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DUBEN 2018
OTEVŘENÍ ZAHRADY
PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA
Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V neděli 1. dubna se po dlouhém zimním spánku opět otevřou brány piaristické
zahrady.
Piaristická zahrada bude veřejnosti přístupná denně, v měsících duben a říjen od
9 hod. do 19 hod., květen až září od 9 hod.
do 21 hod. Listopad až březen je zahrada

uzavřena. Aby zahrada zůstala stále krásná, je
do ní zakázáno mimo jiné vstupovat se psem
(netýká se psů asistenčních), jezdit na kole,
koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích. Věříme, že návštěvníci budou zahradu
využívat, jako v minulém roce, k relaxaci
i zábavě.

Foto: Stanislava Slováková

www.pribor.eu

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

73. schůze RM v termínu dne 27. února 2018 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2017 za
Technické služby města Příbora, příspěvkovou organizaci.
- Schválila záměr obnovy mobiliáře na sídlišti Benátky pro rok
2018.
- Vzala na vědomí plán strojového čištění komunikací v Příboře
pro rok 2018.
- Vzala na vědomí informace týkající se záměru nákupu komunálního vozidla pro Technické služby města Příbora, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu Intenzifikace svozu odpadů ve městě Příbor.
- Odsouhlasila zpracování investičního záměru prověřujícího možnost výstavby manipulační plochy na parc. č. 2922/1
v k. ú. Příbor.
- Schválila harmonogramy svozu objemného a biologicky rozložitelného odpadu v roce 2018.
- Rozhodla schválit bezplatné poskytnutí čtenářských průkazů
rodičům u příležitosti Vítání občánků jako součást projektu
Bookstart po dobu trvání projektu.
- Vzala na vědomí informace o výsledku revize sloupů veřejného osvětlení provedené v roce 2018.
- Vzala na vědomí technický stav mostů a lávek na území města
Příbora.
- Vzala na vědomí informace o stavu akce „Rekonstrukce domu
č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“.
- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 216/2017 mezi
městem Příborem a společností NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce
domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy s navýšením ceny díla o 682.702,55 Kč
bez DPH.
- Schválila dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 216/2017 mezi
městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce
domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ v předloženém znění.
- Schválila dohodu o narovnání mezi městem Příborem
a společností NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13,
741 01 Nový Jičín, v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo
č. 216/2017 na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na
ulici Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy.
- Vzala na vědomí informaci o stavu přípravy prodeje nemovitostí v ploše Z 43 určených k výstavbě rodinných domů.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit jako základ prodejní ceny nemovitostí částku odvozenou ze všech vynaložených nákladů na přípravu lokality, která po zaokrouhlení činí
1.000 Kč/m2. K této částce bude připočtena DPH v zákonné
výši.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit jako způsob prodeje
nemovitostí /veřejné nabídkové řízení formou podání nabídek v uzavřených obálkách/veřejné licitační řízení/losem/ při
stanovení fixní kupní ceny.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení předmětu prodeje nemovitostí na právo stavby dle § 1240 zákona
č. 89/2012 Sb. a samotný pozemek, v poměru 9 : 1 z konečné
kupní ceny.
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- Doporučila zastupitelstvu města zadat zpracování Regulativu
stanovující podmínky pro realizaci staveb v území Z 43.
- Doporučila zastupitelstvu města zadat zpracování Pravidel
pro prodej nemovitostí v ploše Z 43 - Lokalita Za školou
Npor. Loma, se zapracováním postupů a kalkulací vycházejících z usnesení 73/29/2, 73/29/3, 73/29/4 a 73/29/5.
- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem
„Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“.
- Uložila vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bezbariérová Základní škola Npor.
Loma v Příboře“.
- Ustanovila hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku „Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“ ve složení Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, Naděžda Střelková, Mgr. Ján
Drtil, člen Rady města Příbora MUDr. Mořic Jurečka .
- Jmenovala náhradníky za členy hodnoticí komise pro veřejnou
zakázku „Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“:
Ing. Ivan Viskupič, Ing. Radoslav Römer, Ing. Romana Šašinková, DiS., Mgr. Alena Urbanová, člen Rady města Příbora Valentin Putala.
- Rozhodla vyhlásit v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele/
ky příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského, Příbor,
ul. Komenského č. p. 458 dle předložených podmínek.
- V souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení odvolala paní
Olgu Skřivánkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové
organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458 k datu 31.07.2018.
- Uložila zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Školní
jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458.
- Schválila smlouvu o krátkodobém pronájmu budovy č. p. 1520
(Kotelna Lomená) v Příboře mezi městem Příborem a Správou
majetku města Příbor, s. r. o., v předloženém znění.
- Vzala na vědomí návrh RO č. 1 rozpočtu města Příbora na rok
2018 v následujících objemech:
Příjmy

196 093,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtu města Příbora na rok 2018
o 2 501,00 tis. Kč

Výdaje

286 844,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtu města Příbora na rok 2018
o 49 966,00 tis. Kč

Financování

90 751,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtu města Příbora na rok 2018
o 47 465,00 tis. Kč

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu RO
č. 1 rozpočtu města Příbora na rok 2018.
- Schválila organizaci UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek–
Místek, IČ: 64120252, z rozpočtu města Příbora, paragrafu
4349, finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu psychorehabilitačních aktivit.
- Schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle
předloženého návrhu mezi městem Příborem a UNII ROSKA

– reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek–Místek, IČ: 64120252.
- Schválila Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež,
se sídlem Mořkov, Za Sušárnou 391, IČ: 27019195, z rozpočtu
města, paragrafu 4349, finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu X. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
- Schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle
předloženého návrhu mezi městem Příborem a Fondem pro
opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Mořkov,
Za Sušárnou 391, IČ: 27019195.
- Schválila uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města – 2. výzva“ – část 1, ve výši Kč 14.000 Kč mezi městem
Příborem a Moravskoslezským krajem v předloženém znění,
a to v návaznosti na „Smlouvu o spolupráci při registraci projektu - Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ uzavřenou
dne 12.07.2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 18.01.2018.
- Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – ze dne 30.09.2013
– smlouvě o zabezpečení sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Příbor – pořadové číslo
smlouvy – město Příbor 367/2013/ORM (tříděný odpad) mezi
městem Příborem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v předloženém znění.
- Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – ze dne 30.09.2013
– smlouvě o zabezpečení sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Příbor – pořadové číslo
smlouvy – město Příbor 395/2013/ORM (směsný odpad) mezi
městem Příbor a společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. v předloženém znění.
- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace U Tatry 1483
– 1485“ v předloženém znění.
- Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace
U Tatry 1483 - 1485“ na úřední desce.
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy radnice v Příboře – 1. ETAPA obnova fasády“.
- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy radnice – 1. ETAPA obnova fasády“.
- Schválila pojistnou smlouvu k úrazovému pojištění předškolních
dětí ve středisku volného času LUNA, p. o., Příbor mezi městem
Příborem a Allianz pojišťovnou, a. s., v předloženém znění.
- Souhlasila s prominutím poplatku za pronájem stánků na farmářských trzích konaných v Příboře v roce 2018.
74. schůze RM v termínu dne 13. března 2018 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Souhlasila s umístěním výrobny „Kogenerační jednotky Tedom Quanto D600 o jmenovitém výkonu 600 kWe a tepelném výkonu 688 kWt vč. příslušenství, akumulace, vyvedení
tepla a elektřiny“ v budově č. p.1520, která je součástí parc.
č. 283/24, v k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor zapsaná na
LV č. 10001 u katastrálního pracoviště Nový Jičín.
- Souhlas se uděluje společností ČEZ Energo, s. r. o. , se sídlem
Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, Karlín, IČ: 29060109. Tento
souhlas slouží jako podklad pro stanovisko k připojení výrobny k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s.
- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční
podpory na činnost a provoz pro rok 2018 žadatelům veřejnou
finanční podporu na činnost a provoz následovně:

P. Č. NÁZEV ŽADATELE
Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Příbor
Český svaz včelařů, z.s., základní
2
organizace Příbor
3
Fotoklub Příbor
4
Horolezecký oddíl Příbor z.s.
5
KČT Příbor
6
Klub seniorů města Příbora, z.s.
7
Myslivecký spolek Příbor-Hájov
8
Myslivecký spolek Příbor I.
9
Občanské sdružení Klokočov z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
10
Prchalov
11 SKDG Příbor z.s.
Společnost přátel dechového orchestru
12
Příbor
13 Spolek hudebníků Příbor
14 Spolek volejbal Příbor
15 Svaz letců Příbor
Celkem

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA (v Kč)

1

23 000
20 000
16 000
15 000
15 000
22 000
25 000
21 000
14 000
21 000
3 000
bude projednáno dne
21.03.2018 na ZM
20 000
18 000
20 000
253 000

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční
podpory - grantu pro rok 2018 žadatelům veřejnou finanční
podporu – granty následovně:
SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA
(v Kč)

NÁZEV
ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

1

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

X. bubenická párty

8 000

2

Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace
Příbor

Uspořádání včelařského dne
v Příboře

4 000

Účast na tanečních soutěžích
s mezinárodní účastí v roce 2018

3 000

Zahrady v tanci - taneční večer
s výukou tanců v piaristických
zahradách

5 000

LDance City Camp - příměstský
taneční tábor v Příboře

4 000

Výjezd na Lysou horu

3 000

Janáčkovy chodníčky

2 000

VI. ročník oblastního turnaje
„Gypri Scabble Tournament“

5 000

XV. Memoriál Bruno Sochora

4 000

Mikulášské závody

2 000

Myslivecký reprezentační ples
na Hájově pro veřejnost

5 000

Myslivecké letní odpoledne, svatojánské ohně a metání metel

6 000

13

Masopust

2 000

14

Dětský karneval

2 000

Kácení máje s programem pro
děti

2 000

Volejbalový turnaj

2 000

Krmáš

2 000

Klima se mění a my s ním - cyklus 4 seminářů

5 000

P.Č.

3
4

Bc. Jan Tyllich,
DiS.

5
6
7
8
9
10
11
12

15
16

KČT Příbor
Masarykovo
gymnázium,
Příbor, p.o.
MSK kynologický svaz ZO
20403, kynologický klub Příbor
Myslivecký
spolek Příbor Hájov

Občanské sdružení Klokočov
z.s.

17
18

Pro-Bio Svaz
ekologických
zemědělců, regionální centrum
Moravská brána
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P.Č.

NÁZEV
ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA
(v Kč)

19

Velikonoční rukodělný jarmark
a Restaurant Day

20

Den pro ženy

2 000

Společná výstava příborských
podnikatelů

1 000

Vánoční rukodělný jarmark
a Restaurant Day

2 000

Pouťový koncert swingového
orchestru

9 000

Podzimní koncert swingového
orchestru

10 000

1. společenský ples

3 000

2. společenský ples

2 000

Letní večer

4 000

21

Sdílená kancelář
CC Příbor, s.r.o.

22
23
24
25
26
27

Sdružení hudebníků Příbor
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Hájov

3 000

28

SKDG Příbor
z.s.

Uspořádání turnaje pro veřejnost - Moravia Tour a Grand
Prix v roce 2018

2 000

29

Spolek rodičů
a přátel školy při
Základní škole
Příbor Jičínské

Školní ples

4 000

Příborský SokolŠlap - rekreační cykloturistická akce

6 000

Oslavy 125 let Sokola Příbor

9 000

Mikulášský turnaj v ringu
o putovní pohár Sokola Příbor

3 000

Memoriál Milana Strakoše ve
stolním tenise

3 000

Společenský kulturně sportovní večer TJ Příbor

3 000

30
31
32

Tělocvičná
jednota Sokol
Příbor

33
34

Tělovýchovná
jednota Příbor

CELKEM:

132 000

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční
podpory na materiálně technickou základnu pro rok 2018 žadatelům veřejnou finanční podporu na materiálně technickou
základnu následovně:
P. Č.
1

NÁZEV ŽADATELE

SCHVÁLENÁ ČÁSTKA
(v Kč)

Junák - český skaut, středisko
Příbor, z.s.

CELKEM

41 000
41 000

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční
podpory na prevenci kriminality pro rok 2018 žadatelům
veřejnou finanční podporu na prevenci kriminality následovně:
SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA
(v Kč)

NÁZEV
ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

1

MASARYKOVO
GYMNÁZIUM,
PŘÍBOR

Je fajn, když to funguje …

9 000

2

SH ČMS
- SDH HÁJOV

Víkendový pobyt pro mladé
hasiče

17 500

3

TJ SOKOL
PŘÍBOR

Okresní bodovací turnaj
mládeže ve stolním tenise

2 900

4

ZŠ PŘÍBOR,
JIČÍNSKÁ 486

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

27 000

Pulčínské skály s preventivní
tematikou

30 000

P. Č.

CELKEM:
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86 400

- Rozhodla přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční
podpory na sociální služby pro rok 2018 žadatelům veřejnou
finanční podporu na sociální služby následovně:
Poř.
č.

NÁZEV ŽADATELE

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (Domov pro seniory, identifikátor
sociální služby: 4573702)
Domov Příbor, příspěvková organiza2
ce (Domov pro seniory, identifikátor
sociální služby: 1559512)
Charita Ostrava (Domov se zvláštním
3
režimem, identifikátor sociální služby:
9564778)
Renarkon, o.p.s. (Terenní program na
4
Novojičínsku, identifikátor sociální
služby: 2150312)
Slezská diakonie (EDEN Nový Jičín,
5
denní stacionář, identifikátor sociální
služby: 1437997)
Slezská diakonie (Poradna rané péče
6
MATANA, identifikátor sociální služby: 8788535)
Slezská diakonie (RÚT Nový Jičín,
7
sociální rehabilitace, identifikátor
sociální služby: 7109698)
Středisko sociálních služeb města
8
Kopřivnice, p.o. (Denní stacionář, identifikátor sociální služby: 3502677)
CELKEM
1

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA (v Kč)
7 000
40 000
15 000
25 000
5 000
15 000
5 000
5 000
117 000

- Nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2178/46 k. ú. Příbor panu anonymizováno dle
jeho žádosti ze dne 24.11.2017.
- Souhlasila s uzavřením smlouvy o provedení stavby hlavního
domovního vedení v budově č. p. 118 na pozemku parc. č. 112,
v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi stavebníkem
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín
a odběratelem městem Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace.
- Vzala na vědomí doručené nabídky na odkup nemovitostí na
ul. Masarykově v Příboře – objekt č. p. 586 a pozemky parc.
č. 3146/1, 3147/1, k.ú. Příbor.
- Uložila vyžádat si doplňující informace k podaným žádostem o odkup nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře –
objekt č.p. 586 a pozemky parc. č. 3146/1,3147/1 a 3148/4,
k.ú. Příbor, dokládající splnění všech podmínek stanovených pro prodej těchto nemovitostí zastupitelstvem města
dne 14.12.2017, usnesením č. 26/06/5/1
- Za účelem doplnění požadovaných informací (vypracování
znaleckého posudku na cenu a projednání v komisi životního
prostředí) bod stažen z programu jednání. /Prodej pozemků
k. ú. Klokočov u Příbora – anonymizováno/.
- Neschválila výjimku z ceníku krátkodobého pronájmu Kulturního domu Příbor pro Martinu Roberts spočívající v 50% slevě pro pronájem prostor Kulturního domu Příbor pro cvičení
jógy pro veřejnost.
- Schválila prodloužení konání kulturní akce Oslavy 125 let
založení TJ Sokol Příbor pořádané TJ Sokol Příbor v areálu TJ Sokol Příbor od 23.06.2018 od 19 hod. do 24.06.2018
do 02:00 hod.
- Rozhodla pronajmout nebytový prostor na náměstí Sigmunda
Freuda č.p. 9 v Příboře paní Ing. Kateřině Filákové za účelem
provozování obchodu s textilem.
- Souhlasila v souladu s ustanovením § 2230 zákona
č. 89/2012 Sb., v platném znění, s prodloužením práva užívání

části pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, obci
Příbor, v rozsahu 4,7 m2 pro paní anonymizováno za podmínek
dle nájemní smlouvy č. j. 79/2017/NS/ISM ze dne 13.03.2017
a to do 31.12.2018.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města vypůjčit právnické osobě Společenství vlastníků jednotek domu
č. p. 1389-1390, Příbor dvě části pozemku parc. č. 571/1
v k. ú. a obci Příbor, každou o výměře cca 12 m2, dotčené
stavbou venkovního vstupního schodiště, za podmínek:
- výpůjčka bude sjednána smluvně na dobu trvání stavby
- za údržbu a opravy stavby zodpovídá vlastník stavby
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat
nemovitost – pozemek parc. č. 708/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 182 m2 v k. ú. a obci Příbor za stanovených
podmínek.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních
prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
v členění dle předloženého materiálu.
- Schválila přesun částky ve výši 49.000,- Kč z výdajové části
rozpočtu města Příbora roku 2018, § 3635 Územní plánování a projekční práce, položka „Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na § 3639 Komunální služby, územní rozvoj,
položka „Manipulační plocha TS“, na zpracování projektové
dokumentace manipulační plochy pro potřeby Technických
služeb města Příbora, p. o., umístěné na části pozemku parc.
č. 2922/1 v k. ú. Příbor.
- Vzala na vědomí informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace.
- Schválila zapracovat do konečného návrhu RO č. 1 tyto změny:
- na § 6171 – činnost místní správy – OISM, stavební úpravy
radnice – PD + I. etapa zapracovala částku 1 200 tis. Kč
- položku rezerva v rozpočtu snížila o částku 1 200 tis. Kč
- Doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu
města Příbora na rok 2018 v členění a finančních částkách dle
předloženého a výše přijatým usnesením 74/26/1 upraveného
materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 1.
- Doporučila ZM vzít na vědomí celkové objemy upraveného
rozpočtu města Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření
č. 1:
Příjmy

196 093,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtu města Příbora na rok 2018
o 2 501,00 tis. Kč

Výdaje

286 844,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtu města Příbora na rok 2018
o 49 966,00 tis. Kč

90 751,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválenému
rozpočtu města Příbora na rok 2018
o 47 465,00 tis. Kč

Financování

- Doporučila zastupitelstvu města schválit podobu funkčního
a provozního rozložení ploch areálu městského koupaliště.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit zadání projektové
dokumentace ve dvou etapách a to:
ETAPA I. - Prostor nové odstavné plochy pro vozidla s návazností na nové umístění vstupu pro pěší a oplocení areálu
koupaliště.
ETAPA II. - Nové upořádání areálu městského koupaliště
s doplněním vodních atraktantů.
- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1
do nájmu občanům na období od 01.04.2018 do 30.09.2018.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní
smlouvy, v předloženém znění, pro odkoupení nemovitostí –
pozemku parc. č. 1394, jehož součástí je budova č. p. 54 a pozemku parc. č. 1395/1, od Pavla a Aleny Grodzových.
- Schválila Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 706-59003-17
o pojištění majetku a odpovědnosti, kterým se připojistí knižní fond v Městské knihovně Příbor mezi městem Příborem
a Českou pojišťovnou, a. s., v předloženém znění.
- Nevyhověla žádosti o propachtování pozemků parc. č. 638/5,
638/4, 634, 633/1, 633/2 a 633/3 v k. ú. Klokočov u Příbora
panu anonymizováno, dle jeho žádosti ze dne 08.06.2017 doplněné dne 14.07.2017.
- Rozhodla dle ust. čl. 5.4 směrnice RM č. 14/2016 o zadávání
veřejných zakázek o udělení výjimky z ust. čl. 4.3 této směrnice a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce
domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ mezi městem
Příborem a společností ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s. r. o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava,
Mariánské Hory, IČ: 25368931, v rozsahu daném cenovou nabídkou z 01.03.2018.
- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 348/2017 mezi
městem Příborem a společností GEOENGINEERING, spol.
s r. o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ 476 68 121,
na zpracování projektové dokumentace „Sanace opěrné zdi
Farní-Žižkova“ spočívající v úpravě doby plnění dle předložené důvodové zprávy.
- Vzala na vědomí informaci o stanovení ceny obvyklé za zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2974/28 v k. ú. Příbor ve výši 12.084 Kč dle znaleckého posudku zpracovaného
Ing. Taťjanou Urbánkovou.
- Vzala na vědomí stanovisko a požadavky vlastníka pozemku
parc. č. 2974/28 v k. ú. Příbor.
- Uložila seznámit vlastníka pozemku parc. č. 2974/28
v k. ú. Příbor s právním stanoviskem právníka MÚ a jednat o majetkoprávním vyrovnání formou zřízení věcného
břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve
výši 22 960 Kč
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora souhlasit
s provozováním soukromé Základní školy Gaudi na území
města Příbora.
- 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 „Stavební úpravy
radnice – 1. ETAPA obnova fasády“ je nabídka uchazeče
FICHNA - HUDECZEK, a. s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť,
IČ 27765857.
- Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 372/2017 na dodávku stavebních prací s názvem „Stavební úpravy radnice –
1. ETAPA obnova fasády“ mezi městem Příborem a společností FICHNA - HUDECZEK, a. s., Opavská 535/17,
747 18 Píšť, IČ 27765857, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu, za cenu
2 985 098,00 Kč včetně DPH, a podmiňuje její podpis doplněním potřebných finančních prostředků v rozpočtu města
Příbora na rok 2018.
- Vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín, paní Mgr. Jarmily Bjačkové
o vyhlášení ředitelského volna žákům školy na dny 26.06.2018
– 29.06.2018 z organizačních a technických důvodů.
Zpracováno dne17. března 2018
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INFORMACE
OBSAZENÍ RADNICE
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Vážení občané města Příbora,
určitě jste si mnozí všimli, že již v roce 2016 byla z prostor radnice přemístěna provozovna České spořitelny do jiných prostor
v majetku města Příbora. Tímto se konečně uvolnily prostory pro
využití provozu městského úřadu do téměř celé budovy a zároveň
se zamezilo vstupu cizích osob do prostor radnice mimo úřední dny s ohledem na rozdílnou pracovní dobu České spořitelny
a úřadu. Část radnice dnes využívá městská policie. S ohledem
na zdlouhavé rozhodnutí zastupitelstva města, což je dáno demokratickým způsobem rozhodování, který je samozřejmě správný,
ovšem na druhé straně často časově náročný, kde bude nově
zřízeno městské informační centrum v Příboře, se další proces
i s ohledem na tehdejší pronájem prostor v domě čp. 9 na náměstí protahoval. Úpravy prostor radnice také citelně ovlivňuje
skutečnost, že je to v rámci městské památkové rezervace, a tak
rozhodnout, jak stavebně upravit využití požadovaných místností, potřebovalo hodně času. Nyní se tato etapa blíží do finále,
a tak podávám informaci, co uvedené prostory budou obnášet.
Stávající pracoviště informačního centra, které plní úlohu
i občanského servisu, tedy jakési podatelny či recepce, bude

již rozděleno na recepci pro úřad a náplň části informačního
centra se přesune do prostor jiných, kde bude služba posílena
a bude mít charakter ryze městského informačního centra.
Z pohledu stávajícího využití prostor přízemí radnice bude
nově navíc zbudováno pět obvyklých kanceláří, které jsou však
citelně menší než jiné kanceláře na radnici z důvodů názorů orgánů památkové péče ohledně vnitřního stavebního uspořádání
– sloupů, které zabírají dost místa. Budou v prostoru chodeb, nikoliv v prostoru kanceláří.
Protože jsou již nyní, a to již dlouhou dobu početně silně
přetíženy některé kancelářské prostory, budou nově vzniklé prostory využity jako pracoviště odboru organizačního
a správních činností, zejména činnost matriky, evidence obyvatel a archivní činnost. Dále finančního odboru a odboru
investic a správy majetku. Samozřejmě, že toto uspořádání se
bude soustavně pružně přizpůsobovat potřebám úřadu tak,
jako je tomu dosud.
Toto uspořádání zároveň posílí nutnost aplikovat povinnost
GDPR (zajištění osobních dat tak, aby neunikly mimo potřebný
režim), které vstoupí v platnost dne 25. 5. 2018.

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

Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je
kompostování. Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické
hnojivo. Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako
součást směsného komunálního odpadu vyhazujeme do směsného
odpadu a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost.

Jak založit kompost
Kompostér je dobré umístit přímo na hlínu, ničím jej nepodkládat, aby organismy mohly z půdy migrovat do kompostéru
a napomoci procesu tlení. Optimálně hlínu před ustavením
kompostéru nakypřit motyčkou či rýčem a začít ukládat bioodpad – napřed klestí a větvičky ze zastřihování živého plotu
– umožní přístup vzduchu a dodají kompostu dobrou strukturu,
ale pomalu se rozkládají, proto je dobré je podrtit či nastříhat
na kousky menší než 5 cm. Poté ukládat různé druhy kompostovaného materiálu ze zahrady i kuchyně. Menší příměs zeminy
urychlí pochody přeměny, větší množství zeminy však rozkladné procesy zpomaluje. Optimálně prokládat zelenou – travní
a rostlinnou hmotu podílem asi 5 - 10 % zeminy či starého
kompostu. Typ odpadu by se měl střídat od zelených rostlin
přes zbytky pečiva, skořápky z vajíček či ořechů, zbytky ovoce
a zeleniny, podestýlku domácích zvířat, piliny, kůru či popel ze
dřeva, peří, chlupy až po kávovou sedlinu a pytlíky od čaje. Je
vhodné střídat složení i ve vyšších vrstvách kompostované hmoty –myslet na to i později, až bude kompostér částečně zaplněn.
Občas kompostovanou hmotu nakypřit, aby se provzdušnila,
klidně i obrátit horní vrstvu již částečně rozloženého materiálu
a promíchat s čerstvým podílem. V létě je dobré otevírat horní vsypová dvířka – bude se více odpařovat přebytečná vlhkost
a naopak, je-li hmota příliš suchá, je vhodné ji pokropit konví
a trochu promíchat. Pokud nespěcháme na kompost, není nutné přidávat umělé bakterie či jiné urychlovače tlení, které se
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na trhu nabízejí, ale jako dobrý start poslouží i zákvas z kopřiv,
kostivalu nebo žabince, vhodný je i drůbeží trus.
Co se děje v kompostu
Při jakémkoli druhu kompostování je proces vždy stejný. Jedná
se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je
organický materiál potravou. Kompostování je proces aerobní,
to znamená, že organismy potřebují ke svému životu vzduch.
Jedná se hlavně o plísně a bakterie, které narušují buněčné
struktury rostlin a využívají látky, ze kterých jsou buňky vytvořeny, pro svoji potřebu. Základní látky, které se v kompostu
sledují, jsou uhlík (C) a dusík (N). Pro bakterie je uhlík zdrojem
energie - je tedy pro ně potravou a dusík je zdrojem pro tvorbu
těl bakterií a tedy pro jejich růst a množení. Optimální poměr
C:N se uvádí 20-30:1. Při kompostovacím procesu pak vlivem
práce bakterií dochází v kompostu k úbytku uhlíku i dusíku.
Bakterie uhlík využijí a následně, podobně jako my lidé, ho „vydýchají“ v podobě CO2 (oxidu uhličitého) a dusík se částečně
zapraví do těl bakterií a částečně se uvolní do ovzduší v podobě
amoniaku (čpavkových výparů). Tím dochází ke zmenšování
objemu kompostu. Tomuto procesu říkáme tlení. Dalším důležitým faktorem je voda. Bakterie, stejně jako naprostá většina
živých organismů na této planetě, ke svému životu potřebují
vodu. Pokud tedy kompost v kompostéru vyschne, i kdyby byl
poměr C:N skvělý, kompostovací proces probíhat nebude, neboť zde bakterie nemají dobré prostředí pro svůj aktivní život.
Důležité je proto kompost umísťovat na zastíněná místa, kde
nebude docházet k jeho nadměrnému vysušování, a pokud už
by se tak stalo, je nutné kompost prolít vodou, aby zde bylo
dostatek vlhkosti - čerstvý (zelený) organický materiál má ve
svých buněčných strukturách velké množství vody. Při jeho
rozkladu se voda uvolňuje a dochází tak k přirozenému zvlhčování kompostu. Některé materiály, jako například spadaná

jablka, hrušky apod., mohou při větším množství způsobit přemokření kompostu. Uvolňováním vody se rovněž snižuje objem
a hmotnost kompostovaného materiálu.
Jak využít kompost
Největší uplatnění najde kompost v zemědělství, své tradiční
uplatnění má pro domácí květiny, zeleninové záhony a trávníky
na zahrádkách. Trávník, který by měl být vyset do tenké vrstvy
zeminy, váš kompost určitě uvítá. Rozvezený vyzrálý kompost

zapravujeme hráběmi mělce do půdy–obvykle se dává přibližně
1-2 cm silná vrstva ročně. Kompost je nedocenitelný při zúrodňování půdy a je skvěle využitelný na každé zahradě. Hodí se
ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné
keře, květiny i zemědělské plodiny. Velmi prospívá například
okurkám, cuketám nebo dýni – tyto rostliny se někdy pěstují
přímo ve zrajícím kompostu. Kompost může přispět k rozvoji a rozkvětu většiny rostlin v bytě, na políčku, na zahradě, na
dvorku či terase, na balkoně a za okny.

ZAHÁJENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY
Informujeme občany o zahájení běžného provozu kompostárny na Točně, a to od 19. 3. 2018.
Provozní doba
Pondělí
7.00 - 18.00
Úterý		
7.00 - 15.00
Středa
7.00 - 15.00
Čtvrtek
7.00 - 18.00
Pátek		
7.00 - 15.00
Sobota
7.00 - 12.00

Provozovatelem je firma SUEZ Využití zdrojů, a. s.,
správce kompostárny:
Jiří Bystřičan
tel.: 724 437 280
technický pracovník:
Václav Deml
tel.: 602 590 186
Občané města Příbora mohou na kompostárnu vozit a zdarma odevzdávat veškerý bioodpad ze zahrad – jako např.
větve, trávu, listí či rostliny, které si nechtějí kompostovat
sami, či se nevejdou do hnědých nádob rozmístěných po
městě. Současně si mohou i nabrat kompost pro vlastní potřebu.

JARO A SVĚTOVÝ DEN VODY SE BLÍŽÍ!
SLEDUJTE KVALITU VODY VE SVÉ STUDNI
Lucie Chlebková, Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o.

Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po
povodních nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně
pijeme.
Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být
přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které
nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných
vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené
množství vody v naprosté většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní
na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje
před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné
čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných individuálních zdrojů.
Častým argumentem majitelů studní pro to, proč není údajně potřeba vodu testovat, je dlouhodobé používání tohoto zdroje bez
zdravotních komplikací. To ještě ale nemusí automaticky znamenat, že má voda vyhovující kvalitu.
Děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími
problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například
ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí.
Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem mohou
nastat zdravotní komplikace.

U příležitosti Světového dne vody je možné využít nabídku společnosti Aqualia infraestructuras inženýring na rozbory vody
s dvacetiprocentní slevou bez ohledu na počet analyzovaných
ukazatelů. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální
laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních
vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí
u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme
vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří AII
Lucie Chlebková.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho

Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody

Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské
nebo průmyslové činnosti

Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz,
kontakt tel. 595 694 335, 739 342 846,
e-mail: Lucie.Chlebkova@smvak.cz
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců 571/21 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Při prvním rozboru vlastního zdroje je vhodné analyzovat více
ukazatelů, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o kvalitě
zdroje. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické
ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat
si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy,
s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.
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INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní
školy pro školní rok 2018/2019 bychom Vám rádi podali základní
informace týkající se povinné školní docházky.
Školský zákon stanovuje pro zápis dětí k povinné školní docházce
období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku. V příborských základních
školách se uskuteční zápis k povinné školní docházce pro školní
rok 2018/2019 v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 hod. do 18.00 hod.

školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo
praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči
pro jiné zdravotní obtíže, měl by provést takové posouzení odborný
lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví
nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní
docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce
žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit
začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná povinná
školní docházka.
Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
(Pro školní rok 2018/2019 se jedná o děti narozené od 01.09.2011
do 31.08.2012).
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě, že
je dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Také je možné,
že tímto dnem sice povinná školní docházka dítěte začne, ovšem
následně je její počátek dodatečně odložen v průběhu prvního
pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní v případě
dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního
roku do konce června příslušného školního roku. (Pro školní rok
2018/2019 se jedná o děti narozené od 01.09.2012 do 30.06.2013).
Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce
(tedy před dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i duševně
přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností zákonného
zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní
docházky určité doklady, a to
- v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
- v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června
jak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, tak
i doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře nebo
praktického lékaře pro děti a dorost).
Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této věci
vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není stanovena
povinnost takové žádosti vyhovět.
Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše
však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku
věku a vztahuje se na:
- státní občany České republiky,
- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České
republiky pobývají déle než 90 dnů,
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

v pátek 20. dubna 2018 - od 13:00 do 18:00 hod.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té základní
školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné školní docházce.
Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o jeden školní
rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
podané v době zápisu k povinné školní docházce. Žádost o odklad
školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým
posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné
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Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá obcím stanovit
školské obvody spádových základních škol na svém území. Do
spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého
pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizince místem
pobytu žáka a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného
počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která
vymezuje školské obvody jednotlivých spádových základních škol,
není zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si
vyberou školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude
zařazeno, musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem
pobytu patří. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě
správního řízení ředitel školy.

V souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb.
a Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 3/2005, kterou se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Příbor a část
společného školského obvodu základní školy se uskuteční

ZÁPIS
k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019,
který se bude konat
na základních školách:
• Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
• Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín,
příspěvková organizace

K zápisu plnění povinné školní docházky se dostaví
zákonný zástupce s dítětem
• narozeným od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
• s odloženou školní docházkou z r. 2017

• na žádost zákonného zástupce může být zapsáno k plnění povinné
školní docházky i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013

U zápisu předložte:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz zák. zástupce
�
Podrobné informace k zápisu do základních škol jsou zveřejněny na webových
stránkách škol a informaci o školských obvodech základních škol najdete
také na adrese www.pribor.eu

�
Město Příbor

Školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem
Příbor jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny takto:
• Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice 9. května, Alšova,
Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březinova, Dvořákova,
Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo č.p. 1366 až 1369, Hluboká,
Hukvaldská, Choráze, Juráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova,
Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská,
Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, Na
Valše, Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů,
Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova,
Sušilova, Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká,
Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka
Nejedlého, místní část Hájov.

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

ZE ŠKOL
JAK SI VYZPÍVAT DORT S MARCIPÁNEM
Bc. Dita Pikulíková, vedoucí učitelka MŠ Kamarád, Švermova 1324, Příbor

Už po 21. měly děti z mateřských škol možnost „zasoutěžit si“ v sólovém zpěvu v sobotu 3. března v Kulturním domě
v Sedlnici. Přihlášeno bylo celkem 28 dětí ze sedmi okolních
mateřských škol. Ani děti z Mateřské školy Kamarád – Švermovy dlouho neváhaly a začaly pilně cvičit a připravovat se na
svá vystoupení za doprovodu klavíru a p. učitelek Elišky Škodové a Dity Pikulíkové. Své hlásky si naladili: tři děvčátka Eva
Pikulíková, Barbora Mendeová, Patricie Kalužová a jeden chlapec Matěj Durček. Evička zazpívala píseň přímo pohádkovou
– „O perníkové chaloupce“. Barborka dojímala všechny přítomné svým krásným hlasem a písní „Pro maminku“. Patrička
v červené puntíkované sukýnce volala jaro písničkou „Beruško,
půjč mi jednu tečku“ a Matýsek diváky i porotu ohromil nádherným zpěvem o tom, že mít létající koberec by bylo príma.
Za své výkony všechny děti sklidily velký potlesk, diplom, medaili a odměnu dle vlastního výběru z bohatě obloženého stolu
plného krásných hraček.
Čtyřčlenná odborná porota jistě neměla lehký úkol spravedlivě posoudit všechny výkony dětí a zařadit je tak do zlatého
a stříbrného pásma. Museli také rozhodnout, kdo je absolutním vítězem a vítězkou. Chvilka napětí – a zase děti z Příbora!
Nejlepší zpěvačkou byla vyhlášena Barborka Mendeová

a nejlepším zpěvákem Matýsek Durček. Oba vítěze navíc
obdarovali čerstvě upečeným dortem potaženým marcipánem. Ještě jednou našim zpěváčkům gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy. Pořádající Mateřské škole
v Sedlnici patří dík za pečlivě připravené a úžasně strávené
sobotní odpoledne.

BAJKY PANA EZOPA ANEB DÁVNÁ MOUDRA VĚČNĚ PLATNÁ
Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Představení Bajky pana Ezopa
v podání herců Divadélka pro školy z Hradce Králové zhlédli žáci 3.
a 4. ročníku naší školy ZŠ Npor.
Loma Příbor ve čtvrtek 8. března.
V tomto kombinovaném loutkohereckém představení herci nejprve
představili antického mudrce Ezopa, který humornou formou a za
pomoci loutek v ypráví své bajky.
Ezop během představení komunikoval s dětskými diváky. Samozřejmě

na konci příběhů nechybělo ani ponaučení. Tak na příběhu O chytré
lišce, která ukradne sýr vráně, Ezop
dětem ukázal, že je třeba mít se na
pozoru před těmi, kdo přehnaně lichotí. V bajce O zajíci a želvě se zase
dověděli, že úsilí mnohdy předčí
schopnosti. Děti zaujaly i další dvě
bajky - O dvou kupcích a O pyšném
orlu.
Představení doplněné o veselé
písničky se všem velmi líbilo.
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UČÍME SE PRACÍ…
Mgr. Vladislava Strnadová a žáci 8. ročníků, ZŠ Npor. Loma Příbor

lovině pobytu jsme posvačili, sdělili si své
dojmy a pak pokračovali v další práci.
O půl jedné jsme skončili, převlékli se
z pracovních oděvů zpět do civilu. A jeli
domů. S jakými pocity? Odpovědi: Mě to
bavilo. Šel bych se tady učit. Těšilo mě, že
jsem si mohl něco vyrobit. Myslím, že tato
práce je těžká, raději se budu živit hlavou.
Líbilo se mi tam, ale jako holka bych takovou práci dělat nechtěla. Exkurze byla
pěkně připravená, vymyšlená, kluci, kteří se nám věnovali, byli fajn. Mohl bych
tady už zůstat? Nechci sedět v lavici, chci
už něco dělat.

Osmé ročníky ze ZŠ Npor. Loma Příbor se jednoho krásného březnového dne
nevydaly do školních lavic, ale žáci těchto tříd nastoupili do autobusu, který je
přivezl do Nového Jičína, do školy v Šenově. Seznámit s řemesly nás přišel pan
Kostelník, který se stal naším průvodcem a zároveň znal odpověď na každou
naši otázku. Po vlídném přijetí jsme byli
rozděleni do čtyř skupin a každá odešla
na určené pracoviště. Vyzkoušeli jsme si
práci zedníků, vyrobili jsme si dřevěnou
krabičku, zahráli jsme si na instalatéry,
u zámečníků jsme pilovali a brousili. V po-

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Každý rok v březnu na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor
probíhá školní kolo recitační soutěže. Na 1. stupni soutěží děti
ve dvou kategoriích. V první, ve které byli žáci 2. a 3. ročníku,
se zúčastnilo 20 recitátorů. Ve stejném počtu předvedli recitaci i žáci v druhé kategorii ze 4. a 5. ročníku. Všechny děti moc
hezky recitovaly, proto rozhodování poroty bylo těžké.
1. kategorie:
1. místo – Magdalena Turičíková, III. A
2. místo – Alena Šajtarová, III. A, Natálie Vysocká, II. A
3. místo – Radim Kovařčík, II. B, Anna Zátopková, III. B
2. kategorie:
1. místo – Karin Caruk, V. A, Ondřej Dostál, V.A
2. místo – Melissa Terpitková, IV. A, Tereza Rožnovská, IV. A
3. místo – Zuzana Matulová, IV. B, Veronika Vlčková, V. B
Žáci, kteří se umístili na 1. až 3. místě, byli odměněni diplomem a věcnými cenami.

Ve středu 8. března se vítězní žáci zúčastnili okrskového kola
recitační soutěže, které se konalo ve volnočasovém středisku
Luna. Magdalena Turičíková se v tomto kole umístila na 3. místě.

„JÁ JSEM OK - TY JSI OK“ ANEB PROJEKT O TOM,
CO JE IDENTITA A RESPEKT A PROČ JSOU DŮLEŽITÉ
Mgr. Zbyněk Machetanz, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Každý z nás je JEDINEČNÝ: má specifické tělesné i psychické dispozice, odlišné vnímání, prožívání, nadání a zájmy, názory, pochází z více či méně odlišného socio-kulturního prostředí.
Zároveň jsme si velmi PODOBNÍ: potřebujeme milovat a být
milováni, potřebujeme se cítit v bezpečí, být vyslyšeni, mít domov a přátele, zažít ocenění, chceme svobodu a spravedlnost.
Pro plnohodnotný a šťastný lidský život je klíčové porozumět
sobě samému a přijmout se takový, jaký jsem. Pokud najdeme
činnost, která nás bude naplňovat a bavit, ve které můžeme zažít pocit úspěchu, pak se jejím prostřednictvím můžeme také
‘napojit’ na společenství lidí, kteří jsou „na stejné vlně“ a koneckonců sami druhým něčím přispět. Tak získáváme zdravé sebevědomí a nacházíme zázemí a oporu pro svůj další růst a rozvoj.
Když se člověku podaří takto „zakořenit“, stává se pak ochotnější „otevírat dveře“ směrem k druhým: dokáže jim lépe naslouchat, soucítit s nimi, snaží se je chápat a přijímat takové,
jací jsou, spolupracovat s nimi. Pokud se to nepovede, začínají
problémy v individuálním i kolektivním měřítku: šikana, drogy,
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závislosti, sebepoškozování, kriminalita, extremizmus a další
negativní jevy.
Z těchto důvodů jsme se v rámci letošního projektu Global
Schools rozhodli zaměřit na identitu a respekt s podtitulem „Já
jsem OK - ty jsi OK!“
Od poloviny ledna do poloviny února jsme zhruba se 120 dětmi ze šesti tříd (3. - 9. ročník) prozkoumávali obě témata z různých úhlů pohledu: v přírodovědě si například žáci ujasňovali
hierarchii lidských potřeb; ve vlastivědě a občanské výchově se
seznamovali s lidskými právy a s právy dětí; díky filmovým dokumentům (Jeden svět na školách / organizace Člověk v tísni),
výstavám fotografií (Příběh banánu a Poznej své boty / organizace Na Zemi) si rozšiřovali povědomí o tom, jak jsou tato práva
ve světě dodržována, a také si kladli otázku, zda se nás to týká
a jak k řešení této situace můžeme přispět.
Lekce a prožitkové aktivity zaměřené na pochopení identity,
respektu, důležitosti sebepoznání a vzájemného poznávání dále
probíhaly v rámci výuky předmětu Osobnostně sociální výcho-

va, ale prolínaly také literaturou a slohem, kdy jsme například
pracovali s příběhem Ošklivého káčátka nebo Harryho Pottera;
v hudební výchově se žáci prostřednictvím poslechově-výtvarných aktivit seznámili s typologií temperamentů.
Co nám o člověku napoví jeho vzhled? Čeho si na druhých ceníme? Reflektujeme své předsudky? Nad kritérii, podle nichž posuzujeme druhé, se formou besedy s psychologem Alexandrem
Dreslerem zamýšleli žáci šestých a sedmých tříd. Námětem dalších besed pak bylo nebezpečí závislosti na počítačových hrách
(pro mladší) a výzvy dospívání (pro starší žáky).
K podpoře aktivního trávení volného času jsme podnikli několik exkurzí do volnočasových zařízení v blízkém okolí. Hezké
prezentace s praktickými ukázkami činností nám připravili členové skautů, dobrovolných hasičů a také paní učitelky z Luny
a BAV klubu. Všem jim za jejich ochotu velmi děkujeme - zejména pánům Milanu Novákovi a Patriku Nedomovi, paním
Lence Nenutilové a Vlastě Trojčínské.
Poslední týden vyjeli starší žáci na exkurzi do nízkoprahového
zařízení pro mládež ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pracovníci
klubu Kryt je seznámili s programovou náplní a pestrou paletou
služeb, které nabízejí dospívajícím. V prostorách zařízení byla
přichystána stanoviště, kde si žáci mohli podle chuti a svých
preferencí vyzkoušet různé aktivity: taneční workshop, deskové
hry, ping-pong, free style battle rap, fitness poradnu nebo bubenickou “jam-session” v místním nahrávacím studiu. Hiphopová
kapela ZZO se pak postarala o závěrečnou koncertní tečku celého dopoledne, které se všem velice líbilo. Že takový typ zařízení zatím v Příboře chybí, je jasné a je škoda, že tím ztrácíme
možnost ovlivňovat a podporovat některé děti, kterým rodiče
kroužky nezaplatí. Náš velký ‘dík’ posíláme touto cestou ještě
jednou panu Jiřímu Šmahlíkovi a jeho týmu ze skvělou spolupráci, vstřícnost a nadšení!
Celý projekt nakonec vyvrcholil závěrečným projektovým
dnem, který se uskutečnil 15. února 2018 v tělocvičně školy. Podle svých nadání a zájmů se žáci zformovali do větších či menších týmů. Zamýšleli se nad tím, co je spojuje, jakých hodnot
si váží a jaké vnější znaky je odlišují od fanoušků jiných aktivit
(oblečení, znaky, vlajky, pozdravy). Společně pak vytvářeli pre-

zentaci toho, co je baví, s praktickou ukázkou svých dovedností.
Postavit se před početné obecenstvo s mikrofonem v ruce
a zaujmout je, není vůbec snadný úkol a vyžaduje to velkou
odvahu a pevné nervy. Také proces spolupráce v týmu spolužáků s sebou samozřejmě přinášel mnoho obtížných rozhodnutí, komunikačních situací a třenic, které ale nakonec všichni
zdárně zvládli a vyřešili. Závěrečná přehlídka vystoupení byla
velmi pestrá, originální a nesla se skutečně v duchu respektu,
vzájemné podpory a ocenění. Reprízu těchto vystoupení jsme
naplánovali na úterý 27. března 2018, kdy v naší škole probíhal
Velikonoční jarmark.
Z ÚVAH ŽÁKŮ...
Co je to IDENTITA? (žáci 4. třídy)
„Že jsem kluk, Čech, parkourista, ... moje osobnost, “
„Že jsme každý jedinečný a že nevadí, že máme jiné názory. “
„Je to odpověď na otázku: Kdo jsem?“
Co je to RESPEKT? (žáci 9. třídy)
„Respekt je ohled, uznání a úcta k druhým.“
„Mít k někomu nebo k něčemu respekt, nás dělá slušnějšími lidmi.. “
„Respekt, to je něco, co si musíme sami vytvořit a něco, co nás umí
spojit. “
„... je to něco, bez čeho by na světě existovaly pouze skupiny lidí
se stejnou prací, stejnými koníčky. Díky respektu jsou lidi schopni
spolčovat se i s odlišnými lidmi - jiného vyznání, jiné společenské
vrstvy, jiné barvy pleti i jazyka...“
„Každý je jiný. Někdo rád tancuje, někdo hraje fotbal. Jiní mají
zase rádi Miloše Zemana. Je to osobní názor jednotlivců...“
„Úctu musíme mít i sami k sobě... Pro mě je docela nepříjemné,
když ke mně někdo nemá ani trochu respektu.“
„Pro mě je respekt důležitá věc - vědět, že mě někdo bere takovou,
jaká jsem. Nechce mě měnit... Respekt je o tom, abychom brali
lidi, jací jsou. Někdy lidi třídí někoho podle toho, jestli je homosexuál, bisexuál, jinak založený ve víře. Akorát lidi často tyhle lidi
odsuzují, posmívají se jim. Neví, jak je pro ně těžké to přiznat.
Nejen jim, ale i sobě... Často se bere i ohled na to, jestli je někdo
bílý nebo černý. Všichni jsme ale lidi - to je důležité!“
V Local TV Příbor ve 11. zprávách s premiérou 11. 3. 2018,
www.televize-pribor.cz

ROBOTI V ZŠ PŘÍBOR JIČÍNSKÁ
Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Když jsme jako škola přemýšleli o tom, jakým způsobem
dnešní žáky namotivovat pro práci s počítačem a dalšími
technologiemi, aby je využívali k řešení problémů z reálného světa 21. století, padla volba na programovatelné roboty
Lego Mindstorms EV3 a Ozoboty Evo, kteří jsou ideálním
prostředkem pro uvedení žáků do práce s ICT v oblasti vědy,
techniky, technologií a matematiky. Velké množství kombinací stavebnic zaručuje, že se „hraní“ s roboty rychle neomrzí.
Žáci si na nich zkoušejí základy programování pomocí blo-

kových programovacích jazyků, snaží se porozumět jejich
funkcím a chování.
Žáci projevili o tuto problematiku veliký zájem. Jelikož je časová
dotace předmětu informatika pro tyto činnosti nedostatečná,
rozhodli jsme se počátkem měsíce března zahájit zkušební provoz ICT kroužku. Jeho náplní je právě práce s roboty, základy
programování, 3D modelování a 3D tisk. V případě přetrvávajícího zájmu žáků budeme v kroužku pokračovat i ve školním
roce 2018/2019.
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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.

PROJEKT ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU NA ZŠ JIČÍNSKÉ
Karla Hanzelková a Nikol Broskevičová, 6. B, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

a naopak a využili je při řešení matematických úloh. V angličtině jsme se zabývali
původem cizích slov a pomocí slovníku se
přesvědčili, že spousta z nich byla přejata
z řečtiny. V zeměpise jsme kreslili mapu
Řecka a v hudební výchově si připomněli starověké hudební nástroje. V pracovní
výchově jsme se seznámili s řeckou architekturou a pokusili se z papíru vymodelovat
antické sloupy. Týden vyvrcholil páteční závěrečnou hrou, ve které jsme měli možnost
uplatnit vědomosti nabyté v předchozích
dnech. Na jednotlivých stanovištích na
nás čekali deváťáci s různými úkoly, které
se nám díky týmové práci podařilo splnit.
Tento projekt se nám velmi líbil.

Ve dnech 12. 3. – 16. 3. 2018 proběhl
na naší škole tradiční projekt pro žáky 6.
ročníku s názvem Starověké Řecko. Projekt probíhal napříč všemi vyučovacími
předměty. V českém jazyce jsme si četli
ze Starých řeckých bájí Eduarda Petišky
a formou komiksu ztvárnili báji o Daidalovi a Ikarovi. V dějepise jsme diskutovali
o 7 starověkých divech světa. Ve fyzice jsme
znázorňovali vynálezy starověkého Řecka,
např. studnu, přesýpací hodiny a váhy. Své
výrobky jsme poté prezentovali ostatním.
V přírodopise jsme si povídali o bozích
a mytických zvířatech, ty jsme následně
malovali ve výtvarné výchově. V matematice jsme převáděli římské číslice na arabské

OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2018
Vychovatelky ŠD, ZŠ Příbor, Jičínská 486 , okres Nový Jičín

Každý, nejen sportovní fanda, zaznamenal sportovní událost roku 2018. Ano, byla to zimní
olympiáda. S dětmi jsme všichni bedlivě sledovali zahájení tohoto sportovního svátku, fandili
jsme samozřejmě našim sportovcům a sledovali společně v družině nejenom hokejová utkání,
ale i rychlobruslení, byli jsme svědky skvělého výkonu Martiny Sáblíkové, fascinovaly nás závody v bobech či skeletonu. Naše olympijské nadšení nebylo jenom pasivní. Děti si vyzkoušely
netradiční disciplíny. Všechny výkony jsme samozřejmě bedlivě měřili a výsledné časy zapisovali do tabulek. Na závěr her jsme uspořádali vyhlášení výsledků a rozdali jsme medaile, diplomy
a sladké odměny.

PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR VÍČEK
Dobrý den,
velice si vážíme pomoci, kterou jste spoluorganizovali pro našeho těžce nemocného syna Vojtíška ve
formě sběru víček z pet lahví (spolu s řeznictvím U Busků). Díky této pomoci jsme mohli synovi zajistit nadstandardní rehabilitační péči.
Vzhledem k situaci na trhu plastů jsme však nuceni sběr víček ukončit. Skončil dotační projekt
z EU, díky kterému firmy vykupovaly víčka za zhruba 5 Kč/kg. Nyní mnoho výkupních firem pozastavilo v tomto směru svou činnost, nebo nabízí cenu poloviční, a ještě si účtuje poplatek za odvoz
(ten byl dříve v rámci výkupu).
Ještě jednou mockrát děkuji.
S přáním hezkého dne Eva Macíčková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC DUBEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Americká spisovatelka Mary Higgins Clarková napsala další napínavou detektivku Nezavírej oči. Casey propustili z vězení, kde si
odpykávala patnáctiletý trest za vraždu svého snoubence, třebaže
tvrdila, že zločin nespáchala. Nyní hodlá své jméno očistit, proto
požádá Laurie Moranovou a její tým, aby vypátrali skutečného vraha. Jenže někdo chce za každou cenu zabránit novému vyšetřování…
Anna Janson je známá švédská autorka krimirománů. Kniha Bohyně osudu ze salonu d’Amour je však romantické a zábavné čtení.
Galerie postav je rozmanitá a jejich vazby dobře propletené. Hlavní
hrdinka Angelika má už sedm let zavedené kadeřnictví a snaží se
dodat životu svých zákazníků víc než jen pěkný účes.
Thriller Dívka na sněhu napsala americká spisovatelka Danya
Kukafka. V coloradském městečku je nalezena zavražděná středoškolačka. Tamní obyvatelé jsou její smrtí otřeseni. Atmosféru
plnou strachu a podezření prožívají každý po svém – dospívající
Cameron, jenž byl mrtvou dívkou posedlý, spolužačka Jade, která ji
nenáviděla, a vyšetřující policista Russ…Všichni tři se navíc musejí
vypořádat s vlastním životem a s démony, kteří je sužují. Každý
z nich totiž skrývá nějaké tajemství.
Román Krasojezdkyně je další z řady bestsellerů Jojo Moyesové.
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezurní jezdec
Henr iLachapell svou vnučku Sarah „vzdorovat gravitaci“ tak, jak

to on sám kdysi dělával v elitní jezdecké akademii Le Cadre Noir
ve Francii. Pak ale do jejich života zasáhne katastrofa a čtrnáctileté
dívce nezbyde nic jiného, než aby se životem protloukala sama.
Rainer M Schröder je jeden z nejvýznamnějších německy píšících
autorů. Román Nebe, na němž nesvítily hvězdy nás zavede do poválečné doby, do roku 1946. Pro Leah a Janeka svitla naděje – oba
jsou z rodiny jediní, kdo přežili koncentrační tábory, a stále ještě
hluboce traumatizovaní se potulují rozbombardovaných Mnichovem. Záhy se doslechnou o Hagadě, paramilitární podzemní
organizaci, která umožňuje Židům z celého světa ilegální přistěhovalectví do Palestiny. Neváhají ani na okamžik – kde jinde, než
v zemi svých předků, by mohli začít nový a lepší život?
Elektrizující příběh o podvodu a posedlosti s názvem Neplakej
napsala autorka Mary Kubica. Mladá žena Esther zmizí beze
stopy ze svého bytu v centru Chicaga. Mezi jejími věcmi je nalezen strašidelný dopis adresovaný „Mým nejdražším“. Její přítel
a spolubydlící Quinn si myslel, že Esther dobře zná, ale nyní o tom
začíná pochybovat… Mezitím, v malém městečku asi hodinu od
Chicaga, se v tiché kavárně objeví neznámá žena. V kavárně pracuje
osmnáctiletý Alex. Okamžitě ho upoutá dívčin půvab a krása, ale
to, co začíná jako nevinná zamilovanost, rychle přerůstá v něco
zlověstného a tajemného…

POZVÁNKA NA PŘEHLÍDKU TECHNICKÝCH PROFESÍ „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Všem zájemcům o technický obor se v hale kopřivnické
průmyslovky na přehlídce představí minimálně čtrnáct profesí, které si žáci mohou navíc také osahat. Vyučující a současní
žáci daných oborů přiblíží návštěvníkům své obory.
Na akci, která je nejen pro žáky osmých tříd, se představí
také víc jak 12 významných firem z regionu. Firmy pro žáky
připraví celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních
programů. V zúčastněných firmách mohou absolventi technických oborů a návštěvníci akce najít brigády a v budoucnu
i pracovní uplatnění.
Hlavním cílem této akce je přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého
okolního regionu.

Rozhodujete se o budoucím povolání?
Přijďte se podívat!

Přehlídka technických profesí
"Řemeslo má zlaté dno"
12. ročník

Za účasti a podpory nejvýznamnějších firem okresu Nový Jičín.
Uvidíte ukázky práce těchto profesí:

Mechanik seřizovač (CNC)
Mechanik strojů a zařízení
Nástrojař
Zámečník
Karosář
Obráběč kovů
Automechanik

Autolakýrník
Opravář zemědělských strojů
Instalatér
Zedník
Truhlář
Tesař
Autoelektrikář

Místo konání:

Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici
Datum konání:

25. duben (středa) 9.00 - 16.00 hodin
26. duben (čtvrtek) 9.00 - 15.00 hodin
Pořadatelé a partneři akce:
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Kopřivnice
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Nový Jičín
VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Město Kopřivnice

Úřad práce ČR
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
OSLAVA STÝCH NAROZENIN
O. Galiová, M. Monsportová, komise pro občanské záležitosti

V tomto Měsíčníku se dozvíte, které osobnosti si v letošním
roce připomínáme v souvislosti s jejich kulatým či půlkulatým
výročím. Jedno pěkné kulaté výročí tam schází. Které? Prozradíme nyní.
Krásného životního jubilea
sto let se dožila 22. ledna 2018
paní Karla Jahnová v kruhu
své rodiny a přátel. K tomuto
významnému jubileu jí přišli
blahopřát s kytičkou a malým
dárkem starosta města pan
Bohuslav Majer, paní místostarostka Dana Forišková, Marie
Monsportová a Olga Galiová
za komisi pro občanské záležitosti. Tento vzácný okamžik
je zaznamenán v kronice spolu
s podpisy jubilantky paní Karly Jahnové, starosty a místostarostky města a také prostřednictvím reportáže LTV Příbor.
Paní Jahnová se přistěhovala do Příbora s manželem v roce 1972
po jeho odchodu do důchodu. Vystudovala pedagogickou školu a učila pouze krátce, než vstoupila do manželství a následně

celý svůj život zasvětila péči o rodinu a domácnost – vychovali
s manželem dvě dcery a syna. Volný čas pak věnovala do pozdního věku i péči o zahrádku.
V současné době žije paní Jahnová u své dcery v Olomouci a i přes
své potíže se sluchem a zrakem se
těší ze svých 5 vnoučat a 6 pravnoučat.
Paní Jahnové přejeme hojnost
všeho dobrého, zdraví, radosti,
pohody do každého nového dne
v kruhu blízkých a krásné chvíle
na zahrádce.
A ještě dovětek: 16. 3. nám syn
jubilantky Karly Jahnové - pan
Jiří Jahn - napsal: „Matka teď žije
u sestry v Olomouci a je zdravá
a samozřejmě s plnou chutí k jídlu.
Zdravím Jiří Jahn“ Týž den dcera Jitka Dobešová dodala: „Maminka se přes léto vrátí do Příbora na svou milovanou zahrádku.
Moc zdravíme do Příbora.“
V Local TV Příbor 6. týden s premiérou 2. 2. 2018,
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=840

Foto I. Nedomová a LTV

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme jubilantům narozeným v dubnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Karel Loveček
Břetislav Vavřík
Libuše Bačovicová
Jaromíra Rubinová
Anna Hodulíková
Jiřina Tymlová
Drahomíra Janečková Milan Šoral
Josef Zomber
Jaroslav Halfar
Vlastimil Lys
Marta Žurková
Miroslav Bukovjan
Jan Kašpárek
Alena Bezděková
Bohumír
Buzek
Edeltraud
Jergušová
Jiří
Schejbal
Květoslava Jehlárová
Jaroslav Strakoš
Jarolím Solanský
Pavol Papík
Oto Skotnice
Božena Kabátová
Ján Cisárik
Ludmila Sattková
Jaroslava Husáková

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Anna Drozdová
Juraj Hvišč
Josef Juřena
Ludmila Juřicová
Jiřina Zápotočná
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KLUBY, SPOLKY
HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI
Jan Matula, člen Klubu důchodců

V neděli 18. února jsme se sešli na výroční členské schůzi Klubu
důchodců Hájov. Zhodnotili jsme uplynulý rok a zároveň si řekli, co
uskutečníme v letošním roce.
Schůzi zahájila a řídila paní Mirka Matoušová. Nejprve přivítala všechny
přítomné a hosty. A to starostu města Ing. Bohuslava Majera, místostarostku města Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., a předsedu osadního výboru
pana Radka Jurečku. Jsme rádi, že nám v neděli odpoledne věnovali svůj
drahocenný čas.
Slovo poté převzala paní Marcela Sýkorová, která zastává funkci kulturního referenta. Ve svém vystoupení nás obšírně informovala o kulturní
a společenské činnosti v minulém roce. A protože toho, co se událo,
bylo opravdu hodně, zmíním se jen o několika akcích.
Každým rokem nás pozvou do mateřské školky na vánoční vystoupení
dětí. Připravili si moc pěkný program. Děti nás obdarovaly dárečkem
a my je zase sladkou odměnou. Další návštěvu jsme měli na Den matek.
Ještě v lednu jsem si uspořádali společenský večírek a při dobrém jídle
a pití jsme vydrželi do pozdních hodin. Nakonec jsme si zazpívali a domů
jsme odcházeli spokojeni, unaveni, ale dobře naladěni.
V únoru jsme se všichni zúčastnili výroční členské schůze, na které
mimo jiné proběhly volby předsedy. Paní Barbora Zárubová, která tuto
funkci zastávala od založení klubu, takže 18 let, požádala o uvolnění.
Poděkovali jsme paní Zárubové za její práci, kterou pro klub vykonala.
Za novou předsedkyni jsme zvolili paní Alenu Kubečkovou. Popřáli jsme
jí, ať se jí daří a ať má k tomu hodně elánu. Kulturní referentku jsme na
místo paní Kubečkové zvolili paní Marcelu Sýkorovou.
Na MDŽ jsme ženy obdarovali kytičkou a na Velikonoce jsme je vyšlehali tatarem. Za to jsme dostali malované vajíčko. Také jsme si zajeli
do Závišic na bowling. Měli jsme to takové pestré odpoledne.
Během roku jsme byli dvakrát v divadle v Ostravě. Nejdříve na představení Ples v opeře a potom na Edith a Marlene. Obě představení se
líbila a byli jsme rádi za pěkný kulturní zážitek.
Taky jsme za příznivého počasí využívali pergolu na výletišti a ženy se
vždy postaraly o něco dobrého k snědku. Na svatý duch to byla smaženice ze 127 vajíček, potom guláš a pro změnu zase opékání špekáčků.
Počasí nám vždy přálo a posezení pod pergolou bylo opravdu příjemné.
Ženy se starají o muškáty na oknech obecního domu. Dostaly za pečli-

vou starost 300 Kč ve vyhlášené soutěži městem o květinovou výzdobu.
Peníze zase použijí na nákup substrátu pro tento rok.
V listopadu jsme si za sponzorský dar koupili a usmažili pstruhy. Všem
chutnalo a tímto děkujeme Ing. Břetislavu Matulovi za finanční prostředky.
V prosinci jsme vyzdobili stromeček, nachystali betlém, zapálili svíčky
a v této krásné vánoční atmosféře se rozloučili se starým rokem.
I když si někdo může říct, že je to většinou o jídle, není to tak. Kde se
ale jinak sejít než u dobrého jídla a nějaké té štamprličky. Povykládat si,
někdy si i postěžovat, ale hlavně přijít, strávit společný čas a zase máme
na týden vystaráno. Je přece dobře někam patřit.
Nezapomínáme ani na jubilanty. Vždycky je obdarujeme kytičkou
a dárkem. V loňském roce to byli:
70 let
Eliška Sýkorová
85 let Dana Kocourková
70 let
Marie Jalůvková
85 let Alois Matula
65 let
Vlastimil Matula
75 let Marta Krestová
Stanislav Červenka
75 let Marie Drozdová
65 let
František Kocourek
75 let
Předsedkyně paní Alena Kubečková poděkovala všem členům, že podle
svých možností pomáhají v klubu. Činnost v klubu, jak jsme slyšeli, je
velmi bohatá a pestrá. Poděkovala také představitelům města a obce za
přízeň a podporu. Uvedla, že máme celkem 40 členů. Také jsme minutou ticha uctili památku za zemřelé členky. Všem přítomným popřála
do letošního roku hodně zdraví a spokojenosti.
Důchodci si také půjčují každý týden knížky v obecní knihovně, která je
ve vedlejší místnosti. Knihovnicí je paní Marta Kabátová, naše členka,
která se pečlivě o knihovnu stará a my jí za to děkujeme.
Potom jsme vyslechli zprávy pokladníka paní Ludmily Zárubové a revizora účtu pana Josefa Černého.
V diskuzi vystoupili také hosté a informovali nás o dění v obci a ve
městě včetně připravovaných investičních akcí pro tento rok. Jsme za
tyto informace od našich představitelů vděční a rádi je vždy přivítáme,
když přijdou mezi nás.
A jelikož jsme program výroční členské schůze zcela vyčerpali, řídicí
schůze paní Mirka Matoušová poděkovala všem za trpělivost a výroční
schůzi ukončila.

HÁJOVSKÝ MASOPUST 2018
Tomáš Bordovský, SH ČMS SDH Hájov

Přelom ledna a února se nesl v naší obci
Hájov ve znamení MASOPUSTNÍHO VESELÍ. Po čtyřech letech Sbor dobrovolných
hasičů opět uspořádal tuto lidovou veselici. Oficiálnímu pochování basy předcházel
v sobotu 27. ledna masopustní průvod, o kterém jsme informovali v předešlém vydání
Měsíčníku.
Následující dvě soboty 3. a 10. února byly
v sále místního kulturního domu vyhrazeny pro pochování basy, které se muselo konat
hned dvakrát z důvodu velkého zájmu občanů
o účast na této akci.
Ale vezměme to postupně. Již začátkem listopadu se začal skládat program pro pochování basy. Sepisovalo se, co se kdy a kde v naší obci
zajímavého za ty čtyři roky od posledního pochování basy událo. Od
ledna již probíhaly zkoušky programu nejprve v hasičárně, později v sále
kulturního domu. Cílem programu bylo pobavit všechny hosty v sále
a humornou formou sdělit, co se v obci povedlo, nebo naopak nepovedlo.
Na první pochování basy přišlo 102 hostů a na druhé pochování basy

se hájovský sál zcela zaplnil 122 hosty. K tanci
a poslechu hrála skupina REMIX.
Ve 20 hod., kdy byla průvodem přinesena
do sálu basa, začal hlavní program plesu.
Z reakcí všech hostů bylo zřejmé, že se jim
program líbil a všichni se příjemně bavili.
Po ukončení programu pokračovalo plesové
veselí. Atmosféra byla výborná, což dokládala
zábava až téměř do ranních hodin.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu celé akce podíleli,
a zároveň všem, kteří se letošního pochování
basy zúčastnili, ať už v masopustním průvodu, nebo byli hosty na pochování basy přímo v sále.
Dále bychom chtěli poděkovat městu Příbor za jeho finanční podporu formou grantu.
A už nyní se těšíme na další MASOPUSTNÍ VESELÍ, které se bude
u nás na Hájově konat zase za 4 roky v roce 2022.
V Local TV Příbor ve 10. zprávách s premiérou 3. 3. 2018,
www.televize-pribor.cz
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SVAZ LETCŮ PŘÍBOR
mjr. v. v. Ladislav Jerguš, jednatel Svazu letců Příbor

V sobotu 3. března 2018 proběhla ustavující schůze Svazu letců Příbor, které se taktéž účastnila místostarostka paní
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Doposud působila v Příboře odbočka Svazu letců ČR č. 18, plk.
JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka. Svaz letců ČR působil na území
celé republiky. Vzhledem k legislativním úpravám v činnosti společenských organizací došlo ke změnám i ve Svazu letců
ČR. Usnesením Celostátního výboru se odbočky transformovaly
v samostatné spolky s vlastními stanovami, vlastním hospodařením a vše muselo projít schvalováním příslušnými krajskými
soudy. Nově vzniklé spolky se na základě smlouvy měly možnost
sdružit ve Svazu letectví ČR.
Vedení naší odbočky prosazovalo, aby Svaz letců zůstal pod jednotným celostátním vedením. Protože jsme nesouhlasili s novým
uspořádáním, rozhodli jsme se ustavit samostatný spolek. Stalo
se tak na základě rozhodnutí 18 členů dne 5. prosince 2017. Byl
schválen výbor s předsedou Čestmírem Šedivým, který požádal
Krajský soud v Ostravě o zaregistrování. K žádosti bylo nutné
doložit stanovy, složení výboru a taktéž presenční listinu z ustavující schůze. Usnesením Krajského soudu ze dne 11. ledna 2018
jsme byli s platností od 30. ledna 2018 zaregistrováni jako Svaz
letců Příbor, z. s., se sídlem Příbor, Dukelská 1346, pod spisovní
značkou a identifikačním číslem. Na základě toho byla svolána
členská schůze, která schválila program a plán činnosti na tento rok. Již na této schůzi se o členství přihlásili další kolegové.
Prioritou pro tento rok bude nejen naplnit program, ale taktéž
rozšířit členskou základnu. Proto se obracíme nejen na své bývalé letecké kolegy, ale i zájemce o letectví ke vstupu do tohoto
spolku. Nepolitizujeme, nekádrujeme. Každý zájem o členství
bude vítán.
Z programu na tento rok je prioritní:
- Spolupráce s městským vedením, ředitelem Krajského vojenského velitelství v Ostravě, modelářskými kluby Tora Příbor
a Apollo Kopřivnice, Klubem vojenské historie v Suchdole nad
Odrou a pobočkou Slovenského leteckého zväzu v Trenčíně.
- Rozvíjení tradice letectví nejen v nejbližším okolí, ale i v rámci celého kraje.

- Péče o Památník letcům v Příboře a památníčky našich zahynulých kolegů v Hůrce, Staré Bělé, Hradci nad Moravicí a na
Lysé hoře.
Paní Dana Forišková vystoupila na schůzi s poděkováním za dosavadní činnost odbočky. Nejen ocenila, ale i popřála novému
spolku úspěch v naplnění stanoveného programu a cílů naší činnosti. Slíbila, že město bude i nadále podporou i oporou.
Výbor spolku převzal pod svou správu místnosti klubu, kde se
scházíme každé úterý od 14,00 do 17,00 hod. Každý zájemce
má tak možnost klub navštívit a získat informace přímo od zdroje. Přijít se přesvědčit o našem programu a členech.
Nový spolek není nástupnictvím předcházející odbočky, přesto
napřed proběhla jako valná hromada, která formálně odhlasovala
ukončení její činnosti. V závěrečné zprávě bylo konstatováno, že
činnost odbočky od jejího ustavení v roce 1999 byla velice výrazná a bylo dosaženo významných úspěchů v celostátním měřítku:
- především zřízení Památníku letcům,
- každoročních setkávání bývalých příslušníků leteckých útvarů
(příklady: v roce 2006 - 60. výročí ustavení 1. leteckého dopravního pluku 157 účastníků, v roce 2011 - 65. výročí obou pluků
přes 300 účastníků z celé republiky i Slovenska),
- v roce 2016 odhalení pamětních desek na letišti Leoše Janáčka v Mošnově,
- péče o památníčky zahynulých kolegů, především v Hůrce
u Nového Jičína,
- spolupráce s Klubem vojenské historie v Suchdole nad Odrou,
- společné setkání s kolegy z Trenčína na Bradle a ve Vyškově,
- 4 výstavy u příležitosti 90. výročí Svazu letců ve Frýdku Místku, Novém Jičíně a 2 x v Příboře,
- v neposlední řadě je to publikační a přednášková činnost nebo
činnost v jiných organizacích, především v Československé obci
legionářské, jednoty Nový Jičín.
Stanislav Vystavěl je autorem několika publikací o letectvu. Pplk.
v. v. Miroslav Moudrý je autorem publikace 1. dopravní letecký
pluk. František Pavelčík, plk. v. v. Bohumil Vlach a Ladislav Jerguš
publikovali články v různých tiskovinách, B. Vlach též přednášel.
To vše bude nesmazatelně zapsáno do naší historie.

BAV KLUB PŘÍBOR - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, S.R.O.
Masarykova 489, Příbor 742 58, e-mail: info@bavklubpribor.cz, www.bavklubpribor.cz, tel.: 556 723 778, 739 08 08 62

Nabídka pro rodiče, aby mohli v klidu pracovat
V průběhu školního roku mají žáci několikrát prázdniny,
někdy i ředitelské volno. Rodiče musí do práce a někteří mají
problém kam s dětmi.
BAV klub může rodičům pomoci tuto situaci řešit. Proto budeme pořádat prázdninové barevné dny pro děti, aby rodiče mohli
v klidu pracovat. Někdy v době prázdnin nebývají v provozu
školní družiny, proto jsme ochotni zajistit program pro děti celodenně, ve stejné době, jako probíhá činnost školy a družiny.
Tyto akce budeme nabízet dlouhodobě, v rámci tříletého projektu částečně financovaného prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.
Rodiče, kteří se u nás přihlásí do tohoto projektu, mohou na
uvedené akce získat velkou slevu na jedno dítě, u střídavé péče
– na dvě děti, což bude satisfakce za související administrativu,
na které se musí podílet (např. vyplnění přihlášky dle pokynů
OPZ, potvrzení o zaměstnání nebo o vazbě na trh práce).

Do projek t u se mohou
zapojit rodiče mající tzv.
vazbu na trh práce, což jsou:
- rodiče zaměstnaní
- OSVČ
- rodiče evidovaní na ÚP a hledající práci
- rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a hledající práci
- mají trvalý pobyt nebo mají zaměstnání v regionu MAS
V rámci projektu mohou rodiče využít slevu i na naše příměstské tábory:
1. turnus 9.-13. 7. 2018 pro děti od 8 do 13 let
2. turnus 6.-10. 8. 2018 pro děti od 4 do 7 let
Počet přihlášených na tříletý projekt je pouze 40 rodičů, proto NÁS KONTAKTUJTE VČAS, PROJEKT UŽ BĚŽÍ. Sledujte
informace na našem webu.
Těšíme se na práci s Vašimi dětmi.

Za BAV klub:
Vlasta Trojčínská - ředitelka
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
Ing. Pavelka Vladimír, Technické služby města Příbora, příspěvková organizace

V minulém týdnu zahájily technické služby čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků
posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na
povrchu komunikací.
Úklid komunikací probíhá
dle uvedeného harmonogramu. Harmonogram,
i umístění přechodného
dopravního značení, je
v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto
řidiče o respektování zákazu stání v označených
lokalitách. Buďte prosím
ohleduplní k našim zaměstnancům, ať mohou
svou práci odvést co nejlépe. Děkujeme .
HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU
JARO - duben 2018
DATUM

STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY

3. dubna
úterý
4. dubna
středa
5. dubna
čtvrtek
6. dubna
pátek
(odvoz 9. 4.)
10. dubna
úterý
11. dubna
středa
12. dubna
čtvrtek
13. dubna
pátek
(odvoz 16. 4.)
17. dubna
úterý
18. dubna
středa

Jiráskova x Šafaříkova
Švermova x Dukelská
Šmeralova x Gagarinova
Okružní - u separačních nádob
Kpt. Jaroše x Fučíkova
Jičínská x sídliště
Lidická - u Kulturního domu
Masarykova x Hřbitovní
B. Buzka x Místecká (pod železářstvím)
9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká
Na Valše - u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova
Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za Vodou
Wolkerova - u trati
Komenského - pod letadlem
J. V. Choráze - za obchodem
Hájov - u restaurace
Prchalov - u obchodu
Paseky u Jurečků
Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy
Vrchlického - u hřiště
Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici
Myslbekova x U Čecha

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

www.tspribor.cz

DATUM
26. 3. 2018
27. 3. 2018
28. 3. 2018
3. 4. 2018
4. 4. 2018
5. 4. 2018
9. 4. 2018
10. 4. 2018
11. 4. 2018
12. 4. 2018
16. 4. 2018
17. 4. 2018
18. 4. 2018
19. 4. 2018
23. 4. 2018
24. 4. 2018
25. 4. 2018
26. 4. 2018

ULICE
Lidická + parkoviště u Sokolovny
Dukelská
Plocha u TS
Místecká -pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány
Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS
Tyršova
Fučíkova včetně spojka Kpt. Jaroše
Masarykova
Komenského spodní část + parkoviště
Npor. Loma – po křižovatku se Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ul.
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křiž. Npor. Loma k ul. Štramberské
Gagarinova
Bezručova
ČSA od Jičínské po křižovatku s Frenštátskou
ul. 28. října
U Tatry – parkoviště
Myslbekova
Pionýrů + parkoviště
Dr. Čejky + cyklo trasa
Nová
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště
Zdeňka Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní
Nerudova
Šmeralova
Nádražní
O. Helmy

Poznámka

odpoledne

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čištěny bez dopravního omezení.
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU od RD a ze sídlišť
leden - prosinec 2018 / SUDÝ týden
data svozů platná
26. 1., 23. 2., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15.
pro všechny zde
6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10.,
uvedené ulice
19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.
28. října
Na Valše
Jiráskova
Šafaříkova
B. Buska
Nádražní
Juráňova
Šmeralova
Bezručova
Nám. S Freuda
K. H. Máchy
Štefánikova
Březinova
Nerudova
Kašnice
Štramberská
Čs. armády
O. Helmy
Komenského
Švédská
Dukelská
Okružní
Kpt. Jaroše
Švermova
Dvořákova
Ostravská
Krátká
Tržní
Gagarinova
Palackého
Křivá
Tyršova
Frenštátská
Pol. vězňů
Lidická
U Brány
Etzlova
Ř. Volného
Masarykova
Úzká
Hřbitovní
Remešova
Místecká - od
V Kopci
centra po řeku Smetanova
J. Rašky
Viznarova
Na Hrázi
J. Hory
Stojanova
Wolkerova
Na Kamenci
Jičínská
Sv. Čecha
Žižkova
leden - prosinec 2018 / LICHÝ týden
data svozů platná
2. 2., 2. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22.
pro všechny zde
6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10.,
uvedené ulice
26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
9. května
Na Nivách
Lesní
Sušilova
Alšova
nábř. Rudoarmějců Tovární
Lomená
B. Němcové
Nová
Luční
Větřkovská
Erbenova
Osvobození
Mánesova
Vrchlického
Hluboká
Místecká - od řeky Pod Haškovcem
Zahradní
směr F-M
Hukvaldská
Říční
Mlýnská
Kamenná
Sadová
+ Hájov a Prchalov
Myslbekova
Kubínova
Sládkova
Na Benátkách
L. Janáčka

PŘIDĚLENOU BIONÁDOBU (hnědé barvy o objemu 240 l) PŘISTAVTE K VÝVOZU
VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.
Kontakt: Ing. Karin Juchelková, 731 549 482, www.tspribor.cz
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Z HISTORIE
ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ
OSOBNOSTÍ PŘÍBORA R. 2018
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

V tomto roce jsem pro vás už připravila přehled zajímavých kulatých a půlkulatých výročí Příbora na rok 2018. Vynechala jsem osobnosti
spjaté s naším městem. Ty doplňuji nyní. Jde o výběr jmen. Pokud by měl někdo zájem o ucelený seznam, mám ho k dispozici.
Vysvětlení: * tj. narodil se, † tj. zemřel. V zabarvených polích jsou kulatá výročí, v bílých půlkulatá.
PŘED
480 lety

ROK
1538

425 lety
400 lety

1593
1618

265 lety

14. 9. 1753

230 lety

31. 1. 1788

225 lety

20. 12. 1793

220 lety

1798
1798

215 lety
195 lety
180 lety
170 lety

1803
9. 4. 1823
1838
1848

150 lety
140 lety
130 lety

29. 8. 1868
19. 2. 1878
1888

120 lety
105 lety

13. 2. 1898
3. 11. 1898
7. 6. 1913

100 lety

26. 7. 1918

17. 9. 1918
10. 3. 1918
95 lety

29. 9. 1923

UDÁLOST, OSOBNOST
* P. Martin Medek v Mohelnici. Významný příborský farář (cca 1560–74) a 10. pražský arcibiskup (1581–1590).
† 2. 2. 1590 v Praze. Jeho náhrobek je v jedné z kaplí za hlavním oltářem chrámu sv. Víta.
Jan Sarkander ukončil studia v Příboře a odešel studovat do Olomouce.
† Vavřinec Affelius (možná 1616), kanovník vyšehradský, 1597–1616 příborský farář, jako dar zdejšímu kostelu přivezl
sochu Panny Marie, která je na hlavním oltáři (Panna Maria Příborská).
Z podnětu Vavřince Affelia založeno při kostele sv. Valentina literátské bratrstvo Početí blahoslavené Panny Marie.
Toto bratrstvo, je doloženo v účetních dokladech, dostalo v r. 1673 finanční podporu na konání poutě u kostela sv. Valentina.
* Josef Staroveský v Příboře, měšťan, otec chudých a mistr cechu soukenického. Iniciátor ochotnického divadla nejstaršího na Moravě 1809–1816.
* Ignác Alois Buzek v Příboře v č. 102 (už zbouráno), řádovým jménem Bonifác, piarista. Filozof, národní buditel,
profesor četných piaristických gymnázií. 1816–22 vyučoval na Tereziánské akademii ve Vídni, působil v Litomyšli,
Příboře, Strážnici, v Mikulově. † v Brně 21. 6. 1839
* Tomáš Řehoř Wolný v Příboře, zakladatel moravského místopisu, historik, † 1871 (Rajhrad). 1893 mu byl v Příboře
postaven pomník (V. R. Smolík z Prahy). Nyní pomník stojí u Lubiny blízko vlakového nádraží.
† Antonín Jan Nepomuk Brossmann v Příboře. Barokní hudební skladatel a teoretik, profesor filozofie, * 16. 9. 1731
* Andreas Staroveský v Příboře v č. 10. Profesor na piaristickém gymnáziu v Litomyšli. Zmiňuje se o něm Alois Jirásek
v povídce „Na staré poště“.
* Ludvík Pokorný v Příboře, příborský lékárník, otec Ferdinanda Pokorného, postavil lékárnu v č. 54 roku 1833. † 1883.
† Adam Antonín Etzel v Příboře, primátor 1809–23, lidumil, otec chudých. Jeho náhrobek je za farním kostelem.
Ignác Fluss přišel do Klokočova. Významný továrník - továrny na sukno a klobouky.
Jiří Janáček s rodinou (se ženou Amálií, za svobodna Grulichovou a s 5 dětmi) odešel učit na Hukvaldy. V r. 1854 se
narodil na Hukvaldech Leoš Janáček.
† Jan Raška ml. v Příboře, starosta 1853–65 a 1867–68, zakladatel první továrny na sukno.
* Rudolf Sklenovský v Příboře, provozovatel soukromé hudební školy v Příboře.
* Josef Müller v Příboře, učitel, malíř, grafik. Soubor jeho prací byl vystaven r. 1935 na výstavě Bezručův kraj ve Frýdku.
Působil v Metylovicích. † 24. 3. 1935.
* Julius Tvarůžek v Příboře, městský tajemník, knihovník, zakladatel prvního symfonického orchestru v Příboře.
* JINDŘICH PUKOVEC v Příboře, kapelník městské hudby. † 1980
† Bedřich Karlseder v Příboře, městský stavitel. Stavěl budovu gymnázia, Katolický dům, přestavoval i dům č. 35 (tzv.
palác) atd.
* VÁCLAV POKORNÝ, PhMr., v Příboře, lékárník, vojenský důstojník, hudební aranžér, skladatel taneční hudby.
Po vojně (1945) vytvořil na gymnáziu v Příboře vokální kvintet Milé dítky. V roce 1949 uskutečnil s Borisem Hajdůškem a příborskými ochotníky projekt Divotvorný herec.
Byl v kontaktu s tuzemskou hudební scénou od poloviny 30. let, a to především díky R. A. Dvorskému, který vydával
jeho skladby a pro něhož psal Pokorný orchestrální instrumentace.
„Milý Vašku, včera jsme natáčeli Chladné polibky, jsem nadšen a těším se hrozně, až to vydáme tiskem,“ napsal například Pokornému v roce 1943 R. A. Dvorský, slavný kapelník, klavírista, zpěvák, herec a nakladatel.
Václav Pokorný je autorem swingových písniček Říkej mi to potichoučku, Je tomu měsíc, Chladné polibky nebo Šumění
deště. Hrál na několik nástrojů, přestože nebyl nikdy profesionálním hudebníkem. Splnil totiž původně přání svého
otce a pokračoval v rodinné tradici - v povolání lékárníka.
U příležitosti Pokorného devadesátin připravila skupina mladých hudebníků vystupujících pod názvem Blue Star
Václava Marka koncert v pražském divadle Semafor. Jako hosté zazpívali Jiří Suchý a Michal Stejskal. Hold Václavu
Pokornému složili Blue Star také albem s názvem Několik přání. Od r . 1947 Václav Pokorný žil v Praze. A v Praze
11. 7. 2011 ve věku nedožitých 93 let zemřel.
Syn Václava Pokorného Petr Kulich Pokorný působí jako kytarista v kapele ETC Vladimíra Mišíka. Dcera Anna Mittnerová připravuje na září do Příbora ve spolupráci s městem koncert na počest svého otce. Vnuk Jiří Mittner vystudoval skladbu na konzervatoři.
* OTAKAR KRESTA v Příboře, zahraniční letec, příslušník 313. bombardovací perutě RAF v Anglii. Zemřel v Bystřičce 10. 10. 1992.
* RICHARD OLŠOVSKÝ v Příboře, letec, příslušník 311. bombardovací perutě RAF v Anglii. Zahynul po válce při
letecké katastrofě poblíž Pradědu 27. 2. 1950.
† Dr. ANTONÍN CYRIL STOJAN. Studoval v Příboře a v letech 1876–87 zde působil jako kaplan. Zakladatel českého
hasičského sboru. Člen Nár. shromáždění, od r. 1920 arcibiskup olomoucký. Nazýván „otcem moravského lidu“. Čestný občan města Příbora. * v Beňově (u Přerova)
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95 lety

22. 1. 1923

90 lety

8. 9. 1928

85 lety
75 lety
65 lety

27. 11.1933
8. 3. 1943
8. 11. 1953
22. 12. 1953

† Jaroslav Simonides v Příboře. Míval hrob na starém hřbitově, před pár lety byl převezen do Brna. Ředitel reálky
a gymnázia v letech 1907–22. První předseda Národního výboru v roce 1918. * v Třebíči
* LUBOMÍR LOUKOTKA v Příboře, učitel, příborský kronikář, historik, všestranný člověk, čestný občan - jmenován v r. 2008, † 2. 6. 2011 v Příboře.
† BERTHOLD BRETHOLZ v Brně, historik, ředitel Zemského archivu v Brně v letech 1908–1933. *1867 v Příboře.
† u Sokolova padl npor. Jaroslav Lohrer-Lom, zástupce velitele obrany Sokolova
† Jan Hrnčárek v Příboře, učitel, kronikář města, vlastivědný pracovník, spoluzakladatel městského muzea
(1876–1953).
† Oldřich Otáhal v Příboře, učitel, starosta města 1927–38, poslanec Národního shromáždění. Má hrob na starém
hřbitově v blízkosti kostelíka.

Připravila: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.
Zdroje: L. Loukotka: Dějiny Příbora v datech; M. Jurečka: Seznam výročí města Příbora; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv Local TV
Příbor; příborské kroniky; Dějiny města Příbora, kolektiv autorů.

Dr. A. C. Stojan, archiv Muzea Novojičínska,
p. o.

Kapelník Jindřich Pukovec, zdroj: rodinný archiv

PhMr. Václav Pokorný, jak si jej mnozí Příboráci
pamatují, 2. foto s orchestrem, zdroj: rodinný
archiv

Mgr. Lubomír Loukotka, foto PN
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KDE STÁVALA PŮVODNÍ PŘÍBORSKÁ FARA?
Igor Jalůvka

Sborník Moravské Kravařsko z roku 1898 k této problematice na str. 292 udává: Původní příborská fara stávala
v těsném sousedství farního kostela a měla číslo popisné
362. Není známo, kdy byla tato fara postavena. Původně prý byla spojena s kostelem dřevěnou krytou chodbou.
Nová, větší fara stála na dnešním místě až od roku 1820.

Vyvstane tedy otázka: byla vůbec známa autorům sborníku
Moravské Kravařsko z r. 1898 situace Chrámkova pohledu na
město z r. 1728? Vypadá to, že nikoli. Věřím, že kdyby autoři
sborníku Chrámkův pohled znali, větu uvedenou v úvodu
tohoto článku by takto nenapsali. Nemůže být věta „Původní
fara prý byla spojena s kostelem dřevěnou krytou chodbou“ jen
špatně interpretovaná, a tedy nesprávně pochopena, zatímco
ve skutečnosti se jedná jen o spojení domu č. p. 359 (patrně
fary) se sousedním domem č. p. 360 jen jakousi krátkou krytou lávkou?
Podíváme-li se na problém z opačné strany, nutně nás napadne další otázka: Pokud byla původní fara shodná s krajní
budovou uličky (č. p. 362), jaký účel by pak měla daleko honosnější stavba (č. p. 359) jen o pár domů dále? A proč by
byla tato stavba, pokud by nebyla farou, spojena můstkem se
sousedním domem?
Když se na tvrzení o spojení domu č. p. 362 s kostelem dřevěnou krytou chodbou podíváme prakticky, není to dost dobře
možné. Slepá ulička pod kostelní hradbou je terénně položena mnohem níže, takže pokud by krajní dům č. p. 362 byl
údajnou farou a byl by spojen „krytou chodbou“ s kostelem,
musela by tato chodba vést ze střechy domu. I dnes je to
jasně zřetelné, takže v 17. či 18. století (kdy dům č. p. 362
nebyl rozhodně vyšší, spíše naopak) by nebyla realizace
takto popsané „kryté chodby“ v daném konkrétním případě technicky proveditelná.(Vyšší byly snad pouze krovy
sedlových střech, pokud se nejednalo o střechy mansardového
typu, což v tomto případě neuvažujeme.)

Obr. 1

V pozůstalosti bývalého městského kronikáře Luboše Loukotky nalezneme další doplnění údajů: Dům farní (č. p. 362)
vystavěn jest od kamene L. P. 1575. Z uvedeného vyplývá, že
farou mariánského kostela byl mezi lety 1575 a 1820 dům,
jenž po zavedení číslování obdržel č. p. 362.

Podívejme se blíže na dům č. p. 359. Jak bylo v úvodu uvedeno,
v Moravském Kravařsku se píše, že „Nová, větší fara stála na
dnešním místě až od roku 1820“ (č. p. 364 asi uprostřed Stojanovy ulice). Když se tedy fara přemístila na nové místo,
naskýtá se otázka, proč se poté nezboural onen rohový

Zde bychom mohli článek ukončit, ale je nutno uvedené informace porovnat s dalšími podklady. Na plánu města, pořízeném
syndikem Karlem Ludvíkem Chrámkem r. 1728 (Obr. 1 a Obr.
2), vidíme pod jižní částí ohradní zdi kostela, ve slepém rameni Farní (dnes Stojanovy) uličky, docela nezvyklou budovu.
Je označena č. p. 359 a zcela se vymyká vedlejším stavením
č. p. 358 – 362.
Bc. Petra Neničková ve své bakalářské práci Staré mapy jako
podklad pro etnografický výzkum uvádí o domě č. p. 359 toto:
Z běžného typu městské zástavby se vymyká jednopatrová
reprezentativní budova fary s okrouhlým altánem a cibulovitou kopulí v zahradě, nacházející se jižně od farního kostela.
– Dům č. p. 359 tedy pokládá za budovu fary.
Budiž. Dejme tomu, že jí nejsou známy údaje o krajním domě
slepé uličky - budově č. p. 362, uváděné v Moravském Kravařsku jako „původní fara“. Když se dále zaměříme na detail
Chrámkova pohledu (Obr. 2), vidíme, že stavení č. p. 359 má,
kromě záhadné věže a arkýře na své jižní fasádě, také jakýsi
můstek či spíše krytou lávku mezi ním a sousedním domem
č. p. 360.
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Obr. 2

dům - „původní fara“ – č. p. 362? Namísto toho se zboural
honosný dům (i s průchozí lávkou) č. p. 359! Logicky z toho
vyplývá: zbourala se skutečná stará fara.
Neméně podezřelou okolností naznačující, že dům č. p. 359
nebyl jen běžným stavením, ale farou, je další údaj ze sborníku
Moravské Kravařsko: Roku 1882 nalezl dr. Mořic Remeš, tehdy
studující, na zbořeništi domu č. 359 pod ohradní zdí farního
kostela římskou minci dobře zachovalou. Jednalo se o minci
z doby panování císaře Antonína Pia (128 – 161 n. l.).
(O tom, že zmíněný nález římské mince s největší pravděpodobností nepředstavuje autentický archeologický nález,
nýbrž že pochází ze středověkých sbírek kuriozit a památek na
poutní cesty příborských farníků do Říma či Palestiny, jsem již
v Měsíčníku před lety psal, a to v článku Archeologické nálezy
antických mincí jsou historií, nebo jen fragmenty numismatické
sbírky příborských piaristů? Je tedy docela možné, že v případě
zbořeniště domu č. p. 359 mohl být původním majitelem mince některý z příborských farářů. Ti často pocházeli z různých
koutů Moravy a jakési numismatické sbírky mohli, kromě
piaristů, rovněž vlastnit.)
Obrázek 3 představuje fragment katastrální mapy z roku 1833.
Pro ty čtenáře, kteří nepročítají tento text na webových stránkách, ale v tištěné formě – tedy černobíle, musím zdůraznit, že
na mapě jsou tmavě červenou barvou značeny důležité budovy
města jako kostel, pošta nebo vzdělávací ústavy. Růžovou jsou
označeny zděné budovy, kdežto nezděné, tzv. spalné budovy,
jsou žluté. (Podotýkám, že čísla uvedená na mapě nejsou čísla
popisná, ale parcelní; pouze č. p. 359 jsem napsal dodatečně.)
A právě na místě zbourané, honosné budovy č. p. 359 již
stojí jen spalná, tedy dřevěná budova. Zda se jedná o dřevěný obytný dům, anebo o pouhou hospodářskou budovu
(kůlnu, chlév či seník), není zřejmé. Můžeme ale dovodit,
že když patnáctiletý Mauric Remeš nalezl v r. 1882 římskou
minci, na pozemku bývalého domu č. p. 359 se již nenacházela
ani ta dřevěná budova, zakreslená na mapě stabilního katastru
z r. 1833. V Moravském Kravařsku se jasně hovoří o zbořeništi,
na které byl dozajista volný přístup. Stávající dřevěná budova
se logicky musela rozebrat mezi lety 1833 a 1882, takže zástavba domů č. p. 358 – 362 musela roku 1882 vypadat podobně
jako v dnešní době (Obr. 4).
Aby problém nebyl tak jednoduchý, vyvstává další záhada. Podíváme-li se opět na Chrámkův pohled z r. 1728 (Obr. 1), nelze
si nevšimnout níže na Stojanově ulici velké budovy, a to zrovna

Obr. 3

Obr. 4

na místě dnešní fary č. p. 364. Co je to za reprezentativní
jednopatrovou budovu s velkými okny, která nesporně již
r. 1728 stojí, jestliže sborník Moravské Kravařsko udává, že
nová fara na tomto místě stávala až od roku 1820? Nabízí
se jediná odpověď: nová fara skutečně stála na dnešním
místě od r. 1820, avšak samotná budova je daleko starší,
postavená před r. 1728. Jaký byl ale před r. 1820 účel budovy,
nebo kdo ji obýval, nebude snadné zjistit.
Pokusme se tedy odpovědět alespoň na to, kde stávala původní
příborská fara. Při porovnání textu z Moravského Kravařska,
uvedeného v úvodu tohoto článku, s realitou Chrámkova pohledu na Příbor jsem nabyl dojmu, že tento text rozhodně neodpovídá historické skutečnosti, přesněji řečeno– je pravdivý
pouze částečně. Osobně mne napadají dvě možnosti:
První z nich je založena na úvaze, že původní fara v roce
1575 byla skutečně totožná s krajním domem slepé uličky,
jenž daleko později obdržel číslo popisné 362. V nejisté době
první poloviny 17. století, během třicetileté války, byl Příbor
celkem třikrát vypálen. Je docela možné, že jakousi újmu při
tom utrpěla i fara. Po válce pak mohlo dojít k výstavbě nové,
honosnější fary s věžičkou, o tři domy dále (aniž to bylo zaznamenáno do příslušných letopisů) a toto stavení později
obdrželo č. p. 359. Nakonec, v roce 1820, se fara opět přestěhovala, v pořadí již na 3. místo.
Zcela jiné vysvětlení nás napadne, vezmeme-li v úvahu zavedení číslování domů, resp. jejich přečíslování: K popisování
domů se sice přistoupilo dle nařízení Marie Terezie od podzimu 1770, ale toto značení bylo prozatímního charakteru.
Ve městech byla stavení několikrát přečíslována a první vlna
takového přečíslování proběhla v době napoleonských válek, v letech 1805-15. Na základě změn v číslech popisných
v první polovině 19. století tak mohlo dojít k tomu, že stavení
vykazované v letopisech pod tehdejším číslem popisným
nemuselo odpovídat nemovitosti uváděné pod shodným popisným číslem v pozdější době. Teoreticky by pak bylo docela
možné, že krajní dům slepé uličky (dnes označený č. p. 362)
nikdy nebyl žádnou farou. Původní farou z roku 1575 tak
mohl být (později) honosný dům s věžičkou, jistou dobu
označený č. p. 362, později 359. Tento dům mohl mít pouze
reprezentativní místnosti nebo též sakristii, zatímco krytou
lávkou byl spojen s vedlejší budovou fary (dnes č. p. 360), jež
mohla sloužit jako vlastní příbytek kněze, včetně světničky
pro posluhovačku nebo čeledína.
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Z PŘÍRODY
PRŮZKUM POPULACE UNIKÁTNÍHO DRUHU VÁŽEK
V PŘÍBOŘE NA BOROVCI
Mgr. Pavel Netušil, učitel biologie, Masarykovo gymnázium v Příboře

Vážky (Odonata) jsou významnou a starobylou skupinou
hmyzu ve sladkovodních ekosystémech. Spolu s jepicemi jsou
přímí potomci jedné z nejstarších skupin okřídleného hmyzu. Larvy zvané nymfy žijí dravě ve vodě několik měsíců až
let, pak vylézají na stonky rostlin, kde probíhá jejich poslední svlékání. Po tomto aktu z místa odlétá dospělý jedinec
s křídly, zatímco na rostlině zůstává zbytek nymfí pokožky,
který se nazývá svlečka (exuvie). Dospělci (imaga) vážek se
dají dobře rozpoznat podle jejich dlouhého a tenkého zadečku, velkých kulovitých složených očí, zabírajících značnou
část hlavy, krátkých tykadel a dlouhých křídel. Pro běžného
člověka mohou být vážky zajímavé např. tím, že jde o velmi
zdatné predátory likvidující v okolí vod např. komáry (které
nejenže v letu odchytí, ale také v letu zkonzumují). V naší republice bylo zatím zaznamenáno 74 druhů z 26 rodů, z toho
71 druhů žije v Čechách a 69 druhů na Moravě a ve Slezsku.
Pro srovnání lze uvést, že na celém světě žije cca 5 700 dosud popsaných druhů.
V početnostech jednotlivých našich druhů vážek jsou veliké
rozdíly, mezi velmi běžné patří např. vážka obecná či vážka
ploská. Kromě toho zde existuje řada druhů s velmi nízkou
početností, které však z hlediska celé Evropy nejsou nijak
zvlášť vzácnými. Jen tři druhy našich vážek jsou natolik unikátní, že si vysloužily ochranu v rámci celé Evropy. Patří k nim
např. vážka rumělková.
Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum) je v Evropě
zranitelným druhem s vysokým rizikem vymizení z volné přírody. Obývá zaplavované oblasti kolem řek, zatopené louky,
čerstvě vzniklé tůně atp. Je specializována na dočasně vysychající stanoviště. Její specifické stanovištní nároky mohou
být hlavním důvodem její zranitelnosti. Jedna z nejpočetnějších populací této vážky ve střední Evropě se nachází na
katastru naší obce, v okolí rybníka Borovec. Tento významný objev publikoval v odborném tisku roku 2013 docent Aleš
Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Rybník
Borovec je využíván pro chov ostroretky stěhovavé, v pozdním létě je vypouštěn pro rozvoj vodní vegetace. Tento typ
rybničnímu managementu vážce rumělkové vyhovuje, neboť
simuluje procesy v místech jejího původního výskytu. Během
42 sčítání v roce 2011 byla provedena metoda zpětného odchytu vážek rodu Sympetrum – označováni byli pouze samci.
Rovněž proběhl sběr svleček podél břehové linie. Na základě sběru svleček byla populace líhnoucích se jedinců vážky
rumělkové odhadnuta na 33 500 jedinců, vážky rudé 18 000,
vážky žíhané 5 900 a vážky obecné 7 500. K podobným hodnotám dospěli autoři u vážky rumělkové na základě metody
zpětného odchytu dospělců – 29 800 jedinců.
Na výzkumy docenta Dolného navázala v loňském roce
v rámci své Středoškolské odborné činnosti Tereza Slavíková,
studentka Masarykova gymnázia. V závěru své práce uvádí,

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

že na základě průzkumu svleček v lokalitě Příbor-Borovec
odhaduje početnost místní populace vážky rumělkové na
10-15 tisíc jedinců. Bohužel se tak ukazuje, že početnost naší
populace této celoevropsky ohrožené vážky klesá. Protože
vážka rumělková patří k několika druhům vážek, u kterých je
prokázána jejich věrnost místu narození, ukazuje se ochrana
lokality Borovec jako klíčová pro zachování severomoravské
populace tohoto druhu. Naštěstí je v tomto směru spolupráce
s příborskou organizací Českého rybářského svazu příkladná. Rovněž se přimlouvám za to, aby informace o této vážce
byly součástí informačních tabulí naučné stezky, kterou město
zřídilo v této lokalitě roku 2006, kdy ještě o této unikátnosti
Borovce nebylo nic známo.
Příborský extravilán si zasluhuje mimořádnou pozornost. Příborští občané mohou být hrdi na to, jak mimořádné lokality
se na katastru obce či v jejím bezprostředním okolí vyskytují.
Rozumnou spoluprací rybářů, myslivců, zemědělců, občanských komunit a úředníků městského úřadu se musíme snažit
udržet druhovou rozmanitost a zejména vzácné druhy naší
krajiny pro další generace.

Děkuji Aleši Dolnému za laskavé zapůjčení fotografií vážky
rumělkové. Při psaní článku byly využity jako zdroj informací
- práce Terezy Slavíkové „Velikost populace kriticky ohrožené
vážky rumělkové na rybníce Borovec u Příbora“ a odborný článek: Dolny A., Mizicova H., Harabis F. 2013: Natal philopatry
in four European species of dragon flies (Odonata: Sympetrinae) and possible implications for conservation management.
Journal of Insect Conservation 17 (4): 821-829.

ZE SPORTU
NÁROČNÝ TÝDEN ZAKONČILA DĚVČATA VÝHROU NAD LIPNÍKEM
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Šest utkání v šesti dnech odehrály v jednom březnovém týdnu
basketbalistky kategorie U13 BK Příbor. Náročný týden děvčata
zakončila třetí letošní výhrou v Oblastním přeboru. Doma porazila Lipník nad Bečvou.
Týden jako ve slavné zámořské NBL zažilo na začátku března družstvo dívek U13. V šesti dnech stihlo šest náročných utkání. „Nejprve
jsme v neděli 4. března přivítali stále se zlepšující holky z Frýdku-Místku. Výšková převaha soupeře, jak už to u nás na maloměstě
bývá zvykem, byla znatelná. Po dlouhé celotýmové marodce jsme
nastoupili prakticky bez jediného tréninku a výsledek tak byl jednoznačný. Obě utkání jsme prohráli rozdílem třídy a náš cíl pro úterní
výjezd byl jasný – zlepšit obranu,“ popsal trenér týmu Libor Piškytl.
Na palubovce silné SBŠ Ostrava měla děvčata jediný úkol – poctivě a zodpovědně přistupovat k obraně a za žádnou cenu nepouštět
soupeře do vymezeného území. „V prvním zápase se nám to dařilo
výborně a poločas jsme vyhráli, bohužel pak přišel až příliš typický
výpadek ve 3. čtvrtině, čímž nám soupeř odskočil. Přes skvělý finiš
jsme podlehli o 3 body. Ve druhém zápase nám pro změnu nevyšla
první část, ve které nás Ostrava deklasovala o 11 bodů, a to už se po
zbytek zápasu těžko dohánělo. S výkonem jsem byl i přesto spokojen.
Děvčata splnila to, co jsme si před zápasy řekli, a co se vítězství týče
– holky už vědí, že nepřijde samo. Musíme dřít, dřít a dřít – výsledky
se poctivou prací dostaví,“ přiblížil Libor Piškytl.
V posledním dvojutkání hostily dívky U13 v sobotu 10. března družstvo z Lipníku nad Bečvou. „Poučeni z chyb jsme si věřili, první poločas vyhráli o pět bodů, ale typická krize ze třetí čtvrtiny (-12 bodů)
nám cestu za výhrou znemožnila. Herně jsme soupeře přehrávali, bohužel si za veškeré výpadky můžeme sami,“ upozornil trenér.
Druhý zápas už byl ale jiný. „Přestali jsme si všímat výkonů soupeře
a soustředili se jen na svou hru. Od obrany až po útok. V poločase jsme
uhráli stejný výsledek jako v prvním zápase, ve třetí části pak konečně
přišel zlom. Čtvrtinu jsme vyhráli 18:4 (!) a konečný stav ještě zvýšili
na rozdíl 21 bodů. Oproti prvnímu zápasu jsme se tedy polepšili o 30
bodů, což nepotřebuje další komentář,“ radoval se Libor Piškytl.
„Holky konečně přišly na to, že když budou soustředěně hrát od začátku až do konce jako jeden tým, tak si nemusí lámat hlavu s tím, že

Děvčata BK Příbor U13 prožívají těžkou sezónu.
Vyhrála doposud tři utkání. Naposledy zvítězila nad
Lipníkem. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

je soupeř vyšší, ale ani s tím, že je soupeř lepší. Zápasy totiž nevyhrávají jednotlivci, nýbrž týmová a poctivá práce. Máme kvalitní tým
a za tento výkon jsem na děvčata hrdý. Jde vidět, že to, co děláme, má
smysl. Nesmíme však usnout na vavřínech, pokud chceme dále růst
a zlepšovat se. Zároveň jsem rád, že rodiče přešli od trénování k fandění – vytvořili příjemnou atmosféru, tlačili nás dopředu a holky na
hřišti to určitě pocítily,“ pochválil diváky kouč.
Výsledky:
BK Příbor – BK Frýdek-Místek 25:59 (2:15, 4:33, 14:53)
BK Příbor – BK Frýdek-Místek 25:55 (8:18, 12:34, 19:47)
SBŠ Ostrava – BK Příbor 36:33 (5:9, 13:15, 28:23)
SBŠ Ostrava – BK Příbor 29:20 (15:4, 19:8, 23:14)
BK Příbor – BK Lipník nad Bečvou 21:30 (9:2, 15:10, 17:24)
BK Příbor – BK Lipník nad Bečvou 45:24 (11:4, 15:10, 33:14)

PŘÍBOR PŘIVÍTÁ NÁRODNÍ FINÁLE BASKETBALISTŮ U12
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Dvanáct nejlepších chlapeckých týmů
zaslouží, aby o co nejlepší výsledek v této sez České republiky v kategorii U12 přivítají od
zóně zabojovali na domácí palubovce. Proto
pátku 27. do neděle 29. dubna města Příbor
jsme do toho šli. A nezaslouží si to jen kluci,
a Nový Jičín, která budou po pořadatelskou
ale i naši skvělí fanoušci a vůbec všichni přítaktovkou Basketbalového klubu Příbor
borští basketbaloví nadšenci,“ doplnil trenér
hostit závěrečný turnaj sezóny 2017/2018 Robert Bukovjan.
Národní finále v minibasketbalu.
Do Příbora a Nového Jičína přijede devět
„Tato vrcholná akce minibasketbalu se
vítězů z krajů plus dva týmy ze druhých
do Příbora vrací po čtyřech letech. O pořamíst podle nejlepšího koeficientu. Poslední
datelství jsme se rozhodli zažádat na záklamísto patří pořadatelskému oddílu. „Vzhledě úspěšného loňského tažení týmu chlapců Úspěšný tým BK Příbor U12, který se v minulé dem k velkému množství týmů a hráčů jsme
U11, který v minulou basketbalovou sezónu sezóně stal vicemistry republiky.
museli o pořadatelství zažádat společně se
zakončil na Národním finále v Pardubicích
Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor sousedním BC Nový Jičín,“ uvedl Robert Busenzačním druhým místem,“ řekl trenér týmu
kovjan.
U12 a zároveň hlavní organizátor Národního finále 2018 v Příboře Čtyři základní skupiny a čtvrtfinále se tedy budou hrát ve dvou
a Novém Jičíně Robert Bukovjan.
městech, semifinále a utkání o 1. až 6. místo v Příboře ve sportovní
O účastnících závěrečného turnaje se bude teprve rozhodovat hale u gymnázia a zápasy o 7. až 12. budou k vidění v hale na bazév kvalifikačních turnajích. Jistotu účasti má pochopitelně pořáda- nu v Novém Jičíně. „Budeme rádi, když fandové a rodiče naplní obě
jící klub BK Příbor. „Myslím si, že si kluci coby vicemistři republiky haly a budou našim klukům fandit,“ uzavřel Robert Bukovjan.
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5. OKRESNÍ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE
VYHODNOCENÍ
Karel Erle, oddíl stolního tenisu TJ Sokol

Okresní bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise (OBTM)
probíhal v areálu sokolovny 10. 3. 2018 téměř celý den - od 8:00
do 15:30 hodin. Účastnilo se ho 64 dětí z okresu Nový Jičín a 5 dětí
z okresu Frýdek-Místek. Z celkového počtu 69 dětí bylo 11 dívek
a 12 dětí z oddílu stolního tenisu příborské Tělocvičné jednoty
Sokol. Zde je nutno podotknout, že účast se nám na těchto turnajích rok od roku zvyšuje. Např. z Příbora máme oproti ročníku
2016/2017 o 4 děti více. Což je už vzhledem k tréninkovým pod-

mínkám (3 stoly) počet maximální. Žačky a žáci byli rozděleni dle
výkonnosti do čtyř divizí, kde hráli nejprve ve skupinách každý
s každým, po čtyřech a pěti hráčích na sedmi stolech. V těchto
skupinách hráli systémem každý s každým na 2 vítězné sety. Ze
skupin postupovali první dva do hlavní soutěže, ostatní do soutěže útěchy. Zde se již hrálo vyřazovacím způsobem, ale na 3 vítězné
sety. Každý účastník obdržel od TJ Sokol dárek v podobě reflexní
pásky, první tři v každé kategorii pak poháry. A jak vše dopadlo?

Divize A:
1. Jakub Bělík, Kopřivnice
2. Matěj Mezera, Kopřivnice
3. Jakub Hrachovec, Odry
Divize B:
1. Jakub Pargáč, Frenštát p. R.
2. Šimon Kolek, Odry
3. Pavel Hendrych, Odry

Divize C:
1. Petr Vosník, Frenštát p. R.
2. Natálie Trýbová, Příbor
3. Kateřina Polášková, Frenštát p. R.
Divize D:
1. Vít Urbánek, Odry
2. Matouš Filip, Příbor
3. Josef Studený, Příbor

Oddíl stolního tenisu děkuje městu Příboru za poskytnutou dotaci, bez níž bychom pro
děti, které hrají bez startovného, nemohli organizovat tento turnaj na dosažené úrovni.
V neposlední řadě pak děkujeme všem obětavým pořadatelům.

TJ SOKOL V ROCE 2018
Karel Erle, za výbor jednoty TJ Sokol Příbor

Všechny akce TJ Sokol organizuje v rámci oslav 125 let založení Sokola v Příboře.
10. 3. 2018 Okresní bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise STOLNÍ TENIS, účastnila se mládež registrovaná v ČAST
24. 3. 2018 VALNÁ HROMADA JEDNOTY, zajišťoval výbor TJ, na programu byla hlavně příprava na následující oslavy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nejdůležitější akce roku pro širokou veřejnost
20. – 22. 4. Kvalifikační turnaj na mistrovství ČR v deskových hrách DESKOVÉ HRY, účastní se zájemci o hru (tělocvična bude uzavřena)
23. 6.
Příborský SokolŠlap – rekreační cykloturistická akce. Účast: cyklisté každého věku + kočárky
Zahájení: v 9 hod., od 15 hod. country hudba
OSLAVY 125 LET ZALOŽENÍ SOKOLA V PŘÍBOŘE pro všechny, kteří se rádi baví + účastníky SokolŠlapu + členy i nečleny TJ Sokol
Zahájení v 16 hod. - atrakce pro děti, ukázky činnosti oddílů. Od 19 hod. zábava při hudbě KIWI.
Občerstvení… guláš od 13 hod. (tělocvična bude uzavřena).
1. 12.
Mikulášský turnaj v Ringu - soutěží tříčlenná družstva. RINGO - přihlásit se může kdokoli bez rozdílu věku a pohlaví
8. 12.
Memoriál Milana Strakoše ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. STOLNÍ TENIS - prezentace od 9 hod.
Průběžně JARO – PODZIM: Nohejbalová Sokol Liga Příbor, hrají 3členná družstva

ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
PŘÍBOR SE PREZENTOVAL NA VÝSTAVĚ DOVOLENÁ
A REGION, LÁZEŇSTVÍ
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Ve dnech 2. až 4. března 2018 se konala v Ostravě výstava cestovního ruchu
Dovolená a Region, Lázeňství. Město
Příbor se i letos prezentovalo v rámci
sdružení Lašská brána Beskyd. A na co
jsme lákali turisty? Především na rodný
dům Sigmunda Freuda, piaristický klášter
a jeho zrekonstruované zahrady a všechny ostatní památky městské památkové
rezervace.
Návštěvníky u stánku vítala stejně jako
v předešlých letech figurína Sigmunda
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Freuda, která vzbudila velký zájem nejen u dětí, ale téměř u všech, kteří kolem
procházeli. Promítal se časosběrný dokument firmy Duyvis Video o rekonstrukci
piaristických zahrad a Kulturního domu
a krátký film o piaristickém klášteře.
U stánku Příbora se kromě ostatních
zastavovali i ti, kteří Příbor dobře znají
a pravidelně se k nám vracejí a z toho
máme opravdu tu největší radost.
Foto: Petra Richterová

V Local TV Příbor 11. zprávy s premiérou
10. 3. 2018. www.televize-pribor.cz

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

NEDĚLE 1. 4. 2018
OTEVŘENÍ ZAHRAD PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA
Po dlouhém zimním spánku se opět otevřou brány piaristických
zahrad.
Piaristické zahrady jsou veřejnosti přístupné denně, v měsících:
duben a říjen od 9 hod. do 19 hod., květen až září od 9 hod.
do 21 hod.
STŘEDA 11. 4. 2018 od 18:00 hod. KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života
jejich mladým. Divadelní hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm,
snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi
mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými.
V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Homolovou, Annu
Kulovanou a Martina Krause.
Vstupné 250 Kč.
Předprodej vstupenek on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230 anebo v pokladně KD v pondělí a středu od
13 do 17 hod.
PONDĚLÍ 16. 4. 2018 od 17:00 hod.  PIARISTICKÝ KLÁŠTER PŘÍBOR
PŘEDNÁŠKA
Opravník nejkřiklavějších biologických omylů II - člověk, genetika, botanika
Přednáška navazuje na úspěšnou přednášku Opravník nejkřiklavějších zoologických omylů. Soustředit se budeme tentokrát více
na člověka a medicínu, omyly spojené s léky a léčením člověka,
dotkneme se i genetiky a genetických modifikací. Jsou skutečně
jablka plná vitaminů? A pivo? Nabízí nám TV reklama opravdu léky
proti chřipce? A existují vůbec léky proti virům? Jsou nám bacily
nebezpečné? Opravdu nás alkohol zahřívá?
„Kdo nic neví, musí všemu věřit“ (Neruda). Tak přijďte, ať víte!
Přednášející: Mgr. Pavel Netušil, vstupné 20 Kč.
SOBOTA 21. 4. 2018
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL		
K Mezinárodnímu dni památek a sídel se město Příbor připojí
kulturním programem už po šesté.
KONCERT
PIARISTICKÉ ZAHRADY PŘÍBOR
V piaristických zahradách od 15:00 hod. proběhne koncert
zpěvačky Evamore.
EVAMORE (Eva Moravčíková) je zpěvačka a písničkářka původem
z Příbora. I když pobývala dlouho ve velkoměstech (Praha, Vídeň),
vyrostla na moravském folkloru a české alternativě, což je znát i z její
tvorby. Evamore vystupuje momentálně v doprovodu kytaristy
Njumena (Tomáš Nováček), který se podílí na tvorbě a aranžmá
písní. Evamore si na dubnový koncert do příborských piaristických
zahrad přizve sbor ZŠ Milady Horákové z Kopřivnice, který sama
vede. Sbor žáků II. stupně základní školy s kapelou Evamore již
vystoupil na akci Lampa svaté Cecilie v listopadu 2017 v Katolickém
domě v Kopřivnici a sklidil velký ohlas u publika. Sbor doplňuje
Evu a Tomáše zpěvem v opakovacích částech skladeb, ale také
zpívá určité části samostatně. Duo Evamore bude také obohaceno
houslemi, žačkou ze třídy 6. A Simonou Lakomou.
KONCERT
PIARISTICKÝ KLÁŠTER PŘÍBOR
Kulturní program bude pokračovat projektem Hudební výlety
v piaristickém klášteře, který je realizován mimo jiné také u příležitosti 100. výročí vzniku první republiky. Koncert se uskuteční
od 18:00 hod. v refektáři.
Vystoupí Martin Gurbaľ – bas a Stadlerovo klarinetové kvarteto.

Program:
Ferenc Farkas (1905–2000): Antické maďarské tance (5 tanců)
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Contrapunctus I. (z Umění
fugy BWV 1080)
Johann Sebastian Bach: Chorál č. 54 a Árie č. 65, Basso chori I.
(z Matoušových pašijí BWV 244)
Tomaso Albinoni (1671–1751): Sonáta g moll
Antonín Dvořák (1841–1904): Biblické písně, op. 99
DIVADLO
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Pro ty, kteří dávají přednost divadlu před koncertem, je připraveno
v Kulturním domě od 17:00 hod. divadelní představení MAYDAY
v podání Divadla Devítka z Ostravy.
John Brown je londýnský taxikář, kterému se díky přísně dodržovanému
harmonogramu daří tajit skutečnost, že má dvě manželky. Jednoho dne
se mu však vinou malé nehody vše zhroutí a stane se předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů. Rozjíždí se velký kolotoč lží…
Vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek on-line na http://www.mujbijak.cz/klient-841/
kino-230 anebo v pokladně KD v pondělí a středu od 13 do 17 hod.
PAMÁTKY
Zároveň v tento den budou bezplatně od 13 do 18 hod. otevřeny
kulturní památky města, kromě kostela sv. Valentina.
MUZEJNÍ PODVEČER
MUZEUM PŘÍBOR
V Muzeu a pamětní síni S. Freuda se bude od 17 do 22 hod. konat
Muzejní podvečer – dílna tradičních technologií. Bude se jednat
o tradiční praktickou ukázku vybraných tradičních rukodělných
výrob spojenou s možností vyzkoušení.
NEDĚLE 22. 4. 2018 od 15:00 hod.  KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
ČIPERKOVÉ
Pro malé děti je připraveno vystoupení nejpopulárnější dětské kapely
v ČR. Zpívají se písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Ty,
kteří si nezakoupili lístky v předprodeji, zklameme, jelikož představení je již beznadějně vyprodáno.
PONDĚLÍ 30. 4. 2018 od 16:00 hod. PIARISTICKÉ ZAHRADY
SLET ČARODĚJNIC
Létání na koštěti, rej v maskách a jiné čarodějnické soutěže můžete
zažít od 16:00 hod. v piaristických zahradách. Kostýmy čarodějů
a čarodějek budou oceněny malou drobností. Za nepříznivého počasí
se akce přesouvá do Kulturního domu Příbor. Vstup volný.
PŘIPRAVUJEME:
1. 5. 2018: Prvomájový koncert, městský park
10:00 hod.
2. 5. 2018: Vernisáž fotografií Jana Anděla
17:00 hod.
3. 5. 2018: 73. výročí osvobození města Příbora,
park na nábřeží Rudoarmějců
16:00 hod.
4. 5. 2018: Travesti show Divoké kočky
19:00 hod.
16. 5. 2018: Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka 17:00 hod.
Kulturní dům Přibor
Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy.
26. 5. 2018: Mezinárodní festival dechových hudeb, 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!
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KULTURNÍ PROGRAM – DUBEN
Neděle 1. dubna od 9:00 h
OTEVŘENÍ PIARISTICKÝCH ZAHRAD

Středa 18. dubna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Středa 4. dubna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186.

Pátek 20. dubna – neděle 22. dubna
8. ROČNÍK PŘÍBORSKÝCH DESKOVEK
Hraní deskových her a turnaj ve hrách.
Info
na
http://cihelnyhvozd.wz.cz
nebo
TJ Sokol Příbor
tel. 607 985 585.
Pátek 20. dubna od 17:00 h
KONCERT NEVIDOMÝCH
Město Příbor
Sobota 21. dubna – neděle 22. dubna
VELKÝ MÉDER A DUNAJSKÁ STREDA –
KOUPÁNÍ
Přihlášky a záloha do 14. 4. Tel. 737 375 203.

Město Příbor

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Pátek 6. dubna od 9:00 h
SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ
Přednáška pro seniory na téma požární prevence
a ochrana obyvatelstva při mimořádných
Klub seniorů Příbor, z.s.
událostech.
Neděle 8. dubna od 8:00 h
11. SETKÁNÍ SBĚRATELŮ A BURZA
V PŘÍBOŘE
Klub filatelistů při SVČ LUNA Příbor

Pondělí 9. dubna od 18:30 h
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ

BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o.

Středa 11. dubna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Středa 11. dubna od 18:00 h
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Město Příbor
Sobota 14. dubna od 8:00 h
VÝLET NA KOLECH PODÉL ŘEKY ODRY
DO OSTRAVY
Sraz u Sokolovny. Info na tel. 737 375 203.
Sobota 14. dubna od 11:30 h
O ZLATÝ POHÁR

KČT Příbor

BAV klub Příbor, stř. volného času, s.r.o.

Sobota 14. dubna od 14:00 h
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA
Keramické tvoření
Volná tvorba. Vede: K. Fojtíková.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Hedvábné tvoření
Malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč+materiál. Vede: K. Bukovjanová.
Výtvarné tvoření
Strukturální grafika založená na tisku z matrice
s reliéfním povrchem. Vede: K. Večeřová.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Korálkování
Pro dospělé – fialky v květináči a pro děti –
zvonečky v květináči
Vstupné: dospělí 300 Kč, děti 150 Kč
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné
si rezervovat místo!
Info: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156.
LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Neděle 15. dubna od 19:00 h
GALA KONCERT - v Kulturním domě.

Josef Pukovec, Soyung Yu

Pondělí 16. dubna od 17:00 h
OPRAVNÍK NEJKŘIKLAVĚJŠÍCH
BIOLOGICKÝCH OMYLŮ II.

Sobota 21. dubna od 7:00 h
ZÁJEZD DO POLSKA

KČT Příbor

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Sobota 21. dubna od 13:00 h
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL
OTEVŘENÉ PAMÁTKY - 13:00-18:00 h
EVAMORE, koncert v zahradách v 15:00 h
HUDEBNÍ VÝLETY, koncert v refektáři v 18:00 h
MAYDAY, divadlo Devítka v KD v 17:00 h
více viz Kulturní okénko

Město Příbor

Sobota 21. dubna od 17:00 h
MUZEJNÍ PODVEČER U PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE PAMÁTEK A SÍDEL:
DÍLNA TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné
výroby spojená s možností vyzkoušení.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Neděle 22. dubna od 15:00 h
ČIPERKOVÉ
Středa 25. dubna od 13:30 h
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Město Příbor

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Pondělí 30. dubna od 16:00 h
SLET ČARODĚJNIC

Město Příbor

Probíhající výstava do 30. dubna
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
PROF. MGR. JINDŘICHA ŠTREITA, DR.H.C.
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Město Příbor, Fotoklub Příbor

Úterý 1. května od 10:00 h
PRVOMÁJOVÝ KONCERT

Město Příbor a Dechový orchestr mladých

Probíhající výstava do 2. června
KNIHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

Probíhající výstava do 2. června
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ!

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA

Město Příbor

Úterý 17. dubna od 15:00 h
MALOVÁNÍ S PASTELKOU
Příprava na námořnické léto v knihovně.

Městská knihovna Příbor
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LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org

Lidická 50 – piaristický klášter

Úterý:
Čtvrtek:
Sobota:

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

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
 556 725 191

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
MATEŘSKÉ
CENTRUM
„ZVONEČEK“
ÚTERÝ
a ČTVRTEK
S HELOU
- 10:00 – 11:00 h
ÚTERÝ
a
ČTVRTEK
S
HELOU
- 10:00 – 11:00 h
Strollering. /Vstupné dobrovolné.
Strollering.
dobrovolné.
Vedoucí: /Vstupné
H. Šimečková,
tel. 732 834 584.
Vedoucí:
H.
Šimečková,
732 –834
584.
STŘEDA S JARKOU tel.
- 10:00
11:00
h
STŘEDA
S pro
JARKOU
10:00 /Vstupné
– 11:00 h 40 Kč.
Program
rodiče s- dětmi.
Program
rodičepovídání
s dětmi. o/Vstupné
4. 4. pro Jarní
kytičkách40 Kč.
4.11.
4. 4. Jarní
povídání
o
kytičkách
Básničky, tanečky, říkadla, povídání
11.18.
4. 4. Básničky,
tanečky,
říkadla,
povídání
Pohádka
„O pejskovi
a kočičce“
18.25.
4. 4. Pohádka
„O
pejskovi
a
kočičce“
Básničky, tanečky, říkadla, povídání
25.Vedoucí:
4.
Básničky,
tanečky,
povídání
J. Lupíková,
tel.říkadla,
604 188
186.
Vedoucí:
J.
Lupíková,
tel.
604
188
186.
PÁTEK S PAVLOU - 10:00 – 11:00 h
PÁTEK S PAVLOU - 10:00 – 11:00 h
Výtvarné činnosti. /V stupné 40 Kč.
Výtvarné
/V–stupné
Kč.
6. 4. činnosti.
Jarní strom
prstová40
technika
6.20.
4. 4. Jarní
strom
–
prstová
technika
Papírová pampeliška a sedmikráska
20. 4.
Papírová
pampeliška a sedmikráska
na špejli
špejli
27. 4. na Jehelníček
z filcu
27.Vedoucí:
4.
Jehelníček
z filcu tel. 606 848 461.
P. Kavanová,
Vedoucí: P. Kavanová,
tel.
606
848 461.
LUNA Příbor,
stř.
volného
času, přís. org
LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org
VYSÍLÁNÍ
LOCAL TV Příbor - denně
LOCAL
TV22:30
Příbor
VeVYSÍLÁNÍ
4:30, 10:30,
16:30,
h - denně
Ve 30
4:30,
10:30,
16:30,
22:30
h
minut - 4x denně od pondělí do neděle.
30 Pátky
minut -- 4x
dennějsme
od pondělí
do neděle.
vysílali
před 20
lety, r. 1998.
Pátky
vysílali
jsme
před
20
lety, r.a1998.
Soboty - pořady z archivu Příbora
LTV.
Soboty
- pořady
z archivu
Neděle
- premiéry
zpráv Příbora
2018. a LTV.
Neděle
- premiéry zpráv 2018.vždy o den později.
Na www.televize-pribor.cz
Na www.televize-pribor.cz
den608
později.
 776vždy
725 o
909,
738 793
 776 725 909, 608 738 793

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
PROVOZNÍ
DOBA KNIHOVNY
Oddělení
pro dospělé:

Oddělení
pro dospělé:
Po:
8:00 – 12:00

13:00 – 15:00 h
Po:Út, čt, pá:8:00
– 12:00
– 15:00
h h
8:00
– 12:00 13:00
14:00
– 18:00
Út, Oddělení
čt, pá: 8:00
–
12:00
14:00
–
18:00
h
pro mládež:
Oddělení
pro
mládež:
Po: 13:00 – 15:00 h Út, čt: 13:00 – 17:00 h
Po: 13:00 – 15:00
h Út,
čt: 13:00
– 17:00
Městská
knihovna
Příbor
 556 h
725 037
Městská knihovna Příbor  556 725 037
FIT CENTRUM PŘÍBOR
FIT CENTRUM PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Sportovní
hala 9:00
TJ Příbor,
ul. Štramberská
Po, st, pá:
– 12:00
13:00 – 21:00 h

Po,Út,
st, čt:
pá:
Út, čt:

9:00 – 12:00

13:00
– 21:00
h h
14:00
– 21:00
14:00
– 21:00
 724
963 164,
739 h
805 227
 724 963 164, 739 805 227
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
ODDÍL
AEROBIKU
TJul.PŘÍBOR
Sportovní
hala
TJ Příbor,
Štramberská

Sportovní
hala
TJhPříbor,
ul. Štramberská
Po:
9:30
Bodyball,
Overball - Draha

Po:

Út:
Út: St:
St:
Čt:

Čt:

9:30
h h Bodyball,
- DrahaTerka
16:00
Rodiče Overball
s dětmi Draha,
16:00
h
Rodiče
s
dětmi
Draha,
20:00 h
Bodystyling - Terka Terka
20:00
h
Bodystyling
- Terka
20:00 h
Porte de brass
- Terka
20:00
h
Porte
de
brass
- Terka
18:45 h
Kruhový trénink
- Terka
18:45
h h Kruhový
trénink
- Terka
20:00
Bodyball,
overball
- Draha
20:00
h h Bodyball,
- Draha- Terka
20:00
Aerobic,overball
body workaut
20:00 h FB:Aerobic,
workaut
- Terka
Tereza body
Sattková,
 724
963 164
FB: Tereza Sattková,  724 963 164

SAUNA PŘÍBOR
SAUNA
PŘÍBOR
Sportovní hala
TJ Příbor,
ul. Štramberská
Sportovní
hala
TJ
Příbor,
Po, čt:
15:00 – 21:00 ul.
h Štramberská
muži
Po,Út,
čt: pá:15:00
– 21:00
h hmuži
15:00
– 21:00
ženy
Út, St,
pá:so:15:00
– 21:00
h hženy
15:00
– 21:00
společná
St, so: 15:00 – 21:00 h společná 739 805 227
 739 805 227
CVIČENÍ TAI-CHI
CVIČENÍ
TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v Příboře
Základní
škola
Npor.
Čtvrtek:
19:00
h Loma v Příboře
Čtvrtek: 19:00 h
http://taiji-pribor.webnode.cz
http://taiji-pribor.webnode.cz
POWERJÓGA
Každé úterý vPOWERJÓGA
ZŠ Jičínské, Příbor

Každé
úterý v ZŠ
Jičínské,
Příbor
1. lekce/od
16:30
h
2. lekce/od 18:15 h
1. lekce/od
16:30 
h 603 119
2. lekce/od
18:15 h
Pavla Jeníková,
174 www.jenpajoga.cz
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Office: Masarykova 489, Příbor 742 5
email: info@bavklubpribor.cz

Tel.: 556 723 778
Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Rozvrh činnosti a kroužků pro šk. rok 2017/18
Den

Název kroužku/kurzu

Pondělí

Úterý

Hodina

Místo

Šikulové

14:30 – 16:00

Ateliér

Kytara akustická

16:00 – 17:00

Sál

Kapela

17:00 – 18:30

Zkušebna

Djembe bubnování – rodiče s dětmi

16:00 – 17:00 Klubovna – djembe

Djembe bubnování - pokročilí

17:00 – 18:30 Klubovna – djembe

Podvečery v rytmu bubnů
- pro veřejnost

18:30 – 20:00 Klubovna – djembe

Kuličky - rodinný klub

10:00 – 11:00

Dramatický kroužek

15:00 – 16:30 Klubovna – djembe

RC modely aut

15:30 – 17:30

Sál

Ateliér

Fiťáček - sportovní a taneční kroužek 16:30 – 17:30
od 4 let

Sál

Orientální tance

18:00 – 19:00

Sál

Středa

Stolní tenis – klub
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí

14:00 – 15:00

Sál

Středa
Čtvrtek

Djembe pro školy

Pátek

-

Na základě objednávek

Kurz tance

19:00 – 21:00

Kulturní a divadelní klub
- návštěva akcí, včetně zájezdů

Sál

Dle místa a času konání akcí

Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů.
Na základě odevzdané přihlášky pozveme děti do kroužku.
Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden,
až se přihlásí dostatečný počet zájemců.
Aktuální informace sledujte na:

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

Masarykova 489, Příbor 742 58

e-mail: info@bavklubpribor.cz

Tel.: 556 723 778 nebo 739 08 08 62

Zveme Vás do Divadla loutek Ostrava (alternativní scéna) na činohru

Řeči léčí
Děj je inspirován skutečným příběhem klinického psychologa G. Junga,
který léčil psych. problémy zcela novými postupy. O jeho úspěších se
dovídá věhlasný Sigmund Freud, který se o Junga začne zajímat jako
o svého nástupce. S. Freud však odhalil Jungův etický prohřešek
s pacientkou, a tak začíná silný příběh dvou otců psychoanalýzy,
v jehož středobodu stojí osudová Žena.
PŘÍBORÁCI, JE TO O NAŠEM SIGMUNDU FREUDOVI

Kdy: ve čtvrtek

17. 5. 2018

POZOR! Odjezd: v 17:45 hod. od Sokolovny v Příboře
(Předprodej v BAV klubu)

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

Masarykova 489, Příbor 742 58

e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 nebo 739 08 08 62

PODVEČER
V RYTMU BUBNŮ
S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Kdy:

v pondělí 9. 4. 2018
18.30-20.00 h
Kde: v BAV klubu na ul. Masarykova
Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. Zveme
všechny, kteří se chtějí naučit a zopakovat základní rytmy a zažít
radost souznění při společném bubnování. Technika je vhodná pro
děti i dospělé. Pro ty, kteří nemají vlastní buben, možnost zapůjčení.
Nutno se předem přihlásit.

www.bavklubpribor.cz
Info o akcích: www.pribor.eu
Info
o akcích:
www.pribor.eu
Změna
programu
vyhrazena!
Změna programu vyhrazena!
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POZVÁNÍ NA KULTURU
11. setkání sběratelů a burza
v Příboře
Klub filatelistů při SVČ LUNA Příbor oznamuje,
že v neděli 8. dubna 2018 pořádá

setkání sběratelů všech odborností
a

BURZU ZNÁMEK, MINCÍ, POHLEDNIC
A DALŠÍHO SBĚRATELSKÉHO MATERIÁLU.

Akce se uskuteční v Kulturním domě v Příboře
v době od 8.00 do 11.30 hod.
Během setkání Vám pomůžeme s oceněním Vašich
sbírek a na požádání pomůžeme s jejich prodejem.
Všechny zájemce o sběratelství srdečně zveme
a těšíme se na osobní setkání.
Bližší informace můžete získat
na tel. 604 580 592,

na emailu: hoby.sluzby@seznam.cz,
nebo na webových stránkách

www.filateliemix.cz

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

Masarykova 489, Příbor 742 58 e-mail: info@bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

Tel.: 556723778, 739 08 08 62

O zlatý pohár
BAV klubu Příbor
16. ročník

regionální taneční přehlídky
v sobotu 14. 4. 2018 od 11:30h
v Kulturním domě Příbor

Přijďte se podívat a povzbudit tanečníky.
V programu:

pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu
SHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP,
LA tance a DISKOTÉKA pro soutěžící i diváky.
Prodej občerstvení zajištěn.
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LUNA PŘÍBOR, SVČ
pořádá zájezd

v sobotu 21. dubna 2018

Pszczyna - zámek, zámecký park,
Goczałkowice - zahradní centrum Kapias
Odjezd v 7:00 hodin od Luna Příbor,
příjezd do 18:00 hodin

Cena: 400 Kč (v ceně doprava)
Vstup do zámku si hradí každý sám:

dospělý 16 zl. (100 Kč), děti a senioři od 65-ti let 9 zl.
(55 Kč), rodinné vstupné 35 zl. (215 Kč).
Do zámku je nutné se nahlásit a zaplatit předem!
Přihlásit se a zaplatit můžete do 18.04.2018
Informace: Jaroslava Lupíková, telefon 556 725 029,
mobil: 736 673 012, email: lupikova@lunapribor.cz

hudební výlety
K O N C E R T

C Y K L U

Č T V E R O

R O Č N Í C H

O B D O B Í

M. Gurbaľ BAS
Stadlerovo
klarinetové kvarteto
J. S. BACH / A. DVOŘÁK

21/04/2018 / 18:00
PŘÍBOR
PIARISTICKÝ KLÁŠTER

VSTUPNÉ 150,-KČ

VSTUPENKY V PRODEJI

senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč
děti do 15 let zdarma

on-line vstupenky na www.shf.cz
nebo v místě konání koncertu 30 min.
před zahájením

REALIZUJE
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ZA FINANČNÍ PODPORY

koncert
v kostele je
zážitek

více informací

www.shf.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘÍBOR

Můžete, ale nemusíte ………..
Zdá se vám, že jste loni všechno stihli?
Že jste měli všechno pod kontrolou?
Že jste stačili všechno sledovat?
Že jste byli na mejdanu, kde se rozdávaly dárky
skoro za sto tisíc?
Pokud si na všechny otázky můžete odpovědět ano,
ani nemusíte číst dále. Pokud je ale vaše odpověď
záporná, zkuste si následující řádky pročíst.
Slévárna GIFF a.s. (to je ta jedna ze dvou ve
Frýdlantu nad Ostravicí), která bude letos slavit už
400 let od založení, totiž pořádá už druhý ročník
desetiměsíční soutěže, do níž se můžete registrovat
kdykoliv během roku, a přesto vyhrát první cenu.
A ceny budou ne ledajaké. Už loni byl první cenou
iPhone 7 a k němu bylo dalších skoro sto cen.
Jedinou podmínkou pro výhru v soutěži je splnit
podmínky. Tj. navštívit 30 cílových míst v Beskedych
a okolí a koupit si soutěžní tričko.

Poznáte spoustu nových, bezvadných lidiček a určitě
se budete bavit. Můžete chodit kdykoliv, před
šichtou, po šichtě, v noci, o víkendech, můžete
běhat, můžete jít procházkovým tempem, můžete
absolvovat několik kol, můžete chodit se psem,
s dětmi, s manželkou, kamarády, milenkou… prostě
můžete, co chcete. Ale nemusíte. U Telky je taky
dobře. Pak ale s čerstvým vzduchem, úžasnými
výhledy, místy, o kterých jste ani neslyšeli,
a koneckonců ani s cenami, počítat nemůžete.
Takže stačí se zaregistrovat na stránkách soutěže
http://prosteveforme.giff.cz a je to. Do soutěže už
se zapojila skoro půltisícovka sportovců, od mimin
až po borce a borkyně, kteří už do práce chodit
nemusí. Každý rok přicházíme s novinkami. Letos to
bude losování, které ještě nikdy nikde neproběhlo,
a budete mít trička, která vám budou během roku
sama dávat informace, které jinde nenajdete.
Všechny informace najdete na našich stránkách,
a když si nebudete vědět s něčím rady, napište.
Odpovídáme obratem. Tak to zkuste. Budete
PROSTĚ VE FORMĚ
Za organizační tým Tom Farný a Tom Vrubl

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času

8. 7. - 14. 7. (I. varianta), 14. 7. - 20. 7. (II. varianta),
8. 7. - 20. 7. (III. varianta)
Program: hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem od 7 do 18 let.
Cena za poukaz: I.+II. varianta 2 550 Kč, sourozenci 2 450 Kč/jednotlivec
III. varianta 4 650 Kč, sourozenci 4 450 Kč/jednotlivec.

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

16. 7. - 20. 7.
Program: hry, soutěže, výlety, program doplněný cvičením jógy.
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 10 let.
Cena: 1 800 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

27. 7. - 5. 8.
Program: celotáborová hra, hry, soutěže, capoeira, střelba a jiné sportovní aktivity.
Určeno dětem od 7 do 16 let. Pro ZK zumby, capoeiry a ostatní zájemce.
Cena: 3 900 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

13. 8. - 17. 8.
Program: hry, soutěže, výlety, tanec. Určeno dětem od 7 do 15 let.
Ubytování v Luně Příbor.
Cena: 1 300 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

27. 8. - 31. 8.
Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papíru.
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 300 Kč.
Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, 604 188 186

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

INZERCE

www.relaxzahrada.cz
Nově: krmné směsi pro drůbež
(nosnice, brojleři, BR1, BR2,
králíci atd).

ZDARMA

Rozvoz Příbor a okolí do 5 km.
Popř. po dohodě.

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

Dále máme v nabídce ratanové
květináče, kompostéry,
okrasné obrubníky, fóliovníky
a další zahradní nářadí.

Tel. 608 767 782
32 / M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a

PRODEJ - VÝSTAVA KVĚTIN A SAZENIČEK
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu květin, sazeniček,
balkónových rostlin, rajčat, paprik a jiných radostí
pro zahrádkáře.

VÝSTAVA SE USKUTEČNÍ NA MĚSTSKÉM KOUPALIŠTI
v Příboře 28. - 29. dubna od 9,00-17,00 hodin.
Přijďte si nakoupit kvalitní a cenově dostupné sazenice
rostlin. Nebude scházet ani první jarní kotlíkový guláš,
točené pivo a další občerstvení.

V neděli 13. května 2018 od 13,00 hod. zábavná akce
„VESELÉ MĚSTEČKO“ a „GULÁŠOVÁ PÁRTY“.
Akce je určena pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně.
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PRVNÍ DŮM S DUŠÍ V PŘÍBOŘE
Rudolf Korčák

Po téměř 450 letech byla odhalená
pravá tvář a duše měšťanského domu
čp. 38 v Příboře. Dům, v písemných pramenech poprvé zmiňovaný v r. 1570, byl
kompletně rekonstruován a nabízí překrásné historické prostory veřejnosti.
Původní oblázková dlažba, mohutné
trámové stropy, niky ve stěnách s krásnými kamennými konzolami, tajemná
sklepení či renesanční ulička a působivá
historická výmalba s iluzivní krajinomalbou v patře, to jsou zcela unikátní
doklady života domu, který začíná sloužit
veřejnosti. Dům nese název „LUCERNA“,
podle dominantního prvku na čelní
fasádě.
Máte originální nápad a chcete jej
prezentovat svým známým? Nabízíte
zajímavé výrobky, vlastníte fotografie
či obrazy, které byste chtěli ukázat? Chcete udělat radost vašim
blízkým, kamarádům, rodině či přátelům? Pozvěte je na setkání

do tohoto domu. Odnesete si jednak
nevšední zážitek, ale také obohatíte
své tělo novou energií, kterou je historický dům - chráněná kulturní památka
- protkán.
Naším cílem bylo nabídnout veřejnosti
dům, který bude mít svoji osobitou tvář.
Každá generace zde zanechala svoji
nesmazatelnou architektonickou stopu,
svůj příběh a svoji duši. To vše nás hodně
poznamenalo. Genius loci (duch místa)
zde bezesporu po dlouhá staletí sídlí,
jinak by se jen těžce dochovaly takové
historické unikáty.
Prostory nabízí společnost Aquazorbing.cz
s.r.o k pron ajmut í t ře b a jen n a
jednu hodinu, nebo jeden den, či jeden
měsíc. Zkuste něco nového, netradičního
a neokoukaného. Ceny za pronájem jsou
zcela individuální a odvíjejí se od vašeho nápadu a délky jeho prezentace. Dům s duší a příjemnou atmosférou je pro vás připraven.
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