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

Dne 21. 4. 2018 se sešli na ulici Bezručově obyvatelé, radní a zastupitelé města Příbora,
aby společně vysázeli padesát dřevin. Prvotní impuls přišel v loňském roce od obyvatel této
lokality, zda by se na volném prostoru, který se zde nacházel, nedaly vysázet dřeviny, které
by zamezily hluku šířícímu se od obchvatu. Nejprve musela paní Ing. Bc. Andrea Nováková
z odboru rozvoje města zjistit, kde jsou vedeny inženýrské sítě a také o jakou lokalitu se jedná.
Bylo zjištěno, že se jedná o ornou půdu, a tudíž zde není možné provést vysázení stromů v celé
lokalitě.
Tento den 21. 4. 2018 byl vybrán
záměrně, neboť dne 22. 4. 2018
se slaví Den Země. Domnívám
se, že se tento den vydařil. Od
rána svítilo slunce, přišel i dostatečný počet obyvatel této lokality,
zástupců myslivců, dětí a práce šla
všem od ruky.
Mé díky patří všem zúčastněným a také panu Fialovi za dodání
sazenic, Technickým službám
města Příbora, které zapůjčily
lopaty a donesly dřeviny. Moc
děkuji za práci a také za přístup ke
zkrášlování našeho města.

V Local TV Příbor, 20. zprávy s premiérou 13. 5. 2018, www.televize-pribor.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

76. schůze RM v termínu dne 24. dubna 2018 projednala jednací
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout
právnické osobě Společenství vlastníků jednotek LONKA domu
č. 808 a 809 v Příboře část pozemku parc. č. 1413 ostatní plocha
– zeleň v k. ú. Příbor o výměře cca 900 m² pro účely individuální
rekreace za stanovených podmínek.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout
vlastníkům bytového domu č. p. 100 na ul. Lidické v Příboře část
pozemku parc. č. 1383/1 zahrada v k. ú. Příbor o výměře cca 200 m²
pro účely individuální rekreace za stanovených podmínek.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat
panu <anonymizováno> nemovitosti v k. ú. Klokočov u Příbora –
pozemek parc. č. 630/2 a pozemek parc. č. 632/2 – část o výměře
cca 16500 m² pro účely zemědělské prvovýroby za stanovených
podmínek.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodloužit
v souladu s ustanovením § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., v platném
znění, pachtovní vztah k nemovitostem v k. ú. Klokočov u Příbora – pozemky, popř. jejich části, parc. č. 630/3, 634, 635/2, 635/8,
651/2, 633/1 v k. ú. a 633/2 za podmínek dle stávajících nájemních
smluv, a to do 30.09.2019.
- Uložila vyhodnotit stávající nájemní a pachtovaní smlouvy k zemědělským pozemkům z hlediska výše nájemného – pachtovaného
a připravit podklady pro projednání změn smluvních podmínek
od 01.10.2019.
- Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o výpůjčce
částí pozemku parc. 571/1 v k. ú. a obci Příbor o souhrnné výměře
cca 24 m² dotčené stavbou venkovních vstupních schodišť do bytového domu č. p. 1389 a 1390, mezi vlastníkem pozemku městem
Příborem a půjčitelem právnickou osobou Společenství vlastníků
jednotek domu č. p. 1389 – 1390, Příbor.
- Program regenerace MPR pro rok 2018 – korekce rozdělení finančních prostředků - nebylo přijato usnesení.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2017.
- Schválila zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za rok 2017 ve
výši 209.115,24 Kč.
- Schválila příspěvkové organizaci Mateřské škole Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 takto:
- příděl do fondu rezervního 109.115,24 Kč,
- příděl do fondu odměn 100.000 Kč.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku za rok 2017 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2017.
- Schválila zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Příbor,
Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok
2017 ve výši 28.422,09 Kč.
- Schválila Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 takto:
- příděl do fondu rezervního 10.422,09 Kč,
- příděl do fondu odměn 18.000 Kč.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku za rok 2017 Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní
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1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
- Schválila zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Npor. Loma
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok
2017 ve výši 170.025,47 Kč.
- Schválila Základní škole Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizaci, rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření organizace za rok 2017 takto:
- příděl do fondu rezervního 170.025,47 Kč,
- příděl do fondu odměn 0 Kč.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
- Schválila zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za rok 2017 ve
výši 8.008,79 Kč.
- Schválila u příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
organizace za rok 2017 takto:
- příděl do fondu rezervního 5.008,79 Kč,
- příděl do fondu odměn 3.000,00 Kč.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku za rok 2017 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
- Schválila zlepšený výsledek hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši
123.270,78 Kč.
- Schválila LUNĚ PŘÍBOR, středisku volného času, příspěvkové
organizaci, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace
za rok 2017 takto:
- příděl do fondu rezervního 73.962,78 Kč,
- příděl do fondu odměn 49.308,00 Kč.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458 sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2017.
- Schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní
jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458 za rok 2017
ve výši 0 Kč.
- Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017 Technických služeb města Příbora, příspěvkové
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
- Schválila zlepšený výsledek hospodaření Technických služeb města
Příbora, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši 613.281,08 Kč.
- Schválila Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za
rok 2017 takto:
- příděl do fondu rezervního 463.281,08 Kč,
- příděl do fondu odměn 150.000 Kč.
- Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2017 v následujících objemech:

Příjmy v roce 2017
Výdaje v roce 2017
Financování v roce 2017

175.553.151,33 Kč
161.110.570,89 Kč
-14.442.580,44 Kč

a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni
k 31.12.2017.

- Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – města
Příbora za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 vypracovanou
Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 38, 741 01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606 a doporučila zastupitelstvu města tuto
zprávu vzít na vědomí.
- Rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
předložené prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
stavebních prací s názvem „Oprava komunikací v Příboře“ je
nabídka uchazeče fy ALPINE Bau CZ a. s. Jiráskova 613/13,
Valašské Meziříčí“.
- Schválila uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací
s názvem „Oprava komunikací v Příboře“ mezi městem Příborem
a společností „ALPINE Bau CZ a. s. Jiráskova 613/13, Valašské
Meziříčí“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 2 podkladového materiálu, za cenu 954 832,76 včetně DPH.
- Rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
předložené prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
stavebních prací s názvem „Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha je nabídka uchazeče „SEMITA – DS, s. r. o., Veřovice,
171, 742 73 Veřovice“
- Schválila uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací
s názvem „Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha“ mezi
městem Příborem a společností „SEMITA – DS, s. r. o., Veřovice,
171, 742 73 Veřovice“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu, za cenu Kč 3.092.194,14
včetně DPH.
- Schválila rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2018
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu.
- Vzala na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města
Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 2:

Příjmy

196.093,00 tis. Kč

což je beze změny oproti
schválenému rozpočtovému opatření č. 1 města Příbora na rok 2018

Výdaje

286.844,00 tis. Kč

což je beze změny oproti
schválenému rozpočtovému opatření č. 1 města Příbora na rok 2018

Financování

90.751,00 tis. Kč

což je beze změny oproti
schválenému rozpočtovému opatření č. 1 města Příbora na rok 2018

- Schválila pronájem nebytového prostoru-garáže na ulici Fučíkova
v Příboře panu <anonymizováno>, Příbor.
- Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Npor. Loma,
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace,
o vyhlášení ředitelského volna žákům školy dne 07.05.2018 z organizačních důvodů.
- Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný
majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, který je uvedený v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2018/MŠKF,
č. 2/2018/MŠKF a č. 3/2018/MŠKŠ.
- Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví
příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, v celkové pořizovací hodnotě 21.679,60 Kč a způsob
naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou likvidace
a prodeje dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech
nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2018/MŠKF, č. 2/2018/
MŠKF a č. 3/2018/MŠKŠ.
- Vzala na vědomí informaci o změnách otevírací doby a vstupného
na koupališti na rok 2018.

- Zmocnila vedoucí Městské knihovny Příbor p. Silvii Bahnerovou
k podpisu smluv o zajištění ochrany osobních údajů při automatizovaném zpracování a při správě a údržbě počítačové sítě.
- Zmocnila vedoucí Městské knihovny Příbor p. Silvii Bahnerovou
k podpisu dalších smluv o zajištění ochrany osobních údajů při
automatizovaném zpracování a budoucích smluv týkajících se
kulturních vystoupení v knihovně.
- Odsouhlasila dohodu mezi Moravskoslezským krajem se sídlem
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, střediskem Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový
Jičín a městem Příborem o neprovádění stavebních zásahů po
provedení souvislé opravy povrchu silnice III/48012 v km 0,0001.375 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
- Doporučila zastupitelstvu města přijmout závazek k zafinancování
stavby Rekonstrukce chodníku na ulici Štramberské z rozpočtu
2018, popřípadě 2019.
- Souhlasila s vyhlášením informace o průzkumu Sociologickou
agenturou SC & C, spol. s r. o., Americká 21, 120 00 Praha, v městském rozhlasu.

RADA MĚSTA PŘÍBORA JEDNALA
VE FUNKCI VALNÉ HROMADY

- Schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy
mezi ČEZ Energo, s. r. o., Karolinská 661/4, 18 600 Praha 8 – Karlín a Správou majetku města Příbor, s. r. o., Freudova 118, 742 58
Příbor (místo pro umístění KGJ a příslušenství).
- Schválila uzavření Nájemní smlouvy mezi ČEZ Energo, s. r. o.,
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín a Správou majetku
města Příbor, s. r. o., Freudova 118, 742 58 Příbor (místo pro
umístění KGJ a příslušenství).
- Schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie mezi ČEZ Energo, s. r. o., Karolinská 661/4,
186 00 Praha 8 – Karlín a Správou majetku města Příbor, s. r. o.,
Freudova 118, 742 58 Příbor (dodávka tepla z KGJ).
- Schválila uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi ČEZ
Energo, s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín a Správou
majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 74258 Příbor (dodávka
tepla z KGJ).
77. schůze RM v mimořádném termínu dne 9. května 2018
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská“.
- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Odborné
učebny ZŠ Příbor, Jičínská“.
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku na
ulici Štramberská v úseku od restaurace Terra Libera po odbočku
k řadovým garážím“ v předloženém znění.
- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
chodníku na ulici Štramberská v úseku od restaurace Terra
Libera po odbočku k řadovým garážím“ na úřední desce.
- Nevyhověla žádosti paní <anonymizováno> o bezplatný pronájem prostoru piaristické zahrady dne 20.05.2018 na konání akce
Restaurant Day.
- Doporučila zastupitelstvu města souhlasit se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Správa majetku města Příbor,
s. r. o, se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, identifikační číslo
26865327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 28696, jehož jediným společníkem je město Příbor, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož
předmět budou tvořit nemovité věci ve vlastnictví města Příbora,
které byly oceněny znaleckým posudkem č. 2570 - 02/18, vyhotoveným znalcem panem <anonymizováno> ze dne 08.01.2018.
Zpracováno dne: 18. května 2018
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INFORMACE
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ - PENÍZE ZA PÉČI O ČLENA RODINY
Irena Rozehnalová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tato dávka je zavedena na základě zákona č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
1) Komu vznikne nárok?
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě
pečuje o člena rodiny v domácím prostředí a nemůže kvůli tomu
chodit do zaměstnání, nebo vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost. Celodenní péče je spojena s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby. Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas
k poskytování dlouhodobé péče, a to konkrétní osobě.
2) O koho je potřeba pečovat?
Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž nemoc si vyžádá
hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů,
a nemocnice potvrdí, že zdravotní stav bude vyžadovat aspoň další
jednoměsíční celodenní péči.
3) Pro koho je nová dávka určena?
Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče nemůže vykonávat žádné
zaměstnání - jedná se o zaměstnance, nebo z důvodu péče nemůže osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost - jedná
se o osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnancům vznikne
nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského pojištění aspoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících.
U OSVČ je nutná účast na nemocenském pojištění minimálně po
dobu 3 měsíců.
4) O jak dlouhou dobu půjde?
Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pečující osoba po dobu
až 90 dnů. Po dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného ze strany
zaměstnavatele je návrat zaměstnance v době poskytování péče
ochráněn tak, že je garantován návrat na stejné pracovní místo.
Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď. Doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely nároku na dovolenou bude
posuzovat jako výkon práce.
5) Kdo může být pečující osoba?
Nárok na dlouhodobé ošetřovné má:
• manžel nebo registrovaný partner,
• příbuzný v přímé linii – dítě, sourozenec, rodič, prarodič, tchýně,
tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, strýc, teta,
• je-li manželem příbuzného v přímé linii, nebo manželem osoby
uvedené v předchozím bodě,
• je-li druhem nebo jinou osobou, žijící s ošetřovanou osobou ve
společné domácnosti a s ošetřovanou osobou má shodné trvalé
bydliště.
6) Komu nárok nevznikne?
Nárok na dávku dlouhodobého ošetřovného nevznikne:
• z dohody o provedení práce,
• z pojištění ze zaměstnání malého rozsahu,
• odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do
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práce nebo osobám ve výkonu zabezpečovací detence zařazeným
do práce,
• pojištěncům žákům a studentům nevznikne ze zaměstnání, které
spadá do období školních prázdnin,
• vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné služby,
• osobám pečujícím a osobám v evidenci.
7) Kolik dostanete a na jak dlouho?
Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího
základu za kalendářní den. Vypláceno může být až 90 kalendářních
dnů. Podpůrčí doba začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. dnem propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.
Tento den potvrdí příslušná nemocnice, kde k hospitalizaci došlo.
Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat na
předepsaném tiskopisu prostřednictvím zaměstnavatele. Období
začátku péče určí rozhodnutím ošetřující lékař zdravotní lůžkové
péče na žádost ošetřované osoby a ukončení péče určí a rozhodne
přímo pacientův ošetřující lékař, který potvrzení odešle na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Povinností zaměstnance
bude oznámit zaměstnavateli datum nástupu do zaměstnání. Došlo-li v průběhu trvání potřeby dlouhodobé péče k hospitalizaci
ošetřované osoby, nezakládá tato hospitalizace novou potřebu
dlouhodobé péče.
8) Kdy vznikne nárok na další dlouhodobé ošetřovné?
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout až po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy měla pečující osoba nárok na výplatu
dlouhodobého ošetřovného při téže péči.
9) Je možné při péči pobírat jinou dávku?
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství a otcovská poporodní péče
má přednost před nárokem na dlouhodobé ošetřovné. Na dávky
státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci
v hmotné nouzi nemá dlouhodobé ošetřovné vliv.
10) Bude možné se při péči střídat s někým jiným z rodiny?
V průběhu 90 dnů nároku na dlouhodobé ošetřovné bude možné
se střídat v péči bez omezení, avšak vždy pouze po celých dnech.
Nebude možné se tedy vystřídat v rámci jednoho dne.
Nová dávka - dlouhodobé ošetřovné podporuje nejen pečující osoby, ale i posiluje mezigenerační vazby v rodině a výrazně přispívá
ke kvalitě života osob, o které se rodina stará.
Kde získáte více informací:
•

u svého ošetřující lékaře

•

Okresní správa sociálního zabezpečení
Svatopluka Čecha 1697/15
741 01 Nový Jičín
ústředna: 556 769 111
elektronická adresa: posta.nj@cssz.cz

•

Městský úřad Příbor
odbor sociálních věcí
Freudova 118
742 58 Příbor
telefon: 556 455 471

MĚSTO PŘÍBOR V ROCE 2018 OPĚT ADOPTOVALO SOVU PÁLENOU
Zpracovala: Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Stejně jako ve čtyřech předcházejících letech se město Příbor letos
opět rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 6.000 Kč, a to za účelem
konkrétní podpory péče o zástupce silně ohroženého druhu - o sovu
pálenou. Je umístěna v Záchranné stanici živočichů a návštěvnickém
středisku Dům přírody Poodří v Bartošovicích na Moravě.
Záchranná stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích byla
uvedena do provozu 28. října 1983. Šlo o první zařízení tohoto charakteru v celé střední Evropě. Od roku 1992 ji vlastní a provozuje ZO
Český svaz ochránců přírody Nový Jičín. V tomto profesionálním
specializovaném zařízení se organizace zabývá druhovou ochranou
živočichů a ekologickou výchovou a osvětou. Stanice je součástí tzv.
Národní sítě záchranných stanic v ČR, která vznikla v roce 1997.
Členské stanice zajišťují péči o handicapované volně žijící živočichy

na celém území republiky. Územní působnost bartošovické stanice
zahrnuje tři kraje, je to především Moravskoslezský kraj (vyjma
území pověřených obcí Rýmařov a Bruntál), Zlínský kraj, a to území
pověřených obcemi Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem, a malou část Olomouckého kraje,
a to správní území města Hranic a Lipníku na Bečvou.
Ročně projde stanicí přibližně 1700 fyzicky, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, z toho je přibližně 80 % ptáků.
Od podzimu roku 2000 záchranná stanice v Bartošovicích provozuje samostatné centrum ekologické výchovy. Jeho aktivity byly postupně rozšířeny a v rámci střediska „Dům přírody Poodří“ můžete
navštívit řadu poutavých vnitřních a venkovních expozic s tématem
krajiny a přírody POODŘÍ. 
(zdroj: http://csopnj.cz/)

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU DOMŮ A BYTŮ“
Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

MÚ Příbor, odbor rozvoje města tímto informuje občany města
Příbora a osad Hájov a Prchalov, že v roce 2018 nebude vyhlášena
soutěž „O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů“. Tato soutěž
vznikla za účelem podpory navýšení počtu výsadeb realizovaných
a udržovaných obyvateli města. Okrasné trvalkové či letničkové
záhony u domů a truhlíkové výsadby domů a bytů takto navíc
přispějí ke zvelebení vzhledu Příbora a jeho osad.
Za doby trvání soutěže rozkvetlo v soukromých zahradách mnoho původních a nově založených záhonů, řada balkónů či oken
byla obyvateli města vyzdobena květinovými truhlíky, aniž by
všichni jejich pěstitelé využili možnosti se do soutěže přihlásit.
V průběhu jara, léta či podzimu město kvete a zelená se nejen na

plochách veřejné zeleně, ale díky pravidelné péči svých pěstitelů
také v soukromých zahradách, v oknech či balkónech rodinných
domů a bytů. Bez ohledu na dobu trvání soutěže si lidé zvelebují
okolí svého bydliště či místa svého odpočinku a relaxace tak, aby
se zde cítili příjemně a zároveň vše působilo pěkným estetickým
dojmem. A tímto se rovněž podílí na zkrášlení města samotného.
Protože původní záměr podpory soutěže je naplněn, rozhodli
jsme se v tomto roce soutěž nevyhlašovat a finanční prostředky
vynaložit na odborné ošetření vzrostlých stromů či na výsadbu
dřevin ve městě. Účastníkům všech ročníků soutěže děkujeme za
jejich zájem. Všem zahradníkům a zahrádkářům přejeme mnoho
pěstitelských úspěchů.

VÝZVA OBČANŮM – ZNEČIŠTĚNÍ BIOODPADU
Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Žádáme občany našeho města, aby do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad, větve či keře jen drobné či podrcené.
Nedávejte tam kmeny, pařezy ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť!
Také je zakázáno ukládat biodpad v igelitových pytlích, pouze v kompostovatelných.
Do hnědých nádob se nesmí dávat ani komunální odpad, ani plasty!
POKUD OPAKOVANĚ BUDE V NÁDOBĚ JINÝ ODPAD, NEŽ BIO, BUDE NÁDOBA ODEBRÁNA!!!
Nádoby musí být ve svozový den umístěny na zpevněné ploše veřejného prostranství, ne za plotem.
V opačném případě nádoby nebudou vysypány!!!
Děkujeme, že do hnědých nádob budete dávat jen bioodpad.

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU – POPLATEK ZA PSA
Mgr. Martina Ryndová, správce poplatků – Městský úřad Příbor

Připomínáme občanům města, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. Splatnost místního poplatku (28. únor 2018) u roční sazby poplatku i u první splátky čtvrtletní sazby již vypršela, přesto někteří občané své závazky nesplnili.
Upozorňujeme, že nezaplacením místního poplatku se poplatník vystavuje dalšímu navýšení poplatku spojenému s vymáháním nedoplatků.
Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Příbor, poštovní poukázkou typu A, anebo bankovním převodem na č. účtu: 19-2225801/0100. 
V případě nejasností kontaktujte finanční odbor, tel. 556 455 432.

MŮŽETE SE TĚŠIT NA STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2019
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Vážení občané, v současné době pro Vás připravujeme stolní kalendář na rok 2019. Obsah kalendáře bude vytvořen z kreseb dětí, obrázků
týkajících se tématu odpadového hospodářství, a bude prokládán fotografiemi příborské přírody. V této souvislosti budeme velmi rádi,
když se do tvorby kalendáře zapojíte i Vy a zašlete nám fotografie přírody z Příbora, a to do 30. 6. 2018 na adresu buskova@pribor-mesto.cz
(nejlépe zasílat úschovnou apod.).
S cílem propagace si město Příbor vyhrazuje právo zveřejnit fotografie v kalendáři bez nároku na odměnu. Jméno autora bude zveřejněno.
Děkujeme za spolupráci.
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PŘEDEJDĚTE SOUSEDSKÝM SPORŮM.
NECHTE SI NAPUSTIT BAZÉN RYCHLE A POHODLNĚ!
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Než omezovat sousedy, když napouštíte bazén ze sítě,
je rychlejší, efektivnější a výhodnější nechat si dovézt vodu
cisternou vodárenské společnosti
Místo zdlouhavého napouštění zahradního bazénu z vodovodní
sítě, které s sebou může přinést řadu nepříjemností, si můžou
lidé nechat dovézt vodu cisternou Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava až domů. Vodárenská společnost
v letošním roce zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku
této služby. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se
negativně okolních odběratelů. Opatrnost je na místě také
v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat
provést rozbor v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Teplé jarní počasí a blížící se léto v letošním roce uspíšilo
napouštění zahradních bazénů. V jejich množství na počet
obyvatel je Česká republika evropským lídrem. Bazénů u domů
v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny
stále přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat,
aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody, nebo předešli
problémům ve vodovodní síti? Je efektivní napouštět bazén ze sítě,
nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství
odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén
ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji.
Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických
poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí.
To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který
se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry
mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví
u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“
říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika
základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně
několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc
ve všední den.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když
si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se
nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že
nebudou nijak omezovat své sousedy – předejdou tím případným
sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich
odběratelů napustili více než sto bazénů. Nejaktivnější byli v tomto
ohledu lidé na Opavsku,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se
mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400,
kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky
a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu
v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena
za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího střediska
SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu.
V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena
do vzdálenosti deseti kilometrů 1140 korun bez DPH, s DPH (se
sníženou sazbou) je to 1311 korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén
ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované
laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je
možné například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas
inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH
nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění,
které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích
problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci
s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří
společnosti Aqualia infraestacturas inženýring Lucie Chlebková.
Kontakt:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

ČEŠTÍ STOMICI OSLAVÍ SVĚTOVÝ DEN STOMIKŮ
CYKLOJÍZDOU PŘES CELÉ ČESKO
Bronislav Tučný, předseda organizace ILCO Novojičínska, spolek stomiků

V roce 2018 oslavíme již devátý Světový den stomiků, který
bývá vyhlašován pravidelně každé tři roky a připadá na 3. říjen.
Dobrovolné sdružení stomiků České ILCO proto připravuje ve
spolupráci se společností ConvaTec cyklistickou spanilou jízdou
napříč Českem nazvanou Překonej své hranice. Jízda proběhne
od 1. do 9. června v 9 etapách. Pod heslem „Nejsme tabu, my
jsme v tahu!“ tak účastníci projedou Českem ze západočeských
Hranic přes města, kde fungují spolky stomiků – Cheb, Plzeň,
Příbram, Prahu, Havlíčkův Brod, Brno, Prostějov, Přerov, Hranice
na Moravě a cíl bude v Novém Jičíně.
„Cílem celé akce je ukázat, že hranice, které zpravidla omezují nebo
zadržují, je možné překonávat. Hranice všeho druhu jsou určitým
omezením, ale zároveň i výzvou! Stomici navzdory zdravotnímu
hendikepu nic nevzdávají a svým příkladem se snaží podpořit ty,
kteří podporu a pomoc potřebují. Protože každé překonání hranic
je motivací k něčemu novému a vede k novým začátkům,“ sdělila
Marie Ředinová, předsedkyně sdružení stomiků České ILCO.
V Česku žije asi 11 000 stomiků. Nejčastějším důvodem pro
vytvoření stomie je onkologické onemocnění střev nebo
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konečníku, proto
jsou nejpočetnější
skupinou stomiků
kolostomici (pacienti
s vývodem tlustého
střeva).
Spanilá jízda bude ve znamení devítek. V roce 2018 se totiž bude
konat 9. světový den stomiků. Trasa povede 9 kraji, a také 9 městy,
ve kterých jsou spolky stomiků – členů Českého ILCO, a to vše
za 9 dní. Cyklistický tým bude složený nejen z českých stomiků,
ale očekává se také účast stomiků z Polska, Slovenska, Rakouska,
Německa a Maďarska.
Do Nového Jičína cyklisté dorazí 9. 6. 2018 Ve stejný den se také
v tomto městě uskuteční informační akce na Masarykově náměstí
pod heslem Hovoříme otevřeně, měníme životy, na kterou
může každý, kdo se chce dozvědět více o životě se stomií, přijít.
Účastníky jednotlivých etap bude také možné podpořit při startu,
nebo po dojezdu. Více informací o připravované akci je možné
také získat na bezplatné informační lince ConvaTec 800 122 111.
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MUDr. PŘADKOVÁ Marie
 737 683 289
Úterý:
12:30 – 14:30
Čtvrtek: 7:30 – 11:30

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ

MUDr. VOZÁR František
 556 723 600
7:15 – 8:00 pouze odběry, od 8:00 vyšetření
Pondělí: 7:00 – 11:45
12:15 – 14:00
Úterý:
7:00 – 11:30
jen objednaní
12:15 – 16:00
ECHO
12:15 – 17:00
Středa: 11:30 – 11:45
Čtvrtek: 7:00 – 11:45
12:15 – 14:30
Pátek:
8:00 – 9:00
jen objednaní
9:00 – 13:00
jen objednaní

INTERNÍ AMBULANCE

MUDr. JUREČKA Mořic
 556 724 224, 721 983 983
Pondělí: 7:30 – 12:00
14:00 – 17:00
Úterý:
7:30 – 12:00
13:00 – 15:00
Středa: 7:30 – 13:00
Pátek:
7:30 – 12:00
jen objednaní

ALERGOLOGIE, PEDIATRIE,
KLINICKÁ IMUNOLOGIE

MUDr. VOZÁROVÁ Mirka
 556 723 600
Pondělí: 14:30 – 17:00 Středa: 6:30 – 11:00

KOŽNÍ AMBULANCE

MUDr. KRKOŠKOVÁ Ivana, s. r. o.
 556 722 802
Pondělí: 7:00 – 13:00
Úterý:
7:00 – 13:00
Středa:
13:00 – 18:00
Čtvrtek: 7:00 – 13:00
Pátek:
7:00 – 12:00
MUDr. KRKOŠKA Jan
Pondělí: 7:00 – 13:00
Úterý:
7:00 – 13:00
Středa:
13:00 – 18:00
Čtvrtek: 7:00 – 13:00
Pátek:
7:00 – 12:00

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Ř ehoře Vo l n é h o

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

 556 870 111

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Tento leták distribuuje informační centrum Příbor.
Tel: 556 455 444, e-mail: mic@pribor-mesto.cz
Letáček je k dispozici ZDARMA.
Poslední úprava 10. 5. 2018.

Jičínská 1524 (prodejna COOP), 
Po - pá: 7:30 – 17:30 So: 8:00 – 11:00

LÉKÁRNA Dr. MAX

Řehoře Volného 60,  556 722 801
Po - pá:
7:00 – 17:00

LÉKÁRNA APATYKA

náměstí S. Freuda 25, z ulice K. Čapky
Eva BOJKOVÁ
 731 517 292
Po, út, čt, pá: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St:
8:00 – 12:00

OČNÍ OPTIKA

Pavla JÍLKOVÁ
 605 476 837
Po, út, čt, pá: 8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
St:
8:00 – 13:00

náměstí Sigmunda Freuda 9

OČNÍ OPTIKA ZORNIČKA

Čt, pá

Nutno se předem objednat.

MUDr. ŠINDLEROVÁ Jana
 556 701 100,  603 325 087

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín
 556 705 282
Česká průmyslová pojišťovna Kopřivnice
Štefánikova 1301
 810 800 000

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Revírní bratrská pokladna Kopřivnice
Záhumenní 1161
 556 879 511
Revírní bratrská pokladna Nový Jičín
Štefánikova 826
 556 708 149
Všeobecná zdravotní pojišťovna NJ
5. května 11, NJ
 952 239 111
VZP Kopřivnice
Štefánikova 1163
 952 222 222

Varenská 5
 596 193 473
Po – pá: 18:00 – 6:00 So, ne: nepřetržitě

ZUBNÍ POHOTOVOST OSTRAVA
AREÁL NEMOCNICE FIFEJDY

K Nemocnici 76
 556 710 804
So, ne a svátky: 8:00 – 13:00

ZUBNÍ POHOTOVOST, NOVÝ JIČÍN

 556 773 471

 556 773 111
TRANSFÚZNÍ STANICE NOVÝ JIČÍN

REHABILITAČNÍ LÉKAŘ

 556 773 325
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN

K Nemocnici 76, NJ

DĚTSKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
PRVNÍ POMOCI

K Nemocnici 76, Nový Jičín
 556 711 381

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Štefánikova 1301, Kopřivnice
Dispečink  556 812 444, 556 870 211

DOPRAVNÍ SLUŽBA THERAPÓN 98

Štefánikova 1301

POLIKLINIKA KOPŘIVNICE

Policie, hasiči, lékaři 112

CENTRÁLNÍ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Záchranná služba 155

Lékaři a zdravotnická
zařízení v Příboře

Místecká 256
BAJEROVÁ Eva
 556 725 632
Nutno se objednat na telefonu: 732 752 635

REHABILITACE

Bc. KALINCOVÁ Kateřina, Místecká 1121
 556 701 100,  603 325 087
Po - čt:
7:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Pá:
7:00 – 12:00

REHACENTRUM

Řehoře Volného 408
MUDr. POLÁCH Aleš
 556 725 707
Pondělí:
7:00 – 11:00
11:00 – 12:00 PP
MUDr. Doležalová
Úterý:
7:30 – 11:00
Středa:
8:00 – 11:30 PP 13:00 - 16:00
Čtvrtek:
8:00 – 10:00
13:00 - 15:30 PP
10:00 – 11:30
MUDr. Doležalová
Pátek:
7:00 – 11:00
PP - jen preventivní prohlídky a očkování

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

 728 680 970

Tyršova 195, otevírá se po 6:35 hod.

ANTIOPÉ, s. r. o.

–
–
–
–

11:00
11:00
11:00
11:00

7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00

12:00 – 18:00

MUDr. LICHNOVSKÝ Jaromír
 556 722 926
7:00 – 12:00
13:00 – 18:00

7:00
7:00
7:00
7:00

MUDr. KLEČKOVÁ Kateřina
 556 722 829
14:00 – 18:00

7:00 – 12:00

MUDr. BOHUMÍNSKÁ Alena
 556 725 701
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

(sdružená ambulantní zařízení)

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
PRO DĚTI A DOROST

MUDr. TUČKOVÁ Soňa
 556 725 697, 724 673 150 /P – poradna
Pondělí:
11:00 – 13:00 13:30 – 15:00 P
Úterý:
13:00 – 17:00
Středa:
7:00 – 9:30
Čtvrtek:
7:00 – 9:30
Pátek:
11:00 – 13:00

DĚTSKÁ POHOTOVOST NJ

 556 773 325, 556 709 468
Pondělí:
17:00 – 22:00
Úterý:
17:00 – 22:00
Středa:
17:00 – 22:00
Čtvrtek:
17:00 – 22:00
Pátek:
17:00 – 22:00
Soboty, neděle: svátky: 8:00 – 20:00

MUDr. KUCHAŘ Pavel
 728 680 970
7:30 – 13:00
7:30 – 13:00 těhotenská poradna
12:30 – 18:00
7:30 – 13:00 těhotenská poradna
7:30 – 13:00

ZUBNÍ LÉKAŘI

GYNEKOLOGICKÁ AMBULA NCE
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Rentgen

Pondělí:
7:00 – 12:00
13:00 - 14:30
Úterý:
7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Středa:
7:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Čtvrtek:
7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Pátek:
7:00 – 12:00
MUDr. MICHNOVÁ Květoslava
 556 723 794
Pondělí:
13:00 – 14:30
Středa:
13:00 – 14:30
Pátek:
7:00 – 11:00
MUDr. NOVOBILSKÁ Michaela
 606 522 992
Pondělí:
7:30 – 12:00
13:00 – 16:30
Úterý:
7:30 – 12:00
13:00 – 15:00
Středa:
7:30 – 12:00
13:00 – 16:30
Čtvrtek:
7:30 – 13:00
Pátek:
7:00 – 12:00
MUDr. CHURAVÁ Karla
Pondělí:
13:00 – 16:30
Středa:
7:00 – 11:00
MUDr. PASTORKOVÁ Lenka
Úterý:
8:00 – 13:00
Čtvrtek:
8:00 – 13:00
MUDr. GRODZA Michal
 777 723 794
Pondělí:
7:00 – 12:00
13:00 – 14:00
Úterý:
7:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Středa:
8:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
7:00 – 13:00
Pátek:
7:00 – 12:00
MUDr. Ivana Malíková
735 513 139
7:00 – 12:00
13:00 – 17:00
7:00 – 12:00
13:00 – 17:00
7:00 – 12:00
7:00 – 13:00
7:00 – 12:00
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

STOMATOCHIRURGICKÁ
AMBULANCE

–
–
–
–

15:30
15:30
15:30
15:30

LÉČEBNÁ REHABILITACE

MUDr. MICHNA Petr
 556 723 794
Pondělí - čtvrtek:
7:00 – 11:30
Pátek:
7:00 – 11:00

 556 722 240
6:45 – 11:30
12:45
6:45 – 11:30
12:45
6:45 – 11:30
12:45
6:45 – 11:30
12:45
6:45 – 11:30

CHIRURGICKÁ AMBULANC E

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

MUDr. HANA VARECHOVÁ
MUDr. Ludvík Koubek
 556 722 860
Pondělí, úterý, středa, pátek:
7:00 – 8:00 h injekce, odběry, převazy
8:00 – 10:00 h kontroly, převazy
10:00 – 13:00 h objednaní, operace
Čtvrtek:
operační den

OČNÍ AMBULANCE

 556 723 598
MUDr. PERNICOVÁ Alena
Pondělí: 7:00 – 13:00 Čtvrtek: 7:00 – 13:00
MUDr. ŠETKOVÁ Eva
Úterý: 7:30 – 13:00
Pátek: 7:30 – 12:00

PLICNÍ M. I. O., SPOL. S R. O.

 595 171 307
rentgen od 8:00 h
7:00 – 14:00 MUDr. Škarková
7:00 – 13:00 MUDr. Velart

BRONCHOSKOPIE

Tyršova 196
 595 171 307, 776 637 882
rentgen od 8:00 h
Pondělí
7:00 – 15:00 MUDr. Skotnicová
Úterý
7:00 – 14:00 MUDr. Polášková
7:00 – 14:00 MUDr. Skotnicová
Středa
7:00 – 13:00 MUDr. Velart
8.00 – 16:00 MUDr. Polášková
7:00 – 14:00 MUDr. Skotnicová
7:00 – 13:00 MUDr. Škarková

Čtvrtek
Pátek

Čtvrtek:
Pátek:
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY STRÁŽNÍKŮ NA ZŠ JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Strážníci i v letošním roce zavítali
koncem měsíce března a začátkem měsíce
dubna do prvních a třetích tříd Základní
školy Jičínské v Příboře. Preventivní přednášky byly tradičně zaměřeny zejména na
oblast bezpečnosti silničního provozu.
Za pomoci obrázků znázorňujících dobré a špatné příklady chování byla dětem
vysvětlena základní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu na pozemních
komunikacích. V prvních třídách byla zdůrazněna zejména role
chodce, jako např. chůze po chodníku, přecházení přes přechod
pro chodce nebo správný pohyb po silnici. Žákům třetích tříd

strážníci vysvětlili základní pravidla při
jízdě na jízdním kole. Dětem byla také vysvětlena důležitost reflexního oblečení při
pohybu za snížené viditelnosti.
Pozornost strážníků však nebyla věnována
pouze dopravní výchově, ale také nebezpečným situacím, se kterými se mohou
děti setkat, např. když jsou doma samy, jak
správně volat na čísla tísňových linek, co
dělat, když najdou injekční stříkačku, když
se setkají s toulavým psem, nebo když je osloví neznámá osoba
nebo řidič vozidla. Nakonec byly děti za svou pozornost, kterou
věnovaly strážníkům, odměněny drobnými dárečky.

PŘEDNÁŠKA STRÁŽNÍKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KAMARÁD V PŘÍBOŘE
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

V měsíci dubnu a květnu strážníci přijali
pozvání a opět zavítali za dětmi do Mateřské
školy Kamarád na ulici Frenštátské v Příboře.
V průběhu 5 dnů strážníci navštívili všechna
oddělení školky a během přednášek dětem
přiblížili svou práci. Za pomoci obrázků dětem představili různé nebezpečné situace, na
které mohou během hry nebo cesty do školky
narazit. Děti hádaly, co je na obrázcích špatně,
proč a jak by situaci vyřešily ony. Připomněly si tak, že nesmí otevírat cizím lidem, hrát si se zápalkami, co
mají dělat, když zazvoní na zvonek cizí člověk, co dělat při setkání
s cizím a agresivním psem. Dětem byly také vysvětleny základy
bezpečnosti silničního provozu, přičemž důraz byl kladen na cho-

vání a pohyb dětí na pozemní komunikaci.
Jelikož bylo velmi obtížné udržet pozornost
malých posluchačů, ke konci přednášky se
mohly děti ptát, co je zajímá, mohly si prohlédnout vybavení Městské policie Příbor. Jednalo
se například o pouta, vysílačky, pomůcky na
odchyt toulavých psů, služební zbraň, obušek, výbavu na opasku strážníka a jiné. Děti
si mohly také vyzkoušet spojit se za pomocí
vysílaček se strážníky na služebně Městské policie Příbor. Pro nejmenší děti bylo přistaveno do areálu zahrady
mateřské školy služební vozidlo, které si mohly prohlédnout. Na
závěr byly děti za svoji pozornost odměněny drobnými dárečky
v podobě reflexních nálepek a pexes.

ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Strážníci i v roce 2018 budou značit jízdní kola syntetickou DNA. Značení, tak jako v předešlých letech, bude realizováno na služebně Městské policie Příbor, a to od června 2018. Zájemcům o značení bude stanoven termín, ve kterém si budou moci své jízdní kolo
nechat označit. Na tomto termínu je nutné se předem dohodnout na telefonním čísle 556 455 404 nebo osobně na služebně MP Příbor.
Bližší informace o značení jízdních kol naleznete na internetových stránkách města Příbora www.pribor.eu

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme jubilantům narozeným v červnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Jarmila Trachtulcová Ján Kuflík
Jiří Rulf
Ioan Stanciulescu
Jiřina Doležalová
Eva Koutná
Vlasta Macošková
Miroslava Malíková
Magdalena Bolková
Michal Kriška
Anna Köttová
Jozef Lukáč
Jarmila Pařízková
Stanislava Kališová
Zdenka Gilarová
Antonín Materna
Marie Pavlištíková
Jana Tichavská
Jana Dostálová
Anna Maslaňaková
Vlastimila Žurovcová
Ludmila Mičkalová
Adela Krivosudská
Karel Lojda
Alena Krejčí

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Marie Hrudičková
Ludmila Jašková
Františka Králiková
Věra Plevová
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
DĚTI NA NÁVŠTĚVĚ V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH MĚSTA PŘÍBORA
Mgr. Pavlína Nývltová, TS města Příbora

19. a 24. dubna navštívily děti ze dvou oddělení Mateřské školy Kamarád na ul. Frenštátské, v doprovodu svých učitelek, Technické služby města Příbora. Děti byly velice zvídavé a moc se zajímaly
o všechny činnosti, které technické služby ve městě provádějí.
Seznámily se s fungováním sběrného dvora, zpětným odběrem elektrozařízení a potravinářských olejů a všichni společně jsme si zopakovali zákonitosti třídění komunálních odpadů. Vzhledem k tomu,
že duben je měsíc ekologie, ve kterém slaví svátek Země, mluvili jsme i o škodách v našem životním
prostředí, které může způsobit např. odhazování odpadků do přírody, lití olejů do kanalizace apod.
Poté měly děti možnost vidět ukázku výškového dosahu ramene plošiny, se kterou se běžně provádějí
ořezy větví vysokých stromů, a hlavně opravy veřejného osvětlení. Prohlédly si celý vozový park technických služeb, včetně techniky na odhrnování sněhu, viděly nakladače, traktory, zametače a ostatní
nákladní vozidla provádějící kontejnerovou přepravu. Zajímavým zpestřením byla možnost prohlédnout si jeden z našich traktorů i uvnitř kabiny.
Děti se aktivně zajímaly o práci zaměstnanců technických služeb. Všem děkujeme za milou návštěvu.

DOPLNĚNÍ A VÝMĚNA MOBILIÁŘE VE MĚSTĚ
Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

vých částech města. Zároveň budou doplněny
nové lavičky a odpadkové koše na nová místa. Tato obnova se bude týkat zejména oblasti
sídliště Benátky. Pořízení nového mobiliáře je hrazeno z rozpočtu města a řešeno ve
spolupráci odboru investic a správy majetku
a Technických služeb města Příbora. Všichni
pevně věříme, že lavičky budou nejen praktické, ale také pohledově doplní nově opravené
chodníky na sídlišti.

S příchodem hezkého počasí se čím dál častěji
zdržujeme venku a snažíme si užít sluníčka, na které jsme se celou zimu těšili. Aby bylo trávení času
venku příjemnější a pohodlnější, budou se technické
služby v měsíci červnu zabývat umístěním nového
mobiliáře. Nový mobiliář z části nahradí starý a již
nevyhovující mobiliář a z části bude umístěn na
nové lokality ve městě. Výměna mobiliáře konkrétně spočívá v nahrazení starých betonových laviček
novými, čímž dojde k jejich sjednocení v jednotli-

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Ing. Karin Juchelková,
hřbitovnictví, prodejní akce
Lukáš Kocián, elektro
Kateřina Kollárová, koordinátor

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
obchod@tspribor.cz
elen.sladeckova@tspribor.cz
sluzby@tspribor.cz

737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
731 549 482

elektrikar@tspribor.cz
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734 687 726
737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
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SBĚR POUŽITÝCH
POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Mgr. Pavlína Nývltová, Technické služby města Příbora

Technické služby města Příbora již od února 2016 bezplatně odebírají na sběrném dvoře na ulici Štramberské č.p. 483 v Příboře (u budovy
Technických služeb města Příbora) použité potravinářské oleje ze smažení a fritování.
V roce 2017 odevzdali občané na sběrný dvůr 225 l oleje ze smažení a fritování, což je dvojnásobně více než v roce 2016, kdy bylo ve sběrném dvoře
od občanů města Příbora přijato 112 l potravinářského oleje.
Technické služby děkují občanům za to, že tento tuk nelijí do odpadního
potrubí, ale pečlivě jej shromažďují do lahví nebo sklenic a přinášejí na
sběrný dvůr. Odtud olej putuje ke zpracování a výrobě maziv.
Z vysbíraného množství je patrné, že čím dál více občanů se chová ekologicky a zvyká si i použitý potravinářský olej shromažďovat a odevzdávat
jej k dalšímu využití.
Aby mohl být olej přijat na sběrném dvoře, je důležité, aby nebyl ve velké
míře znečištěn jinými látkami, jako např. saponáty, zbytky jídel, vodou
apod.
Použitý potravinářský olej je možno donést na sběrný dvůr např. v uzavřené PET láhvi, nebo sklenici či jiné vhodné uzavíratelné nádobě.
Předání použitého oleje na sběrný dvůr je bezplatné.
Sběrný dvůr v Příboře je otevřen v těchto hodinách:
Pondělí
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Sobota
8:00 - 12:00

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Ztracený řád je název nového dobrodružného románu amerického spisovatele Steva Berryho. Hlavním hrdinou je opět bývalý
agent Cotton Malone. Tentokrát pátrá po obrovském jmění shromážděném tajným řádem Rytířů Zlatého kruhu, které by stačilo
k fi nancování plánu na zásadní změnu společenského uspořádání
Spojených států. Dávný předek Cottona Maloneho býval špionem
Konfederace a jak se zdá, životní příběh dávno zesnulého muže
představuje jediný klíč k nalezení ztraceného bohatství.
Americká spisovatelka Melodie Rose Winawerová napsala historický román Písařka ze Sieny, postavený na důkladném prozkoumání historie středověké Sieny a cestování časem. Beatrice
Trovato, mladá doktorka neurochirurgie, po nenadálém úmrtí
bratra Bena letí jako jeho jediná dědička z New Yorku do toskánské
Sieny. Ben se tam zabýval událostmi z období morové epidemie ve
14. století. V Sieně jí zanechal dům a složku s výsledky výzkumu.
Beatrice se v domě usadí a stále hlouběji se noří do jeho bádání.
Až jednoho dne narazí na deník malíře Gabriela Accorsiho, na
jehož obrazu šokovaně zahlédne vlastní tvář…
Kniha Kerry Lonsdaleyové Všechno, co jsme opustili je pokračováním osudů Aimee, se kterou se čtenáři mohli setkat v románu
Všechno, co máme. Aimee konečně našla klid. Po ztrátě svého
snoubence Jamese si dokázala vybudovat nový život a najít i novou
lásku. Ovšem po několika letech se stane přesně to, čeho se nebála
jen ona sama. James, žijící po ztrátě paměti jako spokojený malíř
v Mexiku, si vzpomněl. Na vše. Přichází do světa, který jej již

oplakal, ke vztahům, které dávno vyhasly. A k tajemstvím, která
jsou stejně smrtící jako před lety.
Thriller Dítě ohně, který napsal britský spisovatel S. K. Tremayne,
navazuje na úspěch jeho hororového thrilleru Ledové sestry. Když
si Ráchel vezme Davida, zdá se, že má vše. Stěhuje se do pěkného
domu a s novým manželem získává bohatství, lásku i milého
nevlastního syna Jamieho. Brzy se ale Jamieho chování změní.
Tvrdí, že ho pronásleduje přízrak jeho mrtvé matky. Snaží se Jamie
Rachel jen vyděsit, nebo je jeho trauma větší, než si myslela? A proč
David odmítá mluvit o tom, co se před lety stalo? Rachel se pátrá
v minulosti a její podezření roste…
Známý český spisovatel Michal Viewegh se v dvojrománu Muž
a žena vrací k tomu, co na něm jeho čtenáři oceňují nejvíce. Svůj
humorně ironický pohled na vztahy mezi muži a ženami propůjčuje
v novele Family Frost zkrachovalému restauratérovi Vincentovi.
Druhá novela Čarodějka z Křemelky si pohrává s mírně fantastickým námětem.
V posledním thrilleru Bernarda Miniera Noc se autor vrací
k oblíbeným hrdinům Martinu Servazovi a Julianu Hirtmannovi.
Norská inspektorka Kirsten vyšetřuje na ropné plošině v Severním
moři vraždu. Během prohlídky kajuty podezřelého objeví sérii fotografi í. O pár dní později už sedí v toulouské kanceláři kriminalisty
Martina Servaze, který si snímky se zájmem prohlíží. Je na nich on
sám zachycený teleobjektivem nepolapitelného sériového vraha…

ZE ŠKOL
MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY STUDENTŮ MASARYKOVA GYMNÁZIA
V BIOLOGICKÝCH SOUTĚŽÍCH
Mgr. Pavel Netušil, předseda předmětové komise biologie a vedoucí práce, Masarykovo gymnázium Příbor

Masarykovo gymnázium si
už několik let drží dobré jméno
v mnoha ohledech, mimo jiné
v úrovni výuky přírodovědných předmětů. V posledních
letech se může pochlubit úspěchy zejména v biologických
soutěžích, kde se naši studenti
v krajských kolech biologické
olympiády opakovaně umisťují v první desítce, často i na
pomyslných stupních vítězů.
Jmenovitě nutno zmínit loňský
úspěch Michala Polešovského, který v biologické olympiádě z druhého místa v krajském kole
postoupil až do kola celostátního. Na tento úspěch v biologické
olympiádě navázal letos Vojtěch Mikerásek, který v dubnu postoupil do celostátního kola dokonce z prvního místa v krajském kole.
Tím však úspěchy našich studentů zdaleka neskončily. O dva týdny
později reprezentovala naši školu v kategorii B biologické olympiády
Marie Kopecká, která se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola.

V měsíci květnu pak spanilou jízdu našich studentů završila Tereza Slavíková, která zvítězila v krajském kole středoškolské odborné
činnosti (SOČ) s prací Velikost populace kriticky ohrožené vážky
rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na rybníce Borovec
u Příbora. Takovýto úspěch je mezi studenty našeho gymnázia
v posledních 15 letech velmi ojedinělý. Podrobnosti o této práci
jsem zveřejnil v dubnovém čísle Měsíčníku.
Tereza bude obhajovat svou práci na celostátní přehlídce nejlepších
prací SOČ 15.-17. června 2018 v Olomouci. Na této přehlídce bude
reprezentovat nejen sama sebe a svou školu, ale vzhledem k charakteru své práce i město Příbor a jeho unikátní přírodu extravilánu.
Bude informovat o projednávání výsledků své práce v orgánech
města – práce byla projednána v komisi pro životní prostředí Rady
města Příbora a ve čtvrtek 17. května se o ní a jejích důsledcích
mluvilo i na zasedání zastupitelstva města. Pro potvrzení trendu
ve vývoji populace vážky rumělkové bylo během jednání zastupitelstva navrženo, aby studentka zopakovala průzkum populace i v roce
2018, tentokrát již pro město Příbor, potažmo odbory městského
úřadu zabývající se životním prostředím.
Tereze samozřejmě držíme palce a věříme, že její práce bude i na
celostátní přehlídce úspěšná!
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KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA
Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Abychom odtrhli děti alespoň na chvíli od všech možných obrazovek a displejů,
připravili jsme pro ně i letos výtvarnou soutěž „Kniha – přítel člověka“. Děti si vybraly
svou oblíbenou knihu a vytvořily její obálku. Mohly využít malby ilustrátora, ale i svou
vlastní fantazii.
Soutěže se zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku ze ZŠ Npor. Loma Příbor. V každé třídě si děti
samy vybraly šest nejhezčích prací, které pak postoupily do školního kola. Zde pak porota,
složená z pedagogických pracovníků, vybrala za každý ročník ty opravdu nejlepší práce.
Jejich autoři byli odměněni a jak jinak než pěknou knihou.
Ale ani ostatní práce nepřišly nazmar. Všechny byly vystaveny na nástěnce na chodbě,
kde si každý může vybrat, která kniha ho zaujala a kterou by si chtěl přečíst.
A jak to dopadlo?
4. ročník:
1. místo J. Mazour IV. B
2. místo K. a H. Mošťkovy IV. B
3. místo J. Veselá IV. B

3. ročník:
1. místo M. Turičíková III. A
2. místo M. Feilhauer III. B
3. místo J. Ulčák III. A

5. ročník:
1. místo V. Vlčková V. B
2. místo M. Sopuchová V. B
3. místo K. Caruk V. A

SPORTOVNĚ-BRANNÉ DOPOLEDNE
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

V pondělí 30. dubna se na naší škole, ZŠ Npor. Loma Příbor, konalo sportovně-branné
dopoledne pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Na školním hřišti bylo pro více než 100 žáků přichystáno 10 netradičních disciplín, na které byli žáci připraveni a rozděleni do soutěžících
týmů. Disciplíny byly rozmanité – např. házení pytlem sena, střelba na florbalovou branku, zatloukání hřebíků, chytání rybiček, skákání v pytli nebo štafeta. Největší ohlas a asi
největší zábavu přinesla chůze na „lyžích“ ve dvou. Do soutěží byly zapojeny celé třídy,
každý žák závodil minimálně čtyřikrát, ostatní fandili a vypadalo to, že se všichni dobře
baví. Celkovými výsledky zamíchala možnost vložit na jednu ze soutěží žolíka, který přinesl dvojnásobek bodů, a také závěrečná tajná disciplína – nanosit naběračkou co nejvíce
vody. V celém klání nakonec zvítězila třída 8. A, ale malou odměnu po příjemně stráveném dopoledni dostali všichni soutěžící.

DEN ZEMĚ 2018
Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Oslavy Dne Země na naší škole ZŠ
Npor. Loma Příbor začínají již začátkem
dubna, kdy zahajujeme přírodovědnou soutěž. Tato soutěž má tři témata,
která se každý rok obměňují, aby děti
3. – 5. tříd vystřídaly všechna. V letošním roce jsme se zabývali volně žijícími
zvířaty. Téma totiž znělo „Máme rádi
zvířata“. Soutěže se zúčastnilo téměř
70 žáků. Děti opět vytvořily na toto
téma spoustu prací, ze kterých jsme
se mohli dozvědět mnoho zajímavostí o různých živočiších světa. Všechny práce pak byly umístěny na
nástěnkách na chodbě 1. stupně.
Další částí soutěže pak byla tři kola, ve kterých měli žáci vždy týden času na zodpovězení otázek vycházejících z těchto prací. Po
vyhodnocení soutěže byli ti nejlepší odměněni drobnými cenami
a všichni, kteří v soutěži dosáhli 35 bodů, se vydali s námi za odměnu do ZOO Ostrava.
Oslavy Dne Země pokračovaly další dubnové a květnové dny, kdy se
děti rozešly za různými aktivitami. Ti nejmenší z prvních a druhých
tříd si prohlédli koně pana Michálka a zároveň vyzkoušeli, jak se na

nich jezdí. Děti třetího ročníku prožily
jeden dubnový den plněním přírodovědných úkolů a hledáním pokladu v lesíku
u Skotnice. Žáci čtvrtých tříd jeli do Bartošovic, kde se ve stanici ohrožených
živočichů dozvěděli mnoho zajímavostí
o nich, o tom, jak o ně pečovat a pomáhat jim. Čtvrťáci a páťáci si jako vždy
zasoutěžili v přírodovědné soutěži hlídek, ve které si nejen zopakovali mnoho
z učiva přírodovědy, ale použili i vědomosti, které získali mimo školu.
V posledních letech jsme se zapojili i do adopce zvířátka v ostravské zoologické zahradě. Pravidelně přispíváme na chov hulmanů
posvátných. Mladší děti sbírají starý papír, ty starší se účastní brigád v okrasné školce. Všechny peníze takto získané jsou odeslány
na účet ZOO. Jako odměnu nám ZOO poskytne volné vstupenky
pro nejaktivnější děti.
Nejúspěšnější děti ze soutěže i nejaktivnější sběrači a pracovníci se dne 14. 5. vydali na návštěvu našich chráněnců a samozřejmě
i ostatních zvířátek do ZOO. Počasí nám přálo, a tak jsme si tento
den pořádně užili.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy, Základní škola Příbor, Jičínská

Zápis do 1. tříd na naší škole se konal 20. 4. 2018. K zápisu se dostavilo 57 dětí se svými rodiči. 6 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky. Do 1. tříd ve školním roce 2018/2019 nastoupí pravděpodobně 51 žáků. ZŠ otevře dvě první třídy.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme hezký vstup do první třídy.
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DEN ZEMĚ
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská

Den Země je mezinárodní svátek, který svět
slaví už od roku 1971. Ten letošní byl konkrétně zaměřen na celosvětové znečištění celé planety plasty.
Také pro naši školu je to významný den, protože
vedeme žáky k odpovědnému chování k životnímu
prostředí. Každoročně k této příležitosti pořádáme
před školou výstavu výtvarných prací, které jsou
zhotoveny z odpadních materiálů. Už od začátku
dubna žáci ve třídách shromažďovali staré krabice, PET lahve, fólie, víčka, plata od vajíček, kelímky
a spoustu dalších, aby plánovali, co z této hromady jindy odpadu, nyní však výtvarného materiálu,

vytvořit. Během dvou týdnů vznikla spousta zajímavých prací. Ve čtvrtek a v pátek žáci postupně
instalovali své výtvory před školu, abychom mohli
na Den Země upozornit také veřejnost.
V pátek 20. 4. se shodou okolností konal také zápis do 1. třídy. Přicházející předškoláci se společně
s rodiči zastavovali u vystavených objektů, zkoumali, co představují a z čeho jsou vyrobeny. Někteří
rodiče také svým dětem vysvětlovali, proč jsou tu
výrobky vystaveny.
Výstava byla soutěžní. Na prvním stupni zvítězila
třída 1. B a na druhém stupni třída 6. A.

PULČÍNSKÉ SKÁLY S PREVENTIVNÍ TEMATIKOU
Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence, Základní škola Příbor, Jičínská

Žáci 7. - 9. ročníků postupně ve třech časově oddělených termínech
navštívili nejjižnější část Chráněné krajinné oblasti Beskyd – Národní
přírodní rezervaci Pulčín.
V průběhu dvoudenní školní akce žáci vyslechli odborný výklad
o rostlinách, geologickém podloží i historii obce Pulčín. Navíc všichni žáci přiložili ruku k dílu, pomáhali čistit část louky a sadu od klestí,
náletových dřevin a suchých jehličnanů. Odměnou za práci jim byl
vlastnoručně opečený špekáček.
Večerní program byl zajištěn formou besed s psychologickým poradcem panem Dreslerem a sociálním pedagogem panem Navrátilem.
Pan Navrátil, který je zároveň strážcem přírody v této lokalitě, poukazoval na nevhodné chování některých dospělých na horách. Říkal, že
hory jsou krásné, ale zrádné, pokud podceníte materiálové vybavení,
fyzickou kondici či počasí. Doporučil žákům vyvarovat se chyb, protože následky mohou být fatální. Informoval žáky o existenci mobilní
aplikace Horská služba, která v případě potíží přivolá pomoc a současně může poslat SMS zprávu s přesnými souřadnicemi, kde se člověk
nachází. Pan Dresler diskutoval s žáky 7. ročníků o rizicích užívání
sociálních sítí, s žáky 8. ročníků o nebezpečí sebepoškozování, s žáky

9. ročníků o zodpovědném
sexuálním chování. V průběhu besed padly dotazy,
které by ve školním prostředí mohly zaniknout, nebo
se vůbec neobjevit.
Druhý den žáci absolvovali
průvodcem vedenou „túru“
skalami. Výstup na nejvyšší
vrchol Pulčínských skal byl
náročný, ale zajímavější než
obyčejná procházka lesem nebo hraní na telefonu. Žáci se za přísného
dohledu strážce přírody nesměli ani na krok hnout ze stezky. Odměnou byl nádherný výhled do krajiny.
Počasí jsme si ve třech časově oddělených termínech naplánovat nemohli, ale pobyt v přírodě, spolu se zážitky při turistice, si odnáší každý
v sobě. O stravování se postarala místní trampská hospoda.
Za finanční podporu děkujeme městu Příboru a za organizaci výletu
panu Navrátilovi.

PROJEKTOVÝ TÝDEN 7. ROČNÍKŮ - OBJEVUJEME SVĚT 16. 4. – 20. 4. 2018
Mgr. Martina Brožová, Základní škola Příbor, Jičínská

Za sebou už mají svůj projektový týden také
žáci tříd VII. A a VII. B. Zatímco loni objevovali
starověké Řecko, letos se pustili do výpravy napříč kontinenty.
Žáci pracovali celý týden ve skupinkách, přičemž
každá skupina vyhledávala různé informace
a zajímavosti o kontinentu, který si na začátku
týdne vybrala. Bylo důležité, aby členové týmu
mezi sebou dobře spolupracovali, vždy si řádně rozdělili práci, diskutovali mezi sebou, uměli si navzájem pomoci a naslouchat si.
V rámci hodin českého jazyka si žáci připravili dramatizaci cesty

Marka Pola do Asie a v pátek ji prezentovali
v tělocvičně před spolužáky z prvního stupně,
rodiči, vedením školy a paní místostarostkou.
Úsilí našich herců se setkalo s nadšeným ohlasem přítomných diváků. Myslím, že překonat
trému z vystoupení bylo pro mnohé to nejtěžší
z celého týdne.
Některé skupiny si na závěr týdne při hodnocení
spolupráci se svými spolužáky velmi pochvalovaly, v jiných týmech
spolupráce trochu vázla, protože někteří žáci přece jen pracují raději
samostatně, ale určitě i pro ně byla práce ve skupině něčím přínosná.

ŠKOLNÍ PLES SE OPĚT VYDAŘIL
Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínské Příbor

Již potřetí zorganizoval Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Jičínské Školní ples. Ples se uskutečnil v pátek 2. 3. 2018 a jako vždy
na úvod zahrála Školní kapela pod vedením p. uč. Zbyňka Machetanze. Poté hrála až do ranních hodin jedinečná kapela Ypsilon
Jana Monsporta. Hudební bloky střídala doprovodná vystoupení.
Nejprve nám předvedla úchvatný tanec orientální tanečnice Devra a poté jsme zhlédli taneční umění tanečního páru mezinárodní
třídy Jana Tyllicha a Lenky Komínkové. Spolu s Janem Tyllichem
zatancovala rumbu i naše kolegyně p. uč. Jana Činčalová. Pro účastníky byla připravena bohatá slosovatelná hra o ceny, a tak některý

ze šťastlivců odjížděl z plesu na jízdním kole nebo si odnášel notebook, fotoaparát, kameru do auta a spoustu dalších hodnotných
cen (seznam všech cen a jejich dárců naleznete na stránkách naší
školy). Tímto děkujeme našim sponzorům a rodičům žáků za věcné a finanční dary do této hry. Poděkování patří kolektivu školní
jídelny na ul. Komenského za přípravu chutných večeří a pracovníkům cukrárny Kafíčko v podloubí za přípravu občerstvení. Také
učitelé školy byli velice nápomocni při organizaci plesu. Pořadatele
potěšila účast absolventů,a pokud si naši bývalí žáci na tento ples
najdou cestu i příště, budeme velice rádi.
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Z HISTORIE
JEŠTĚ K PŘÍBORSKÝM FARÁM
Igor Jalůvka

Odbornou problematiku z archivního i archeologického hlediska
posouvá hodně dál dr. Jana Koudelová, vynikající odbornice
Územního odborného pracoviště v Ostravě na příborské
měšťanské domy. Prostřednictvím svých článků o příborských
farách jsem ji náhodou nedávno oslovil a to bylo to nejšťastnější,
co jsem v dané věci mohl udělat. Její závěry byly pro poznání
chronologie či osudu příborských far velmi podstatné.
Dr. Koudelová mi tak laskavě poskytla kopii podrobné nálezové
zprávy k domu čp. 362 („staré fary“), ve kterém probíhal v květnu
2015 důkladný památkový průzkum.
V úvodu zprávy se konstatuje, že …na základě archivních
pramenů a provedeného dendrochronologického rozboru se
podařilo určit stáří roubené konstrukce mezi léta 1659 – 1662.
V tomto období byl dům v podstatě znovu vystavěn na základech
starší stavby, v archivních materiálech poprvé zmiňované k roku
1570.
V odstavci Nástin vývoje domu čp. 362 na základě archivních
pramenů se píše následující: Dům čp. 362 v Příboře se v literatuře
označuje jako „stará fara“, což je však omyl, neboť stará fara se
nacházela v blízkosti kostela sv. Kříže. Dokládá to například
záznam z inventáře fary z roku 1819: „K příborskému obročí
patří také tzv. stará fara, která je přistavěna ke kostelíku
sv. Kříže.“ Již děkanská matrika z roku 1764 uvádí, že fara je
příliš daleko od kostela. Z tohoto důvodu je nutné odmítnout
informaci z Moravského Kravařska, že „s kostelem dřevěnou
chodbou spojena byla dřevěná farní budova z r. 1575, jež původně
stála v č. 362. Příborská fara byla zřejmě skutečně postavena
roku 1575, což dokládá soupis obročí a desátků příborské fary
z roku 1614, kde se uvádí: „Dům neb příbytek farní vystaven
jest od kamene nákladem od ouřadu obecního míška LP 1575.“
V žádných dochovaných pramenech však není zmínka o tom, že
by tato budova stála na místě dnešního čp. 362.
V dalším textu se již sleduje podrobná chronologie koupě domu:
První zmínka o uváděném domu pochází z gruntovnice města
Příbora, kdy v kupní smlouvě datované v pátek po sv. Martinu
(17. 11.) 1570 prodal Petr Rozek svůj grunt a dům vedle Rymana
Skorovského Mikuláši Andryščinovi za 170 zlatých. - Vyplývá
z toho jednoznačný závěr, že nemůže jít o farní dům, protože
fara byla založena r. 1575, nikoli 1570.
Následuje detailní výčet majitelů během následujících desetiletí,
z nichž vybírám jednu zajímavost: Dne 17. října 1628 oznámila
radě města Mariana Vrtišková, dcera Kateřiny Strážnické
z 1. manželství a manželka Jiříka Přístupa, že nemá finance na
výstavbu shořelého domu a prodává svůj pozemek se spáleništěm
Václavu Dvorskému za 56 zlatých. Dům pravděpodobně vyhořel
při požáru města za mansfeldského útoku okolo 20. srpna 1626.
- Újma domu, o které jsem psal jako o možné během válečných
let (ve svém prvním článku o příborské faře v dubnovém čísle),
je zde tedy potvrzena.
Z hlediska našeho předmětu zájmu nyní přeskočíme 150 let
v osudu domu: Dne 21. června 1776 prodal Andris Miczka, který
„pro starost dále hospodařiti sobie netroufá“, grunt neboli chalupu
svému adoptivnímu synovi Janu Kesslerovi za 100 zlatých. Jako
výměnek si prodávající vyžádal světničku, „v které nyní kněz
bydlí“. Kněz zde zřejmě bydlel proto, že fara byla ve špatném
stavu (jak dokládají děkanské matriky z roku 1764 a 1771)
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a také byla dost daleko od farního kostela, zatímco dům Andrise
Miczky stál v jeho těsné blízkosti. Tato situace pravděpodobně
zapříčinila, že byl dům donedávna považován za starou faru.
Závěr zde nepotřebuje zvláštní komentář; pro úplnost ještě
doplním potvrzení své další domněnky z dubnového čísla
ohledně přečíslování domů na přelomu 18. a 19. století: Po
roce 1780 se začalo v Příboře s číslováním domů, přičemž dům
tehdejšího majitele Jana Kesslera získal čp. 109. Mezi léty 1798–
1812 (zřejmě v roce 1805) proběhlo další přečíslování městských
domů a dům čp. 109 na Dolním předměstí dostal čp. 362.
Ohledně problematiky zkoumaného domu čp. 362 mi
dr. Koudelová potvrdila i ve svém e-mailu, že to skutečně nebyla
žádná fara.
Nejasnost osudu domu čp. 362 (jako tzv. staré fary) je tedy
vyřešena. Ale zůstávají další nezodpovězené otázky.
Z textu uvedeného v památkovém průzkumu domu nepřímo
vyplývá, že vlastní budova fary byla v konkrétní době v Příboře
vždy jediná a že (před r. 1820) stála u kostela sv. Kříže.
Kolem roku 1776 již byla ale tak zchátralá, že kněz bydlel
dočasně ve světničce domu čp. 362, což je třeba chápat coby
náhradní, prozatímní bydlení. Máme tedy dvě v literatuře se
vyskytující „staré fary“. Jedna u kostela sv. Kříže (ač nevíme
přesně, kde), ve 2. pol. 18. století již ve špatném stavu, a druhá
pouze jako dočasné bydlení kněze v maloměšťanském domě
(Kleinbürgerhäusel) - světničce v čp. 362.
První otázka: Jestliže byla stará fara vystavena (až) r. 1575
v blízkosti kostela sv. Kříže, kde stála fara od poloviny 13. století,
jestliže mariánský kostel byl tehdy jediný a později vždy jako
hlavní? Dle chronologie příborských kostelů byl mariánský
kostel založen před r. 1251 (patrně kolem r. 1240), 2. kostel
v pořadí, pozdně gotický sv. Kříž, pochází až z r. 1516. Ale
když byl téměř po sto letech - r. 1611 - zbořen, fara (kamenná,
z r. 1575) tam zůstala (a kněz docházel do mariánského kostela
do kopce)? Situace se trochu mění k lepšímu r. 1645, kdy byl
kostel sv. Kříže opět postaven.
Z výše uvedených zápisů vyplývá, že r. 1728 rozhodně stojí
„stará fara přistavěná ke kostelu sv. Kříže“. Jedinou možnost,

proč není na Chrámkově plánu rozpoznatelná, vidím v tom, že je
zacloněna z pohledu autora kresby. Musela tedy být „přistavěna“
někde v místě dnešního kříže, tedy poblíže styku ulic Místecké
a Úzké.
Otázka druhá: Co byla honosná budova jižně od ohradní zdi
mariánského kostela (později čp. 359), zobrazená na Chrámkově
vedutě města z r. 1728, pokud to nebyla (hlavní) fara? Většina
autorů situuje faru v 16. - 17. století na „kostelní hůru“, jižně
od „velkého“ kostela.
Další záhada je, že vůbec nevíme, kdy byl onen honosný dům
z Chrámkova pohledu (čp. 359) zbourán. Roku 1728 stál,
r. 1833 již zde byly pouze jakési dřevěné hospodářské budovy.
Domnívám se ale, že r. 1776 již nestál, jinak by v něm farář
přebýval, a ne u Miczky (v čp. 362).
Je známo, že Mansfeldovi žoldnéři (jinak Dánové) při svém tažení
do Horních Uher zdevastovali 28. 8. 1626 zařízení mariánského
kostela, stříleli do obrazů, vykradli varhany, zapálili věž a se
škodolibou radostí ničili veškeré katolické symboly. Hodně
domů v centru města tehdy lehlo popelem. Jestliže ze zápisů
v gruntovnicích vyplývá, že (r. 1626) byl vypálen (Manfeldskými)
i dům čp. 362 v sousedství kostela, bylo by možné, že honosné
stavení čp. 359 jen o 2 domy dále by zůstalo nedotčeno? – Asi
sotva. Předpokládám proto, že ve své podobě - z prospektu
z r. 1728 - byl dům postaven až po r. 1626, ne-li až dlouho po
třicetileté válce. (Zbořeniště domu čp. 362 bylo ještě 10 let
po třicetileté válce - r. 1659! - prodáváno pod cenou, coby
„grunt neb raději platz ten po něm pozůstalý“.) Při pohledu na
Chrámkovo vyobrazení domu v roce 1728 nás ale zaráží jeho
spíše renezanční podoba s velkým proskleným oknem a arkýřem
s krakorci pozdně gotického stylu, což odpovídá spíše době
vzniku udávaného roku 1575, ne-li době dřívější.
MUDr. et RNDr. Mauric Remeš píše ve své strojopisné práci
Obrázky z dávných dob, že kostel sv. Kříže byl farním kostelem
přifařených okolních obcí. Naproti tomu PhDr. Michal Mocek
udává v publikaci Příbor 1251 – 1670, že „velký“ kostel byl
v 16. století jediným farním kostelem ve městě. Osobně se
domnívám, že pravdu mají oba, s tím, že sv. Kříž se mohl stát
farním kostelem přifařených obcí až v 17. století, po svém
znovupostavení r. 1645. Když kardinál Dietrichštejn povolil
zbourat r. 1611 kostel sv. Kříže, byl jako náhrada postaven r. 1622
kostelík sv. Františka, a poté co byl opět zásluhou Markéty
Knúrové kostel postaven, bylo ve městě dostatek kostelů za
účelem separátní mše. Připomínám, že od r. 1597 sloužil i kostel
sv. Valentina, i když ve své „dřevní“ podobě, což potvrzuje
i Chrámkův pohled.
Pro 2. polovinu 17. století tak předpokládám konání bohoslužeb
pro farníky z přifařených obcí (Klokočova, Skotnice, Vésky,
Mnišího, Větřkovic, Drnholce a části Závišic) v kostele sv. Kříže.
Znamenalo by to, že příborský farář by musel o nedělích, svátcích
a apoštolských dnech stihnout odsloužit mši v mariánském
kostele pro příborské měšťany a následně pak i bohoslužbu
v kostele sv. Kříže pro vesničany z uvedených vsí. Teoreticky to
tak mohlo být, pokud byl v Příboře jediný kněz a neměl žádného
pomocníka. Je ale třeba uznat, že obhospodařovat tři nebo
čtyři kostely jedním duchovním bylo bez pomoci ministrantů
vcelku náročné.
Ke všemu musela církev reagovat na nárůst německého etnika ve
2. polovině 16. století. Vyplývá to i z žádosti Příborských o kněze
znalého německého jazyka (1583). Jak se domnívá M. Mocek,
…tato situace byla spíše důsledkem jazykové situace v okolí
Příbora, kde byly většinou nebo zcela německé vsi Skotnice,
Klokočov a Véska, ale mnoho Němců žilo i ve Větřkovicích.
(Podotýkám, že když byla vesnice „německá“, znamenalo to, že
vykazovala při sčítání lidu nadpoloviční počet poddaných, kteří
se hlásili k německé obcovací řeči. Avšak je nutno mít na zřeteli,
že vsi, jež byly „německé“ v 16., 17. nebo 18. století, nemusely

být takto charakterizovány během 19. století nebo po první
světové válce. S dobou se měnil poměr národnosti poddaných,
tedy zda převažoval ve vsi živel český, anebo německý.) To
by ale podporovalo předpoklad o vykonávání bohoslužeb pro
poddané z přifařených vesnic odděleně, v německém jazyce, a to
již koncem 16. století, dost možná v kostele sv. Kříže. Biskupská
obec patrně na žádost reagovala kladně, protože od r. 1583
byl ve funkci příborského děkana Andreas Rosenhauer, i když
zapisován jako Ondřej.
Další důvod jen vychází z analytického postupu a jeho příčina
tkví v logice uvedeného textu samotného. V letech 1812 a 1819
se ještě cituje „stará fara“, která je přistavěna ke kostelu sv. Kříže.
„Stará fara“ se jí říkalo proto, že farář patrně stále prozatímně
bydlel v čp. 362, i když v městských gruntovních knihách se již
o nějakém „břemenu“ ohledně faráře nemluví. Koneckonců, od
r. 1820 stojí „nová“ fara na svém dnešním místě.
Na závěr jsem došel k určitému vysvětlení: Fara je především
úřadovna faráře, nejen jeho obydlí. Znamená to, že ona
„fara kostela sv. Kříže“ nemusela být (zvláště po r. 1645 znovuvýstavbě kostela) i obydlím příborského faráře, ale pouze
úřední místností, tedy kanceláří pro dojednávání církevních
obřadů v tomto kostele. Zde by farář domlouval konání křtin,
biřmování, sňatků a pohřbů pro obyvatele přifařených obcí.
Obydlí měl tehdy v „hlavní“ faře – ve faře mariánského kostela,
a tím byl ještě v r. 1728 patrně dům s věžičkou pod ohradní zdí
tohoto chrámu. Po požárech kostela sv. Kříže v 18. století pak
probíhaly veškeré bohoslužby v hlavním, mariánském kostele
a také fara sv. Kříže pozbyla během tohoto století svého účelu
a chátrala. Přesto ještě stála, a tak se jí začalo říkat „stará fara“.
Avšak definitivní účel i osud záhadného domu s věžičkou (jehož
zbořenina dostala někdy na přelomu 18. a 19. století přiděleno
čp. 352), včetně kardinální otázky – kdy a proč byl zbourán, by
nám na základě historických parcelních čísel mohly prozradit
pouze městské gruntovní knihy z 16. – 18. století. Ale o tom
snad až někdy v budoucnu…

OTEVŘENÉ CHRÁMY
Kostel
Narození Panny
Marie
Otevřeno:
1. 5. 2018 - 31. 10. 2018

Sobota
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Neděle

13.00 -17.00

Po celou otevírací dobu zajištěn
průvodce
www.doo.cz/otevrenechramy
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KLUBY, SPOLKY
MEMORIÁL BRUNO SOCHORA
Lenka Richterová, Kynologický klub Příbor

Jako každý rok i letos Kynologický klub
Příbor uspořádal na počest významného člena
a dlouholetého předsedy klubu Bruno Sochora
již 15. ročník závodu Memoriál Bruno Sochora.
Nejen nádherné počasí, ale také záruka kvalitních výher přispěla k dostatečnému počtu
soutěžících, kdy 9 soutěžících soutěžilo v základní ovladatelnosti (ZZO) a 8 soutěžících
ve všestranném výcviku 1. stupně (ZVV1). Tři
nejlepší soutěžící v každé kategorii si odnesli tradiční pohár a pro
svého čtyřnohého závodníka velký pytel granulí, příp. dva menší
pytle. Jako nejlepší se v kategorii ZVV1 umístil německý ovčák
Fantom From Fighter s psovodem Helenou Hudečkovou z kynologického klubu v Ostravě a v kategorii ZZO kříženec Speedy
s psovodem Terezou Novákovou z kynologického klubu v Novém
Jičíně. Zvláštní cenu obdržela Jana Kozelská z kynologického klu-

bu Staříč za vlastní obrovské nasazení, neboť
soutěžila se svými třemi psy, a Lubomír Srba
z kynologického klubu Veřovice, jehož německý
ovčák Chasan Warpego se umístil nejlépe v části
obrana kategorie ZVV1. Ale ani ostatní neodešli
s prázdnou. Soutěžící získali nejen pamlsek pro
pejska, ale hlavně zkušenost se závodem samotným. Navíc si každý mohl zpříjemnit účast na
závodech malým občerstvením. Kynologický
klub děkuje městu Příboru, SG – VET, s. r. o., Vlčovice a MVDr. Robertu Lakomému z Kopřivnice za finanční a materiální podporu,
rozhodčímu Josefu Surovcovi za posuzování závodu, figurantovi
Adamu Hudečkovi za odfigurování obran a všem účastníkům za
účast. Doufáme, že na den prožitý se svým čtyřnohým přítelem
na našem cvičišti mají všichni příjemnou vzpomínku, a věříme,
že se v dalším ročníku memoriálu opět sejdeme.

JEDEME V TOM SPOLEČNĚ 2018 – DOMOV PŘÍBOR, p. o.
Mgr. Radka Rojíčková, Domov Příbor

V letošním roce jsme se podruhé připojili
k výborné akci určené seniorům nad 65 let, kteří
trvale žijí v domovech pro seniory nebo podobných zařízeních sociálních služeb. Tento projekt
organizuje Domov ve Vrbně pod Pradědem. Pan
ředitel Mgr. Jan Vavřík má neuvěřitelně odvážného a podnikavého ducha, letos se mu podařilo
zapojit do akce 60 domovů z České i Slovenské
republiky a celkem aktivizovat 701 seniorů od
65 do 105 let. V čem je vlastně tento projekt tak
zajímavý? Jeho hlavním úkolem je aktivizovat pohybové schopnosti seniorů, probudit v nich chuť
pravidelně se hýbat, společně dosáhnout cíle a především získat
motivaci a pocit, že jsou součástí něčeho smysluplného. Letošní
trasa závodu projížděla českými a slovenskými městy a celkem
měřila 1800 km. Jezdilo se každý pracovní den od 1. 3. do 27. 4.
v předem určeném čase a výsledky se denně zapisovaly do apli-

kace, kterou skvěle vytvořili studenti informatiky
z Univerzity Palackého v Olomouci. V našem Domově se letos přihlásilo hned 6 soutěžících, 3 ženy
a 3 muži. Dámskou část týmu tvořily dámy Marie
Juříková, Jarmila Šmídová a Jaromíra Uhlářová.
Pánskou část týmu tvořili pánové Petr Pargač,
Miloš Velička, Stanislav Wank. Naši závodníci
šlapali na rotopedech, motopedech, ale i ručních
šlapadlech. Každý závodní den nás překvapovali
svou odvahou, vytrvalostí a velkou disciplínou.
Dokonce i v období, kdy se necítili zdravotně
dobře, dokázali zatnout zuby a výsledek stál letos
skutečně zato. V celkovém hodnocení se náš Domov umístil
na krásném 9. místě a ve výkonech jednotlivců se pan Miloš
Velička umístil na 5. místě. Chtěli bychom touto cestou našim
závodníkům ještě jednou pogratulovat a popřát jim zdraví,
osobní pohodu a chuť zúčastnit se i příštího ročníku.

PŘÍJEMNÉ PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Miluše Bergrová

V pátek dne 11. května 2018 uspořádala
MO ČSSD Příbor v Kulturním domě posezení s cimbálovou muzikou RADHOŠŤ
u příležitosti Svátku matek. Tato akce byla
určená všem ženám a maminkám, a že jich
v našem městě je…
Setkání zahájil starosta města pan Ing. Bohuslav Majer, který nám všem ženám
poděkoval jak za všechnu starost a péči
o své rodiny, tak i za práci pro město. Zároveň popřál pevné
zdraví a životní pohodu. Se svou krátkou zdravicí vystoupila
i Mgr. Dana Váhalová, poslankyně Parlamentu ČR za ČSSD
Nový Jičín.

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

A když zazněly první tóny cimbálu, s chutí
jsme si společně zazpívali, jelikož repertoár
se skládal z těch nejznámějších písniček
z Valašska a okolí. A při skleničce dobrého
vína byla atmosféra výborná.
Mne osobně trochu překvapila menší účast,
i když tato akce byla dostatečně prezentována dopředu. Nic ale na tom nemění fakt,
že nám ženám, členkám Klubu seniorů, kterých byla téměř dvacítka, se společná oslava velmi líbila a pozitivně nás naladila. Na závěr všechny přítomné ženy byly obdarovány krásnou růží. A nám nezbývá nic jiného, než všem členům
MO ČSSD, kteří nám zpříjemnili páteční odpoledne, poděkovat.

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ NA HÁJOVĚ
Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov

Opět nám rychle uběhl celý rok, a tak jsme se znovu pustili do
první akce letošního roku organizované pro veřejnost ve venkovních prostorech pod pergolou u Obecního domu.
První květnovou sobotu v odpoledních hodinách jsme dodrželi
tradici a uspořádali u příležitosti svátku svatého Floriána – patrona
všech hasičů - tradiční Floriánkové posezení při guláši.
Téměř vždy jsme bojovali při přípravě, nebo v průběhu této akce
s dešťovými přeháňkami, ale letos nás to zcela mimořádně minulo.
Mírný déšť s pozdějším lijákem nás totiž konečně osvěžil na Hájově
dva dny předtím - při vzpomínkovém setkání u pomníku padlých
při příležitosti 73. výročí osvobození Hájova.
Floriánkové posezení má - mimo jiné - zvláštní kouzlo v tom, že
se vaří první guláš v sezóně. Posezení navštěvují nejen členové
našeho sboru a občané obce, ale i lidé z okolních vesnic. Přišli
také rodiče s dětmi soutěžícími dopoledne na Okresním poháru Rady ve Veřovicích, kde naši mladí hasiči vybojovali krásné
2. místo. Tradičně naši akci podpořil také zakládající člen sboru
pan Ladislav Matula.
Na této akci si přítomní lidé mohou nejen pochutnat na vynikajícím hovězím guláši, chlazeném pivu, ale také si příjemně popovídat
a odreagovat se od různých starostí. Nálada panovala vskutku
výborná, a dokonce došlo na to, že si i někteří společně zazpívali
známé písničky a trochu i zatancovali.
Abychom toho někteří neměli po celém dni málo, tak jsme ještě
hned po ukončení akce s dalšími členy a členkami našeho sboru
rychle v 22:00 hodin odjížděli- celkem tři družstva - na noční

hasičskou soutěž v požárním útoku do Hukovic na jejich akci
O pohár obce Bartošovice.
A jaký byl výsledek mezi téměř čtyřiceti družstvy ve třech kategoriích? Nádherné 2. a 3. místo v kategorii 35+. Dva krásné poháry
a dva soudky s pěnivým mokem. Už z úst moderátora soutěže bylo
vidět, že organizátoři mají respekt a úctu k hájovských hasičům
vzhledem k velice úspěšným dosaženým výsledkům soutěžních
družstev. Navíc jsme svou účastí velice potěšili hájovskou rodačku Danu Kabátovou (za svobodna), která také během svého
pobytu na Hájově patřila mezi ty nejaktivnější a byla také členkou
hasičského výboru. A tak jsme kolem druhé hodiny ranní přijeli
unaveni a spokojeni zpět na Hájov.
Celá oslava svátku svatého Floriána byla zakončená v neděli 6. května dopoledne v hájovské kapli, kde se konala mše svatá za všechny
živé a zemřelé hasiče.

LUNA PŘÍBOR NA PODBESKYDSKÉ FLORBALOVÉ LIZE
Petr a David Flögelovi, trenéři

Podbeskydské florbalové ligy (PFL) ve Frýdlantu nad Ostravicí
se účastníme již 4. rokem. V PFL soutěžíme v kategorii starší žáci
a dorostenci. Letošní 11. sezóna PFL se odehrávala v pěti kolech
vždy o třech zápasech. Tato kola se odehrála od listopadu 2017 do
března 2018. Do letošních bojů se k nám připojilo 5 týmů- Frenštát
pod Radhoštěm s A a B týmem, Frýdlant nad Ostravicí s A a B
týmem a Polanka nad Odrou.
Za čtyři roky působení v Podbeskydské lize se nám dvakrát podařilo vybojovat třetí místo, jednou páté a letos se nám podařilo tuto
ligu vyhrát. Ligu jsme vyhráli s bilancí 13 výher, jednou remízou
a jednou prohrou a se závěrečným skórem 129 – 38.
První místo v tabulce nebylo jediné, co se nám podařilo získat.
Díky skvělému čtení hry a tvrdé střele Martina Monsporta jsme si
mohli přidat do sbírky i 1. místo v produktivitě se 46 góly a 31 asis-

tencemi. Dalším vynikajícím oceněním je 1. místo mezi brankáři.
Toto ocenění si plně zasloužil Matyáš Tomek, který nás svými vyrovnanými a skvělými výkony neustále držel v boji o celkové první
místo. Tomek odchytal všech 15 zápasů s průměrem 1,27 gólů na
zápas. Posledním oceněním bylo vyhlášení nejužitečnějšího hráče
z každého týmu. Toto ocenění vybírali sami trenéři z vlastních
týmů. Za Příbor byl trenéry vybrán obránce Jan Panák.
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat rodičům za podporu
na tribunách a za dopravu našich hráčů na turnaje. Dále děkujeme
našim sponzorům pánům Jaroslavu Tomkovi, Janu Monsportovi
a Josefu Doležalovi. Dále děkujeme Všem hráčům za nasazení
a skvělou sezónu a přejeme jim hodně síly a zdraví do dalších společných turnajů a do dalšího ročníku Podbeskydské florbalové ligy.
Za skvělou sezónu děkují trenéři Petr a David Flögelovi.
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CHARITNÍ DŮM SALVATOR POMÁHÁ POTŘEBNÝM LIDEM
Bc. Šárka Víchová, vedoucí Charitního domu Salvator, Krnov

V Charitním domě Salvator pomáháme uživatelům se specifickými potřebami, kteří mají vlivem svého duševního onemocnění sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Jedná se o pobytovou sociální službu zajišťovanou
Charitou Ostrava s cílem podporovat udržování a rozvoj jejich
individuálních schopností, které nevedou k prohlubování jejich
nepříznivé situace. Kapacita domova se zvláštním režimem je
36 uživatelů, poskytuje sociální službu nepřetržitě 24 hodin
denně. Domov poskytuje ubytování, stravování, duchovní služby,
vzdělávací a aktivizační činnosti, pečovatelské a ošetřovatelské
služby, pomoc při prosazování práv a zájmu klienta, hospicové
služby klientům v posledním stádiu života, možnost přechodného ubytování pro uživatele s duševním onemocněním, kteří
nemohou být sami v domácnosti.
Cílem služby v Charitním domě Salvator Krnov je připravit
takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatele,
aby mohl dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. Tým
pracovníků v charitním domě vytváří podmínky pro individuální
zajišťování fyzických potřeb všech uživatelů. Snažíme se o zachovávání a zvyšování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů
s ohledem na jejich věk a závažnost onemocnění. Důležitou
součástí služby je zachování uživatele ve vztahu s jeho rodinou,
ať to jsou návštěvy v domově, nebo pobyty v rodině. Jedním
z pilířů poskytované sociální služby, který napomáhá zkvalitnit život uživatelů s duševním onemocněním, patří odpočinek
a volnočasové aktivity. Plánovaný průběh dne slouží a udává
uživatelům jasný časový program, který napomáhá uživateli
v orientaci a umožňuje mu kvalitně trávit čas.

Zaměstnanci Charitního domu Salvator plánují a realizují programy a aktivity pro uživatele služby tak, aby mohli prožívat svůj
život co nejkvalitněji. Mezi příklady aktivizačních činností pro
klienty služby patří kvízy, sportovní a herní turnaje, maškarní
bály, pantomima, batikování triček, společné vaření nebo pečení,
valentýnském posezení, promítání filmů dle výběru uživatelů,
společné zpívání nebo písničky na přání. Každý měsíc se uži-

vatelé služby mohou účastnit mše svaté. V kulturní oblasti jsou
připravovány koncerty, v poslední době např. hudební skupina
A-Trio, ženský sbor Legato, dětský soubor Hlubčánek nebo
seskupení duchovní hudby Collegium musicum vocale.
Součástí domu je rozsáhlá zahrada s ohništěm, lavičkami, altánkem, skalkami, které slouží k odpočinku, procházkám a k aktivitám, jako jsou posezení u ohně s opékáním špekáčků, smažením
vaječiny nebo přípravou kotlíkového guláše. Klienti služby se
mohou účastnit sportovních činností, jako je soutěžní šestiboj,
turnaje v basketbalu, košíkové, fotbalu, kuželek, petangue nebo
střelby ze vzduchovky. Nově jsou na zahradě vysazeny ovocné
stromky, keře a vybudovány dva mobilní záhonky pro pěstování
jahod a bylinek.
Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie
v Krnově, jehož dobrovolníci pro naše klienty připravují pravidelnou „Kavárničku u Jarušky“, ale i různé besedy, na nichž se
dozvědí spoustu zajímavostí.
V rámci poskytované služby podporujeme uživatele při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a životem
v regionu, nabízíme a zprostředkováváme možnost využívání
běžných služeb v Krnově. Naším cílem je podpořit uživatele
tak, aby podle svých potřeb v co nejvyšší míře využívali odborné lékaře, obchody, poštovní úřad, restaurace, kino, divadlo,
knihovnu, církevní organizace, kadeřníky, pedikúru, krytý bazén,
koupaliště apod.
Sociální služba má od roku 2017 díky dotační podpoře z Moravskoslezského kraje a darů firem k dispozici 9místné auto, díky
němuž se velmi zlepšila dostupnost okolí.
K plánovaným aktivitám určeným také pro veřejnost patří
v červnu výstava fotografií z celorepublikové charitní soutěže
Můj svět a 11. ročník akce „Zahrada“, která se bude konat 23. 6.
2018 od 15:00 hod., kde všechny srdečně zveme.
Charita Ostrava provozuje službu v Charitním domě Salvator
Krnov s finanční podporou statutárního města Ostravy a města
Příbora.

MAMINKY SLAVILY SVŮJ SVÁTEK V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH
Ivana Žárská, za Městskou organizaci KDU-ČSL Příbor i za město Příbor

V sobotu 12. 5. odpoledne patřily piaristické zahrady maminkám, babičkám a všem, kteří přišli oslavit svátek matek.
Tuto oslavu uspořádala městská organizace KDU-ČSL spolu
s městem Příborem. Co všechno jsme měli možnost zhlédnout?
Kouzelné taneční vystoupení „Tučňáčků“ – dětí z Mateřské školy
Pionýrů Příbor pod vedením sympatické paní učitelky Lucky.
Dále pak přednes básní a zpěv písniček dětí členů a příznivců
KDU-ČSL Příbor, a to od malých dětí, mladých dám a pánů
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přes recitály dospěláků, starší generace. Tito všichni spolu s příborským žesťovým kvintetem, který provázel svými líbivými
skladbami celé odpolední vystoupení, oslovili srdce maminek,
babiček a všech přítomných. Slovem provázel předseda KDU-ČSL Příbor pan Stanislav Štefek, který také zajistil pitný režim
– víno, nealko a perníčky. Krásnou atmosféru pak znásobily žluté
růže, které dostaly všechny přítomné dámy. Co dodat? Děkuji
všem, kteří se podíleli na této pěkné akci.

ZE SPORTU
MĚSTA PŘÍBOR A NOVÝ JIČÍN HOSTILA NÁRODNÍ FINÁLE
V MINIBASKETBALU. VYHRÁLA OSTRAVA.
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Sportovní haly v Příboře a Novém Jičíně hostily
na přelomu dubna a května Národní finále v minibasketbalu chlapců věkové kategorie U12. Tato vrcholná akce se do
Příbora vrátila znovu po čtyřech letech. Po třech dnech urputných
bojů se z titulu mistrů České republiky pro sezónu 2017/2018 radovali basketbalisté NH Flames Ostrava. Kluci pořadatelského BK Příbor
skončili na 5. příčce.
„Jak se říká konec dobrý, všechno dobré. Je perfektní skončit turnaj vítězstvím. Pro mě osobně není páté místo v žádném případě zklamáním, spíš naopak. Týmy se maximálně vyrovnaly a z první osmičky
mohl pomýšlet na medaili snad každý,“ uvedl trenér Torola Basket
Teamu Příbor a organizátor turnaje Robert Bukovjan.
Jeho tým vstupoval do turnaje jako obhájce loňských stříbrných medailí z Pardubic a boje v základní skupině zahájil vítězstvím nad baskeťáky z Josefova 49:30. „Ještě tentýž den jsme se utkali s Nymburkem.
Výborně odehraný první poločas tentokrát nebyl klíčem k úspěchu.
Soupeř náš náskok ve druhém poločase postupně smazal, a nakonec
vydřel vítězství o deset bodů 66:55,“ popsal Robert Bukovjan.
Konečné druhé místo ve skupině znamenalo, že v sobotu dopoledne se
příborští kluci utkali ve čtvrtfinále s Tygry z Českých Budějovic. A klíč
k úspěchu nenašli. „Ještě šestnáct vteřin před koncem jsme vedli o bod
a měli jsme míč v držení. V nešťastném závěru jsme ale inkasovali dva
body a prohráli tak o jediný bod 53:54. Tohle byla velká škoda a šance
znovu po roce si zahrát o medaile byla pryč,“ přiblížil Robert Bukovjan.
Velké zklamání ale domácí basketbalisté v utkání ve skupině o 5. až
8. místo hodili za hlavu a nejprve v Novém Jičíně porazili Klatovy
68:49 a následně v boji o konečné 5. místo i Jihlavu 62:58.
Národní finále ovládli ve finálové bitvě s Pardubicemi kluci z NH Flames Ostrava. „Zdaleka jsme nepatřili mezi horké aspiranty na medaile. Po těžkých bojích ve skupině jsme si uvědomili, že nemusíme utkání
vybojovat jen tolik potřebným nasazením, ale že i umíme hrát skvělý
basketbal, který nás pak také přivedl k mistrovskému titulu,“ uvedl
kouč Ostravy Marek Stuchlý. „Velké poděkování patří pořadatelům
perfektně zvládnutého turnaje,“ dodal Stuchlý.
Autor myšlenky znovu přivést do Příbora nejlepších dvanáct týmů
republiky Robert Bukovjan byl s úrovní turnaje spokojený. „Skvělá
a vyrovnaná konkurence, ve které je páté místo úspěchem. Společně
s týmem z Ostravy a Opavy jsme přinesli i nemalou porci bodů do
koeficientu pro severní Moravu pro příští rok,“ uvedl Robert Bukovjan.
„Moc chci poděkovat skvělým fanouškům a dále pak všem lidem, kteří
se podíleli na perfektní organizaci celé akce ať už v Příboře, nebo v Novém Jičíně,“ dodal Robert Bukovjan.

Výsledky týmu BK Příbor U12
Základní skupina: Příbor - Sokol Josefov 49:30, - BA Nymburk 56:66
Čtvrtfinále:
Příbor - BSK Tigers České Budějovice
53:54
O umístění:
Příbor - Klatovy
68:49
O 5. místo:
Příbor - BC Vysočina
62:58
Ostatní výsledky
Čtvrtfinále: Nymburk - Opava 60:55, BK Synthesia Pardubice - BC
Vysočina 68:53, BK NH Flames Ostrava - BK Klatovy 58:55.
Semifinále: Nymburk - Pardubice 55:62, České Budějovice - NH Flames Ostrava 41:69
Finále: Pardubice - NH Flames Ostrava
35:51
O 3. místo: Nymburk - České Budějovice
47:75
O 5. místo: Vysočina - Příbor
58:62
O 7. místo: Opava - Klatovy
46:55
O 9. místo: Sokol Pražský - Ústí nad Labem
65:70
O 11. místo: Josefov - Olomouc
65:67

V Local TV Příbor 20. zpravodajství s premiérou 13. 5. 2018,
www.televize-pribor.cz

Sportovní hala Masarykova gymnázia v Příboře byla všechny tři dny
turnaje plná k prasknutí.

V souboji o 5. místo porazil TBT Příbor soupeře z Vysočiny.

Trenér Robert Bukovjan byl s výkony svých svěřenců velmi spokojený.

Tým chlapců Torola Basket Team Příbor U12 obsadil v Národním finále
5. příčku.
Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
PRVOMÁJOVÝ KONCERT
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Tradiční prvomájový koncert se konal i v letošním roce 1. 5. 2018
od 10:00 hodin v městském parku. To, že se jedná o tradiční akci, dokazuje fakt, že letošní prvomájový koncert byl s pořadovým číslem 44.
K poslechu hrál Dechový orchestr mladých Příbor pod taktovkou
Ivo Lacného za doprovodu tanečních vystoupení mažoretek všech
věkových kategorií pod vedením Světlany Ivasivy.
Koncert trvající hodinu a půl nadchl všechny přítomné, zazněly skladby
starší, ale i úplně nové.
V Local TV Příbor, 20. zprávy s premiérou 13. 5. 2018,
www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

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

PÁTEK 1. 6. 2018
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S EKOKOMEM
Město Příbor, Technické služby města Příbora společně s EKOKOMEM pořádají oslavu svátku Mezinárodního dne dětí na náměstí
S. Freuda od 9:30 h. do 13:30 h. Děti se mohou těšit na soutěže,
skákací hrad, maxi domino, maxi puzzle, stánek Tondy Obala,
koloběžky, šlapací motokáry z popelnic a mnoho dalšího. Rovněž
bude probíhat v rámci této akce sběr kol pro Afriku a použitých
baterií. Jsou srdečně zvány všechny školky, školy a maminky na
mateřské dovolené se svými ratolestmi.
NEDĚLE 3. 6. 2018
DEN DĚTÍ A RODINY
Srdečně Vás zveme na den plný zábavy, her a soutěží do městského
parku v Příboře od 10 hodin.
Představí se děti zájmových kroužků Luny SVČ Příbor. Připravena
budou soutěžní stanoviště, malování na obličej, skákací hrad aj.
Dopoledne se budou prezentovat poskytovatelé sociálních služeb
v Příboře, dětské zastupitelstvo, městská policie. Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Příbor předvede své hasičské auto. Program
ve zvířátkovém duchu bude velmi pestrý a bude pokračovat i odpoledne.
Ve 14 hod. vystoupí vokální skupina Yellow Sisters a jejich Zvěřinec.
Děti, které přijdou v masce zvířátka, budou odměněny.
V rámci akce bude probíhat od 13 hod. vyhlášení vítězů výtvarné
soutěže MŮJ SEN.
Celou akci ukončí v 16 hod. hudební koncert Pavla Callty.
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Z městského parku můžete odskočit do Kulturního domu, kde
pro vás bude připravena další zajímavá akce.
NEDĚLE 3. 6. 2018
DANCE FREUD 2018 od 10 hod.
Den dětí a rodiny ozvláštní další program, a to v Kulturním domě.
Po mnoha letech obnovujeme v Kulturním domě taneční soutěž
a doufáme, že se tato akce stane tradiční.
UKAŽ! CO JSI ZAČ? Takto zní hlavní slogan této taneční pohárové soutěže amatérských skupin. Přijďte se podívat na soutěžní
klání ve street dance, show dance, disko dance a dalších.
Po soutěži proběhne 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 Angeles na začátku 70. let.
V breakdance se pořádají soutěže (tzn. battle). Soutěží buď jednotlivci, nebo skupiny (crew) o více členech. Battle se dělí na většinou
3-4 kola (rounds), po které má každý tanečník svůj vstup. Každé
kolo trvá maximálně minutu, po kterou se tanečník snaží zaujmout svým stylem a předvést ty nejlepší a nejoriginálnější prvky
spojené do uceleného celku. Breakdance doprovází neoddělitelná
hip-hopová hudba a funky hudba, která je často vhodně mixovaná
tak, že se během battle vystřídá několik motivů, na které mohou
tanečníci reagovat a přizpůsobit podle nich taneční styl. Soutěžící
se navzájem nedostávají do přímého kontaktu (po skončení vystoupení jednoho následuje kreace dalšího a tanečník, který není
na řadě, zůstává na kraji taneční plochy), avšak samotný taneční

styl každého z nich občas vykazuje provokující gesta směrem
k oponentovi.
Tyto taneční soutěže nejsou často k vidění a nyní máte možnost
tuto soutěž navštívit v Příboře. Přijďte zažít neopakovatelnou
atmosféru do Kulturního domu. Jste srdečně zváni. Vstupné 50 Kč.
PÁTEK – NEDĚLE 8.-10. 6. 2018
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Celorepubliková akce, do které se jako v minulých letech zapojí
i město Příbor.
V pátek 8. 6. od 18 hod. bude probíhat v zahradách piaristického kláštera koncert Beaty Bocek v doprovodu švédského
multiinstrumentalisty Christoffera Strandha.
Těšínskou písničkářku Beatu Bocek ovlivnily životní příběhy, objevování vlastních hodnot, pocitů, ale i cestování a místa, kde žila.
Na kontě má celkem pět alb, to předposlední „Ja tutaj mieszkam“
(Indies Scope, 2012) bylo nominováno na hudební cenu Anděl
v kategorii world music. Beata Bocek představí své sólo skladby,
ale také ji doprovodí švédský multiinstrumentalista Christoffer
Strandh. Společně zahrají písně z nejnovější desky „O Tobje“.
Všestranná muzikantka Beata Bocek hraje na akordeon, kytaru,
ukulele, koncovku, ale především zpívá tak, že máte pocit, jako
by v jejím hlase žilo jakési velké přírodní mystérium. Její písničky
jsou opravdové, melodické, ze života a o životě.
V sobotu 9. 6. od 8 do 12 hod. budou v městském parku probíhat FARMÁŘSKÉ TRHY. Od 10 hod. trhy oživí vystoupení
dixielandové kapely Stanley‘s Dixie Street Band. K poslechu
zahrají pohodový jazz a vytvoří tak stylovou hudební kulisu. Vystupují v klasickém retro dixie oblečení s buřinkami „à la 20. léta“.
Na neděli 10. 6. od 14 do 16 hod. je přichystáno pro Příbor zvláštní využití zahrady piaristického kláštera, a to v podobě módní
přehlídky. Na své si přijdou dámy i pánové, vstupy budou proloženy hudebními vystoupeními „Skupiny sólistů z 1. ročníků“ a „Seminaristek“ z Masarykova gymnázia Příbor pod vedením Blanky
Hrubé. Speciálním hostem přehlídky bude módní návrhářka Lada
Vyvialová, držitelka mezinárodních ocenění Selection by Patrizia
Gucci, Gentleman´s Essentials by MINI, Elle, výtvarník sezóny.
V případě deštivého počasí se koncert a módní přehlídky přesouvají do refektáře piaristického kláštera.

lených metel pro dospělé přes řeku Lubinu. Za bezpečnost dětí
zodpovídají rodiče. Vstup volný.
Na této akci děti mohou získat připínáček v rámci soutěže „Plackování“.
PÁTEK 29. 6. 2018
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Město Příbor zve nejen školáky do městského parku na Vítání
prázdnin aneb Škola končí- zábava začíná…
Od 13 hod. bude připraven zábavný program – mobilní překážka
Mercedes-Benz - minirampa, workshopy, soutěže, půjčení sportovních pomůcek, zábavné atrakce.
Akce vyvrcholí v 16 hod. vystoupením zpěvačky Terezy Kerndlové.
PÁTEK 29. 6. 2018
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRISTÝNY VEČEŘOVÉ
Od 18 hod. se v Kulturním domě uskuteční vernisáž výstavy Kristýny Večeřové. Výstava grafických kombinovaných technik monotypů, suchých jehel a koláží s názvem Tak to vidím já inspirovaná
tématy všedního dne, prostředím a lidmi, se kterými se autorka
často setkává. Výstavu zahájí dramaturg České televize pan Jaromír Šlosar, hudebně doprovodí svou vlastní tvorbou Vladan
Večeřa a Michal Rucký.
PŘIPRAVUJEME:

4. 7. 2018:
29. 7. 2018:
31. 7.- 3. 8. 2018:
4. 8. 2018:

Výstava Fotoklubu Příbor, radnice
V. ročník příborské lávky, koupaliště Příbor
Kinematograf bratří Čadíků, městský park
Revivalový minifestival, městský park

Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního
domu Příbor v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo
on-line na http://kulturnidum.pribor.eu.
Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně zveme,
dobře si vyberte a dobře se bavte!

PÁTEK 15. 6. 2018
YOUTUBE SHOW
Páteční odpoledne od 16 hod. bude v Kulturním domě patřit youtuberům: DenisTV, Mína, David Mrázek, PJay a Ňákej McCitron.
Vstupné 100 Kč.
PÁTEK 22. 6. 2018
2. LETNÍ HUDEBNÍ PODVEČER
V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH
Od 19 hod. se můžete zaposlouchat do známých spirituálů v provedení Komorního pěveckého kvarteta a do dixielandových, ragtimových a populárních melodií v podání Příborského žesťového
kvinteta.
SOBOTA 23. 6. 2018
MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE, SVATOJÁNSKÉ OHNĚ
A METÁNÍ METEL
Velmi navštěvovaná a oblíbená akce, kterou pořádá Myslivecké
sdružení Příbor-Hájov ve spolupráci s městem Příborem, začne
ve 14 hod. v parku na nábřeží Rudoarmějců. Od 16 hod. budou
připraveny ve spolupráci s Lunou, SVČ Příbor soutěže a hry pro
děti, od 18 hod. k tanci a poslechu zahraje skupina Čeladenka.
Vatry se rozhoří ve 21 hod., poté bude následovat házení zapá-
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KULTURNÍ PROGRAM – ČERVEN
Pátek 1. června od 9:30 h
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S EKOKOMEM

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

Sobota 2. června od 9:00 h
OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
Sobota 2. června od 13:00 h
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN

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

Město Příbor, Ekokom a TS města Příbora, p. o.
Ricco Příbor

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.

Město Příbor

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

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

Lidická 50 – piaristický klášter

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.

Po: 13:00 – 15:00 h Út, čt: 13:00 – 17:00 h

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Pátek 22. června od 19:00 h
II. LETNÍ HUDEBNÍ PODVEČER
V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH
Pátek 22. června od 17:00 h
SVATOJÁNEK 2018

Město Příbor

Út, st, čt:
Sobota:
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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
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00
Oddělení pro mládež:

13:00 – 15:00 h
14:00 – 18:00 h

Městská knihovna Příbor  556 725 037

FIT CENTRUM PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, st, pá:
Út, čt:

9:00 – 12:00

13:00 – 21:00 h
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
16:00 h
20:00 h
20:00 h
18:45 h
20:00 h
20:00 h

Út:
St:
Čt:

Bodyball, Overball - Draha
Rodiče s dětmi Draha, Terka
Bodystyling - Terka
Porte de brass - Terka
Kruhový trénink - Terka
Bodyball, overball - Draha
Aerobic, body workaut - Terka

FB: Tereza Sattková,  724 963 164

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

8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
9:00 – 17:00 h

SAUNA PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, čt:
Út, pá:
St, so:

15:00 – 21:00 h
15:00 – 21:00 h
15:00 – 21:00 h

muži
ženy
společná

 739 805 227

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

POZVÁNÍ NA KULTURU
Občanské sdružení Klokočov vás všechny zve na tradiční

2. 6. 2018 od 13:00h, které proběhne na
klokočovském hřišti - ulice Osvobození

N 49°38.96625', E 18°9.26543'

za hlasité podpory diváků dřevorubeckou pilou břichatkou.(novinka)

DYNAMICKÁ ukázka Sboru
dobrovolných HASIČŮ Příbor
s prohlídkou techniky, po celý den

nám bude hrát živá hudba.
Gulášek, palačinky, párek v rohlíku nebo opékaný na ohni.
----------------------------------------------------------------------------------

Jelikož 1. 6. je Dnem dětí, v první části hřiště proběhne oslava dětí
formou zábavy a her ! ! ! (cca do 16:30h.). Nachystána jich bude spousta,
a to také formou soutěží s odměnami, diplomy,
přetahování lanem, skákací hrad.
Vstupné je zcela dobrovolné.
Na nádherně prožitý den zve
vaše naše sdružení.

WWW.KLOKOCOV.COM

vh_freuddance_poster_A5_v.pdf
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Město Příbor vás zve

3 . 6. 2018 | 10:00 hod.
Kulturní dům Příbor

UKAŽ !

CO JSI ZAČ ?
C

M

Y

Pohárová soutěž amatérských skupin
Dance Freud 2018

CM

MY

CY

CMY

K

+

Vstupné
50 Kč
Od 17:00 hod.

B-BOY
2 on 2

Price Money

5000 CZK
STREET DANCE | SHOW DANCE
DISKO DANCE | ORIGINÁLNÍ a další

Partneři a sponzoři:
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OSADNÍ VÝBOR
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

den
obce
PRCHALOV
1798 - 2018
který se uskuteční při
příležitosti výročí 220 let
od založení obce

9. ČERVNA
NA MÍSTNÍM
VÝLETIŠTI
14:00 MŠE SVATÁ •15:00
ZAHÁJENÍ PROGRAMU NA
HŘIŠTI• CIMBÁLOVÁ
MUZIKA PRAMÍNKY •
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA •
VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
ZUŠ PŘÍBOR • 19:00
KAPELA YPSILON

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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Občanské sdružení Klokočov zve sportovce na klání

o klokočovský putovní pohár
ve VOLEJBALE

7. ročník

Klokočov cup 2018
V sobotu 16. 6. 2018 na klokočovském hřišti
ul. Osvobození, Příbor

Podmínka účasti:
 jedná se o turnaj smíšených družstev, tzn. minimálně 2 ženy v družstvu,
 turnaj je určen pro rekreační, neregistrované hráče,
 startovné 300 Kč.

V případě deštivého počasí se turnaj odehraje
v tělocvičnách ZŠ Npor. Loma, Školní 1510, Příbor
Začátek turnaje v 9.00 hod.
Herní systém bude určen podle počtu přihlášených družstev.
Podávejte prosím závazné přihlášky nejpozději do 14. 6.
e-mail: l.pustejovsky@seznam.cz
Občerstvení zajištěno
Na Vás, hezké počasí a příjemný sportovní zážitek zve klokočovské sdružení.
WWW.KLOKOCOV.COM

Město Příbor Vás zve na

2. Letní hudební podvečer
v piaristických zahradách,
který se uskuteční
v pátek 22. 6. 2018 v 19:00 hod.
Na programu zazní známé spirituály
v provedení Komorního pěveckého
kvarteta a dixielandové, ragtimové
a populární melodie v podání
Příborského žesťového kvinteta.

Všichni jste srdečně zváni a věříme, že se Vám koncert
bude líbit a strávíme pohodový páteční podvečer.
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LUNA PŘÍBOR
Vás zve v pátek 22. 6.
od 17:00 hodin

2018

na

Start u Mexického splavu – směr Orinoko.
Navštivte kouzelný pohádkový les
s královnou podsvětí, vodními vílami, druidy,
babkou kořenářkou a čarodějnicemi.
Na konci cesty Vás čeká Svatojánek a jeho
poklad.
Startovné: 10 Kč/dítě.
Možnost opékání vlastních špekáčků.
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE ZA PĚKNÉHO POČASÍ.

S kočárkem, na kole, koloběžce nebo jiných kolečkách, pojďte s námi na
5. ročník

Příborského SokolŠlapu, rekreační cykloturistické akce.

Tato akce je pořádaná v rámci oslav 125 let založení Sokola v Příboře.
Zahájení oslav je v 15 hod. Atrakce pro děti. Od 19 hod. hraje skupina KIWI.

23. června 2018

Start: 9 – 11 h v areálu sokolovny Příbor
Cíl: do 17:30 hod. Slosovatelné startovné 40,- Kč.
Každý účastník obdrží poukázku na stravu v hodnotě 20,- Kč + dárek.
Občerstvení: pivo, guláš, vegetariánský boršč a další laskominy.
Trasy: Orinoko 5 km, Borovec 9 / 14 km, Brušperk 32 km, Starý Jičín 45 km,
Ondřejník 50 km, Velký Javorník 45 km, Lysá hora 100 km.

Od 15:00 h se bavíme ve stylu country. Vstupné pro veřejnost volné.
Možnost přespání na žíněnkách ve vlastním spacáku. Akce je pořádána pod záštitou města Příbora.
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125 LET TJ SOKOL - ZVEME VÁS NA OSLAVY
Mgr. Vlastimil Sedláček, Karel Erle, TJ Sokol Příbor

Oslavy 125 let založení Tělocvičné jednoty Sokola v Příboře se
blíží, proto bychom chtěli i touto cestou pozvat širokou veřejnost,
aby s námi naše výročí oslavila. Pro děti bude mimo skákací hrad
připravena spousta atrakcí, pro dospělé pak posezení při hudbě
v country stylu od patnácté hodiny a po devatenácté hodině si
můžeme zatančit při hudbě skupiny KIWI. Vstup na všechny tyto
akce je volný.
Konání oslav je stanoveno na 23. června 2018 od 15 hodin.
Úvodem nám dovolte představit vám historii Sokola v Příboře.
Rovněž chceme nastínit, jak budou oslavy probíhat, co všechno
chystáme, vždyť naše jednota je druhá nejstarší v rámci Sokolské
Župy Beskydské Jana Čapka.
Z HISTORIE
Sokolská myšlenka se v našem městě dostala k životu dne
19. června 1892, kdy svolal Alois
Jansa přípravnou schůzi pro založení tělocvičné jednoty. Na
6. srpna 1893 byla svolána ustavující schůze, která se konala v restauraci Mexiko za přítomnosti
200 osob. Starostou Sokola byl
zvolen JUDr. Hubert Slezák. Cvičilo se v sále městského pivovaru,
kde měla jednota svou spolkovou
místnost. V roce 1895 výbor vystoupil s myšlenkou postavit tě- Foto archiv TJ Sokol
locvičnu. TJ Sokol začala šetřit
a sbírat dobrovolné příspěvky u svých členů na vybudování vlastního přístřešku. Velkou část peněz věnoval na stavbu divadelní
soubor a zisk byl i z kulturně-společenských akcí. Dne 7. a 8. září
1919 byla slavnostně sokolovna otevřena za účasti delegátů ČOS.
Sokolovna však brzy nestačila. Proto výbor rozhodl o její další
přestavbě a přístavbě. Stavba byla dokončena v r. 1933. V tomto
roce také proběhly v TJ oslavy 40. výročí založení.
Okupace život v naší jednotě zastavila, mnoho členů naší jednoty
bylo uvězněno, majetek zabaven. Po válce netrvalo dlouho a činnost naší jednoty byla znovu po XI. všesokolském sletu přerušena.
Na znovuzrození jsme čekali až do 20. června 1991.

SOUČASNOST - OSLAVY
V rámci letošních oslav již proběhly a probíhají některé sportovní
akce, např. okresní bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise nebo
kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR v deskových hrách. V plném
proudu je nohejbalová Sokolliga Příbor pro hráče z Příbora a okolí
za účasti sedmi tříčlenných družstev.
V den oslav 23. 6. 2018 se bude konat již pátý ročník Příborského SokolŠlapu, jehož motto je: „Pojďte s námi na kole
s kočárkem, koloběžce a jiných kolečkách na rekreační cykloturistickou akci, Příborský SokolŠlap“ Prezentace je od 9:00
do 11:00 hodin. Připraveny jsou trasy pro nejmenší, pro rodiny
s dětmi, pro zdatnější i nejzdatnější. Startovné je 40 Kč, z něhož
každý obdrží poukázku v hodnotě 20 Kč na občerstvení a bude
zařazen do slosovatelného startovného. V průběhu oslav si můžete
zakoupit občerstvení všeho druhu
od tekutin po kotlíkový guláš (první porce v 13 hod.), grilované maso,
koláče, nebude chybět naše specialita - vegetariánský boršč. V rámci
oslav proběhnou také ukázky z činnosti některých našich oddílů, které
pracují hlavně s dětmi, jako např.
parkour, breakdance, stolní tenis
a deskové hry. Od osmnácté hodiny
zahraje hudební skupina Líbací robot (písničky pro děti), potom nás
ovlaží hudební skupina Zdendalele
band. Na dvacátou hodinu máme
domluveno vystoupení skupiny
orientálních tanců THARA D. C.
z Kopřivnice, která po vítězství na přeboru Moravskoslezského
kraje postoupila na celostátní soutěž. Bavit se budeme do druhé
hodiny ranní. Držte nám palce, ať vyjde počasí.
Když nebudete zrovna vědět, kam na výlet, přijďte se podívat
do rodiště Sigmunda Freuda, těšíme se na Vás.
A jaké akce, konané v rámci oslav, nás ještě v letošním roce čekají:
Mikulášský turnaj v ringu – 1. prosince a Memoriál Milana Strakoše ve stolním tenise neregistrovaných – 8. prosince.
Závěrem chceme poděkovat našim sponzorům: Alliance Laundry
CE s.r.o. Příbor, městu Příboru, CykloArt Kopřivnice, ELKOL
Příbor, Alpisport Příbor, propaGPrint.
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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

LUNA PŘÍBOR, SVČ
LT HADINKA 2018

pro děti od 7 do 18 let

8.-14.7. (I. varianta),
14.-20.7. (II. varianta) 8.-20.7. (III. varianta)
,

hry, sportování, soutěžení, zábava, turistika,
táboření
Cena:

I. + II. varianta 2 550 Kč, 2 450 Kč, sleva pro sourozence/jednotlivec, III. varianta 4 650 Kč,

sleva pro sourozence 4 450 Kč/jednotlivec
Informace a přihlášky:

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

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 pro školní děti

Termín: po 9. 7. - pá 13. 7. 2018
Provoz je možno zajistit od 6:00 do 16:30 hodin.
Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál,
jídelna, zahrada, ping-pong, ohniště, trampolíny, BAZÉN,
slackline a další.

Cena zahrnuje – 3x denně stravu, pojištění, práci personálu
Rodiče, milé děti, letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu,
kde Vás čeká pestrý program - hry, soutěže, sportovní
a zábavné prvky, tajuplné výpravy a výlety, tanec, tvoření,
MAXI bubliny a další zábava.
Zpestřením bude hra na africké DJEMBÉ bubny
a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.

Přihlášky a úhrada tábora do 18. 6. 2018
Rodiče, kteří se přihlásí do Operačního programu Zaměstnanost,
získají slevu na jedno dítě.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
IČO: 25 39 05 62
email: info@bavklubpribor.cz
Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

Zahájení:

KURZ TANCE
neděle 6. 9. 2018

v 16:45 h, v Kulturním domě Příbor

V ceně kurzu: 10 lekcí á 3 h = 30 h – vyučovacích (16:45-19:00)

6 h - závěrečný ples - kolona
v sobotu 24. 11. 2018, celkem: 36 h
Přihlášky a zálohu nutno odevzdat do 30. 6. 2018.

Do našeho kurzu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie.

Výuku vede zkušený taneční mistr – pan Zbyněk Rečka, který připravoval
taneční páry k soutěžnímu tanci, mnohé k mezinárodní taneční třídě M.
Rodičům zajistíme hlídání dětí s pestrým programem
v blízkém BAV klubu.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz

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

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

Termín:

po

9. 7. - pá 13. 7. 2018

Ubytování: ve stanech v areálu BAV klubu, k dispozici budova s hernou,
sálem, jídelnou, zahrada, ping-pong, ohniště, trampolíny, BAZÉN, slackline.

Cena zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pojištění, práci personálu
Pro rodiče, přihlášené do Operačního programu Zaměstnanost, sleva na první dítě.
Vážení rodiče, milé děti i letos pořádáme stanový tábor v BAV klubu, kde bude pestrý
program - hry, soutěže, sportovní a zábavné prvky, MAXI bubliny, tajuplné výpravy
a výlety, tanec, tvoření, noční stezka odvahy a další zábava. Dalším zpestřením bude hra
na africké DJEMBÉ bubny a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.

Přihlášky a úhrada tábora do 18. 6. 2018.

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

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.

Přihlášky a úhrada tábora do 30. 6. 2018
Rodiče, kteří se přihlásí do Operačního programu Zaměstnanost,
získají slevu na jedno dítě.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.
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INZERCE

Otevřeli jsme
pro Vás novou
lékárnu Dr.Max
v Příboře
Jičínská 1524 (COOP)
Otevírací doba
pondělí–pátek
sobota

7.30–17.30
8.00–11.00

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na
lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo
pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná
oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.
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Jedna výplata
nestačí?
Rozšiřte náš tým obchodních zástupců
a dostávejte výplatu každý týden!
Hlavní i vedlejší činnost.

www.provident.cz/oz

844 744 644
18038_PF_naborove_materialy_A4.indd 1

14.02.18 17:23
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PIARISTICKÉ ZAHRADY OŽILY SRAZEM ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Piaristické zahrady jindy sloužící k odpočinku a rozjímání se v pondělí 30. 4. 2018 od
16:00 hodin proměnily v místo srazu čarodějnic a čarodějů. A že jich bylo…
Doslova zástupy čarodějnických bytostí si přišly do zahrad zasoutěžit. Za splnění čarodějnických soutěžních zastavení děti čekala sladká odměna. Navíc - každý, kdo přišel
v masce, také dostal malinkou pozornost.
Nechybělo i velmi oblíbené zastavení - malování na obličej, na kterém paní Kateřina
Bukovjanová z Luny Příbor, střediska volného času, dětem vyčarovala na obličeje nádherné strašidlácké výtvory.
A co by to byl za sraz čarodějnic, kdyby u toho nebyly tanečky. Hudba hrála, někdo tančil,
jiný se bavil s přáteli, nebo obdivoval krásy rozkvetlé zahrady. Příští rok zase na viděnou….
Chcete vidět, jak čarodějnický rej v zahradách vypadal?
Podívejte se na Local TV Příbor, 19. zprávy s premiérou 6. 5. 2018, www.televize-pribor.cz

Foto: Alena Pončová
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