vlastnictví města Příbora, dle 
vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 15.02.2018.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat v rám-
ci vypořádání stávajícího užívání panu <anonymizováno>, část po-
zemku parc. č. 2767/3 o výměře 34 m² a část pozemku parc. č. 2756/6 
o  výměře 45 m², vše v  k. ú. a  obci Příbor, za podmínek uvedených 
v  návrhu písemnosti ke zveřejnění na úřední desce, v  předloženém 
znění.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat p. 
<anonymizováno> nemovitosti v k. ú. Příbor – pozemky parc. č. 3181/1 
a 3177/4 za stanovených podmínek

- Schválila Jednací řád Rady města Příbora v předloženém znění platný od 
11.06.2018.

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

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

- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 348/2017 mezi městem Příborem 
a  společností GEOENGINEERING, spol. s  r.  o., Havlíčkovo nábřeží 38, 
702 00 Ostrava, IČ: 47668121, na zpracování projektové dokumentace „Sa-
nace opěrné zdi Farní - Žižkova“ spočívající v úpravě doby plnění a snížení 
ceny dle předložené důvodové zprávy.

- Souhlasila s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o udělení Licence a podpoře 
provozu programového vybavení VERA Radnice, č. smlouvy poskytovatele: 
SWR/11/218; č. smlouvy nabyvatele: 77/2012/RS/OVS v předloženém znění 
mezi městem Příborem a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 
6 - Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, jejímž předmětem je upgrade (WPS 
na VP, WPSC na RICP ) a rozšíření programového vybavení VERA Radnice 
a udělení Licence k užití v dodatku uvedených agend včetně poskytování 
služby základní technické podpory.

- Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2017.
- Jmenovala na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usta-
novením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové or-
ganizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p. 458, paní 
Olgu Skřivánkovou, bytem <anonymizováno>, s účinností od 01.08.2018.

- Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve 
vlastnictví LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, 
který je uvedený v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem 
č. 1/2018/SVČ, č. 2/2018/SVČ a č. 3/2018/SVČ.

- Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví LUNY PŘÍ-
BOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací 
hodnotě 426 573,50 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným ma-
jetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních 
listech nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2018/SVČ, č. 2/2018/SVČ 
a č. 3/2018/SVČ.

- Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek 
ve vlastnictví příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, 
ul. Komenského č.p. 458, který je uvedený v evidenčním listě nakládání 
s nepotřebným majetkem č. 1/2018/ŠJK.

- Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové 
organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p. 458, 
v celkové pořizovací hodnotě 101.680,89 Kč a způsob naložení s tímto trvale 
nepotřebným majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených 
v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2018/ŠJK.

- Schválila na základě ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 
§ 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Technickým službám města Příbora, 
příspěvkové organizaci, IČ: 00143651, použití části finančních prostředků 
z rezervního fondu organizace ve výši 500.000 Kč k posílení fondu investic 
organizace v roce 2018 za účelem nákupu nové svozové techniky.

- Souhlasila se zapojením města Příbora do projektu „Příběhy našich sousedů“.
- Uložila zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města Příbora 

na rok 2018 částku 66.000 Kč na pokrytí nákladů projektu „Příběhy 
našich sousedů“, který prostřednictvím tvůrčích týmů složených z žáků 
místních základních škol bude formou reportáží mapovat životy vybra-
ných osobností města.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Letní večer, pořádané My-
sliveckým spolkem Příbor I., na myslivecké chatě na Točně v Příboře, od 
14.07.2018 od 16:00 hod. do 15.07. 2018 do 01:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Oslavy 125 let od založení 
TJ SOKOL PŘÍBOR, pořádané TJ SOKOL PŘÍBOR,v areálu TJ SOKOL 
PŘÍBOR, Lidická č.p. 544, Příbor, 742 58, od 23.06. 2018 od 19:00 hod. do 
24.06. 2018 do 02:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – PIVO TOUR 2018, pořádané 
Janou Svobodovou, ČSA č.p. 1377, Příbor, v areálu u restaurace Sokolovna, 
od 18.08.2018 od 20:00 hod. do 19.08. 2018 do 01:00 hod.

- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k 31.03.2018 za Technické 
služby města Příbora, příspěvková organizace.

- Schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biolo-
gicky rozložitelného odpadu mezi městem Příborem a společností Asompo, 
a. s., Životice u Nového Jičína č.p. 194, v předloženém znění, jehož před-
mětem je úprava cen za výsyp a uložení biologicky rozložitelného odpadu 
od 01.06.2018. 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

79. schůze RM v termínu dne 4. června 2018 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- (usnesení ZM č. 29/06/5/2) Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr 

města prodat nemovitosti v k. ú. Příbor - pozemek parc. č. 3146/1, jehož 
součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4, za stano-
vených podmínek.

- (usnesení ZM č. 28/06/5/5) Uložila zpracovat pravidla pro prodej ne-
movitostí v Lokalitě Za školou (Z43), se zapracováním kalkulací, po-
stupů a zásad, vycházejících z usnesení 28/06/5/1, 28/06/5/2, 28/06/5/3 
a 28/06/5/4.

- Souhlasila s  uzavřením smlouvy o  zřízení věcného břemene pro stavbu  
„IP-12-8019752/01 Příbor-Prchalov č. p. 57, Horák, NNk“ na pozemku parc. 
č. 106 v k. ú. Prchalov, obci Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněnou 
právnickou osobou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, 
a povinným městem Příborem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 323-
1174/2017 zpracovaného Emgeo Profi, s. r. o., na dobu neurčitou za jedno-
rázovou úhradu ve výši 2.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

- Souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 1383/1 v k. ú. Příbor o výměře 
cca 200 m2 vlastníkům bytového domu č. p. 100 na ul. Lidické v Příboře, pro 
účely individuální rekreace, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 
400 Kč a dalších podmínek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.

- Souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 1413 v k. ú. Příbor o výměře 
cca 900 m2 Společenství vlastníků jednotek Lonka domu č. 808 a 809 v Příboře, 
se sídlem Masarykova 809, 742 58 Příbor, IČ: 29396689, pro účely individuální 
rekreace, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 1.800 Kč a dalších 
podmínek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.

- Nesouhlasila s udělením výjimky z Pravidel pro vydávání Měsíčníku města 
Příbora spočívající v uveřejňování ceny na plakátech propagujících akce Bav 
klubu Příbor, s. r. o.

- Vzala na vědomí informaci o vyřazení majetku města za 1. pololetí roku 2018.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit rozpočtové opatření č. 3 na 

rok 2018 v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu 
rozpočtového opatření č. 3.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vzít na vědomí celkové objemy uprave-
ného rozpočtu města Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 3:

Příjmy 195.742,00 tis. Kč což je snížení oproti schválenému rozpoč-
tovému opatření č. 2. rozpočtu města Pří-
bora na rok 2018 o 351,00 tis. Kč

Výdaje 286.493,00 tis. Kč což je snížení oproti schválenému rozpoč-
tovému opatření č. 2. rozpočtu města Pří-
bora na rok 2018 o 351,00 tis. Kč

Finan-
cování

   90.751,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 2. města Příbo-
ra na rok 2018

- Schválila návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 136/2018 na akci Zastavitelná 
plocha Z 43, Příbor mezi městem Příborem a zhotovitelem NOSTA, s. r. o., 
Sv. Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, v předloženém znění, jehož předmě-
tem je úprava předmětu díla, snížení ceny díla na 20.730.456,66 Kč bez DPH 
a prodloužení termínu realizace o 8 dní.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku na ulici Štramberská v úseku  
od restaurace Terra Libera po odbočku k řadovým garážím,“ kterou podala 
společnost SEMITA-DS, s. r. o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ: 03829707.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností SEMITA-DS, 
s. r. o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ: 03829707 na akci „Rekonstrukce 
chodníku na ulici Štramberská v úseku od restaurace Terra Libera po od-
bočku k řadovým garážím,“ za cenu 1.970.879,97 Kč bez DPH a podmínila 
její podpis přijetím závazku zastupitelstva města k dofinancování této akce.

- Vzala na vědomí informace k akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na 
ulici Jičínské v Příboře.“

- Zrušila veřejnou zakázku „Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská“.
- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská II.“
- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce ma-

lého rozsahu na stavební práce s názvem „Odborné učebny ZŠ Příbor, 
Jičínská II.“

- Vzala na vědomí předložený materiál o aktuálním stavu programu Dědictví 
města Příbora pro rok 2018.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit přidělení příspěvků 
z programu Dědictví města Příbora na rok 2018 dle návrhu předloženého 
prostřednictvím interní přílohy č. 2 tohoto materiálu.

- Schválila Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, 
IČ:  61383198, z  rozpočtu města, paragrafu 4349, finanční dar ve výši 
3.000 Kč.

- Schválila uzavření smlouvy o  poskytnutí finančního daru dle předlože-
ného návrhu mezi městem Příborem a Linkou bezpečí, z. s., Ústavní 95, 
181 02 Praha 8 – Bohnice, IČ: 61383198.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Komplexní 
zateplení bytového domu č. p. 1103 Příbor“.

- Uložila zveřejnit zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce s  názvem 
„Komplexní zateplení bytového domu č.  p. 1103 Příbor“ na profilu 
zadavatele.

- Schválila přílohu knihovního řádu č. 2.
- Projednala aktualizaci Banky projektů pro období 2017-2020.
- Projednala Akční plán pro léta 2019-2020.
- Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve 

vlastnictví Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace, který je uvedený v evidenčních listech nakládání 
s nepotřebným majetkem č. 1/2018/ZŠ NL až č. 6/2018/ZŠNL.

- Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Základní školy 
Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, 
v celkové pořizovací hodnotě 199.217,02 Kč a způsob naložení s tímto trvale 
nepotřebným majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených 
v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2018/ZŠNL až 
č. 6/2018/ZŠNL.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit Program rozvoje sportu 
v Příboře.

- Vydala nařízení města č. 1/2018 - Tržní řád města Příbor s účinností od 
01.07.2018. 

- Souhlasila s uzavřením darovací smlouvy v předloženém znění mezi dárci 
paní <anonymizováno> a panem <anonymizováno> a obdarovaným městem 
Příborem, jejímž předmětem je přijetí movitého majetku – vybavení bývalé 
lékárny. 

- Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského 
volna žákům školy dne 14.06.2018 z provozních důvodů.

- Vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, 
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace o uzavření školy dne 14.06.2018 
z důvodu odstávky pitné vody.

29. zasedání ZM v termínu dne 17. května 2018 projednalo jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zápisy ze schůzí výborů ZM.
- Vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení ve věci prodeje 

nemovitostí v  k. ú. Příbor – pozemku parc. č.  1475/2, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení č. p. 109 a pozemku parc. č. 1475/3. 

- Schválilo prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 708/2 ostatní plocha – zeleň 
o výměře 182 m2 v k. ú. a obci Příbor, dle kupní smlouvy v předloženém 
znění, manželům <anonymizováno>, oba bytem <anonymizováno>, za 
kupní cenu 31 tis. Kč, tj. 170,40 Kč/m² plus náklady spojené s převodem 
nemovitosti.

- Schválilo uzavření kupní smlouvy, v předloženém znění, o odkoupení po-
zemku parc. č. 3291/25 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4592 m2 v k. ú. 
a obci Příbor, z majetku Povodí Odry, s. p., do vlastnictví města Příbora, za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 377.530 Kč. Náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku ve výši 1.331 Kč a další náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí nabyvatel – město Příbor.

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

- Schválilo převzetí opuštěné věci – most přes vodní tok Klenos na pozemku 
parc. č. 820/3 v k. ú. Klokočov u Příbora, do majetku města, v účetní hodnotě 
121.300 Kč.

- Vzalo na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení ve věci prodeje ne-
movitostí na ul. Masarykově v Příboře - objektu č. p. 586 a pozemků parc. 
č. 3146/1, 3147/1 a 3148/4, vše v k. ú. Příbor.

- Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat nemovitosti v k. ú. 
Příbor- pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemky 
parc. č. 3147/1 a 3148/4, za stanovených podmínek.

- Zadání 1. změny ÚP přesunulo k jeho projednání na 21.06.2018.
- Schválilo korekci rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR 

a  MPZ pro rok 2018 ve prospěch Římskokatolické farnosti Příbor na zajištění 
statiky budovy fary dle varianty č. 3 tohoto materiálu.

- Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Příbora 
za rok 2017.

- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2017. 
- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora za období od 
01.01. do 31.12.2017 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 38, 741 
01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606.
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- Projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2017 v následu-
jících objemech:

Příjmy v roce 2017 175 553 151,33 Kč
Výdaje v roce 2017 161 110 570,89 Kč
Financování v roce 2017 -14 442 580,44 Kč

 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Projednalo návrh řádné účetní závěrky města Příbora za rok 2017 sestavené 

k rozvahovému dni k 31.12.2017.
- Nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkla-

dů souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a fi nanční situace města Příbor.

- Schválilo řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2017 sestavenou k rozva-
hovému dni k 31.12.2017 a rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 
2017 ve výši 27 050 860,60 Kč na účet 432 – výsledek hospodaření minulých 
účetních období.

- Souhlasilo se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Správa ma-
jetku města Příbor, s. r. o., se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, identifi kační 

číslo 26865327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle C, vložka 28696, jejíž jediným společníkem je město Příbor.

- Rozhodlo vložit formou nepeněžitého vkladu Areál kotelny na ulici Lomené 
v Příboře (popis nemovitých věcí ve vlastnictví města Příbora a jejich specifi kace 
jsou předmětem znaleckého posudku č. 2570 - 02/18, vyhotovený znalcem 
panem Ing. Oldřichem Tobolou ze dne 08.01.2018) do základního kapitálu 
obchodní společnosti Správa majetku města Příbor, s. r. o., se sídlem Freudova 
118, 742 58 Příbor, identifi kační číslo 26865327, jejíž jediným společníkem je 
město Příbor, čímž dojde ke zvýšení vkladu společníka a současně základního 
kapitálu této společnosti o částku 16.366.300,- Kč.

- Souhlasilo s provozováním soukromé Základní školy Gaudi na území města 
Příbora s tím, že město Příbor není vydaným souhlasem zavázáno k poskytnutí 
prostor pro činnost této školy.

- Schválilo spolufi nancování akce Národní fi nále minižáků U12 v Příboře 27.04. 
až 29.04.2018 v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora 
významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2018“ 
organizované Basketbalovým klubem Příbor, z. s., ve výši 15.000,- Kč prostřed-
nictvím veřejné fi nanční podpory na činnost a provoz pro rok 2018 schválené 
usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 28/07/04/1 ze dne 21.03.2018.

 Zpracováno dne 18. června 2018

K vysvětlení pojmu veřejné opatrovnictví je zapotřebí nejdříve 
uvést, co je opatrovnictví. Je to situace, kdy zletilá osoba potřebuje 
pomoc jiné osoby, a to k ochraně svých práv a k realizaci plnění 
svých povinností. Tato osoba z důvodu neuspokojivého zdravotního 
stavu, věku, duševního onemocnění apod. není schopna samostat-
ně jednat. Tato situace je upravena zákony, z nichž nejdůležitější 
je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Podnět ke konkrétní osobě, s ohledem na jeho duševní a zdravotní 
stav, může podat formou upozornění v zásadě kdokoliv. Soud si-
tuaci osoby posoudí a v případě, že shledá, že je nezbytné této osobě 
poskytnout podporu a pomoc, pak omezení osoby ve svéprávnosti 
a ustanovení opatrovníka zahájí z moci úřední. V jiném případě, 
např. rodinný příslušník nebo zdravotnické zařízení, mohou pří-
mo soudu podat u dotyčné osoby návrh na omezení svéprávnosti 
a ustanovení opatrovníka. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti 
nezbavuje člověka práva samostatně jednat v běžných záležitostech 
každodenního života. Opatrovníka jmenuje soud a opatrovníkovi 
vymezí rozsah práv a povinností. Osoba, které byl opatrovník jme-
nován, se na dobu trvání opatrovnictví stává opatrovancem. Při 
výběru opatrovníka soud přihlédne k přáním opatrovance a k jeho 
potřebám a duševním schopnostem.
Pokud soud nenalezne žádnou vhodnou blízkou či jinou osobu, 
kterou by ustanovil opatrovníkem, soud jmenuje veřejného opatrov-
níka. Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, kde má opatrovanec 
bydliště, anebo právnická osoba, zřízená touto obcí k plnění tohoto 
druhu úkolu. Zákon stanoví, že jmenování veřejného opatrovníka 
není vázáno na souhlas obce. Obec se nemůže vzdát nebo odmít-
nout veřejné opatrovnictví. Výkon funkce veřejného opatrovníka 
je svěřen zaměstnanci obce tak, že konkrétní pracovník je pověřen 
starostou obce. Na pověřených obecních úřadech je většinou agenda 
veřejného opatrovnictví svěřena pracovníkovi odboru sociálních 
věcí. Veřejný opatrovník nemůže požadovat odměnu za zastoupení, 
vykonává tuto činnost jako svou profesi, za kterou je placen.  Výkon 
funkce veřejného opatrovníka spadá do tzv. přenesené působnosti 
obce.
Hlavní úlohou veřejného opatrovníka je starat se o naplnění opat-
rovancových práv, chránit jeho zájmy, dbát o zdravotní stav opat-
rovance, udržovat s opatrovancem pravidelný kontakt a projevovat 

o opatrovance skutečný zájem. Při zastupování musí opatrovník 
respektovat názor a přání opatrovance. Při plnění právních úkonů 
musí opatrovník svému opatrovanci srozumitelně vysvětlit jed-
notlivé postupy a kroky ve věci řešení často složitých záležitostí, 
konkrétně např. zadlužení a nařízených exekucí. 

Mezi nejčastější úkony veřejného opatrovníka patří:
1) činnosti související s rozhodováním soudu – nakládání s majet-

kem, dědické řízení, soudní jednání, zprávy o činnosti opatrov-
níka apod.,

2) řízení na úřadech – jednání s ČSSZ, OSSZ, úřady práce, fi nanč-
ními úřady, zdravotními pojišťovnami, zajišťování bydlení apod.,

3) vedení osobního účtu opatrovance, 
4) zajištění zdravotní péče – doprovod k  lékaři, zajištění užívání 

léků, jednání s lékaři, udělení souhlasu se zdravotním úkonem, 
souhlas s hospitalizací apod.,

5) zajištění osobních potřeb – sociální služby, stravování, hygienické 
a osobní potřeby, oblečení, nákup léků, zajištění vzájemného 
sociálního kontaktu apod.,

6) zajištění správy majetku – řešení závazků opatrovance, majetkové 
úkony, vedení evidence věřitelů apod.,

7) administrativa a vedení osobního spisu opatrovance.    

Veřejný opatrovník by měl jednat v oblastech, které mu jsou vyme-
zeny soudním rozhodnutím. V rámci sociální práce, ve spolupráci 
se sociálním pracovníkem, by měl usilovat o změnu situace člověka, 
který žije v nevyhovujících podmínkách, rozšířit a podporovat další 
kroky v jednání s organizacemi a institucemi. Úsilí opatrovníka by 
nemělo být nikdy v rozporu s vůlí opatrovance. 
Bez souhlasu soudu nesmí veřejný opatrovník nakládat s nemovitý-
mi věcmi ve vlastnictví opatrovance a nemůže zavázat opatrovan-
ce k trvalému či opakovanému plnění na dobu delší než tři roky. 
Taková jednání nemá opatrovník ve své kompetenci, musí vždy, 
v případě potřeby, požádat o schválení příslušný opatrovnický soud.
Obec, soudem ustanovená jako veřejný opatrovník, je odpovědná ze 
svého výkonu funkce jednak příslušnému soudu a také krajskému 
úřadu dle území příslušnosti v rámci kontroly výkonu státní správy.
V případě dotazů a  informací z oblasti opatrovnictví se můžete 
obrátit přímo na odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 
ul. Freudova 118, nebo na telefonu 556 455 471, mobil 732 210 600.

Irena Rozehnalová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
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Vážení občané města Příbora,
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu (papíru, plastů, 
nápojových kartonů a skla), které se Vám v roce 2017 podařilo vytří-
dit. Město ho předalo k využití a získalo od společnosti EKO-KOM 
fi nanční prostředky, které dále využívá např. k rozšíření stanovišť 
a jejich úpravě. 
Finanční odměny za třídění odpadu snižují výši poplatku za ko-
munální odpad. Pokud byste netřídili a město by platilo zvýšené 
náklady za směsný odpad, pak by poplatek pro občany za svoz odpadu 
vycházel na více než 750 Kč.

V tabulce naleznete přehled o vytříděných tunách i o objemu fi nancí.

Tuny Částka v Kč
1. čtvrtletí roku 2017 128,672 210.500,00
2. čtvrtletí roku 2017 163,142 244.690,50
3. čtvrtletí roku 2017 147,796 246.339,00
4. čtvrtletí roku 2017 187,012 238.352,00
Celkem v roce 2017 626,622 939.881,50

Děkujeme všem občanům, kteří jsou ohleduplní k přírodě a třídí 
odpad. Vidíte, třídit má smysl!

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

FINANČNÍ ODMĚNY OD SPOLEČNOSTI EKO-KOM ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Většina z nás už dnes ví, že vy-
sloužilé lineární či úsporné zářivky 
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne 
všichni ale víme, proč a jaký je jejich 
další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím 
prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto 
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde 
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek 
v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných ma-
teriálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení 
se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajišťuje i pro naše město Příbor. Obyvatelé měs-
ta mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat na sběrném 
dvoře Technických služeb, ulice Štramberská 483 a ve vstupu 
na městský úřad na náměstí Sigmunda Freuda 19 nebo v budově 

Městského úřadu Příbor, Freudova 118 a také v elektro obchodě 
při nákupu nových. 
Ze sběrných míst EKOLAMP se zářivky svážejí k ekologické recyk-
laci, při které jsou z nich pro opětovné použití získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu 
použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z re-
cyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové 
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
ze zářivek se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t pou-
žitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje 
až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. 
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné 
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 
V roce 2017 bylo ze sběrného dvora v  Štramberské ulici 483, Příbor, 
svezeno 480 kg světelných zdrojů (lineární zářivky + úsporky).
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz Zdroj: www.ekolamp.cz

PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY?

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Příbor

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 18 773,10 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
230,92 MWh

Úspory vody *
1 044,81 m3

Úspory ropy **
12 463,37 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 217,85 t

Úsporu primárních
surovin
9,23 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 48,77 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
14 024 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
183 284 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 18 773,10 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s 
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vyřadili 18 773,10 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, 
jsme uspořili 230,92 MWh elektřiny, 12 463,37 litrů ropy, 1 044,81 m3 vody a 9,23 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 48,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 217,85 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více 
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný 
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené 
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší 
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 
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Těžko by se dnes asi 
našel někdo, kdo neví, kam 
s vysloužilým elektrospotře-
bičem. Systém jejich sběru 

a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 
2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích 
vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si 
ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy, 
nebo neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 míst zpětného 
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vy-
řazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale 
umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba mobilní 
sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž 
už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spo-
třebičem můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit zvířata 
v ZOO nebo rozšířit muzejní sbírky.

Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste 
se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší spotřebu 
- nebo se vám prostě svým designem víc hodí do domácnosti. 
Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje 
ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout k dalšímu použití 
spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále 
funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále 
sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který za-
vedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně 
odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo 
komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího pře-
pracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě po-
drobných informací také formulář, přes který lze nabídnout 
svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě 
zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud 
vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů, 
za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 2014, kdy začala 
jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové 

organizace.

Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, koč-
kodan Dianin a další zvířata chovaná v českých zoologických 
zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim 
přijde například stará žehlička, rychlovarná konvice nebo třeba 
toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 
umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž 
obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to ELEK-
TROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým 
zahradám fi nanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co 
pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte 
se včas na její webové stránky, jestli právě v té, kterou jste si 
vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít 
s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu.

Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do pro-
jektu Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN při-
pravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Mož-
nost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají 
všichni od 1. března až do konce roku 2018. 
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste rádi 
věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí udělat 
pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odha-
dované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další infor-
mace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem 
do 31. prosince 2018 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný 
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektro-
zařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením 
na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické 
nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 13 let 
svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřaze-
ných elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

Převzato od spol. ELEKTROWIN, a. s., 
Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města

POMOCI RECYKLOVAT STARÉ ELEKTRO MŮŽETE I NETRADIČNĚPOMOCI RECYKLOVAT STARÉ ELEKTRO MŮŽETE I NETRADIČNĚ   
Těžko by se dnes asi našel 

někdo, kdo neví, kam 
s vysloužilým 

elektrospotřebičem. Systém 
jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje 
už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, 
jak se domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších 
sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě 
naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý 
skutek? 
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 
19 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více 
než 330 tisíc tun. 
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery 
trvale umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba 
mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou 
možností, na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale 
netušíte, že starým spotřebičem můžete také obdarovat 
potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní 
sbírky. 
Když „staré“ neznamená nefunkční 
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy 
jste se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší 
spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí do 
domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem. 
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž 
organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout 
k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, 
přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném 
posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným. 
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který 
zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití 

zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení 
nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich 
dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly 
původně určeny“. 
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě 
podrobných informací také formulář, přes který lze 
nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci 
na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry 
zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič 
rovnou k dárci domů. 
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 
spotřebičů, za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 
2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci 
jsou vesměs neziskové organizace. 
Zvířata žehličkou nepohrdnou 
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, 
kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých 
zoologických zahradách? 
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. 
Vhod jim přijde například stará žehlička, rychlovarná 
konvice nebo třeba toustovač. Ne, není to vůbec takový 
nesmysl, jak se může zdát. 
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 
umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, 
jejichž obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se 
o to ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí 
zoologickým zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už 
vědí nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze 
dobrého. 
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, 
podívejte se včas na její webové stránky, jestli právě v té, 
kterou jste si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, 
nezapomeňte vzít s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu. 

Hurá do muzea! 

I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do 
projektu Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN 
připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem. 
Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu 
mají všichni od 1. března až do konce roku 2018.  
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který 
byste rádi věnovali do sbírky Národního technického 

muzea, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, 
doplňte jeho popis - odhadované stáří, stav, dochované 
příslušenství, případně další informace (manuál, návod, 
prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem do 31. prosince 
2018 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz. 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 

a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 

nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřazených 

elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 330 000 tun. 

MĚSTO PŘÍBOR PŘEVZALO OCENĚNÍ ZA SBĚR DOMÁCÍCH 
OBJEMNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

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

 
Dne 31. května 2018 byly oceněny nejlepší obce 
Moravskoslezského kraje za třídění odpadu. Obce, jejichž 
občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně prestižní 
ocenění „O keramickou popelnici“. Za vytřídění 
vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O 
keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou 
součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu 
sběru separovaného odpadu ve městech a obcích. 
Ocenění obcím předali na slavnostním ceremoniálu 
v Hradci nad Moravicí paní náměstkyně hejtmana 

Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, dále zástupci 
společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. 
Do soutěže O keramickou popelnici, kterou každoročně 
pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí 
a měst našeho kraje. V rámci této soutěže se hodnotilo 
především množství vytříděného odpadu na jednoho 
obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých 
obcí. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě. V soutěži 
o keramickou popelnici se město Příbor umístilo na 
38. místě. Na prvním místě kategorii od 2500 do 15000 

Dne 1. června se na příborském ná-
městí slavil Den dětí a  tentokrát se na 
oslavách podílela i  firma EKO - KOM. 
Tato firma provozuje celorepublikový 
systém, který zajišťuje třídění, recyklaci 
a využití obalového odpadu. 
Vzhledem k tomu, že město Příbor i díky 
svým občanům se významnou měrou 
podílí na třídění odpadů, tak firma EKO-
-KOM se nabídla, že společně s městem 
uspořádá Den dětí. Firma přivezla pro 
naše malé občánky velmi zajímavé 
atrakce, např. skákací popelnici, maxipuzzle, děti si mohly za-
jezdit na koloběžkách a v autíčkách. Ve stánku EKO-KOMU si 

mohly zasoutěžit ve znalostech odpado-
vého hospodářství. V rámci tohoto dne 
se představily i Technické služby města 
Příbora, které dětem rozdávaly balonky 
a také propagační materiály.
Firma EKO-KOM spolu s městem vyhlá-
sila soutěž pro žáky základních škol 1. 
stupně v malování obrázků s tématikou 
odpadového hospodářství. Odborná po-
rota provedla vyhodnocení této soutěže 
a v rámci Dne dětí byli žáci oceněni ce-
nami, které věnovala firma EKO-KOM 

a město Příbor. Vyhodnocené obrázky budou součástí kalen-
dáře na rok 2019, který chystá město pro své občany. Rovněž 

PŘÍBORSKÉ DĚTI OSLAVILY DEN DĚTÍ S EKO-KOMEM
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Foto: Stanislava Slováková, galerie na www.pribor.eu
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Nové turistické informační centrum Příbor se bude od 2. července 2018 nacházet
na adrese Jičínská 54 (budova bývalé lékárny), Příbor

tel.: (+420) 556 455 444, e-mail: mic@pribor-mesto.cz
TIC bude poskytovat kromě služeb souvisejících s turismem a propagací města také další

služby – např. tisk, kopírování, laminování, kroužkovou vazbu a internet pro veřejnost.

UPOZORNĚNÍ

V pátek 8. 6. 2018 proběhla již tradiční přednáška na téma „Finanční gramotnost“ pro žáky osmých 
tříd na ZŠ Jičínské v Příboře. Pracovnice Občanské poradny Nový Jičín žáky seznámily především 
s problematikou úvěrových smluv a rodinného rozpočtu. Hovořili jsme o tom, na co si dát pozor před 
podpisem úvěrové smlouvy a jakých chyb se vyvarovat.  Žáci měli také možnost vyzkoušet si sestave-
ní rodinného rozpočtu a plánování příjmů a výdajů s ohledem na nejrůznější situace, které je mohou 
v životě potkat a mohou pro ně znamenat finanční zátěž nebo pokles příjmů. Věříme, že přednáška dopl-
něná o praktická cvičení bude pro žáky přínosná a pomůže jim vyvarovat se neuváženého zadlužování.

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „FINANČNÍ GRAMOTNOST“ 
NA ZŠ JIČÍNSKÉ

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

technické služby vyhodnotily nejlepší obrázek, který bude in-
stalován na nově pořízené auto, které bude svážet komunální 
odpad. Vítězem se stal chlapeček z MŠ Hájov. Cenu mu předá-
val zástupce firmy HANES, s. r. o., a sice velké popelářské auto. 
Rovněž ostatní děti z mateřských škol byly oceněny Technický-
mi službami města Příbora.
Vzhledem k tomu, že počasí této akci velmi přálo, bylo sluneč-
no a teplo, tak na příborské náměstí přijeli i hasiči, kteří spustili 
vodní mlhu. Hasiči sklidili u dětí i učitelů velký úspěch.

Touto cestou bych chtěla poděkovat zástupcům firmy EKO-
-KOM, Technických službám města Příbora, pracovnicím 
odboru kultury a cestovního ruchu a také pracovnicím odbo-
ru rozvoje města za přípravu této akce a také občanům města, 
kteří se podílejí na třídění odpadu. Věřím, že všem zúčastně-
ným se akce líbila. 

V Local TV Příbor 25. zprávy s premiérou 17. 6. 2018, 
www.televize-pribor.cz

Tak jako jiné orgány územně samospráv-
ných celků tak i  město Příbor je povinno 
zřídit a  vést úřední desku. Úřední desku 
je možné vést analogově, tj. papírově ve 
vitríně či nástěnce takto označené, nebo 
v elektronické formě na digitálním panelu. 
Zákonnou podmínkou u obou těchto vari-
ant je, že úřední deska musí být nepřetržitě 
veřejně přístupná. Ať už se příslušná obec 
či město rozhodne pro provozování úřední 
desky v papírové nebo elektronické formě, 
musí vždy také zajistit přístup k úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. 
na webových stránkách.

Město Příbor se rozhodlo využít nových 
technologií a  zřídit elektronickou úřední 
desku. Proč k  tomuto kroku přistoupilo? 
Předně si občané mohli všimnout, že dosa-
vadní papírová úřední deska umístěná ve 
výkladcích městského úřadu v budově rad-
nice a  ve vitrínách před městskou policií 
je někdy plně obsazená a pracovníci, kteří 
mají tuto agendu na starost, se tak potýkali 
s nedostatkem místa pro zveřejnění záko-
nem stanovených dokumentů. Museli tak 
přidávat nové nástěnky, někdy i ne zrovna šťastného vzhledu. 
Takové řešení určitě nepřispívalo ke zkrášlení a  reprezenta-
tivnosti této veřejné budovy. Tato situace nabyla na významu 
v souvislosti s úpravami prostor po České spořitelně v přízemí 

radnice a výměnou oken ze strany od pod-
loubí. Nově je tak na jedné z nových okenních 
výplní umístěn LCD panel elektronické 
úřední desky, kde je možné jednoduchým 
a  intuitivním způsobem nalézt všechny 
dokumenty zveřejněné na úřední desce. LCD 
panel kromě úřední desky umožní občanům 
přístup na webové stránky města a prohléd-
nout si kalendář kulturních akcí. Na úvodní 
stránce se střídá několik fotografií města. 
Po dotyku obrazovky může uživatel zvo-
lit jedno ze tří prostředí, tj. úřední desku, 
webové stránky města nebo kalendář akcí. 
Po nalezení příslušného dokumentu se po 
určitém časovém úseku prostředí vrátí zpět 
na úvodní stránku. V  případě problémů 
s  obsluhou elektronické úřední desky se 
občané mohou s důvěrou obrátit na pracov-
níky městského úřadu.

Obsluha elektronické úřední desky je 
bezkontaktní prostřednictvím informačního 
systému VERA Radnice. Data jsou průběžně 
aktualizována. V případě výpadku elektřiny 
je LCD panel opatřen záložním zdrojem. Jeho 
provedení je v anti vandalském provedení.

Elektronická úřední deska byla pořízena v  rámci projektu 
„Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ 
za částku 346 246 Kč a je hrazena z devadesáti procent z dotač-
ních prostředků.

MĚSTO PŘÍBOR ZŘÍDILO JAKO PRVNÍ V OKRESE NOVÝ JIČÍN 
ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU

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

ÚPRAVA TERÉNU NA NOVÉM 
HŘBITOVĚ V PŘÍBOŘE

SOUTĚŽ O DESIGN NOVÉHO 
POPELÁŘSKÉHO VOZU

Mgr. Pavlína Nývltová, TS města Příbora

Technické služby města Příbora 
informují nájemce urnových míst 
v blízkosti smuteční síně, že v období 
letních prázdnin dojde k úpravě terénu 
mezi urnovými místy v oddílech A, B, 
C, D. Mezi těmito místy bude odstra-
něna zbytková dlažba a celý terén se 
dorovná hlínou a zcela zatravní. 
Proto prosíme nájemce, aby si všech-
ny věci, které mají okolo urnových 
míst, včetně květin, odstranili. 
V opačném případě budou tyto před-
měty vyhozeny.
Děkujeme za pochopení a  předem se omlouváme za vzniklé 
komplikace.
Více informací na tel.: 731 549 482, Ing. Karin Juchelková 

Vozový park Technických 
služeb města Příbora bude le-
tos rozšířen o nový popelářský 
vůz, který již v létě začne v na-
šem městě svážet odpady. Jeho 
vzhled a konečný design vyšel 
z návrhů dětí mateřských škol 
v Příboře. Soutěže se s odhodláním zúčastnily všechny místní ma-
teřské školy a dodaly spoustu krásných a barevných návrhů.
Technické služby vybraly vždy tři nejlepší návrhy z každé školky 
a z těchto celkem dvanácti pak vítězný návrh. Nejlepším návrhářem 
se stal Matěj ze školky na Hájově. Matěj pojal vozidlo jako „BROU-
KA ODPADNÍKA“, který požírá odpad (viz obrázek). 
Touto jeho myšlenkou se technické služby nechaly inspirovat a oslo-
vily profesionálního sprejera, který v  podobném duchu vzhled 
popelářského vozidla zrealizuje. 
Dne 1. 6. 2018 u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí, které se 
uskutečnily na náměstí Sigmunda Freuda, proběhlo vyhlášení ví-

těze zmíněné soutěže. Matěj 
obdržel velký model pope-
lářského vozu.
V polovině měsíce června 
pak technické služby navští-
vily všechny místní školky 
s  poděkováním a  odměnou 
pro děti za účast v soutěži. 
Všem dětem a pedagogům 
děkujeme.

 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
 

Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
DS 77j35ss 

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.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 
Ing. Karin Juchelková, 
hřbitovnictví, prodejní akce 
Lukáš Kocián, elektro 
Kateřina Kollárová, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 
koordinator@tspribor.cz 

731 549 482 

734 687 726 
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 
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 

 

8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané) 

VEŘEJNÁ VÝZVA 
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE PŘÍBORA 

Z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 

Foto: archiv města Příbora 
 

Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře se 
obrací na širokou veřejnost s žádostí o zapůjčení nebo věnování 
historických fotografií Příbora z období první republiky  - z let 
1918 až 1938, popřípadě fotografií starších (1910-1917).  
Obsahem fotografií mohou být jakékoliv lokality a objekty 
nacházející se v Příboře, interiéry konkrétních budov i rozmanité 
politické, společenské a kulturní události probíhající na území 
města. 
Fotografie se stanou součástí plánované expozice při příležitosti 
100. výročí založení Československé republiky.  
Všechny zapůjčené exponáty budou majitelům vráceny.  
 

Ohledně zapůjčení nebo věnování fotografií se prosím obracejte na: 
 

Kulturní dům Příbor                Turistické informační centrum Příbor 
Lidická 560                              Jičínská 54 
742 58 Příbor                           742 58 Příbor 
tel.: (+420) 731 130 855          tel.: (+420) 556 455 444 
buskova@pribor-mesto.cz       mic@pribor-mesto.cz                                                                                  

 
  

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 
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Jičínské pole mrtvých je XII. příběhem královského písaře 
Jiřího Adama z  Dobronína z  Letopisů královské komory 
našeho spisovatele a  historika Vlastimila Vondrušky. Za 
městem Jičínem na cestě k Zebínu je ohrazená louka, na níž 
se od pradávna pohřbívaly oběti morových epidemií, ale také 
popravení zločinci, sebevrazi a kacíři. Jednoho dne se na této 
louce objeví mrtvé tělo velíšského lesmistra a na jeho čele je 
krví namalované satanské znamení. Majitel panství Mikuláš 
Trčka z Lípy se pokusí zločin utajit, protože se bojí, aby ho 
nezačala vyšetřovat utrakvistická konzistoř. Tehdy se na Jiřího 
Adama z Dobronína obrátí Mikulášova manželka Johanka ze 
Šelmberka, kterou zná z mládí, aby se pokusil celou záležitost 
objasnit. 
Detektivka Práskač norského spisovatele Jana-Erika Fjella 
je napínavá od první do poslední stránky. V New Yorku v roce 
1960 má jistý Vincent Giordano najít a  popravit práskače. 
V  současnosti dojde k  vraždě místního nejbohatšího muže 
v norském Fredrikstadtu. Z kriminální centrály přijíždí su-
perintendant Anton Breke, aby vedl vyšetřování. Drzý, neo-
malený, se slabostí pro ženy a s vášní k pokeru. 
Muzeum tebe je moudrý a dojímavý román britské autorky 
Carys Brayové. Dvanáctiletá Clover vyrůstá jen s tátou a v hla-
vě má spoustu nezodpovězených otázek. Rozhodne se, že letos 
o prázdninách na ně najde odpovědi. Z věcí, které zbyly po její 
matce Becky, začne v prázdném pokoji vytvářet muzeum. Jako 

kurátorka vybírá předměty, které ji více zaujaly, a postupně 
skládá příběh matčina, otcova i svého života. 
Th riller Černá díra, královny islandské krimi Yrsy Sigurdar-
dóttir je mistrovsky napsaný. Na školním hřišti je po deseti le-
tech vyzvednuta časová kapsle s představami tehdejších školáků 
o budoucnosti. Jedna ze zpráv však nese nenávistnou předpověď 
smrti několika lidí. Je opravdu třeba brát vážně třináctiletého 
teenagera? Detektiv Huldar se obrací na dětskou psycholožku 
Freyju. Vynořuje se souvislost mezi dopisem a vraždami z po-
slední doby. Huldar s Freyjou se snaží včas odhalit oběti i vraha 
před tím, než dojde k dalším vraždám. 
Život zn. Hygge Rosie Blakeové je čtení pro všechny čtenářky, 
které chtějí strávit příjemné chvíle s  knihou, jež jim přinese 
pocit štěstí a pohody. Venkovské městečko Yulethorpe zažívá 
pošmourný podzim a stejně tak zasmušilí jsou i jeho obyvatelé. 
Hlavní ulice je pustá, většina krámků a obchůdků už zavřela, 
jediný hostinec bojuje o přežití. Jednoho dne se však v městečku 
objeví mladá Dánka jménem Klára a pokusí se postavit na nohy 
krachující obchod. Jak se jí to podaří? Tajemství tkví v hygge…
Divoký humoristický román Nohama napřed Borise Pra-
lovszkého vypráví příběh rodiny, která provozuje pohřební 
ústav. Při netradičním pohřbu cikánského barona v něm dojde 
ke zničujícímu požáru. Způsobené škody donutí Horáčkovy 
sáhnout k  poněkud nekorektním metodám podnikání. Díky 
nim se začne rodině nevídaně dařit…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVENEC

Děti prvních tříd i paní učitelky společně odvedly kus práce. Od za-
čátku školního roku se žáci naučili číst, psát a počítat. A to si zaslouží 
odměnu. V  pátek 15.  června jsme pozvali prvňáčky ze Základní školy 
Jičínské na pohádkové představení Divadélka Leonka „U modré tůň-
ky“. Poté byly děti za pomoci obří pastelky slavnostně pasovány „tetkou 
abecedkou“ na čtenáře. Získaly pamětní medaile a také knížku Evelíny 
Koubové s názvem Bráchova bota. Tato kniha není dostupná v prodejní 
síti, mohou ji dostat pouze žáci prvních tříd zapojených do projektu Už 
jsem čtenář –Knížka pro prvňáčka. A to děti ze ZŠ Jičínské jsou a dlou-
hodobě s knihovnou spolupracují. 

Přejeme všem malým školákům krásné prázdniny a těšíme se na shle-
dání v knihovně.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Josef Galia
Jozef Maslaňak
Alenka Skotnicová
Václav Bajer
Zdeněk Koláček

Miloslava Blahová
Jaroslava Prachařová
Zdeněk Strnad
Václav Merhaut
Stanislav Záruba

Milan Bordovský
Jarmila Chmelová
Hermína Vaisová
Marta Kolibová
Ludmila Machetanzová

Věra Kabátová
Věra Fojtů
Jana Konečná
Jiřina Krištofová
Miloš Velička

Václav Novák
Marie Boháčová
Antonín Čevela
Marta Sklenovská
Zdeňka Lankočí

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Vítězslav Bubílek      Marie Bučková      Marie Konečná      Jan Mikš      Jaroslava Mohylová      Miloš Velička

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

BLAHOPŘÁNÍ

Václav Novák
Marie Boháčová
Antonín Čevela
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Co se děje dál s tříděným odpadem? To se mohly dozvědět děti ze školní družiny 11. 6. 2018 na 
výstavě „Brána recyklace“ v Kulturním domě v Příboře. Děti si prohlédly všechny druhy tříděného 
odpadu, jejich následné vyčištění, zpracování a opětovné využití. Výstava byla uspořádaná opravdu 
poutavou a interaktivní formou. Ve školní družině jsme si o navštívené výstavě povídali a na zákla-
dě zjištěných informací si děti vyplnily pracovní list. Zájem u dětí vzbudil i model popelářského 
auta, které si mohly následně slepit a měnit cedulky podle toho, který tříděný odpad právě odváží.

ZE ŠKOL

Vychovatelky školní družiny, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

„BRÁNA RECYKLACE“
– NA VÝSTAVU SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Koncem dubna a začátkem května navštívila mateřskou školu Městská policie Příbor. Strážníci přijeli služebním automobilem, který 
byl po besedě dětem k dispozici k nahlédnutí. Policisté děti seznámili s nebezpečím zatoulaných zvířat a s tím, jak postupují při jejich 
odchytu. Vše dětem vysvětlili a následně je poučili o bezpečnosti při setkání s neznámým zvířetem. Děti se také dozvěděly mnoho in-
formací o policii, kde všude zasahují a co je obsahem práce policie. Beseda byla velice zajímavá a poučná. 
Dalším zajímavým zážitkem pro děti naší mateřské školy byla návštěva u Sboru dobrovolných hasičů v Příboře.  Hasiči byli velice dobře 
připraveni a dětem se snažili ukázat veškeré vybavení, které potřebují k záchraně životů, a vysvětlit jeho použití. Mohli jsme tak vidět 
celý hasičský oblek, hadice, proudnice, svítilny, vyprošťovací nářadí, vodní dělo a spoustu dalších zajímavých věcí, které hasiči potřebu-
jí ke své práci.
A tímto bych velmi ráda poděkovala hasičům i policistům města Příbora za jejich ochotu a skvělou připravenost. 

Děkujeme. Kolektiv MŠ Kamarád

Spousta sluníčka, vody, soutěže, nanuky, užitečné informace 
i bláznivá zábava – to všechno jsme zažili v rámci svátku dětí, kte-
rý se nám protáhl na krásné dva dny.
Ve čtvrtek 31. května si pro nás připravili program deváťáci a paní 
učitelky ze Základní školy Npor. Loma. Děti byly rozděleny do 
několika menších skupin, ve kterých postupně plnily úkoly na jed-
notlivých stanovištích. Vyzkoušely si např. shodit balónkem věž 
z plechovek, co nejrychleji namotat provázek, na jehož konci bylo 
autíčko nebo postavit co nejvyšší věž z kostek. Děti odcházely nad-
šené a myslím, že i deváťáci museli být spokojení, protože se jim 
program opravdu velmi vydařil.

První červnový den jsme se šli podívat na náměstí, kde byl pro 
děti připraven pestrý program. Nejvíce se všichni těšili na skákací 
hrad a poté si děti vyzkoušely koloběžkový slalom nebo jízdu ve šla-
pacím autíčku. Ve stánku s ekologickou tématikou se děti dozvěděly 
zajímavé a užitečné informace ohledně třídění odpadu a jeho další-
ho využití. Vyhlášeny byly také výsledky výtvarné soutěže, ve které 

měly děti dokreslit popelářské auto. A protože bylo horko, přijel ha-
sičský vůz a všechny nás pokropil studenou vodou.
Člověk by skoro řekl: „Škoda, že už je to za námi!“ Ale přichází léto, 
a tak si můžeme naplno užívat krásných slunečných dnů venku na 
školní zahradě. Můžeme zde jezdit na koloběžkách, hrát si s vod-
ním mlýnkem nebo na písku… Později nás čekal společný výlet do 
Planetária v Ostravě. Myslím, že dětský den trval, alespoň u nás ve 
školce, minimálně do konce června. 

Ve čtvrtek 31. května jsme v ZŠ Npor. Loma Příbor uspořádali pro 
děti z MŠ Pionýrů malý dětský den – soutěžní a sportovní dopoledne. 
Děti ze školky přišly k nám na školní hřiště v 9:30 a více než hodinu 
měly na splnění 12 disciplín, které pro ně přichystali žáci 9. ročníku. Ti 
také pomáhali s dohledem a ukazovali dětem, co mají na jednotlivých 
stanovištích dělat. Kluci a  holčičky pod bedlivým dozorem deváťáků 
stříleli góly, shazovali kuželky i plechovky, stavěli komíny, namotávali 
krejčovský metr nebo házeli na cíl. Všichni, malí i velcí, si dopoledne 
užili a bylo úplně jedno, kdo vyhrál a kdo byl poslední, protože spoko-
jeně nakonec odcházely všechny děti.  

Bc. Martina Kopková, Mateřská škola Kamarád, Příbor

Bc. Lucie Puchnerová, Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ A NÁVŠTĚVA U SDH PŘÍBOR

DĚTSKÝ DEN V MŠ PIONÝRŮ

DEN DĚTÍ PRO MŠ PIONÝRŮ
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Na shledanou, první třído, 
na shledanou, lavice i křído.
Na shledanou, moji kamarádi, 
po prázdninách sejdeme se rádi.
To už budem druháci, 
co umí vzít za práci.

Nejen touto básničkou se v úterý 12. června loučily děti z 1. A ze 
ZŠ Npor. Loma Příbor se školním rokem.  Z malých prvňáčků se 
během pár měsíců stali ostřílení prvňáci. Žáci, kteří dovedou číst, 
psát a počítat, orientují se ve škole, dokážou se slušně chovat a do-
držovat společná třídní pravidla.
Na odpolední akci se přišli podívat rodiče a prarodiče a žáci se chtěli 
pochlubit, co se za celý rok naučili. Během vystoupení skládali slova, 
četli věty, ukázali své matematické dovednosti a zahráli pohádku 
O Červené karkulce. 
Odměnou za celoroční práci a píli byl dort ve tvaru Slabikáře. 
Začínají nám prázdniny, a proto bych dětem popřála, aby byly plné radosti a odpočinku a ve druhé třídě se na Vás budeme s paní asis-
tentkou Terezou Hozovou opět těšit.

Na shledanou první třído.

Je konec června, končí další školní rok na ZŠ Npor. Loma Pří-
bor. Rok bohatý na události, exkurze i úspěchy. Samozřejmě jsme 
se mnoho naučili, ale učení nemusí vždy probíhat ve třídě tradič-
ním způsobem.
Září jsme zahájili akcí, která se na našem hřišti koná každé 3 roky, 
výukovým programem společnosti Seiferos o životě dravců a o je-
jich způsobu lovu. Žáci 7. ročníku v rámci výuky dějepisu navštívili 
Archeopark v Chotěbuzi a seznámili se s jednou z nejvýznamněj-
ších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. 
Novinkou byl Gymnathlon, sportovní aktivita pro nejmladší žáky 
konaná v odpoledních hodinách v tělocvičnách školy.
V říjnu se žáci 9. ročníku podívali do Ostravského muzea na expo-
zici hornin a minerálů, žáci 4. ročníku poznávali významná místa 
našeho regionu – Hodslavice, rodiště F. Palackého, a zámek v Ku-
níně. Nezapomněli jsme ani na adaptační pobyty pro šesťáky, ti 
strávili 2 dny nabité zážitky na základně DDM Kopřivnice Kletné. 
Listopad provázely hlavně Stonožkové akce – Stonožkový bufet, 
Stonožkový bazar, Stonožkový jarmark nebo také malování vánoč-
ních přání. Pro hnutí Na vlastních nohou získali naši žáci více než 
30 000 Kč, které jsme odeslali na konto Stonožky. Pro prvňáčky 
byla přichystána slavnostní akce – Pasování na čtenáře, to je pro 
malé žáčky další důležitý krok ve vzdělávání. Páťáci se vydali na 
exkurzi do ostravského planetária a doplnili si informace z ob-
lasti přírodovědy.
Prosincové akce zahájili žáci devátých ročníků Mikulášem. Mi-
kulášové, čerti i andělé se 5. 12. proháněli nejen po škole, ale zašli 
se podívat i do MŠ Pionýrů a zpříjemnili dětem dopoledne i tam. 
Pak už vše směřovalo k hlavní události, Vánočnímu koncertu. Na 
něm se představili žáci 2. až 9. ročníku v zajímavých vystoupeních, 
střídaly se tance, písničky a vrcholem koncertu, který sledovala tě-
locvična zaplněná do posledního místečka, byla pohádková operka 
O dvanácti měsíčkách.
V prvním měsíci nového roku se konal tradiční lyžařský výcvik. 
Lyžaři i snowboardisté si užili týden na Kyčerce ve Velkých Karlo-
vicích a měli obrovské štěstí, protože právě jejich týden byl jedním 
z mála, kdy napadl sníh. 
Ve čtvrtek 1. února jsme spolu s představiteli města, zástupci škol-
ské rady i mnoha bývalými zaměstnanci oslavili 35 let od zahájení 
vyučování na naší škole. V prvním únorovém týdnu se k nám opět 
vrátil projekt Edison, navštívili nás zahraniční studenti, kteří žá-

kům zprostředkovali v rámci svých prezentací informace o svých 
zemích. A v  týdnu před jarními prázdninami lyžovaly se Skisně-
hulkou děti z 1. stupně.
V březnu jsme veřejnost pozvali na Den otevřených dveří. Přišli 
se k nám podívat bývalí žáci, rodiče i prarodiče současných žáků 
a také předškoláci. Právě předškolákům byl věnován program Ško-
la nanečisto, tedy možnost vyzkoušet si některé školní aktivity. 
S oslavou Dne učitelů 28. března je už několik let spojen projekt 
Učíme se navzájem – žáci 9. tříd stráví v roli učitelů dopoledne ve 
třídách 1. stupně. Pro všechny účastníky to bylo zpestření běžné 
výuky, pro deváťáky navíc také poznání, že to mnohdy učitelé ne-
mají jednoduché.
Duben byl ve znamení zápisu do 1. ročníku a  také přijímacích 
zkoušek na střední školy. Do 1. tříd nastoupí v září 2018 40 nových 
žáčků a všech 40 žáků současných 9. tříd bylo úspěšných a našlo 
svá místa na různých typech středních škol. Novinkou byl na kon-
ci dubna sportovně-branný den v netradičních disciplínách pro 
žáky 7. až 9. ročníku, který se setkal s velmi kladným ohlasem. 
Různé sportovní soutěže probíhaly po celý školní rok. Nejvýraz-
nějšího úspěchu dosáhli naši chlapci právě v dubnu, kdy se stali 
vítězi krajského finále v basketbalu základních škol.
V květnu jsme organizovali akce spojené se Dnem Země. I když je 
Den Země v dubnu, termíny exkurzí jsme kvůli počasí posunuli 
do dalšího měsíce. Naši žáci se podívali do ZOO Lešná, navštívili 
Moravský kras, Jeseníky i jeskyně v Teplicích nad Bečvou.
Poslední měsíc, červen, jsme zahájili Dnem dětí. Generálkou byl 
Den dětí pro MŠ Pionýrů připravený žáky 9. tříd. O den později 
se konal už oficiální Den dětí pro žáky 1. – 7. ročníku s 30 stano-
višti, stánky s dobrotami i hračkami. Tento den má na naší škole 
tradici od roku 2008 a děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci 
podíleli. V červnu také proběhly poslední exkurze a výlety, žáci 
1. tříd se rozloučili na besídkách se Slabikářem a přichystali jsme 
pro všechny vysvědčení.
Školní rok 2017/2018 skončil, těšíme se na další a  jsme zvědaví, 
jak bude škola v září vypadat. Chystá se totiž mnoho změn – nové 
zdviže, nové učebny, nové kabinety, nové pomůcky, nově upravené 
atrium… Žáci vše uvidí v září, rodiče při návštěvě školy a veřejnost 
třeba na příštím Dnu otevřených dveří. 
Září je ale ještě daleko, nyní všem přejeme hezké léto a  dětem 
krásné prázdniny.

Mgr. Gabriela Grodzová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

LOUČENÍ SE SLABIKÁŘEM

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA ZŠ NPOR. LOMA PŘÍBOR
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V 9. ročníku se v dějepise věnujeme 
dějinám 20. století a žáky často nejvíce 
zajímá období 2. světové války. K his-
torickým událostem tohoto období se 
vracíme i jinou formou. 
Letos v květnu to nejprve byla beseda 
s pamětníkem. Ve středu 9. května naši 
školu navštívili paní lektorka Jana Hláv-
ková z  projektu Světlo paměti a  pan 
Michal Salomonovič, pamětník holo-
kaustu. Deváťáci si nejprve poslechli 
přednášku paní Hlávkové, dozvěděli se 
další informace o životě Židů za 2. světové války a poté následovalo 
vyprávění pana Salomonoviče. Ten povídal o svém životě, o tom, 
jak se se svou rodinou jako osmiletý dostal do ghetta v Lodži, jak 
musel s otcem pracovat v továrně, jak se potom všichni dostali do 
koncentračního tábora v Osvětimi, jak se mu s matkou a bratrem 
podařilo uprchnout z pochodu smrti… Své působivé vyprávění do-
plňoval promítáním fotografií své rodiny i míst, kde musel žít, a žáci 
velmi pozorně naslouchali, divili se, občas kroutili hlavami, jak to 

mohlo být možné. Pro všechny to ur-
čitě bylo velmi cenné setkání.
Ve čtvrtek 24. května jsme se s devá-
ťáky vydali na exkurzi do Památníku 
2. světové války v Hrabyni a následně 
do Areálu čs. opevnění v  Darkovič-
kách. V  Hrabyni nás nejprve čekal 
výukový program s tématikou běžného 
života v  Protektorátu Čechy a  Mora-
va a poté komentovaná prohlídka, při 
níž žáci zpracovávali informace do 
připravených pracovních listů. Mezi 

nejpůsobivější části prohlídky pak řadili expozici „schodů smr-
ti“ (památku na koncentrační tábor v  Mauthausenu) a  sádrovou 
předlohu sochy lidických dětí, která je v muzeu vystavena. V Dar-
kovičkách si měli možnost  prohlédnout plně vybavený pěchotní 
srub a představit si, jak by asi mohlo dopadnout obléhání čs. hranic 
a případný boj v roce 1938.
Obě akce byly samozřejmě zpestřením běžné výuky, ale hlavně do-
plnily informace o důležitém období českých i evropských dějin. 

V týdnu od 14. do 18. května 2018 
proběhl na naší škole projektový týden 
žáků 9. ročníku, který se stal tradičním 
ukončením základní školy pro naše de-
váťáky.
Cílem projektu je ověření úrovně 
osvojení klíčových kompetencí vychá-
zejících žáků, jako např. práce s textem, 
vyhledávání a  zpracování informací 
nebo využívání moderních komunikač-
ních prostředků při práci (internet, PowerPoint).
Na projektový týden se museli nejdříve připravit vyučující především 
druhého stupně, kteří navrhují vhodná témata. Žáci pak dostali jasně 
stanovená kritéria pro práci a začali si vybírat z nabídnutého seznamu 

témat. Každý žák pracoval samostatně 
a  své téma pod vedením vyučujícího 
musel zpracovat v  elektronické a  pí-
semné podobě, zároveň si pak musel 
připravit prezentaci své práce, kterou 
obhajoval před komisí. Kromě odbor-
ného obsahu práce byla také hodnocena 
úroveň vyjadřování, srozumitelnost 
a technická stránka prezentace.
Největší trému měli žáci při prezentaci 

před komisí, která nebyla složena z učitelů, ale z pozvaných hostů, 
kterým bychom chtěli velmi poděkovat za to, že přijali naše pozvání.
I přes značnou nervozitu žáci prezentace zvládli velmi dobře a po-
prvé v životě zažili, co znamená nést zodpovědnost za svou práci.

Jako každý školní rok - i letos - se naši žáci ze ZŠ Npor. Loma 
Příbor zapojili do soutěží a olympiád, které vyhlašuje každoročně 
MŠMTv.
Letos to byla olympiáda z jazyka českého, dějepisná olympiáda, ze-
měpisná olympiáda, biologická olympiáda, matematická olympiáda 
a Pythagoriáda, recitační soutěž. Největších úspěchů dosáhl Michal 
Slovák v matematické olympiádě 8. tříd, kde se umístil na třetím 
místě a v Pythagoriádě 8. tříd na 1. místě. Samozřejmě mu patří 
velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Dalším velkým úspěchem je 1. místo chlapců v krajském kole bas-

ketbalu.
Pořádali jsme i vlastní 
soutěže: přírodověd-
nou soutěž „Máme 
rádi zvířata“, Malý 
spisovatel – o nejlep-
ší pohádku, výtvarné 
soutěže o  nejkrás-
nější strašidlo a obal 
mé oblíbené knihy, 
vánoční turnaj ve vy-
bíjené.

Sportovních soutěží proběhlo mnoho, uvádím jejich přehled.

Halová kopaná
1. 11.  – Štramberk – hoši – zákl. kolo -  kat. III –2. místo
Floorball
15. 12. – Štramberk – hoši – zákl. kolo, kat. III – 2. místo 
Basketbal
  7. 3. – Nový Jičín – hoši – kat. IV - 2. místo
  8. 3. – Příbor – dívky IV. – okrsek - 2. místo
15. 3. – Opava - hoši IV., krajské finále - 2. místo
  4. 4. – Odry – hoši III., okresní finále - 1. místo
12. 4. – Opava – hoši III., krajské finále - 1. místo
McDonalds Cup
13. 3. – školní kolo
  2. 5. – I. kolo, Frenštát p. Radhoštěm, kat. B - 1. místo
16. 5. – okr. finále, kat. B - 3. místo
  9. 5. – I. kolo. - 2. místo
Minikopaná
19. 4. – Nový Jičín - hoši IV. - 2. místo
Miniházená
Chlapci 4. a 5. ročník umístili se na 1. místě v Kopřivnici.

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Daniela Grohmannová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Ján Drtil, ZŠ Npor. Loma Příbor

DĚJEPISNÉ AKCE V 9. ROČNÍKU 

PROJEKTOVÝ TÝDEN 9. ROČNÍKŮ „SVĚT KOLEM NÁS“

JAK JSME V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SOUTĚŽILI
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Den dětí se na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor stal tradiční akcí pořádanou 
pro žáky 1. – 7. ročníku. Na organizaci se podílejí školská rada a mnozí rodiče, 
prarodiče i další příznivci školy. V letošním školním roce proběhla oslava svátku 
všech dětí v pátek 1. června.  Počasí nám tentokrát přálo a většina disciplín byla 
za slunečného počasí na školním hřišti. Jedna z disciplín byla i střelba ze vzdu-
chovky, kterou připravili strážníci městské policie.  Celé dopoledne děti běhaly, 
házely na cíl, skákaly, trefovaly se do branky, do koše, lámaly si hlavu se skládač-
kami i se sudoku, ukázaly svou šikovnost při stavbě komínů – prostě soutěžily, 
jak nejlépe uměly, aby získaly co nejvíce bodů. Těmi pak mohly zaplatit u stánků 
s hračkami i sladkostmi.

Děkujeme všem, kteří nám s organizací Dne dětí pomohli.

Oceněním Světová škola se v  současné době prezentuje 
84 českých mateřských, základních a středních škol a  téměř 
200 dalších škol v  Evropě. Prestižní ocenění, kterému byla 
udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a  tělovýcho-
vy a záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR, přebrala naše 
základní škola 12. 6. 2018 v Praze. Toto ocenění naše škola zís-
kala proto, že se už tři roky ve výuce zabývá tématy globálního 
rozvojového vzdělávání.

ZŠ se dařilo ve školním roce 2017/2018 i v dalších oblastech.
Umístění v okresních, krajských a republikových soutěžích: 
· 7. místo v celostátním finále soutěže Školní časopis roku 2017 

v kategorii 1. a 2. stupeň a 2. místo za obsah,
· 1. a 3. místo v krajské soutěži Helpíkův pohár 2018, 
· 12. místo z 23 škol v republikové soutěži Helpíkův pohár 2018,
· 2. místo v republikové kvalifikaci basketbal dívky,
· 1. místo v krajském finále basketbal dívky,
· 1. místo v okresním finále basketbal dívky.

Škola uspořádala tyto akce:
· v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme uspo-

řádali sdílení spolupracujících čtenářských základních škol 
MSK,

· dárkové čtení našich žáků v mateřské škole a v domově pro 
seniory,

· v Měsíci školních zahrad 2018 probíhala výuka v prostorách 
školní zahrady, 

· výstava výrobků z  odpadních materiálů u  příležitosti Dne 
Země na prostranství před školou,

· velikonoční jarmark a den otevřených dveří v ZŠ,
· vystoupení žáků na akcích města (vánoční a velikonoční jar-

mark, zdobení vánočních stromků),
· exkurze žáků do Vídně,
· lyžování se Skisněhulkou pro žáky 1. stupně, lyžařský výcvik 

pro žáky 2. stupně,

· mikulášská nadílka s programem,
· maškarní bál pro žáky 1. – 3. tříd,
· 4 čísla školního časopisu Připínáček,
· 4 celotýdenní ročníkové projekty, dvoudenní celoškolní pro-

jekt Ochrana člověka za mimořádných okolností, 
· celoškolní projekt Global Schools (měsíční projekt napříč ško-

lou, v rámci projektu exkurze, besedy s odborníky),
· projekt EDISON se zahraničními studenty,
· dětský den a turnaj v piškvorkách ve spolupráci se Spolkem 

rodičů a přátel školy,
· adaptační pobyt pro žáky 6. tříd,
· dvoudenní exkurze do Pulčínských skal s preventivní téma-

tikou pro 7. – 9. ročníky,
· 2 programy při příležitosti vítání nových občánků města Pří-

bora,
· soutěž ve sběru starého papíru, elektroodpadu, víček od PET 

láhví, cartridgí, soutěž v třídění odpadu ve třídách,
· projekt Les ve škole, získání certifikátu Lesní třídy pro žáky 

3 tříd,
· návštěva předškoláků v naší škole, zábavné sobotní dopoled-

ne pro žáky 1. stupně a předškoláky,
· společenský ples pro přátele školy ve spolupráci se Spolkem 

rodičů a přátel školy, vystoupení školní kapely na plese.

Škola vytvořila v letošním školním roce podmínky pro praxi 
6 studentům různých škol. ZŠ navázala smluvní spolupráci se 
Světem techniky Ostrava a s Ostravskou univerzitou.
Pracovníkům naší školy děkujeme za celoroční náročnou práci, 
která je mnohdy nad rámec pracovních povinností. Poděkování 
za spolupráci a finanční podporu školy patří zřizovateli, Spolku 
rodičů při ZŠ Příbor, Jičínská, a sponzorům, jejichž přičině-
ním se vylepšuje vybavenost školy a daří se organizovat akce.

Všem přejeme zaslouženou dovolenou!

V květnu se naše škola zapojila do mezinárodní kampaně „Měsíc škol-
ních zahrad“. Znamenalo to, že se učitelé snažili využít k výuce napříč všemi 
předměty venkovní prostředí, a to především prostory školní zahrady. Žáci 
neprováděli pouze pravidelnou údržbu zahrady, ale např. malovali a kres-
lili různá zátiší, pozorovali a porovnávali různé části rostlin, zamýšleli se 
nad důsledky klimatických změn nebo se věnovali četbě knih v rámci čte-
nářských dílen.

Mgr. Ján Drtil,  ZŠ Npor. Loma Příbor

Za vedení školy Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Dana Cágová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

DEN DĚTÍ

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROK ZA NÁMI

MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD
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Základní škola Příbor, Jičínská 486 se může 
pyšnit prestižním titulem Světová škola, který 
získala 12.  června na slavnostním oceňování 
v  Praze. Tento certifikát získalo doposud 84 
českých škol a téměř 200 dalších škol z Evropy. 
Mezinárodní projekt Světová škola je v České re-
publice rozvíjen od roku 2006 díky organizacím 
Člověk v tísni, o. p. s.,  ADRA, o. p. s., ARPOK, 
o. p. s. Prestižnímu ocenění byla udělena Zášti-
ta Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Škola je místem, které má připravit děti na 
život v budoucím světě. Co když se ale tento život stává stále slo-
žitějším a problémů ve světě přibývá? Vystačí si děti potom pouze 
s poznatky z jednotlivých vyučovacích předmětů? Budou se umět 
v problémech světa orientovat? 
Před třemi lety se malý tým pedagogů naší školy s podporou vedení 
rozhodl pokusit se začlenit globální témata do života školy. Pedago-
gové se zapojili do mezinárodního projektu Global Schools a s dětmi 
se věnovali tématům odpovědné spotřeby, odpadů, lidských práv, 
migrace, chudoby, dětské práce, identity, respektu i mnoha dalším, 
a to v rámci školních měsíčních projektů: „Na jedné lodi”, „Končím 
s konzumem, utrácím s rozumem” a „ Já jsem OK, ty jsi OK”. Učitelé 
nepředkládali dětem hotová řešení těchto problémů, protože je ani 
nemají, ale snažili se je zkoumat z různých úhlů pohledu. Děti měly 
prostor pro diskuzi se spolužáky, s učiteli, s pozvanými hosty a na zá-

kladě toho si vytvářely vlastní názory a postoje. 
Dalším cílem bylo všímat si místních problémů 
s globálním přesahem a usilovat o jejich řešení. 
Součástí projektů bylo nespočet exkurzí, např. 
návštěva nízkoprahového centra Kryt ve Fren-
štátě pod Radhoštěm, farmy Lička v Sedlnici, 
výrobny triček UAX, místních řezbářů pana 
Berana a  Žlebčíka, volnočasových zaříze-
ní v  Příboře, Muzea romské kultury v  Brně 
a dalších. Spolupracovali jsme i s Muzeem No-
vojičínska, p. o., pobočkou v Příboře, nebo se 
školní jídelnou. Na besedy a panelovou diskuzi 

byla pozvána řada zajímavých hostů, např. módní návrhářka Lada 
Vyvialová, výrobce barefoot obuvi AHINSA SHOES, psychologic-
ký konzultant Bc.  Alexandr Dresler, starosta města Příbora pan 
Ing. Bohuslav Majer a cizinci žijící dlouhodobě v našem regionu. 
Pedagogové se v této oblasti dále vzdělávali a využili i mezinárod-
ní výměny zkušeností. Účastnili se stáží v Rakousku a Portugalsku, 
dvou mezinárodních konferencí v Itálii. V naší škole jsme přivítali 
pedagogy z Rakouska a uskutečnili tandemovou výuku globálních 
témat. 
Titul Světová škola znamená nejen ocenění, ale stává se i motivací 
věnovat se globálnímu vzdělávání v dalších letech, získat více za-
pálených a aktivních žáků i pedagogů. Cílem dalších projektů bude 
více se zaměřit na život v obci, pokusit se zapojit do aktivit i rodi-
če a další veřejnost.

V letošním roce proběhl na naší škole Den dětí. Velmi nás potěšila velká účast žáků a rodičů, ale 
i  budoucích prvňáčků a absolventů. Pro děti byl nachystán bohatý program se skákacím hradem 
a soutěžemi. Za splnění všech soutěží obdrželo každé dítě balónek. Všem se také líbilo vystoupe-
ní malých mažoretek pod vedením Renáty Fialové a parkour, který si děti mohly také vyzkoušet. 

Myslím si, že se Den dětí vyvedl a všichni odcházeli spokojeni.

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Daniela Grohmannová, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

I NAŠE ŠKOLA JE „SVĚTOVÁ”

DEN DĚTÍ

O jednom červnovém víkendu dne 
16. 6. 2018 proběhl v Příboře již 7. ročník 
Klokočovského poháru ve volejbale. Na 
klokočovském hřišti vyrostly dva kurty, 
které toho dne hostily celkem 7 družstev. 
Kromě domácích z Příbora přijeli též hráči 
z Kopřivnice, Mořkova, Kozlovic, Ostravy, 
ale i ze Slovenska, či dalekého Portugalska.
Po nezbytných ranních přípravách jsme 
turnaj zahájili krátce po 9. hodině a chvíli na to se již začalo hrát. 
Formát turnaje jsme zvolili „každý s každým“, ale každý zápas měl 
mít kratší sety. Turnaj tedy netrval tak dlouho a jednotlivé zápasy 
vypadaly zajímavěji, protože každý bod rozhodoval.
V čase mezi zápasy bylo možno zakoupit nějaké to pivko, klobásky, 
sladkosti či jiné pochutiny.
Na kurtech panovala pozitivní nálada a často se ozýval smích 
a škádlení. Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy buď pražilo 

nemilosrdné slunce, nebo lilo jak z kon-
ve, počasí vyšlo náramně. Okolo poledne 
se zatáhlo a poté se už „Oskar“ prakticky 
neukázal.
Turnaj jsme ofi ciálně ukončili cca ve 4 ho-
diny. Už bylo načase, protože došlo pivo 
:-). Žízeň byla vskutku nevídaná. Po ur-
putných bojích dopadl turnaj následovně. 
Na 3. místě se umístili domácí Klokočov-

jané a na druhém „nováčci“ z Kopřivnice. Na příčce nejvyšší se 
umístil tým složený z hráčů Mořkova a domácího Klokočova. Za 
zmínku stojí, že v tomto vítězném družstvu hrál náš předseda 
Petr Pustějovský. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům. Mno-
ho z nich se ochotně nabízelo a pomáhalo při organizaci.
Chtěli bychom také poděkovat městu Příboru za podporu. I díky 
němu se mohl turnaj uskutečnit.

KLUBY, SPOLKY, ORGANIZACE

Libor Pustějovský, Občanské sdružení Klokočova, z. s. 

7. ROČNÍK KLOKOČOVSKÉHO PUTOVNÍHO POHÁRU VE VOLEJBALE
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V pátek 15. června 2018 odpoledne 
v piaristických zahradách v Příboře jste 
mohli zažít neobvyklý nejen meteoro-
logický úkaz: nad Příborem se toho dne 
honila tmavě šedá mračna, která každým 
okamžikem hrozila silnou sprškou. Ta 
však nejen že nepřišla, ale otevřené bez 
srážkové okno nad Příborem umožnilo 
uskutečnit dlouhodobě připravovanou 
kulturní akci – koncert moderní křesťanské hudby interpretů Lubi 
a Pavli Halamíkových pod názvem Otevřené nebe. Jejich kvalitní 
dvouhodinové hudební vystoupení bylo doprovázené biblickým 
slovem a osobními příběhy o Boží čisté lásce, která zachraňuje 
kohokoliv, kdo lituje svého hříšného života. Zazněl příběh rockera, 

alkoholika a tzv. „dobrého“ člověka. Každý 
z přítomných se mohl toho odpoledne 
zamyslet nad svým životem. Sám vím, 
že i já potřebuji ve svém životě korekci – 
upravit čas od času směr své lodi života. 
Někdy jen tato mírná korekce nestačí a je-
-li to třeba, je nutné zbořit životní stavbu 
až na zdravý základ, kterým je například 
pro mne již více jak 25 let osobní vztah 

s Ježíšem Kristem. 
A o tom to v pátek odpoledne celé bylo – o naději pro každého 
člověka, který se před Bohem pokoří a uzná, že život sám nezvládá 
a životní pomoc Pána Boha potřebuje. Nebe se může otevřít nad 
každým z nás. Stačí jen chtít a to je také na každém z nás…

Martin Okáč, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře

NEBE NAD PŘÍBOREM SE SKUTEČNĚ OTEVŘELO! 

V květnu členové občanského sdružení na 
místním hřišti v Klokočově postavili krásnou 
tradiční májku.  Tu bylo samozřejmě zapotřebí 
také shodit.  V sobotu 2. 6. již od brzkých ranních 
hodin jsme se sešli a začaly přípravy. Zatopit pod 
kotlem, nachystat lavičky, postavit párty stan, 
taneční parket, nachystat občerstvení, hudbu, 
soutěže pro děti  atd. atd.
Vše klapalo, jak má, dokonce i počasí nám přá-
lo. To se ovšem k poledni pokazilo a hodinový 
déšť nevěstil nic dobrého. Naštěstí po hodině 
se mraky protrhaly a sluníčko se k nám vrátilo 
a vydrželo po celý den. To ocenily hlavně děti, 
které měly možnost - jak je již zvykem - skotačit 
na skákacím hradě, který je na našich akcích 
tradičně zdarma.
Samotný začátek byl přesně ve 13. hodin, kdy se začaly podá-
vat první porce výtečného guláše. Jemu konkurovaly perfektní 
palačinky a dětmi oblíbené párky v rohlíku. Dále bylo nabízeno 
množství cukrovinek a spousta jiného občerstvení jak pro děti, 
tak pro dospělé.
V programové - řízené části se letos poprvé představili naši nej-
mladší hasiči z řad dobrovolníků v Příboře. (Nutno podotknout, 
že jen v Klokočově máme 3 nejmladší hasiče). Kolem třetí hodi-
ny začala jejich dynamická ukázka „útoku“, která zaujala určitě 
všechny návštěvníky. Tady měli kluci svou premiéru, kdy místo 
přenosného čerpadla, které se používá na závodech, použili jako 
zdroj vody auto. Kromě toho měli všichni možnost nahlédnout do 
útrob této hasičské Tatry. Vyvrcholení jejich ukázek a snad největší 
atrakcí dne bylo, když strojník ze střechy auta začal chrlit do pro-
storu hřiště vodu ze stříkačky. Všechny děti okamžitě vběhly pod 
její proud, aby se v parném dni osvěžily. Navíc odrazem slunce se 
vytvořila nádherná duha. No, vskutku super nápad, který si ovšem 
vyžádal následné sušení oblečení – vhod přišlo okolní oplocení. 
Tímto chci velice poděkovat dobrovolným hasičům Příbor, zvláště 
panu Klimšovi a hlavně klukům z dorostu, že byli velmi ochotni 
k nám přijet a věnovat nám svůj čas.
Dalším tahákem byla ukázka závodní Tatry Tomáše Tomečka, kde 
měli návštěvníci možnost nahlédnout do kabiny a do útrob závod-
ního speciálu. Také jemu děkujeme, že přijel k nám. Koneckonců, 
je to „náš“ Klokočovjan. Děti měly navíc možnost si nechat „zma-
lovat“ obličej, nebo i jiné části těla. To jsme se bohužel dozvěděli na 
poslední chvíli. Přesto po vyhlášení měla Lada co dělat. Okamžitě 

se vytvořila fronta, která vydržela dlouhé hodiny.
Po celé odpoledne byly pro děti nachystány sou-
těže a hry. Dětí bylo opravdu hodně. Stanoviště 
kde nám pomáhaly nádherně vyzdobené dob-
rovolnice, měly taky co dělat, aby stíhaly. Každé 
dítko bylo po dosažení všech úkolů odměněno 
dárkovým balíčkem. 
To už se blížila ale nejpodstatnější část dne. Sa-
motné kácení klokočovské májky! Přesně o půl 
páté jsme se chopili dvoumužné pily „břichat-
ky“ a šlo se na věc. Pod dohledem dospělých se 
děti těšily, až májka padne k zemi a budou si 
moci ukořistit nějakou tu pentli a vyměnit ji za 
bonbón. To jste měli vidět ten boj. Vlajka byla 
vyměněna také za sladký balíček. Po důkladném 
očesání špice a věnce od mašlí se májka odklidila 

a pokračovali jsme v programové části, kde přišlo na řadu poslední, 
tak trochu sportovní utkání mužů. Tucet statných chlapíků se roz-
dělilo na polovinu a chopili se lana. Za hlasitého fandění se začali 
přetahovat. Po vysilujícím „tažení“ se nedočkavé děti také vrhly na 
naši tradiční disciplínu. Ta je zárukou, že se děti opravdu pobaví.
To už se ale řízené odpoledne chýlilo ke konci. Před osmou hodi-
nou večerní se vypustil vzduch ze skákacího hradu. Spousta dětí si 
nemohla odpustit zahrát si minifotbálek. Bylo jich tam jako malých 
myší. Pokračovala volná a taneční zábava, která pokračovala do 
pozdních nočních hodin. Ještě o půl noci jsem napočítal dobrou 
padesátku hostů. Tančilo se všude, jen ne na parketu.
Perfektní den, který jsme si náležitě užili bez problémů, je u konce 
a je čas jít si po zásluze odpočinout. Vedení sdružení ale nezahálí 
a musí pokračovat v přípravách dalších, i sportovních aktivit. 16. 6. 
pořádalo již sedmý ročník turnaje ve volejbale na hřišti. Hodnocení 
s výsledky najdete v tomto čísle Měsíčníku. Přejeme, hlavně dětem, 
krásné užití prázdnin a my se na Vás těšíme v září na klokočovském 
krmáši. Podrobnosti se s předstihem dozvíte jak v Měsíčníku, tak 
na našich webových stránkách. http://www.klokocov.com/
Na závěr bych chtěl poděkovat za skvěle zvládnutý den všem 
organizátorům a pomocníkům, dobrovolným hasičům z Příbora, 
týmu Tomáše Tomečka a městu Příboru za finanční podporu 
formou grantu.
No a my se těšíme na další příjemné shledání.......... Vaše, naše 
sdružení Klokočov.

V LTV Příbor 27. zprávy s premiérou 1. 7. 2018,  
www.televize-pribor.cz

Karel Till ml., o. s. Klokočov, z. s.

KÁCENÍ MÁJE V KLOKOČOVĚ
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Poslední májový pátek 25. 5. 2018 
byl nejen v našem městě ve znamení 
celostátní akce zvané Noc kostelů.  
Jedná se o speciální večer, kdy křes-
ťané napříč naší zemí a z různých 
církví přibližují veřejnosti prostředí 
chrámů, kostelů či modliteben. 
Naše společenství Bratrské jednoty 
baptistů se do této akce zapojilo již 
počtvrté. Kromě samotného „ote-
vření“ naší modlitebny byl součástí 
letošního ročníku i nabitý program. Návštěvníci, kteří dorazili, 
měli možnost zhlédnout videosestřih ze života našeho spole-
čenství a z akcí, které pořádáme.  Během programu jsme si spo-
lu s dětmi zasoupeřili o sladkou odměnu při rodinném bingu. 

Největší nápor návštěvníků nastal 
v  době vystoupení mládežnické-
ho pěveckého souboru SC Gospel 
a velkému zájmu se těšil i seminář 
na velmi aktuální téma Děti a  in-
ternet v podání pracovníka Dětské 
misie. V průběhu celého programu 
probíhalo v improvizované dílničce 
tvoření pro děti a  jednotlivé části 
programu byly prokládány boha-
tým občerstvením, které vyvrcholilo 

speciální donáškou pizzy :-). Společný večer jsme pak ukončili 
promítáním velmi silného rodinného příběhu Zázraky z nebe. 
Letošní ročník Noci kostelů hodnotíme jako velmi podařený a již 
teď přemýšlíme, čím v programu překvapíme příští rok.

Martina Čermáková, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře

NOC KOSTELŮ 2018

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vás informovat o dalším postupu prací týkajících se 

opravy a výstavby nových varhan v kostele sv. Valentina v Příboře 
(období březen - červen 2018). 
Všechny píšťaly cínové i dřevěné jsou vyrobeny (celkem 1021ks 
píšťal), byly dohodnuty materiály, rozmístění rejstříků, rozměry 
popisů a výkresy půdorysů umístění jednotlivých píšťal. Byly ukon-
čeny práce na píšťalnicích a začnou se vypalovat přesné otvory do 
„laviček“, do kterých se pak budou usazovat jednotlivé píšťaly. Také 
vzdušnice se blíží do fi nále, jsou již usazeny ventily v positivu, v prů-

běhu června budou dokončeny ventilové komory v hlavním stroji 
a pedálech. Byly již započaty práce týkající se před-intonací píšťal 
a rejstříkových řad, dle vzorových píšťal, které byly před měsícem 
přímo v kostele sv. Valentina předchystány. 
V pondělí 19. 3. 2018 jsme rozmontovali a odvezli starý hrací nástroj, 
který byl převezen do polského města Trzebini, kde je klášter salva-
toriánů a kde bude náš starý varhanní nástroj po generální opravě 
dále při bohoslužbách sloužit. Následně byla vytrhána stará podlaha 
kůru, v průběhu měsíce dubna byl prostor mezi trámy vyčištěn. 
Trámy byly vysáty od prachu a napuštěny ochranným lakem proti 
dřevokaznému hmyzu. 
V měsíci květnu byly zahájeny práce na obnově podlahy kůru a na 
tuto akci jsme obdrželi z Programu regenerace MPR fi nanční částku 
100.000 Kč, za což bych chtěl členům komise městské památkové 
rezervace a také Zastupitelstvu města Příbora velmi poděkovat. 
Nová podlaha je kompletně hotová a ke konci měsíce června již 
může varhanářská fi rma zahájit návoz hotových částí nových varhan 
do kostela svatého Valentina v Příboře. Slavnostní žehnání nových 
varhan, za přítomnosti biskupa Ostravsko-opavské diecéze je plá-
nováno na neděli 30. 9. 2018. O programu celé slavnosti budete 
informováni. 
Je stále možnost přihlásit se k projektu „Adopce píšťal“, kdy si pří-
padní zájemci mohou adoptovat píšťalu a podpořit fi nanční částkou 
toto dílo. K polovině měsíce června 2018 bylo adoptováno 908 
kusů píšťal, k možné adopci tedy zbývá jenom 113 píšťal. Podrob-
nější informace k „Adopci píšťal“ jsou uvedeny na internetových 
stránkách farnosti: www.farnostpribor.cz;  

Děkujeme všem za Vaši pomoc a podporu.  

Martin Monsport, varhaník

OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VALENTINA V PŘÍBOŘE

Trámy po vytrhání staré podlahy

Zahájení pokládky nové podlahy Podlaha po napuštění a finální 
povrchové úpravě

Trámy po vyčištění a napuštění 
lakem
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Myslíte, že už nezvládnete výstup na Lysou horu…. Těmito 
slovy začíná text plakátku nabízející možnost výjezdu autobusem 
z Příbora až na vrchol nejvyšší hory Beskyd, Lysé hory. 

Od roku 2014 pořádá Klub českých turistů Příbor tuto akci 
pro širokou veřejnost a celkem se jí zúčastnilo téměř 300 osob. 
Na vrcholu Lysé hory je možnost navštívit dvě nově vybudované 

turistické chaty - Bezručovu a Emila Zátopka - a čas zůstane i na 
prohlédnutí celého vrcholu. Po prohlídce všech zajímavostí na Lysé 
hoře se přesuneme  autobusem na jiné turisticky zajímavé místo, 
na Visalaje. Odtud je možné zajít na 2,5 km vzdálený Bílý kříž, 
nebo jen tak si prohlédnout okolí, třeba z terasy zdejšího hotelu.

Děkujeme tímto MÚ Příbor za finanční podporu této akce.

Na toto téma se v pátek 18. 5. 2018 
v  křesťanském sboru Bratrské jednoty 
baptistů v Příboře uskutečnila přednáška 
Ing. Jána Ostroluckého, který je autorem 
několika knih o Izraeli. On sám byl v této 
Bohem zaslíbené zemi celkem devětkrát. 
V roce 1991 převzal v Jeruzalémě jménem 
rodičů vyznamenání Spravedlivý mezi ná-
rody za záchranu židovské rodiny v době 
holocaustu. Tím se mu otevřely dveře do 
srdcí židovských rodin a také vzrostla jeho láska k tomuto národu. 
Od roku 1993 do roku 2000 doprovázel skupiny křesťanů po Svaté 
zemi a o svých cestách až doposud přednáší na různých setkáních. 

I já s manželem jsem s ním absolvovala jeden z takových zá-
jezdů a můžu říct, že to byl nevšední zážitek. Nejenom samotná 

návštěva této malé požehnané země, 
ale právě i znalost Bible bratra Ostro-
luckého, kdy jsme s ním mohli naplno 
prožívat místa biblických postav a his-
torii celého vyvoleného židovského 
národa. Dokonce jsme byli i na Sína-
ji, kde Mojžíš obdržel od Hospodina 
Desatero. Mohli jsme vidět poušť, po 
které tento lid musel putovat pro svoji 
nevěru 40 let.

Bratr Ján nás hlavně informoval o současné situaci v Izraeli. 
My křesťané víme, že Izrael jsou ručičky na hodinách světa. Řada 
problémů, které se na Blízkém východě během naší generace ob-
jevuje, je jen začátkem série událostí, které budou nevyhnutelně 
vést k druhému příchodu Ježíše Krista. 

Studené sobotní ráno 5. 5. 2018 
čekalo v Lichnově u Nového Jičína 
všechny účastníky 1. ročníku závo-
dů v lezení na obtížnost pro děti.
Venkovní lezecká věž 8,7 m vysoká 
lákala k  lezení. Cesty byly ozna-
čeny, připraveny, ale ruce malých 
lezců byly zkřehlé.  Naštěstí pro ně 
bylo připraveno množství dopro-
vodných aktivit. Po rozcvičce před 
lezením měli možnost potrénovat 
rovnováhu na slackline (lano nata-
žené mezi 2 stromy), vyzkoušet si  
lezení „po stromě“ s imitací cepínu, 
jumarování  nebo skok do lanové 
houpačky. Pro méně odvážné byl 
k dispozici stánek s virtuální realitou ze světa přírody – výstup 
na vysoký kopec, podmořské potápění apod.
Pořadatel, HK Frenštát pod Radhoštěm, dokázal, dá se říct, ne-
možné. Než se stačili všichni rozcvičit, připravit, byli závodníci 
rozděleni do kategorií. Jističi a rozhodčí připravení u jednotlivých 
cest.  Přihlížející a závodníci, kteří začínali lézt později, se roz-
hodně nenudili, doprovodné aktivity poskytovaly po celou dobu 
trvání závodů výborné odreagování i pořádný adrenalin.
Děti byly rozděleny do kategorií pouze podle věku, lezly tedy 
dívky a chlapci v jedné kategorii.  Nejmladší U8 do 8 let, U10, 
U12, U14 a U18. 
Naše město a Horolezecký oddíl Příbor reprezentovaly 4 lezkyně. 
Pro všechny z nich to byla velká výzva. Utkat se v jedné kategorii 
se silnějšími kluky není úplně jednoduché. Děvčata to zvládla, 
dokázala, že věk, výška ani menší zkušenosti s lezením na prv-
ním konci lana nejsou překážkou. Přivezla domu 3 poháry za tři 
třetí místa.

Naše 10,5letá Klárka Okáčová 
obsadila krásné 9. místo v kate-
gorii U12, kde první dvě místa 
patřila klukům.
Velmi těžkou pozici měla i Te-
rezka Chvílová v kategorii U18 
do 18 let. Mezi svalnatými mla-
dými muži vybojovala nádherné 
3. místo a zúročila tak své zku-
šenosti z lezení na stěně, skalách 
a účasti v lezeckých soutěžích. 
V kategorii U14 získala pohár za 
3. místo 12,5letá Pavla Debefová. 
Zvládla výborně finálovou cestu 
s lezením na prvním konci a jiš-
těním pomocí tzv. expresek.  

Překvapením závodů v kategorii U8 byla Katka Debefová. Několik 
spolulezců, rodičů i jističů se jí ptalo, jestli už chodí do školy. S ky-
selým úsměvem odpovídala: „Ano, do 2. třídy“. Dokázala, že výška 
ani síla nejsou pro lezení rozhodující. V těžších cestách nedosáhla 
na chyty, zkoušela různé varianty, lezla tzv. „na tření“ (opření 
nohy o stěnu, ne o chyt) a nakonec cestu „vymyslela“. Vybojovala 
zasloužené 3. místo a svůj první pohár. Tato kategorie byla velmi 
vyrovnaná, soutěžilo 6 děvčat a 6 chlapců.  Kluci byli rychlejší 
a bezesporu silnější, děvčata nakonec obsadila první 3 místa.
Organizátorům a všem dobrovolníkům patří obrovský dík. Zá-
vody byly výborně připraveny. Děti, rodiče, trenéři si to užili, 
všichni si dobře zalezli. Občerstvení bylo bezkonkurenční. Čaj 
pro všechny lezce, k zakoupení domácí buchty, koláče, cukroví 
od místních dobrovolnic a grilované dobroty.
Zkrátka, nikomu se nechtělo domů. Děti se při odchodu ptaly, 
kdy budou další takové závody. Věříme na shledanou v Lichnově, 
nejpozději za rok.

Vladimír Bilský, KČT Příbor

Bohumila Švidrnochová, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře

Lenka Debefová, Horolezecký oddíl Příbor

LYSÁ HORA PRO VŠECHNY

PŘEDNÁŠKA SOUČASNÝ IZRAEL VE SVĚTLE BIBLICKÝCH PROROCTVÍ

AMATÉRSKÉ ZÁVODY NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI, ANEB 3 x 3
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Významného ocenění se dostalo příborským 
basketbalistům věkových kategorií U12, U13, U14 

a U15. Ve čtvrtek 31. května je v prostorách piaristického kláštera 
přijali starosta města Bohuslav Majer a místostarostka Dana Foriš-
ková.
„Vedení města si velice váží toho, jak reprezentujete Příbor,“ řekl mla-
dým basketbalistům starosta města. „Moc si toho vážíme a přeji vám 
všem, abyste byli i nadále tak úspěšní,“ pokračoval Bohuslav Majer.
Úspěšné týmy, které se letos probojovaly do závěrečných turnajů 
nejlepších týmů v České republice, nebo reprezentovaly Basketba-
lový klub Příbor v Evropské mládežnické basketbalové lize (EYBL), 
doprovodili k představitelům města trenéři Robert Bukovjan a Mi-
roslav Slovák stejně jako prezident BK Příbor Jiří Slaný. „Jsme moc 
rádi, že se nám dostalo tohoto ocenění. Pro kluky je přijetí starostou 
města velkou odměnou za odvedené výkony,“ řekl klubový prezident.
A čeho vlastně letos kluci dosáhli? Předně to byl historický postup 
kluků U14 na mistrovství republiky, které se konalo v  Kralupech 
nad Vltavou. Do letošní sezóny se žádnému chlapeckému týmu 
z Příbora nepodařilo na závěrečný turnaj mistrovství České repub-
liky postoupit. „Celkově jsme obsadili na turnaji 8. místo, nicméně 
hráli jsme na hranici svých možností a troufnu si tvrdit, že jsme měli 
nejmladší tým na turnaji. Šest ze čtrnácti našich hráčů spadá ještě 
do minižákovské kategorie ročníku narození 2005,“ uvedl trenér Mi-
roslav Slovák.
Mezi tahouny týmu patřili David Dostál, Milan Machala, Erik Ha-
vel, z mladších pak Lukáš Michna, Štěpán Maléř a Pavel Smažák. 
„Všichni kluci bojovali ze všech sil a  určitě neudělali ostudu. Pro 
mladší hráče to byl jednoznačně turnaj, kde získali mnoho herních 
zkušeností, které doufám uplatní v další basketbalové kariéře,“ pově-
děl Miroslav Slovák.

David Dostál, Milan Machala, Erik Havel, Adam Ivánek, Marek 
Slovák a Michal Slovák patřili také k těm klukům z Příbora, kteří 
se významně podíleli i na úspěchu ostravského Snakesu v Evropské 
mládežnické basketbalové lize. 
Prosadili se také kluci o dva roky mladší, kteří si na domácí palu-
bovce zahráli Národní fi nále v minibasketbalu a obsadili skvělé páté 
místo. Také oni přijali gratulace od starosty a místostarostky zcela 
oprávněně. „Páté místo bylo v konkurenci, proti níž jsme hráli, vel-
kým úspěchem. Společně s týmem z Ostravy a Opavy jsme přinesli 
i nemalou porci bodů do koefi cientu pro severní Moravu pro příští 
rok,“ uvedl trenér Robert Bukovjan.

V LTV Příbor 28. zprávy s premiérou 8. 7. 2018, 
www.televize-pribor.cz

Příborské ženy se v  nedávno skončené sezóně 2017/2018 
udržely na šesté příčce a budou hrát druhou basketbalovou ligu 
i na podzim. 
Cíl měly ale vyšší, než jenom udržet druhou ligu. I bez kapitánky 
Michaely Drtilové, která odehrála sezónu v prvoligovém Haví-
řově, se chtěly po základní části umístit tak, aby si vybojovaly 
účast ve fi nálové skupině. Ten se jim ale nepovedl uskutečnit. 
Sedmá pozice po dlouhodobé části sezóny odsoudila ženy do 
skupiny o udržení. „V posledních zápasech jsme naštěstí urvaly 
vítězství a vylepšily si pozici v konečném pořadí na šesté místo 
v tabulce,“ uvedla hráčka a členka trenérského týmu Jana Nenu-
tilová.
Ženy do sezóny 2017/2018 vstupovaly bez několika podkošo-
vých hráček. „Plně obsazené byly naopak pozice křídel a roze-
hrávačky mohly ve velkém čerpat zkušenosti z 2. ligy. Ačkoliv 
by se z průběžných výsledků jednotlivých utkání mohlo zdát, že 
jsme na lepší umístění v soutěži neměly, opak je pravdou. Podá-
valy jsme slušné výkony, které byly bohužel pravidelně střídány 
několikaminutovými výpadky jak v obraně, tak v útoku. V tak-
to vyrovnané soutěži jsme za ně byly velmi rychle potrestány 
a v závěru zápasu jsme se rozdíl ve výsledku snažily jen nepro-
hloubit,“ popisovala Jana Nenutilová.

Pozitivem nedávno skončeného ročníku bylo úspěšné doplně-
ní týmu mladšími hráčkami, které by měly v dalších letech tým 
táhnout. „Také sestava se ustálila, ovšem tristní byla účast na 
trénincích. Také motivace hráček uspět byla v mnoha případech 
na bodě mrazu. Snad se takovému přístupu v příští sezóně vy-
varujeme a budeme opět bojovat o příčky nejvyšší,“ řekla Jana 
Nenutilová.

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

VEDENÍ MĚSTA PŘIJALO ÚSPĚŠNÉ PŘÍBORSKÉ BASKETBALISTY

ŽENY BK PŘÍBOR UDRŽELY DRUHOU LIGU I PRO PŘÍŠTÍ SEZÓNU

ZE SPORTU

Starosta města Bohuslav Majer a místostarostka Dana Forišková přijali 
příborské basketbalisty.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor 

Ženy BK Příbor obsadily ve druhé lize 6. příčku, což po sezóně důkladně 
oslavily. Foto: Jana Nenutilová 
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Po mnoha letech odbor kultury a cestovního ruchu obnovil v Kul-
turním domě taneční soutěž.
UKAŽ ! CO JSI ZAČ ? Takto zněl hlavní slogan taneční pohárové 
soutěže amatérských skupin, která se uskutečnila v neděli 3. 6. 2018. 
Probíhala soutěžní klání ve street dance, show dance, disko dance 
a dalších. Celkových počet přihlášených tanečních souborů byl 27, 
což je na první ročník vynikající výsledek.
Po soutěži proběhl od 17 hod. B-Boy Battle 2 on 2, tedy taneční soutěž 
dvojic ve stylu Breakdance. Breakdance je druh akrobatického tance 

a jednou z devíti základních částí kultury hip hopu. Vyvinul se mezi 
afro-americkou mládeží v Jižním Bronxu v New Yorku a v Los Ange-
les na začátku 70. let. Jednalo se o velmi zajímavou podívanou, která 
přilákala vysoký počet návštěvníků.
Město Příbor děkuje všem zúčastněným a všem spoluorganizátorům, 
především Janu Tyllichovi, Dáši Leinveberové a Jakubu Nedomovi.

V Local TV 28. zprávy s premiérou 8. 7. 2018, 
www.televize-pribor.cz 

Město Příbor se do akce Víkend otevřených zahrad opět zapojilo 
a patřilo tak mezi jedno ze šesti měst v Moravskoslezském kraji, které 
na své zahrady nezapomnělo a připravilo v nich zajímavý kulturní 
program.
V pátek 8. 6. od 18 hod. proběhl koncert Beaty Bocek v dopro-
vodu švédského multiinstrumentalisty Christoff era Strandha. 
Z důvodu velmi nepříznivého počasí v dopoledních hodinách a ne 
příliš optimistické předpovědi byl koncert přesunut z piaristických 
zahrad do Kulturního domu. Počasí se sice umoudřilo, ale vše již 
bylo přichystáno v náhradním prostoru, ale i tak si koncert těšínské 
písničkářky návštěvníci náležitě užili.
V sobotu 9. 6. od 8 do 12 hod. proběhly v prostředí městského 
parku farmářské trhy. Od 10 hod. trhy oživilo vystoupení dixie-
landové kapely Stanley's Dixie Street Band. K poslechu zahráli 
pohodový jazz a své posluchače ihned nadchli.
V neděli 10. 6. od 14 do 16 hod. zahradu piaristického kláštera 
oživily módní přehlídky plavek, šatů, klobouků, brýlí atd. proložené 
hudebními vystoupeními „Skupiny sólistů z 1. ročníků“ a „Semina-
ristek“ z Masarykova gymnázia Příbor pod vedením Blanky Hrubé. 
Speciálním hostem přehlídky byla příborská módní návrhářka Lada 

Vyvialová, držitelka mezinárodních 
ocenění Selection by Patrizia Gucci, 
Gentleman´s Essentials by MINI, 
Elle, výtvarník sezóny. 
Mnohé překvapilo umístění auto-
mobilů v piaristické zahradě – ne-
jednalo se o nový „módní prvek“, 
ale o modely generálního partnera 
a  sponzora celé akce, a  to salónu 
Autoklever, díky němuž mohla být 
nabídka Víkendu otevřených zahrad 
takto pestrá. Automobily byly umís-
těny co nejšetrnějším způsobem, aby 
nebyl narušen trávníkový porost 
a rozumní návštěvníci to zcela jistě 
pochopili.
Jsme na své zahrady a parky pyšní, a proto se do tohoto projektu 
určitě zase příští rok zapojíme a budeme se snažit přichystat opět 
atraktivní program pro všechny věkové generace.
V LTV Příbor 28. zprávy s premiérou 8. 7. 2018, www.televize-pribor.cz

DANCE FREUD 2018

NABÍDKA O VÍKENDU OTEVŘENÝCH ZAHRAD
V PŘÍBOŘE BYLA PESTRÁ

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Foto: Stanislava Slováková

Foto: Stanislava Slováková
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Odbor kultury a cestovního ruchu se snaží vyhovět všem 
věkovým kategoriím, a proto uskutečnil v pátek 15. 6. program 
pro naše mladistvé.
Na své si přišli všich-
ni příznivci youtu-
berů. Do Kulturního 
domu dorazili you-
tubeři PJay, Mína, 
DenisT V, David 
Mrázek a  Ňákej 
McCitrón, kteří si 
s  náctiletými poví-
dali o  svých začát-
cích, zážitcích a plá-
nech do budoucna. 
Zpívalo se a tančilo. 
Na závěr akce se kaž- 
dý mohl s youtubery 
vyfotit a popovídat 
si osobně.
Pro velký zájem tuto 
akci pro mlaďoše ur-
čitě v  příštím roce 
opět uspořádáme 

Ve spolupráci s LUNOU, s. v. č., Příbor, odborem sociálních služeb, poskytovateli so-
ciálních služeb, dětským zastupitelstvem, Městskou policií Příbor a Sborem dobrovolných 
hasičů Příbor probíhal v neděli 3. června 2018 od 10:00 hodin v městském parku DEN DĚTÍ 
A RODINY.
Dopoledne se v krátkých vystoupeních představily děti zájmových kroužků LUNY, prezento-
vali se poskytovatelé sociálních služeb, městská policie, děti si mohly prohlédnout hasičská 
auta Sboru dobrovolných hasičů Příbor. 
Bohužel nám počasí nepřálo, ale i tak vystoupení proběhla, za což patří všem dětem a jejich 
rodičům velké poděkování.
Od 13 hodin proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Můj sen a od 14 hod. vystoupila 
vokální skupina Yellow Sisters se svým Zvěřincem.
Počasí se odpoledne umoudřilo, a tak jsme si mohli užít alespoň vystoupení Pavla Callty 
od 16 hodin.
Děkujeme všem vystupujícím za jejich vynikající výkony a všem, kteří na této velké akci pro 
děti spolupracovali, Technickým službám Příbor za technickou přípravu a úpravu parku 
a všem pořadatelům a prodejcům za spolupráci.

V  LTV Příbor 28. zprávy s premiérou 8. 7. 2018, www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ 
V PŘÍBOŘE

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Ing. Iveta Busková,  
odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

YOUTUBERSKÁ SHOW 
V KULTURNÍM DOMĚ PŘÍBOR
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Dlouho očekávané vyhodnocení fotosoutěže s námětem lišky Bys-
troušky proběhlo v pátek dne 18. května 2018 v krásných prostorách 
našeho piaristického kláštera. Vše bedlivě sledovaly lišky a  lištičky 
nejrozmanitějších velikostí, materiálů, zpracování, které si vítězové na 
tu slávu donesli s sebou jako maskota a umístili je pečlivě tak, aby každý 
z nich mohl bedlivě sledovat celý průběh 
akce. Ani vítězné snímky nechyběly přímo 
v sále, a tak jak všechny lišky, tak i jejich 
autoři mohli bedlivě sledovat i účinkování 
lašského krále Zdeňka Viléma Krulikov-
ského a jeho dívčí družiny.
Zvláštní panel  mimo soutěž byl věnován 
fotoreportáži paní Stanislavy Slovákové 
ze slavnostního aktu - odhalování kopie 
„nové“ Bystroušky v hukvaldské oboře. 
Zasvěcený komentář ke snímkům podala 
sama místostarosta obce Hukvaldy, paní 
Ing. Jvana Hrčková. 
Pro občany města Příbora celou akci za-
znamenal a reportážní snímky do propa-
gační skříňky Fotoklubu Příbor v podloubí 

náměstí Sigmunda Freuda pohotově připravil člen Fotoklubu Příbor, 
pan Lubomír Jurečka. 
Autorka, organizátorka a hlavní sponzor této  fotosoutěže děkuje všem, 
kteří přispěli ke zdárnému završení akce. Děkuje také soutěžícím, kteří 
se zhostili se ctí nelehkého úkolu - přinést do tohoto „profl áknutého“ 

tématu něco nového. 
Společně se těšíme na ofi ciální vyhlá-
šení III. ročníku této fotosoutěže. Jejím 
cílem je získat co nejzajímavější soubor 
pro blížící se 100. výročí premiéry opery 
Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky, 
která rozdává radost z Janáčkovy hudby 
po celém světě.
Kontakt: supova..marie@centrum.cz
Doprovodné foto paní Bobišové názorně 
ilustruje, jak dlouho nás Bystrouška prová-
zí našimi životy a jakou mají snímky z na-
šeho dětství pro nás „dospěláky“ hodnotu.
V LTV Příbor 24. zprávy s premiérou 10. 6. 
2018, www.televize-pribor.cz, http://www.

youtube.com/watch?v=tp_8Wo7kZRU

V sobotu 26. 5. 2018 za horkého slunečného počasí přesně v 10 
hodin vpochodovaly na příborské náměstí postupně všechny pozvané 
dechové orchestry: Hornická kapela Havířov a mažoretky KALA MKS 
Havířov, Dechový orchestr Štramberk a mažoretky Sunny Kopřivnice, 
Bandistico group of Caldonazzo z Itálie a Dechový orchestr mladých 
ZUŠ Příbor a mažoretky ZUŠ Příbor.
Jednotlivé orchestry se představily vždy jednou skladbou, pak násle-
doval monstrkoncert, který postupně dirigovali jednotliví dirigenti 
z vystupujících orchestrů.
Odpolední program započal ve 14.00 hodin v krásném prostředí 
městského parku vystoupením  Hornické kapely Havířov a mažo-
retek KALA MKS Havířov. Po nich následoval samostatný koncert 
Dechového orchestru Štramberk, který doprovodily mažoretky Sunny 
Kopřivnice. Ozvláštněním celé akce bylo vystoupení orchestru Bandis-
tico group of Caldonazzo z Itálie. Odpolední koncertní blok zakončilo 
vystoupení Dechového orchestru mladých ZUŠ Příbor pod vedením 
Ivo Lacného a mažoretek ZUŠ Příbor pod vedením Světlany Ivasivy. 
Dopolední i odpolední program moderoval pan Artur Kubica z Čes-
kého rozhlasu Ostrava.

Nutno podotknout, že v pestrém odpoledním programu zaznělo mno-
ho krásných melodií různých hudebních žánrů. 
Děkujeme všem vystupujícím a spoluorganizátorům za jejich skvělé 
výkony, byla to velmi vydařená kulturní akce a doufejme, že se bude 
opět za 4 roky v Příboře opakovat.

V LTV Příbor 27. zprávy s premiérou 1. 7. 2018, www.televize-pribor.cz

6. července to bude právě 100 let, kdy se narodil v Petřvaldíku pan Felix Dobiáš, pozdější známý příborský učitel. Po absolvování učitelského 
ústavu v  Příboře dlouhá léta učil na školách v Kopřivnici, Sedlnici, Petřvaldě a především v Příboře. Podílel se na výstavbě příborských škol, 
účastnil se veřejného života, jako tělocvikář nácviku na spartakiády a především se věnoval hudbě a sborovému zpěvu, kde vedl celou řadu 
dětských pěveckých souborů i pěvecký sbor novojičínských učitelů.
Jako učitel byl přísný, ale spravedlivý a jeho žáci i kolegové na něj vzpomínají jako na výraznou osobnost.
Děkuji všem za tichou vzpomínku. Marian Dobiáš, syn

VZPOMÍNKA: FELIX DOBIÁŠ-100 LET

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

PIARISTICKÝ KLÁŠTER SE NA ČAS STAL
LIŠČÍM KRÁLOVSTVÍM

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 2018
V PŘÍBOŘE SE VYDAŘIL

Mgr. Marie Šupová

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Foto: Stanislava Slováková
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STŘEDA 4. 7. 2018, 17 hod.
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ MILANA VÍCHY
Město Příbor a Fotoklub Příbor Vás zvou na výstavu fotografií 
Milana Víchy. Fotografovat začal někdy začátkem osmdesátých 
let 20. století. Fotografii studoval na Lidové konzervatoři v Ostravě 
v letech 1994-1996. Od roku 1998 se fotografií živí ve Studénce. 
V Příboře byl dvanáct let členem místního fotoklubu pod vede-
ním Rudolfa Jarnota. V Příboře vystavoval již dvakrát – v Galerii 
na radnici a v piaristickém klášteře. Pokud jde o volnou tvorbu, 
vystřídal několik témat. Jedním z nich byly také akty.
Tato výstava je ohlédnutím za jedním fotografickým obdobím 
Milana Víchy, a to u příležitosti jeho životního jubilea. Výstava 
potrvá do 4. 9. 2018.

NEDĚLE 29. 7. 2018
V. PŘÍBORSKÁ LÁVKA
I letos se můžete spolu s námi těšit na vodní hrátky na již tradiční 
akci Příborská lávka aneb Nová doba. Již popáté můžete zdolat láv-
ku nad příborským bazénem na kole, koloběžce či tragaču, vyhrát 
v soutěžích různé ceny, užít si legraci. V doprovodném programu 
pro děti se můžete těšit na vystoupení transformerů s animačním 
programem. Celou akcí bude provázet Vítek Goršanov. Přijďte 
se pobavit a zasoutěžit si, a to v době od 12:00 do 18:00 hodin na 
městské koupaliště.

ÚTERÝ 31. 7. 2018
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Tak jako vloni se můžete i letos těšit na promítání filmů Kinema-
tografu bratří Čadíků v městském parku.
V úterý se bude promítat film Špunti na vodě.
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) 
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra 
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 

nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech 
jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se 
leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. 
Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní 
Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží 
po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. 
Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich dcerám výměnou 
za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci 
nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si sice 
nemůže vynachválit manželovu péči o jejich čtyři děti, jenže jinak je 
její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný. A tak, když 
slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět 
zapomněl opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány 
napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se 
ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi 
dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní 
plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...

Filmy se budou promítat od 21:15 hod. Vstupné je dobrovolné a stej-
ně jako každý rok i letos bude výtěžek věnován na charitativní účely.

PŘIPRAVUJEME:
1. 8. 2018:  Kinematograf bratří Čadíků, Bajkeři
2. 8. 2018:  Kinematograf bratří Čadíků, Hurvínek  
                    a kouzelné muzeum
3. 8. 2018:  Kinematograf bratří Čadíků, Bezva ženská na krku
4. 8. 2018:  Revivalový minifestival, městský park, vystoupí  
                    Queenie Revival, Věra Špinarová Revival, Karel  
                    Gott v podání Honzy Mlčocha z Olomouce a AC/CZ 
                    Revival, vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč
Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně zveme, 
dobře si vyberte a dobře se bavte!

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

Úterý 3. července až neděle 8. července 
CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD ČESKÁ KANADA, 
TŘEBOŇSKO, JINDŘICHOHRADECKO   KČT  
Poslední volná místa!  E-mail:1.kctpribor@email.cz 
Středa 4. července od 17:00 h 
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ MILANA VÍCHY 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Čtvrtek 12. července od 18:00 h 
KONCERT ITALSKÉHO KLAVÍRNÍHO DUA 

CMS Vienna Soyung Yu a Josef Pukovec ml. 
Sobota 14. července od 16:00 h 
MYSLIVECKÝ LETNÍ VEČER 

Myslivecký spolek Příbor I. 
Sobota 14. července od 16:00 h 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 
TOULÁNÍ KOLEM LUŽNÉ 
Odjezd v 7:00 h od sokolovny v Příboře. 

 737 375 203 KČT Příbor 
Úterý 17. července od 15:00 h 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
Námořnické léto v knihovně pokračuje. 
Budeme vyrábět malé „námořníky“. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Sobota 28. července od 19:00 h 
II. BENÁTSKÁ NOC 
Benátská noc se koná v areálu zahrady                 
SDH Příbor. K poslechu a tanci zahraje 
skupina SPEKTURA.                        SDH Příbor 
Neděle 29. července od 13:00 h 
V. ROČNÍK PŘÍBORSKÉ LÁVKY 

Město Příbor 
Úterý 31. července až 3. srpna od 21:15 h 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 

Město Příbor, Kinematograf bratří Čadíků 
Probíhající výstava do 29. září 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně 

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

 776 725 909, 608 738 793 
VYSÍLÁNÍ LTV Příbor červenec - srpen  

každou neděli 
zprávy nebo prázdninové vysílání 
zprávy: premiéry v červenci: 1. 7., 8. 7., 22. 7. 
 premiéry v srpnu:     2. 8. a 26. 8. 
každý pátek 
stalo se před 20 lety (rok 2008 v Příboře) 
každou sobotu 
pořad z archivu města 
Změna termínu vyhrazena. www.televize-pribor.cz 
Na září připravujeme vysílání předvolebních 
besed s budoucími i současnými politiky. 
Položíme i vaše dotazy týkající se života ve 
městě Příboře.  

SMS: tel. 776 725 909, e-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út, st, čt:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
So: 9:00 – 17:00 h 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
OTEVŘENÉ CHRÁMY do 31. října 2018 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST 
So:  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 h 
Ne:  13:00 - 17:00 h 
Po celou otevírací dobu zajištěn průvodce. 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
O PRÁZDNINÁCH 

Oddělení pro dospělé: 
Po:   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Út, čt: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pá:  8:00 – 12:00 
Oddělení pro mládež: Út:  13:00 – 17:00 h  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, st, pá: 16:00 – 21:00 h 
Dovolená v období od 23.7. do 5.8. 2018. 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Informace ohledně hodin aerobiku během 
prázdnin poskytuje p. Sattková na tel. čísle. 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Přes prázdniny ZAVŘENO! 

Otevřeno bude znovu 17. září 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pátek 1. června od 9:30 h 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S EKOKOMEM  

Město Příbor, Ekokom a TS města Příbora, p. o. 
Sobota 2. června od 9:00 h 
OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ            Ricco Příbor 
Sobota 2. června od 13:00 h 
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN 

Občanské sdružení Klokočov, o. s. 
Neděle 3. června od 10:00 h 
DEN DĚTÍ A RODINY           Město Příbor 
Neděle 3. června od 10:00 h 
DANCE FREUD 2018                      Město Příbor 
Pondělí 4. června od 16:30 h 
KONCERT POCTA LEOŠI JANÁČKOVI 
Vystoupí sólisté a sboroví zpěváci Komorního 
sboru Masarykova gymnázia Příbor                     
a Konzervatoře evangelické akademie 
v Olomouci. Aula Masarykova gymnázia. 

Masarykovo gymnázium Příbor, p. o. 
Pátek 8. června od 14:00 h - neděle 10. 6. 
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD Město Příbor 
Sobota 9. června od 8:00 h 
FARMÁŘSKÝ TRH                     Město Příbor 
Sobota 9. června od 14:00 h 
MAJÁLES    Masarykovo gymnázium Příbor, p. o. 
Sobota 9. června od 14:00 h 
DEN OBCE PRCHALOV  Osadní výbor Prchalov 
Sobota 9. června od 15:30 h 
DIVADLO NAKONĚNINY Divadelní spolek Přídlo 
Neděle 10. června od 14:00 h 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA                   Město Příbor 
Pátek 15. června od 16:00 h 
YOUTUBE SHOW              Město Příbor 
Pátek 15. června od 17:00 h 
OTEVŘENÉ NEBE  

          Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře  
Sobota 16. června od 9:00 h 
KLOKOČOV CUP 2018         OS Klokočov, o. s. 
Středa 20. června od 17:00 h 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 
Výstava věnovaná vývoji dámské módy ve                   
20. století, od secese po 90. léta. Několik desítek 
dámských šatů, kostýmů a večerních rób                     
ze sbírek Muzea Novojičínska obohacených 
dobovými doplňky. Výstava trvá do 29. září. 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Pátek 22. června od 19:00 h 
II. LETNÍ HUDEBNÍ PODVEČER 
V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH 

Město Příbor 
Pátek 22. června od 17:00 h 
SVATOJÁNEK 2018 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Sobota 23. června od 9:00 h 
SOKOLŠLAP                          TJ Sokol Příbor 
Sobota 23. června od 15:00 h 
ZAHÁJENÍ OSLAV 125 LET TJ SOKOL 
PŘÍBOR                                TJ Sokol Příbor 
Sobota 23. června od 14:00 h 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, 
METÁNÍ METEL   Město Příbor, MS Příbor Hájov  

Pátek 29. června od 13:00 h 
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN – TEREZA KERNDLOVÁ 

Město Příbor  
Pátek 29. června od 18:00 h 
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRISTÝNY VEČEŘOVÉ 

Město Příbor                                                        
OTEVŘENÉ CHRÁMY 1. 5. – 31. 10. 2018 
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST 
So: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 h 
Ne: 13:00 - 17:00 h 
Po celou otevírací dobu zajištěn průvodce. 

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

Tenisový klub Příbor,z.s. 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Út, st, čt:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota: 9:00 – 17:00 h 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
 556 725 191 

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

 776 725 909, 608 738 793  

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

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

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

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

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

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR 

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

 739 805 227 
 

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

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

 Příměstský  tábor  
 v BAV klubu Příbor  

5denní tábor:      skupina od 4 do 7 let  
       skupina od 8 do 13 let 

Termín : po 13. 8. - pá 17. 8. 2018 
 

Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál, 
jídelna, zahrada, ohniště, trampolíny, BAZÉN a další. 

 

   
 

Cena zahrnuje – 3x denně stravu, pojištění, práci personálu 
 

Vážení rodiče,  letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu, 
kde čeká děti pestrý program - hry, soutěže, sportovní  

a zábavné prvky, výpravy, tanec, tvoření, 
 a další zábava. 

Zpestřením bude i hra na africké DJEMBÉ bubny  
a jiné perkusí nástroje.  

 

Odevzdejte, prosím, urychleně přihlášky a platbu za tábor.
Rodiče, kteří se přihlásí do Operačního programu Zaměstnanost,  

získají slevu na jedno dítě. 

Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.
 

Úterý 3. července až neděle 8. července 
CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD ČESKÁ KANADA, 
TŘEBOŇSKO, JINDŘICHOHRADECKO   KČT  
Poslední volná místa!  E-mail:1.kctpribor@email.cz 
Středa 4. července od 17:00 h 
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ MILANA VÍCHY 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Čtvrtek 12. července od 18:00 h 
KONCERT ITALSKÉHO KLAVÍRNÍHO DUA 

CMS Vienna Soyung Yu a Josef Pukovec ml. 
Sobota 14. července od 16:00 h 
MYSLIVECKÝ LETNÍ VEČER 

Myslivecký spolek Příbor I. 
Sobota 14. července od 16:00 h 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 
TOULÁNÍ KOLEM LUŽNÉ 
Odjezd v 7:00 h od sokolovny v Příboře. 

 737 375 203 KČT Příbor 
Úterý 17. července od 15:00 h 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
Námořnické léto v knihovně pokračuje. 
Budeme vyrábět malé „námořníky“. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Sobota 28. července od 19:00 h 
II. BENÁTSKÁ NOC 
Benátská noc se koná v areálu zahrady                 
SDH Příbor. K poslechu a tanci zahraje 
skupina SPEKTURA.                        SDH Příbor 
Neděle 29. července od 13:00 h 
V. ROČNÍK PŘÍBORSKÉ LÁVKY 

Město Příbor 
Úterý 31. července až 3. srpna od 21:15 h 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 

Město Příbor, Kinematograf bratří Čadíků 
Probíhající výstava do 29. září 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně 

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

 776 725 909, 608 738 793 
VYSÍLÁNÍ LTV Příbor červenec - srpen  

každou neděli 
zprávy nebo prázdninové vysílání 
zprávy: premiéry v červenci: 1. 7., 8. 7., 22. 7. 
 premiéry v srpnu:     2. 8. a 26. 8. 
každý pátek 
stalo se před 20 lety (rok 2008 v Příboře) 
každou sobotu 
pořad z archivu města 
Změna termínu vyhrazena. www.televize-pribor.cz 
Na září připravujeme vysílání předvolebních 
besed s budoucími i současnými politiky. 
Položíme i vaše dotazy týkající se života ve 
městě Příboře.  

SMS: tel. 776 725 909, e-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út, st, čt:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
So: 9:00 – 17:00 h 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
OTEVŘENÉ CHRÁMY do 31. října 2018 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST 
So:  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 h 
Ne:  13:00 - 17:00 h 
Po celou otevírací dobu zajištěn průvodce. 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  
O PRÁZDNINÁCH 

Oddělení pro dospělé: 
Po:   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Út, čt: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pá:  8:00 – 12:00 
Oddělení pro mládež: Út:  13:00 – 17:00 h  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, st, pá: 16:00 – 21:00 h 
Dovolená v období od 23.7. do 5.8. 2018. 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Informace ohledně hodin aerobiku během 
prázdnin poskytuje p. Sattková na tel. čísle. 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Přes prázdniny ZAVŘENO! 

Otevřeno bude znovu 17. září 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Info o akcích: www.pribor.eu  
Změna programu vyhrazena! 
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Myslivecký spolek Příbor I. 
vás srdečně zve na  

 

MYSLIVECKÝ 
LETNÍ VEČER, 

  

  který se uskuteční 
  
 

 v sobotu 14. července 
 od 16:00 h  

 

na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“. 
 

K poslechu a tanci  
hraje skupina  
„REMIX“. 

 
 
 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
Pro děti připraven  

SKÁKACÍ HRAD ZDARMA.  
 

PRVNÍ CENA SRNEC 

. července

POZVÁNÍ NA KULTURU
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VÝZVA

MUZEUM V PŘÍBOŘE – VÝZVA, OBUV 
 

Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda            
v Příboře se v souvislosti s přípravou výstavy o výrobě 
filcových papučí zhotovovaných na formě (tzv. makovníků, 
brňáků, okravčáků, banďur, vazáků, masláků, kocurů ) obrací 
k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci tohoto 
fenoménu. Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví tuto obuv, 
aby ji zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní             
a dokumentační účely. Vděční budeme i za další údaje týkající 
se této obuvi. 
Velmi děkujeme za jakékoli informace o papučích, jejich 
výrobě, příhody spjaté s jejich užíváním a také jak se jim říkalo 
u Vás doma.  
 

Tel.: 556 725 191 

E-mail: pribor@muzeumnj.cz 
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. 

etnolog, vedoucí pobočky Muzea 

Novojičínska, p. o. – Muzeum 

 a pamětní síň S. Freuda v Příboře          

MUZEUM V PŘÍBOŘE – VÝZVA, PLAKÁTY 
Muzeum v Příboře se v souvislosti s potřebou rozšířit sbírkovou 
kolekci plakátů z 1. poloviny 20. století a mladší období obrací 
k veřejnosti se žádostí o pomoc. Pokud máte doma starší plakáty 
z Příbora a chtěli byste je darovat do muzea, neváhejte prosím 
kontaktovat pracovníky muzea v Příboře. Máme zájem nejen                                    
o plakáty z kulturních, společenských a hudebních akcí, ale také    
o politické plakáty či různé typy výzev, které mají vazbu na Příbor                         
a nejbližší okolí. 

Plakáty v muzeu přijímáme od května 2018. 
Děkujeme. 

Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz 
Václav Michalička, Muzeum Novojičínska, p. o. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor 
                     

PLOTY - KOVOVÝROBA 

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 

Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 
 

PLOTY NA KLÍČ 
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BETONOVÉ, KOVOVÉ 

 
VÝRÁBÍME:  

• BRÁNY A BRANKY – RŮZNÉ VÝPLNĚ 
• SVAŘOVANÉ PLOTOVÉ DÍLCE 
• ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti 
•  MŘÍŽE do oken a dveří, pevné i otevírací 

 

GARÁŽOVÁ VRATA    
• Dvoukřídlá, výklopná. Včetně montáže.

 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

HM_DANCE_TV_A3.indd   8 15/05/2018   22:00
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V sobotu 8.  června 2018 si občané 
Prchalova připomínali 220. výročí vzniku 
obce. Oslavy začaly mší svatou v  místní 
kapli Božského srdce Páně slavnostní poutní 
mší svatou obětovanou za živé i  zemřelé 
občany obce, kterou doprovodil svým zpě-
vem Příborský pěvecký kvartet. Pro ty, co 
se nedali odradit deštěm, program dále 
pokračoval na místním hřišti hudebním 
vystoupením cimbálové muziky Pramínky 
z  Kopřivnice a  vystoupením mažoretek 
ZUŠ v Příboře, které se deště nezalekly a své 
vystoupení předvedly. Přítomné pozdra-
vili místostarostka města paní Ing. Dana 
Forišková, Ph.D., a  předseda Osadního 
výboru Prchalov pan Ivo Lacný. 
Do programu byl zařazen zvláštní bod, který 
chtěl ukázat nejen, jak kráčela historie, ale jak 
kráčela historie Prchalovem. Do tohoto bodu 

se obětavě zapojili ochotníci z Prchalova 
a okolí, za což jim patří velké poděkování. 
Diváci tak měli možnost potkat pračlověka 
Janečka s paní Janečkovou z nedaleké Šipky, 
římského vojáka, který v Příboře u ohradní 
zdi farního kostela ztratil zlatou minci, 
tatarského bojovníka, který pronásledoval 
obyvatelstvo a utínal mu uši, středověkého 
rytíře Franka z Hückeswagenu, pozdějšího 
hraběte z Vriburchu neboli Příbora s chotí 
Trojslavou. Na přehlídce nemohly chybět ani 
osoby duchovního stavu – biskup Jan Očko 
z Vlašimi, který město koupil, místní pous-
tevník, který se usadil u kapličky sv. Marka, 
a piarista. Piaristé přispěli k rozkvětu vzdě-
lanosti ve městě. Rozkvět řemesel ve městě 
začal v  období renesance a  k  tomu pat-
řila samozřejmě móda obyvatel venkova 
– oblečení do práce – sekáč, kovář, mlynář, 

ale také oblečení sváteční. Nemohl chybět 
odborník na módu pan továrník Ignác Fluss 
s ukázkou klobouků a samozřejmě nemohli 
chybět manželé Freudovi, kteří bezpochyby 
na území Prchalova při svých procházkách 
také zavítali. Posledním bodem přehlídky 
byli tři odvážní muži na historických stro-
jích a v dobových oblecích z  let třicátých. 
Historickou módní přehlídku připravil pan 
Martin Trubač a fotograficky zdokumento-
vala paní Hana Konvičková. 
Příjemné odpoledne zakončila svým vystou-
pením hudební skupina Ypsilon, která hrála 
k tanci a poslechu. 

Celé odpoledne bylo možné si pochutnat 
na sladkých či masitých dobrotách a dodržo-
vat pitný režim. Děkujeme všem, kteří přišli 
i přes počáteční nepřízeň počasí, i všem obě-
tavým pořadatelům.  

OBČANÉ PRCHALOVA SI PŘIPOMNĚLI 220. VÝROČÍ OBCE
Marie Monsportová, Alena Sochová

Foto: Hana Konvičková
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