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Vážení spoluobčané,
na základě písemného pozvání starosty 

(burmistrza) spřáteleného polského města 
Przedborze na oslavy X. jubilejních Dnů měs-
ta Przedborz navštívila toto město ve dnech 
29. 6. až 1. 7. 2018 delegace města Příbora pod 
vedením starosty města. Pozvání k návštěvě 
dále přijali paní Ivana Žárská, paní Lenka Ne-
nutilová, MUDr. Mořic Jurečka, JUDr. Fran-
tišek Berger a Ing. Igor Vaněk. Naše delegace 
dorazila do cca 280 km vzdáleného Przed-
borze v  pátek 29. 6. 2018 v  18  hod., kde 
byla na náměstí přivítána starostou města 
Mgr.  Ing. Miloszem Naczyńskim a dalšími 
členy vedení města. Při slavnostní večeři, kte-
ré se spolu se starostou města Przedborze 
a jeho manželkou účastnilo dalších deset čle-
nů rady a zastupitelstva tohoto spřáteleného 
města včetně paní tajemnice úřadu, starosta 
města Przedborze seznámil členy naší delega-
ce s programem oslav, které byly naplánovány 
jak na sobotu, tak i na neděli, a taky uvedl, 
že oslav se zúčastní poslankyně polského 
parlamentu (Sejmu) se zdravicí a starostové 
okolních měst a další významní hosté.
Poté se zástupci obou spřátelených měst 
na tomto neformálním setkání informovali 
o tom, co se v jednotlivých městech za uply-
nulý rok událo a změnilo a co nového se bude 
v brzké době v  jednotlivých městech reali-
zovat, a také o tom, že v obou státech, tedy 

i obou městech budou v říjnu tohoto roku 
volby do obecních zastupitelstev. Na závěr 
předali zástupci příborské delegace polským 
kolegům drobné dárky a upomínkové před-
měty.
V sobotu ráno za doprovodu dvou radních 
města Przedborze podnikla příborská de-
legace auty výlet do cca 70 km vzdáleného 
královského zámku v Chęcinách, který byl 
založen na přelomu 13. a 14 století českým 
a polským králem Václavem II.
Rovněž v sobotu odpoledne v 17:00 hod. se 
naše delegace zúčastnila dění na przedborz-
ském náměstí, kde probíhala soutěž mladých 
místních zpěváků a zpěvaček, dále pak vy-
stoupení Sboru seniorů Przedborze a další 
zajímavý doprovodný program.
Jubilejní X. Dny města oficiálně zahájil  
z  tribuny starosta města Przedborze, kdy 
pozdravil přítomné občany města, přivítal 
a představil zástupce Radomského okresu 
a Lodžského vojvodství, poslankyni polské-
ho Sejmu a starosty sousedních měst včetně 
starosty spřáteleného města Příbora.
Jednotliví ofi ciální hosté pozdravili přítomné 
občany města a pronesli zdravice. Rovněž 
starosta Příbora pozdravil všechny přítom-
né jménem vedení města i jménem občanů 
našeho města, poděkoval starostovi spřátele-
ného města za pozvání k nim a popřál všem, 
aby se jubilejní X. Dny Przedborze vydařily. 

NÁVŠTĚVA PŘÍBORSKÝCH ZASTUPITELŮ VE 
SPŘÁTELENÉM POLSKÉM MĚSTĚ PRZEDBORZ
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

30. zasedání Zastupitelstva města Příbora v  termínu dne 
21. června 2018 projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám: 
- Vzalo na vědomí zápisy ze schůzí výborů ZM.
- Neschválilo prodej části pozemku parc. č. 357 v k. ú. a obci Pří-

bor panu <anonymizováno> dle jeho žádosti ze dne 13.03.2018 
doplněné dne 20.03.2018.

- Neschválilo směnu pozemků v k. ú. Příbor dle návrhu pana <ano-
nymizováno> ze dne 28.01.2018.

- Neschválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 468 v k. ú. 
Hájov do vlastnictví města Příbora, dle vyjádření Státního po-
zemkového úřadu ze dne 15.02.2018.

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

- Vzalo na vědomí „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Za-
dání 1. změny Územního plánu Příbora“ ve znění předloženém 
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

- Schválilo v  souladu s  ustanovením §  47 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů „Zadání 1. změny Územního 
plánu Příbora“, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 
upraveném přílohou č. 1A podkladového materiálu.

- Rozhodlo o rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovi-
tostí z Programu Dědictví města Příbora pro rok 2018 následovně:
              

- Schválilo Pravidla pro prodej nemovitostí – práva stavby a násled-
ného prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře, 
v předloženém znění, s   podmínkou doplnění článku IV. bodu 
8 o  text: „V takovém případě město může nabídnout uzavření 
Smluv účastníku, který se v aukci umístil jako druhý, a to za cenu 
odpovídající jím v aukci podané nejvyšší nabídce, pokud se nestal 
vítězným účastníkem jiné aukce“.

- Schválilo termín 20.09.2018 a 21.09.2018 pro konání veřejného 
licitačního řízení.

- Uložilo zveřejnit po dobu 80 dnů na úřední desce MÚ záměr 
města prodat formou veřejného licitačního řízení pozemky 

v  lokalitě Za školou Npor. Loma v  Příboře, dle podmínek 
stanovených Pravidly pro prodej nemovitostí – práva stavby 
a  následného prodeje pozemků v  lokalitě Za školou Npor. 
Loma v Příboře.

- Uložilo připravit a  organizačně zajistit konání veřejného 
licitačního řízení v  souladu s  usneseními č.  30/06/07/1, 
30/06/07/2 a 30/06/07/3, včetně výběru vedoucího veřejného 
licitačního řízení.

- Schválilo rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 v členění a finanč-
ních částkách dle předloženého materiálu návrhu rozpočtového 
opatření č. 3.

- Vzalo na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města 
Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 3:

Příjmy 195 742,00 tis. Kč což je snížení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 2 roz-
počtu města Příbora na rok 2018 
o 351,00 tis. Kč

Výdaje 286 493,00 tis. Kč což je snížení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 2 roz-
počtu města Příbora na rok 2018 
o 351,00 tis. Kč

Finan-
cování

  90 751,00 tis. Kč což je beze změny oproti schvále-
nému rozpočtovému opatření č. 2 
města Příbora na rok 2018

- Schválilo Program rozvoje sportu v Příboře.
- Projednalo aktualizaci Banky projektů pro období 2017-2020.
- Projednalo Akční plán pro léta 2019-2020.
- Souhlasilo s dofinancováním stavební akce „Rekonstrukce domu 

č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“, na kterou je v roce 2018 
rozpočtována částka 30 788,00 tis. Kč s použitím úvěru v  roce 
2019 v částce 5 000,00 tis. Kč od České spořitelny, a. s., do částky 
50 000,00 tis. Kč.

- Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2017.
- Schválilo Jednací řád Zastupitelstva města Příbora v předloženém 

znění.
- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí 

roku 2018.
Usnesení v plném znění: 

https://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/ 
usneseni-zastupitelstva-vcetne-hlasovacich-archu/

80. schůze Rady města Příbora v termínu dne 26. června 2018 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Vzala na vědomí informace o stavu zařízení dětských hřišť a spor-

tovišť v Příboře k 09.05.2018.
- Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

Před ukončením oficialit vystoupila na pódiu bývalá paní uči-
telka – seniorka, která naše město již dvakrát s polskými se-
niory navštívila a na počest 10. výročí trvání přátelství měst 
Przedborze a Příbora přečetla básničku, kterou sama složila. 
Básnička velmi výstižně hovoří o tom, jak jsou si Poláci a Češi 
v mnoha aspektech blízcí a podobní. Za bouřlivého potlesku 
předala paní učitelka pergamen s touto básní starostovi města 
Příbora, který ji převzal a dojatě poděkoval.
V přestávkách bohatého doprovodného kulturního programu 
večera se zástupci našeho města setkávali v přilehlém kulturním 
domě se zástupci Radomského okresu a Lodžského vojvodství 
a hovořili o situaci a životě jak v Polsku, tak i u nás a rovněž 
hovořili o práci v samosprávě měst a regionů v obou zemích. 
Bohatý kulturní program sobotního večera vyvrcholil již tra-
dičně „Diskotékou pod hvězdami“, kdy přítomní občané města 

i návštěvníci z okolních obcí při reprodukované hudbě tančili 
na náměstí do pozdních nočních hodin.
V neděli dopoledne se členové naší delegace ještě zúčastnili dění 
na przedborzském náměstí, kde probíhal doprovodný program 
oslav X. jubilejních Dnů města.
Při nedělním obědě v nedaleké restauraci pozval starosta města 
Příbora starostu města Przedborze s delegací vedení města 
k  nám do Příbora ve dnech 14. až 16.  září na tradiční Dny 
evropského dědictví, kterážto akce má velmi dobrý doprovod-
ný kulturně společenský program. Starosta rovněž uvedl, že 
v  těchto dnech budeme také slavit 100. výročí vzniku státu 
Čechů a Slováků. Po obědě se zástupci obou měst rozloučili 
a příborská delegace odcestovala zpět do vlasti.

Za delegaci Ing. Bohuslav Majer
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„Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská  II“ společnost Severomo-
ravská stavební společnost, s. r. o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov 
u Nového Jičína, IČ 471 53 849.

- Schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Odborné učeb-
ny ZŠ Příbor, Jičínská“ mezi městem Příborem a společností Se-
veromoravská stavební společnost, s. r. o., Suvorovova 573, 742 42 
Šenov u Nového Jičína, IČ 471 53 849, za cenu 1 774 877,21 Kč bez 
DPH.

- Schválila uzavření Přílohy č. 1 k pachtovní smlouvě č. 421/2016/
NS/ISM ze dne 07.11.2016, v  předloženém znění, řešící užívání 
částí pozemku parc. č. 2330/35 v k. ú. Příbor o celkové výměře 
3023 m2, pro účely zemědělské prvovýroby, na  dobu neurčitou, za 
roční pachtovné ve výši 453 Kč, s každoročním navýšením o míru 
meziroční inflace dle ČSÚ mezi vlastníkem pozemku městem Pří-
borem a pachtýřem právnickou osobou Mléčná farma Lubina, 
s. r. o., Lubina 525, 742 21 Kopřivnice, IČ 49609696.

- Schválila uzavření dohody, v předloženém znění, o zpětném pro-
placení pachtovného ve výši 1 359 Kč mezi vlastníkem pozemku 
městem Příborem a pachtýřem právnickou osobou Mléčná farma 
Lubina, s. r. o.

- Souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy, v předloženém znění, 
pro užívání nemovitostí – pozemku parc. č. 630/2 a pozemku parc. 
č. 632/2 část o výměře cca 16 500 m2, oba v k. ú. Klokočov u Příbora, 
pro účely zemědělské prvovýroby – pěstování aronie a bylin, na 
dobu neurčitou, za roční pachtovné ve výši 24 980 Kč, s každoroč-
ním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ mezi vlastníkem  
pozemků městem Příborem a pachtýřem panem <anonymizováno>, 
<anonymizováno>.

- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou 
službou v Příboře na období od 1. července 2018 do 31. prosince 
2018.

- Souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy, v předloženém znění, 
pro užívání nemovitostí – pozemku parc. č. 2767/3 část o výměře 
34 m2 a parc. č. 2756/6 část o výměře 45 m2, oba v k. ú. Příbor, pro 
účely zemědělské prvovýroby, na dobu neurčitou, za roční pachtov-
né ve výši 7 Kč, s každoročním navýšením o míru meziroční inflace 
dle ČSÚ mezi vlastníkem pozemků městem Příborem a pachtýřem 
panem <anonymizováno>, <anonymizováno>.

- Souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy, v předloženém zně-
ní, pro užívání nemovitostí – pozemků parc. č. 3181/1 a parc. 
č. 3177/4, oba v k. ú. Příbor, pro účely sečení trávy a sadaření, na 
dobu neurčitou, za roční pachtovné ve výši 120 Kč, s každoročním 
navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ mezi vlastníkem po-
zemků městem Příborem a pachtýřem panem <anonymizováno>, 
<anonymizováno>.

- Ruší veřejnou zakázku „Pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva 
města Příbora pro volební období 2018-2022“.

- Schvaluje výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodávku s názvem „Pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva 
města Příbora pro volební období 2018-2022 II“.

- Ukládá zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení notebooků pro 
členy Zastupitelstva města Příbora pro volební období 2018-
2022 II“.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města vypůjčit fir-
mě Metrostav, a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, 
nemovitosti v k. ú. Příbor – pozemky parc. č. 3188 a 3189 a části 
pozemků parc. č. 3190, 3191/1, 3191/2 a 3297/15, pro účely zří-
zení deponie v rámci realizace stavby „R/48 Rybí – Rychaltice“, 
na dobu určitou do 31.12.2020.

- Vzala na vědomí zprávu o současném stavu pronájmů a propach-
tování zemědělských pozemků v majetku města Příbora.

- Uložila vypovědět ke dni 30.09.2019 stávající pronájmy a pachty 
uvedené v důvodové zprávě.

- Uložila vypracovat a předložit radě města návrh dalšího využití 
pozemků řešených v důvodové zprávě, jak pro realizaci ekolo-
gických opatření, tak pro pachtování, od 01.10.2019, s ohledem 
na jejich situování v území v kontextu s cíli ochrany přírody 
a krajiny.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora udělit Ceny obce dle 
přílohy upravené radou města.

- Vzala na vědomí informace odboru investic a  správy majetku 
o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního 
pozemku) ke stavebním záměrům za 2. čtvrtletí 2018.

- Schválila s platností od 01.07.2018 Organizační řád Městského 
úřadu v Příboře předložený tajemníkem MÚ.

- Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje pro rok 2018 na zabezpečení akceschopnosti JSDH 
Příbor v celkové výši 50.000 Kč.

- Rozhoduje o uzavření smlouvy mezi městem Příborem a Morav-
skoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na 
pozemcích parc. č. 1356 a 3279/54, oba v k. ú. Příbor, pro stavbu 
vodovodního a kanalizačního řadu, v rozsahu dle zákresu ve výkresu 
situace, mezi budoucím oprávněným Svarmetal, s. r. o., Frýdecká 
819/44, 739 32 Vratimov a budoucím povinným městem Příborem, 
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou 
35 Kč/m2 minimálně však 1.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu 
občanům na období od 01.07.2018 do 31.12.2018. 

- Schválila přijetí věcného daru „Průmyslové sušičky Primus DAM9 
- s.č. 1411007095“ Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres 
Nový Jičín, příspěvkovou organizací, v hodnotě 15.000,- Kč vč. DPH 
od společnosti ALLIANCE LAUNDRY CE, s. r. o., Místecká 1116, 
742 58 Příbor. 

- Schválila v souladu s Čl. XIV Pravidel pro pronájem bytů ve vlast-
nictví města Příbora č. 1/2018, pronájem obecního bytu <anonymi-
zováno> panu <anonymizováno>, trvale bytem < anonymizováno> 
za podmínky vrácení stávajícího pronajatého obecního bytu <ano-
nymizováno > zpět městu Příboru.

- Rozhodla v souladu s Čl. XV, odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů ve 
vlastnictví města Příbora č. 1/2018 o přednostním přidělení uvol-
něného obecního bytu < anonymizováno > panu < anonymizováno 
>, trvale bytem < anonymizováno >.

- Schválila na základě Čl. IX Pravidel pro  pronájem bytů ve vlastnic-
tví města Příbora č. 1/2018 pronajmout s účinnosti od 01.09.2018 
obecní byt v objektu Kulturního domu Příbor na ulici < anonymi-
zováno > jako byt služební panu < anonymizováno > v souvislosti 
s jeho výkonem zaměstnání správce KD.

- Schválila nájem za m2 plochy služebního bytu v objektu Kulturního 
domu Příbor, < anonymizováno > ve výši 20 Kč.

- Schválila dočasné umístění pamětních desek.
- Schválila budoucí umístění pamětních desek.
- Schválila podobu pamětních desek a zvolený materiál pro jejich 

tvorbu.
- Schválila obsah pamětních desek.
- Uložila vypracovat pravidla (zásady) pro udílení pocty význam-

ným osobnostem města Příbora formou vyhotovení pamětních 
desek.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Revivalový minifes-
tival - pořádané městem Příborem, odborem kultury a cestovního 
ruchu v městském parku v Příboře od  04.08.2018 od 18:00 hod. 
do 05.08. 2018 do 01:00 hod.

- Schválila prodloužení konání kulturní akce – Oslava výročí 30 let 
založení Hudební skupiny Largo Zdeňka Sklenovského, pořáda-
né Marianem Štůskem, v penzionu JAAL, ul. Tovární, Příbor, od 
21.07.2018 od 18:00 hod. do 22.07.2018 do 01:00 hod.

- Schválila v souladu s Čl. XIV Pravidel pro pronájem bytů ve vlast-
nictví města Příbora č. 1/2018, pronájem obecního bytu <anony-
mizováno> paní <anonymizováno>, trvale bytem <anonymizová-
no> za podmínky vrácení stávajícího pronajatého obecního bytu 
<anonymizováno> zpět městu Příboru.

- Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 v členění a finanč-
ních částkách dle předloženého materiálu návrhu rozpočtového 
opatření č. 4.
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INFORMACE

- 80/34/2 Bere na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu 
města Příbora na rok 2018 po  rozpočtovém opatření č. 4:

Příjmy 195 805,50 tis. Kč což je snížení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 3 roz-
počtu města Příbora na rok 2018 
o 63,50 tis. Kč

Výdaje 286 556,50 tis. Kč což je snížení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 3 roz-
počtu města Příbora na rok 2018 
o 63,50 tis. Kč

Finan-
cování

  90 751,00 tis. Kč což je beze změny oproti schvále-
nému rozpočtovému opatření č. 3 
města Příbora na rok 2018

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Od-
borné učebny ZŠ  Npor. Loma Příbor“.

- Uložila zahájit zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „Od-
borné učebny ZŠ Npor. Loma Příbor“ odesláním oznámení 
o zahájení zadávacího řízení do věstníku veřejných zakázek.

- Jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení 
nabídek k veřejné zakázce s názvem „Odborné učebny ZŠ Npor. 
Loma Příbor“ ve složení: Ing.  Jiří Hajda, Mgr. Alena Urbanová, 
Petra Kantorová Dis., Miroslav Švancar, Ivana Žárská.

- Jmenovala náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení a po-
souzení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Odborné učebny ZŠ 
Npor. Loma Příbor“: Michaela Kusiaková, Roman Tyl, Ing. Igor Vaněk.

- Schválila upravený plán práce Rady města Příbora na 2. pololetí 2018.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu 
„Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském 
kraji v roce 2018“ ve výši 63.400 Kč a realizaci projektu „Turistické 
informační centrum Příbor v novém“.

- Schválila návrh smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu 
„Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském 
kraji v roce 2018“ ve výši 63.400 Kč a realizaci projektu  „Turistické 
informační centrum Příbor v novém“.

81. schůze Rady města Příbora v termínu dne 26. června 2018 
v působnosti Valné hromady společnosti Správa majetku měs-
ta Příbor, s. r. o., projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sprá-

va majetku města Příbor, s. r. o., dle usnesení.
- Doporučila zastupitelstvu schválit změnu názvu společnosti Správa 

majetku města Příbor , s. r. o., na Teplo a služby Příbor, s. r. o.
- Vzala na vědomí zprávu o činnosti, majetku a hospodaření společ-

nosti Správa majetku města Příbor, s. r. o.,  za rok 2017.
- Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.
- Schválila převedení zisku společnosti z  roku 2017 ve výši 

628.247,60 Kč takto:
  596.835,60 Kč na účet nerozděleného zisku 31.412,00 Kč na re-

zervní fond.
- Vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017.

Usnesení v plném znění: https://www.pribor.eu/obcan-1/
rada-mesta/usneseni-rady/

Zpracováno dne 13. července 2018

Vysloužilé lineární 
a kompaktní úsporné zá-
řivky ani výbojky rozhodně 
nepatří do běžné popelnice 

na směsný odpad. Nejenže se dají opětovně využít a recy-
klovat, ale navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto 
nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout 
do půdy, ovzduší a spodních vod. 

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg 
jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích moh-
la ohrozit lidské zdraví i  životní prostředí. Kromě rtuti je 
v  úsporných zářivkách obsažena i  řada druhotných suro-
vin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít 
v  kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou 
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové kom-
ponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá zejména jako technický materiál. 
Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % 
materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji 
odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je 
odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. 
Úsporku můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která 
je umístěna v budově MÚ na náměstí Sigmunda Freuda 
19 nebo v budově MÚ, Freudova 118 (sklípek).

Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s  dalším elektrood-
padem odvézt do sběrného dvora Technických služeb, 
Štramberská ulice č. 483. Obsluha sběrného dvora ji vlo-
ží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila, převezme ji 
v tuto dobu:
pondělí a středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00  
sobota 8.00 – 12.00

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů 
do recyklační fi rmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
Příbor fi nanční prostředky, které bychom jinak museli vyna-
ložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského 
roku podařilo recyklovat 727 tun světelných zdrojů, tedy 
téměř 5 milionů kusů zářivek a  výbojek. To 
představuje až 25  kg rtuti, která by jinak 
mohla znečistit vodu o objemu dvou Slap-
ských přehrad. Pomozte i  vy chránit své 
zdraví a přírodu našeho města a nevyha-
zujte úsporky do koše na směsný odpad.

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz

Ke zveřejnění připravila Ing. Dita Kalužová, 
odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP
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Vážení občané,
v poslední době se kolem kontejnerů na sídlištích množí 

odložené předměty, jako jsou tašky, kufry, boty nebo hromada 
oblečení, mikrovlnka či vysavač, zrcadlo, skříňka, umyvadlo, 
koberce, atd. Nic z toho ovšem nepatří do běžného komu-
nálního odpadu, proto žádáme všechny obyvatele, aby své 
odpady ukládali pouze do  kontejnerů k tomu určených, nebo 
je odvezli do sběrného dvora Technických služeb Příbora. 
Nedávejte odpad volně na ulici, je to bezohledné ke spoluob-
čanům - hlavně děti se mohou zranit. 
Jak již jsme psali v květnovém měsíčníku v článku Třídění 
odpadů, bytový textil - jako záclony, ubrusy, povlečení či deky, 
obuv a oblečení či tašky - patří do bílého kontejneru na 
oblečení. Takto odložené věci se nestanou odpadem, ale po 
roztřídění znovu putují k využití lidem, kteří je potřebují. Bílé 
kontejnery se nacházejí ve městě na těchto místech:
• Štramberská – u Technických služeb
• U Tatry – za obchodem 
• Vrchlického – u hřiště ZŠ Npor. Loma
• Štefánikova - sídliště
• Masarykova – u Policie ČR
• Klokočov – B. Němcové, u trafostanice
• Hájov – u budovy hasičů
• Prchalov – u obecního domu

Menší elektrospotřebiče a baterie patří do červeného kon-
tejneru na elektro – na Dukelské ulici u křižovatky a U Tatry 
– za obchodem, v Klokočově u trafostanice. I v místních čás-
tech jsou barevné nádoby od společnosti Elektrowin na malé 

elektrospotřebiče - na Hájově směrem ke školce a na Prchalově 
u obecního domu. Starý spotřebič můžete dovézt i do sběrné-
ho dvora Technických služeb či do prodejny elektro, kde Vám 
ho při koupi nového bezplatně odeberou.
Čalouněný nábytek, skříňky, zrcadlo nebo podlahové krytiny 
se nevyhazují tak často, proto jsou 2x ročně (na jaře a na pod-
zim) po městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam 
tohle patří. Mimo tyto časy a místa je možné dopravit odpad 
do sběrného dvora, který v Příboře funguje na Štramberské 
ulici. Tamtéž je možno vozit velké elektrospotřebiče, použité 
oleje, stavební či nebezpečný odpad – jako např. nádoby od 
barev či jiných chemikálií.

Vážení občané, 
opakovaně Vás žádáme, abyste využívali městem nabíze-

né možnosti systému třídění a odstraňování odpadů, třídili 
a ukládali odpad do patřičných nádob a míst k tomu určených. 
O všem podstatném jste průběžně informováni v Měsíčníku, 
rovněž můžete sledovat přehledný web Životního prostředí 
na webových stránkách města, za který město získalo dokonce 
ocenění. https://zpo.pribor.eu/
Upozorňujeme, že pohozením odpadu na ulici se dopouštějí 
dotyční občané přestupku proti veřejnému pořádku a mohou 
být za takové počínání pokutováni městskou policií nebo může 
příslušný úřad zahájit správní řízení a dát dotyčnému občanovi 
úklid ulic k úhradě. Věříme, že nebude nutno přistupovat 
k těmto krajním prostředkům. 
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a umisťují ho do správných 
kontejnerů, či vozí do sběrného dvora.

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

ODPADY NA ULICI NEPATŘÍ

Aktivizační  
a motivační
programy 
pro osoby  
s autismem
MIKASA z.s. je nestátní nezisková orga-
nizace, která působí ve městě Ostrava od 
roku 2009, kde provozuje služby pro osoby 
s autismem a kombinovaným postižením.

Na základě získaných zkušeností s po-
skytováním služeb lidem s poruchou au-
tistického spektra rozšiřujeme nabídku 
služeb o aktivity zaměřené na podporu 
a rozvoj schopností a dovedností osob 
s Aspergerovým syndromem a vysoko-
funkčním autismem od 16 let.  

Chcete něco ve svém životě změnit? 
Potřebujete dodat odvahu? 
Chcete mít někoho, kdo Vás podpoří?

Jsme tady pro Vás i ve Vašem městě. 
Projekt je realizován v jednotlivých městech 
Moravskoslezského kraje.

www.mikasa-detem.cz

Cítím se osaměle. Chci si zajít do 
kina. Chci mít kamaráda. Chci mít 
partnera. Chci si najít práci. Chci 
si zajít na večeři. Chci si zajít do 

knihovny. Chci si zajít na sportovní 
utkání. Chci cestovat. Chci se zbavit 

nepříjemných návyků.

Získávám odvahu jít do kina. Hledám 
si kamaráda. Hledám si partnera. 

Hledám si práci. Učím se orientovat 
v mapě. Hledám si informace. Sdílím své 

problémy s druhými.

Chodím do kina. Chodím s kolegy na 
sportovní utkání. Jezdím na výlety. 

Půjčuji si knížky v knihovně. Nakupuji si. 
Zvu svého kamaráda do divadla. 

NAbízíme 
aktivity pro osoby s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem zaměřující 
se zejména na tyto oblasti: 

zAměstNáVáNí A dAlší VzděláVáNí 
Jak se orientovat v nabídkách práce? Jak napsat životopis? Jak oslovit zaměstnava-
tele? Jak se připravit na pohovor? Jak komunikovat s kolegy a s nadřízeným? Jak se 
vypořádat s nervozitou? Jak zvládat akce pořádané zaměstnavatelem?

PodPorA běžNýCh AktiVit V rámCi žiVotA
Nakupování, návštěva kina, návštěva restaurace, využívání hromadné dopravy, zvlá-
dání rodinných oslav, návštěva společenských akcí, návštěva lékaře, vyřizování záleži-
tostí na úřadech. 

PráCe NA PočítAči 
Využití počítače pro práci, zábavu, vyhledávání informací, navazování kontaktů. 

sPolečeNské ChoVáNí,  
mANželské/PArtNerské soužití, komuNikACe 
Nácviky různých situací, procvičování a získání nových dovedností, podpora sebevě-
domí, nastavení vhodné komunikace. 

PráVNí oblAst
Orientace ve svých právech a povinnostech, pracovně právní vztahy, oblast bydlení, 
rodinná oblast. 

VíkeNdoVý Pobyt
Procvičování nabytých schopností a dovedností v novém prostředí za podpory pracov-
níků našeho týmu. 

V jednotlivých aktivitách se prolíná předávání zkušeností a vědomostí s nácviky 
a reálným procvičováním konkrétních situací.
Nabízíme prostor pro sdílení ve skupině lidí, kteří se dostávají do podobných 
životních situací, za podpory zkušeného týmu složeného z psychologů, speciálních 
pedagogů a sociálních pracovníků. 

Kontaktujte nás:
Mgr. Soňa Tichá | vedoucí pracovnice
tel. 732 384 683
e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz 

www.mikasa-detem.cz
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V červenci letošního roku do-
šlo k zásadní změně organizační-
ho řádu Městského úřadu Příbor 
spočívající mimo jiné ve změně 
organizačního působení turistic-
kého informačního centra (dále 
jen TIC). Toto nyní organizačně 
spadá pod odbor kultury a ces-

tovního ruchu. Nezměnila se pouze organizační působnost, TIC má 
i svou novou adresu, a to na Jičínské č. 54, Příbor (bývalá lékárna).

Poskytujeme komplexní informace:
• o Příboře a okolí,
• o ubytování v Příboře a okolí,
• o stravování v Příboře a okolí,
• o sportovních možnostech,
• o kulturním životě,
• o telefonních číslech místních fi rem, úřadů a služeb,
• o vlakových a autobusových spojích.

Dále nabízíme:
• tištěné propagační materiály města Příbora, Lašské brány Beskyd 

a okolí,
• prodej propagačních předmětů a suvenýrů Příbora a Lašské brány 

Beskyd,
• prodej pohlednic, turistických a cykloturistic-

kých map,
• prodej návštěvnických karet Beskydy Card 

(pro slevy a další výhody u partnerů v Besky-
dech),

• placený přístup k počítači s internetem,
• černobílý i barevný tisk až do formátu A3,
• černobílé i barevné kopírování až do formá-

tu A3,

• skenování až do formátu A3,
• laminování ve formátu A3, A4, A5, A6 a menší,
• kroužkovou vazbu,
• prodej vstupenek na akce v Kulturním domě Příbor, piaristickém 

klášteře a na vybrané kulturní akce v Příboře,
• příjem příspěvků a inzerce do Měsíčníku města Příbora,
• výdej Měsíčníku města Příbora,
• prodej parkovacích hodin,
• příjem informací o akcích k zařazení do kalendáře akcí.

Provozní doba:
Pondělí 08:00-12:00     12:30- 17:00
Úterý 08:00-12:00     12:30- 17:00
Středa 08:00-12:00     12:30- 17:00
Čtvrtek 08:00-12:00     12:30- 17:00
Pátek 08:00-12:00     12:30- 17:00
Sobota 08:00-12:00
Neděle 08:00-12:00

TIC Příbor se bude snažit od 1. 8. profesionálně poskytovat i aktuál-
ní informace a kvalitní služby dle požadavků tuzemských i zahranič-
ních zákazníků a poskytovat je všemi dostupnými nástroji celoročně 
i ve státem uznaných svátcích, 7 dní v týdnu s výjimkou 24. 12., 25. 12. 

a 1. 1.
Základní vizí je spokojený zákazník, a proto na zá-
kladě vašich požadavků budeme postupně své služ-
by a produkty rozšiřovat např. o prodej jízdenek, 
lístků na kulturní akce mimo lokalitu Příbora apod.
Své další náměty a požadavky na zkvalitnění slu-
žeb, prosím, zasílejte na buskova@pribor-mesto.cz
anebo je osobně sdělte na samotném pracovišti 
TIC. Budeme se snažit udělat maximum pro jejich 
splnění. Jsme tu pro Vás 

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

někdo, kdo neví, kam 
s vysloužilým 

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

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

Hurá do muzea! 

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

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

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

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

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

elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 330 000 tun. 

MĚSTO PŘÍBOR PŘEVZALO OCENĚNÍ ZA SBĚR DOMÁCÍCH 
OBJEMNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

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

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

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

Včera jsem po delší době navštívila řeznictví Makovec u Penny marketu a žasla jsem již ve dveřích. Za pultem stál prodavač, který svým 
úsměvem rozzářil celý obchod. Úsměv, přivítání, laskavá slova, ochota a poradenství mě doslova šokovaly. I když jsem přišla do obchodu 
unavená, vyčerpaná, tak jeho přístup do mě vlil tu potřebnou energii v dnešním uspěchaném světě. Moc bych chtěla poděkovat firmě Ma-
kovec za šťastnou ruku při výběru zaměstnanců a panu prodavači, ať dál rozdává radost a pohodu. A takových prodavačů ať je co nejvíce. 

MUŽ ZA PULTEM
Jana Němcová

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

Foto: Martina Foukalová

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
ZMĚNILO SVÉ MÍSTO PROVOZU

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

OBČANSKÉ POSTŘEHY

Marie Sosnová
Marie Marušanová
Zdeňka Baroňová
Bohuslava Solanská

Rudolf Bajer
Jaroslav Bolom
Eva Ertlová
Jan Přibylík

Zdeňka Krakovská
Marcela Slaná
Pavel Zahradník
Miroslav Kramoliš

Zdeněk Kurečka
Helena Kršňáková
František Bahenský
Naděžda Jezdínská

Jiřina Kosmálová
Alena Čáslavská
Marie Kotišová
Marie Makešová

Marta Sklenovská
Jaroslav Frydrych

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Anna Jašková      Petr Pargač      Marta Pustějovská      Ludmila Tvarůžková      Jaromíra Uhlářová      Dášenka Žurovcová

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

BLAHOPŘÁNÍ
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Komise pro občanské záležitosti uspořádala, jako již tradičně 
každý rok, setkání celkem devíti nejlepších žáků a studentů příbor-
ských škol. Příjemné setkání proběhlo v pondělí 18. června 2018 
v 10:30 hod. v refektáři piaristického kláštera v Příboře za účasti 
zástupců jednotlivých škol – PaedDr. Evy Lénertové, Mgr. Jarmily 
Bjačkové, Mgr.  Jána Drtila, pana starosty Ing.  Bohuslava Maje-
ra a  předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie 
Monsportové.
Za Základní školu Příbor, Jičínská byly oceněny Leontýna Bar-
víková, Terezie Sobková a  Tereza Špačková – všechny tři za 
vynikající reprezentaci školy v  basketbalu a  vybojování 2. místa 
v kvalifikaci na republikové finále v Kroměříži. Třetí oceněná navíc 
za výborné školní výsledky po celou dobu školní docházky.
Ze Základní školy Npor. Loma získal ocenění Michal Slovák. 
Převzal ho za reprezentaci školy v  okresním kole matematické 
olympiády 8. tříd a Pythagoriádě 8. tříd. Na matematické olympiá-
dě se umístil na 3. místě, v Pythagoriádě na 1. místě. Velmi úspěšně 
také reprezentoval školu i město v basketbalu. Druhou oceněnou 
žačkou byla Alexandra Piskořová, která cenu získala za úspěšnou 
reprezentaci školy v okresním kole biologické olympiády, za vyni-
kající studijní výsledky a mimořádné nadání a za výsledky ve hře 
na příčnou flétnu a ve hře na klavír. Třetí šikovná žákyně Agáta 
Kahánková školu úspěšně reprezentovala v okresním kole olym-
piády jazyka českého, zeměpisné olympiády a dějepisné olympiády. 
Je žačkou s výborným prospěchem.

Na Masarykově gymnáziu byla vyzdvihnuta práce Vojtěcha Doři-
čáka. Ocenění získal za výrazné úspěchy v soutěžích v německém 
jazyce - v okresním kole zvítězil, v krajském kole získal 2. místo. 
Z krajského kola Vyzývací soutěže Wichterlova gymnázia pro žáky 
SŠ s  mezinárodní účastí v  přednesu německých básní si odnesl 
vítězství. Navíc dlouhodobě a úspěšně reprezentuje školu v me-
zinárodní soutěži „Co víš o  československých legiích“. Druhým 
nadaným studentem je Jan Polešovský. Cenu získal za nadstan-
dardní prezentaci školy na celorepublikové konferenci učitelů 
GEGfest Praha2018 a za přípravu a realizaci projektu Gypri talks. 
Ten slouží k výměně názorů, nápadů a zkušeností mezi žáky gym-
názia formou přednášek, prezentací, nebo diskuzí. Setkání se konají 
mimo vyučování a může se jich zúčastnit kterýkoliv žák nebo učitel 
školy. Třetím oceněným byl Denis Valášek. Ocenění si zasloužil 
za realizaci školní aplikace pro scrabblové turnaje a za realizaci 
školní mobilní aplikace Gypri, která umožňuje offline zobrazení 
rozvrhu a zastupování, jednodušší přístup do objednávkového sys-
tému jídelny, kontrolu a navolení obědů. Aplikace rovněž podporuje 
zobrazení notifikací na mobilu, přístup ke klasifikaci a podporuje 
možnost rezervace knih. 
Všichni ocenění žáci a  studenti dostali z  rukou pana starosty 
a předsedkyně komise pro občanské záležitosti pamětní list, flash 
disk a hrneček s logem našeho města. Ještě jednou všem oceněným 
žákům a studentům blahopřejeme a jsme zvědaví, jaké talenty na 
nás čekají příští rok.

SETKÁNÍ S OCENĚNÝMI ŽÁKY PŘÍBORSKÝCH ŠKOL 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Za komisi pro občanské záležitosti Pavla Urbanová, matrikářka

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY ZAČÍNAJÍ 
SVÁŽET KOMUNÁLNÍ ODPAD

Technické služby města Příbora 
oznamují občanům, že od 1. 8. 2018 
přebírají od firmy AVE CZ Od-
padové hospodářství, s. r.  o., svoz 
směsného komunálního odpadu 
ve městě a místních částech. 
Svoz bude zaji š ťová n nov ý m 
svozov ým vozid lem. Jedná se 
o  dvounápravové vozidlo MAN 
s nástavbou od firmy RosRoca, která umožňuje vážení jednotlivých po-
pelnic a kontejnerů. Díky této technologii budou mít technické služby 
a město přesný přehled, kolik odpadu a kdy se svezlo. Konečný design 
vozidla bude realizován dle návrhu Matěje z Mateřské školy Hájov.
Všechny harmonogramy svozu zůstávají prozatím beze změny. 
Od 1. 10. 2018 dojde k převzetí svozů biologicky rozložitelných odpa-
dů. V tomto případě dojde z časových důvodů k úpravě harmonogramů. 
Nové harmonogramy budou zveřejněny v září 2018. 
Zejména v prvních týdnech svozů prosíme všechny občany o trpě-
livost. V  případě, že dojde k  nevyvezení popelnice, kontaktujte 
prosím zodpovědnou osobu Ing. Karin Juchelkovou, tel: 731 549 482.

 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
 

Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
DS 77j35ss 

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

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130 
Ing. Karin Juchelková, 
hřbitovnictví, prodejní akce 
Lukáš Kocián, elektro 
Kateřina Kollárová, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 
koordinator@tspribor.cz 

731 549 482 

734 687 726 
737 245 983 

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 
ÚTERÝ 8:00 – 11:00   
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 
ČTVRTEK 8:00 – 11:00   
PÁTEK ZAVŘENO 
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané) 
ÚTERÝ ZAVŘENO   
STŘEDA 
ČTVRTEK ZAVŘENO  
PÁTEK ZAVŘENO 
OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00 
ÚTERÝ ZAVŘENO 
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00 
ČTVRTEK ZAVŘENO 
PÁTEK ZAVŘENO 
SOBOTA 8:00 – 12:00 

 

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

 
  

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 
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Román Madona z hor italské spisovatelky Elise Valmorbidy vel-
kolepě líčí životní příběh Marie Vittorie a její rodiny. Příběh začíná 
na počátku dvacátých let dvacátého století v italských horách, kde 
drsná dřina a neochvějná víra utvářejí celý lidský život. Navzdory 
manželským těžkostem, politickým represím a válečným utrpením 
budují Mária a její manžel Achille obchod s potravinami a rozrůstá 
se jim rodina. Manžel je zatčený fašisty a všechna práce zůstane na 
Marii. Řídí podnikání, řídí domácnost, stará se o pět dětí. Doba je 
zlá a Mária čím dál víc sní o emigraci. Velmi pravděpodobně tady 
autorka při sepisování knihy vycházela ze zkušeností vlastní rodiny, 
která v generaci její matky z Itálie emigrovala do Austrálie.

Autorkou historického románu Ve stínu knížecího stolce je 
česká autorka žijící ve Velké Británii Hana Whitton. Děj románu 
je zasazen do 12. a 13. století a líčí osudy pozoruhodného rodu Dě-
poldiců, vedlejší větve přemyslovské dynastie. S napětím budeme 
sledovat střet dvou významných větví přemyslovské dynastie a je-
jich boj o moc, vládu a v neposlední řadě také o lásku.

Román Andělská hra španělského prozaika Carlose Ruize 
Zafóna volně navazuje na Stín větru, je mistrovskou kombinací his-
torického, gotického a detektivního románu. David Martín, mladík 
se spisovatelskými ambicemi, přijme v kritickém okamžiku svého 
života nabídku tajemného vydavatele Andrease Corelliho, aby pro 
něj stvořil knihu, jakou ještě nikdo nenapsal. Záhady, nevysvětlitel-
né náhody a úmrtí za nejasných okolností však provázejí vznik této 
knihy. Komu to vlastně David Martín upsal svou duši?

Alice Šíma je opět na stopě zločinu. Jasnozřivost je druhý díl 
detektivní série s geniální šachistkou naší známé spisovatelky Ireny 
Obermannové. V malebné vesničce Kytlice se stala vražda. Míst-
ní farmář Ota Švarc byl nalezen mrtvý. Stalo se tak poté, co řekl, 
že objasní více než šedesát let starý zločin. Alice začne navštěvovat 
Literární salon Alžběty Něžné, která se snaží porozumět řeči ptáků 
a dávno už není úspěšnou spisovatelkou. Potká zde několik zajíma-
vých žen i bláznivého malíře Lůďu. Dozví se Alice z jejich povídek 
v literárním salonu, kdo je vrah?

Napínavý psychothriller s názvem Teď mlč napsala britská spi-
sovatelka Emily Elgarová. Cassie má všechno – pohádkovou svatbu, 
úžasný domov, dokonalého manžela. Když ji však v bezvědomí při-
vezou do nemocnice Svaté Kateřiny na jednotku intenzivní péče, 
brzy vyjde najevo, že skrývá tajemství. Dalším pacientem na oddě-
lení je Frank. Leží uzamčený ve vlastním těle, neschopný jakkoli 
komunikovat. Přesto slyší a vidí všechno, co se kolem děje, a brzy 
pochopí, že Cassii hrozí velké nebezpečí. Je jediný, kdo zná pravdu, 
jenže ji nedokáže sdělit…

Jantarová komnata – perla evropského umění, která záhadně 
zmizela na konci druhé světové války, je snem snad všech romantiků 
a sběratelů. Mezi ně se počítá i hlavní hrdina mysteriózního thrille-
ru Prokletí jantarové komnaty autora Tomáše Kozáka. Když se 
této vzácnosti dostane shodou okolností na stopu, netuší, že po ní 
jdou i členové prastarého tajného řádu, profesionální zabijáci, kteří 
neváhají odstranit každého, kdo jim stojí v cestě.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC SRPEN

Houpat se na kruzích jako Tarzan na liánách, zdolávat překážky za 
záchranou zvířat z celého světa či viset hlavou dolů na hrazdě jako ne-
topýr v jeskyních není pro děti ze Skokánku žádný problém. Zmíněné 
aktivity jsou jen zlomkem toho, co děti po celý školní rok 2017/2018 
zkoušely v malé tělocvičně Masarykova gymnázia v Příboře.

Hlavním cílem tohoto pohybového kurzu pro děti různých vě-
kových kategorií je dosáhnout ohebnosti a  především přátelství 
a zlepšení komunikace mezi dětmi a trenéry. Přemýšlíte, že přihlá-
síte svou ratolest do Skokánku, ale nejste stále rozhodnuti? Tak vám 
nyní prozradím, proč se děti rády do Skokánku vracejí. Kde jinde si 

mohou zkusit chůzi po masážních ježcích, dobývání hradu, kde mo-
hou sjíždět po tyči jako praví hasiči či si zahrát klasickou „honičku“ 
s  různými příběhy. Tyto aktivity doplňují různé dráhy s  různými 
úkoly. Chůzi po kladině, seskakování ze švédské bedny či šplhání po 
žebřinách beze strachu, který odpadne už po několika málo hodi-
nách, děti hravě zvládají. 

Přesvědčil jsem vás? Neváhejte a přihlaste své dítě/děti do Sko-
kánku na další školní rok 2018/2019. Více informací na stránkách 
Masarykova gymnázia www.gypri.cz v dalších aktivitách školy. 

http://skokanek.gypri.cz/

ZE ŠKOL

Mgr. Jiří Šplíchal, Masarykovo gymnázium Příbor

SPORTOVNĚ POHYBOVÉ KURZY SKOKÁNEK PŘÍBOR
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Na bývalém měšťanském domě číslo 33 (dnes 
městský činžák mezi dárkovou síní a Slávií) je tabul-
ka s nápisem: Rodný dům lékaře, geologa a paleon-
tologa dr. Mořice Remeše (1867–1959), působícího 
většinu života v Olomouci. Před lety mi někdejší 
historik Štramberka a  můj přítel Pepík Adamec 
(1945–2016) zaslal text, v němž se Remeš vyznává 
ke svému vztahu ke Štramberku: „… bydleli jsme 
v Příboře na náměstí v domě, ze kterého jsme viděli 
před sebou jako v rámečku Bílou horu, štramberský 
hrad a vedle něho Kotouč - obrázek roztomilý…“
Tyto štramberské dominanty však z domu čp. 33 roz-
hodně vidět není (pouze ze samotné střechy domu). 
Trúba je mezerou danou Nádražní ulicí vidět pouze 
z jediného domu severní strany náměstí - z domu 
čp. 28 (dnes pekařství - dům paní McAdam Freud). Neznamená to 
však, že by Remešův rodný dům nebyl v čísle 33; vždyť on sám píše 
- „bydleli jsme“, nikoli - „narodil jsem se“.
Na počest 150. výročí narození Maurice Remeše pořádalo Muzeum 
Novojičínska loňského léta v našem muzeu výstavu o jeho životě a díle. 
Nemůžeme ale chtít po jinak pečlivě připravené výstavě, aby zazname-
nala drobný detail mezi pojmy „rodný dům“ a „dům, kde jsme bydleli“: 
na výstavě uveřejněná fotografi e (obr. 1) zvěčnila Remeše při jeho 

poslední návštěvě 
Příbora, asi rok 
před smrtí, v  létě 
1958. V  rozporu 
s textem uvedeným 
pod snímkem však 
dr. Remeš spolu se 
členy vlastivědné-
ho kroužku muzea 
nepostává před 
svým rodným 
domem (čp. 33), 
ale před domem 
čp. 28.
Na fotografi i vidí-

me v pozadí dobře rozeznatelné obchodní jednotky měšťanských 
domů číslo 27 a 28, tak jak je obyvatelé města znali v 60. a 70. letech 
20. století: zatímco v čp. 27 bylo na rohu knihkupectví a vedle sklo-
-porcelán, sousední dům zahrnoval obchod klenoty-hodiny a správ-
kárnu hodin Emila Šitavance (fotografi e ji už nezabírá). Na základě 
toho se lze domnívat, že dr. Remeš měl určité citové vazby právě 
k domu čp. 28, nikoli k domu rodnému (čp. 33).
Důvod však může být i jiný: Dům čp. 33 již měl s rodným domem 
Remeše tak, jak ho kdysi znal, máloco společného. Dům fungoval 
bezmála 80 let coby dům hotelový, několikrát se změnili majitelé 
či nájemci, z nichž asi nejznámější byli pánové Kudielka (v 19. sto-
letí), Přidal a nakonec Hlubík. Ve 20. století ale došlo ke dvěma 
razantním přestavbám domu: r. 1907 přestavěl Bedřich Karlseder 
interiér domu na hotelové světnice podle požadavků hoteliéra An-
tonína Přidala a r. 1954 se bývalý hotel Eduarda Hlubíka jednoduše 
zboural a na jeho místě se postavil moderní dům činžovní. Důvod 
byl prostý: Počátkem 50. let se plánovala výstavba nové elektrické 
rozvodny na vrchu Šibeňáku. Odborné zaměstnance rozvodny, ty 
přespolní, kterých měla být přirozeně většina, bylo třeba někde 
ubytovat i s jejich rodinami. Žádné sídliště dosud v Příboře nestá-
lo, a tak Energoprojekt Energetických rozvodných závodů Ostrava

„…pro zaměstnance nové rozvodny služebně tam při-
dělené“ vyřešil bytovou situaci tím nejjednodušším 
způsobem: přizpůsobit na bytové jednotky „státem 
vyvlastněný“ (= ukradený) bývalý hotel Hlubík. Na 
druhou stranu je ale nutno říci, že i když se hloubka 
nového domu o třetinu zkrátila, jednotlivé byty jsou 
na patrech velice prostorné (v porovnání s běžnou 
výstavbou sídlišť v 50. a 60. letech), což svědčí o tom, 
že pocházejí z pera prvorepublikového architekta. 
K celé věci je ale třeba podotknout, že ROS Ostrava 
měl původně vypracován projekt výstavby domu 
na zelené louce, někde na kraji Příbora, ale k jeho 
realizaci nakonec nedošlo (tento projekt je dodnes 
zachován v novojičínském archivu). 
Chtěl jsem tím říci, že dr. Remeš se nejspíše nehodlal 

fotografovat před tímto novým činžákem, který se tolik odlišoval 
od běžných měšťanských domů. Zvolil proto dům, ke kterému měl 
skutečné vazby z dětství a kde fasáda neutrpěla pragmatickou mo-
dernizací – čp. 28.(Obr. 2 pak ukazuje severní stranu náměstí v září 
1938, kdy měšťanský dům čp. 33 měl dosud historickou fasádu.)
Jak to tedy s  Re-
mešovými bylo, 
pokud jde o domy, 
ve kterých bydleli? 
K  tomu nám po-
může kartotéka 
bývalého měst-
ského kronikáře 
Luboše Loukotky, 
kde nalezneme 
mnoho informací 
o obyvatelích pří-
borských domů. 
Zajímavé je, že co se týče nuance „rodný dům – dům, ve kterém 
strávil dětství“, sám Luboš zažil podobnou peripetii s bydlením jako 
Mauric Remeš: Narodil se v září 1928 v měšťanském domě čp. 38 
již na Místecké ulici (u Hüttlera - jak sám říkával - což byl tehdejší 
majitel), kde měl jeho otec Karel Loukotka, zlatník a hodinář, pro-
najatý krámek a zřejmě i světničku. Otec však v říjnu 1929 koupil 
dům čp. 32, kde Luboš prožil dětství a žil tam do léta 1965, i když se 
nejednalo o jeho „rodný“ dům.
Z Lubošových zápisů tedy vyplývá následující: Mauric Remeš se 
narodil 21. 7. 1867 v měšťanském domě čp. 33. Jeho otec Bedřich 
Remeš (1837 – 1917) byl v Příboře praktickým lékařem. V domě 
bydlela jeho rodina a patrně tam měl i ordinaci, není ale vyloučeno, 
že ordinoval v 1. poschodí domu čp. 28. Nároky na bydlení obyvatel 
Příbora v 19. století byly totiž o mnoho skromnější než dnes. I když 
v čp. 28 byla od května 1865 zřízena ve světnici do náměstí v 1. po-
schodí domu c. a k. telegrafní stanice, kterou spravoval úředník 
Patočka, ordinační místnost by se do šestadvacetimetrové hloubky 
domu někam určitě vešla. 
Ale příčina, která způsobila, že Remešovi se mohli z čp. 33 přestěho-
vat do čp. 28, vězela v jiném domě. V měšťanském domě čp. 30 (dnes 
textil/domácí potřeby – dům p. Martina Nguyena) byl v letech 1862 
- 1896 poštovní úřad. V roce 1868 však tento dům koupil František 
Preissig, poštmistr a později i starosta, kterému se říkalo „Prajzík“. 
Preissig nechal ještě v tomto roce přemístit telegrafní stanici z čp. 28 
na poštu (čp. 30). V 1. poschodí domu čp. 28 se tak uvolnily bytové 
prostory pro rodinu Remešovu.

Z HISTORIE

Igor Jalůvka

KTERÝ DŮM NA NÁMĚSTÍ JE RODNÝM DOMEM MAURICE REMEŠE?

Obr. 1

Obr. 2
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Avšak i v samotném domě čp. 33 se děly změny: majitelem se stal 
v roce 1871 Wenzel Kudielka a nemovitost zamýšlel provozovat jako 
hotel (hotelový dům poté nazval Zum Hirsch, tedy hotel „U jelena“), 
a tak se stálými podnájemníky jistěže nadále nepočítal. Z těchto dvou 
událostí logicky vyplývá, že pokud se Remešovi nepřestěhovali 
z čp. 33 do nového domu (čp. 28) již v roce 1868, učinili tak nej-
později roku 1871. Znamená to, že malému Maurici Remešovi bylo 
v předpokládané době stěhování mezi jedním až čtyřmi roky. Logicky 
tak měl veškeré vazby z dětství spojeny pouze s „novým“ domem.
Mauric Remeš ve svém rukopise z  r. 1955 vzpomíná na rodinný 
dům strýce Františka Peřiny čp. 28. Protože Mauricova maminka 
byla rozena Sklenovská (zemř. již r. 1872) a Mauricův strýc Valentin 
Sklenovský byl ve Štramberku učitelem (byl otcem div. gen. Bruno 
Sklenovského), v případě majitele domu Peřiny se muselo jednat 
o manžela maminčiny sestry. 
Co bychom všechno nalezli v takovém domě čp. 28 koncem 70. let 
19. století? Z pozůstalosti E. Stoklase se to můžeme dovědět: Byl to 
dům Františka Peřiny, který zde provozoval vinárnu „U bílého koníčka“. 
Když se vcházelo do domu, byla po pravé ruce trafi ka a na levé straně 
byt starostův. Vzadu byla vinárna – výčep piva, vína a lihovin. V 1. pa-
tře bydlel lékař Remeš, vzadu byla Občanská záložna. Ve 2. patře se 
nacházela „Peřinova studentská kasárna“ (zřejmě ubytovna či jakýsi 
„privát“ studentů učitelského ústavu). Na jaře se vyvážel hnůj ze dvora 
úzkou síní na táčkách na náměstí. Tam se vytvořila hromada a pak 
se teprve hnůj nakládal na vůz a odvážel na pole.

 Lékař Bedřich 
Remeš ale vlastnil 
dům čp. 108. Tato 
nemovitost dnes 
již nestojí. Stávala 
na křižovatce ulic 
Jičínské, Čsl. ar-
mády a K. Čapka; 
na místě domu je 
nyní parčík za rad-
nicí. V říjnu 1936 
rozhodla městská 

rada dům zbourat v souvislosti se stavbou nové radnice. Doktor Remeš 
koupil dům pravděpodobně po smrti majitele Josefa Pura v r. 1874, 
což byl bývalý městský lékař a starosta z let 1850–53. Bedřich Remeš 
tam pronajal prostory Josefu Klimíčkovi, jenž zde zřídil roku 1909 

pekárnu. Avšak 
již rok před svou 
smrtí, v  r.  1916, 
prodal dům Anež-
ce Hambálkové. 
Mezi válkami 
tam byla trafika 
a  prodejna novin 
(obr. 3).
Ještě bych připo-
mněl další foto 
Maurice Remeše 
z léta 1958 (obr. 4). Ačkoliv na první pohled to vypadá, že by mohlo 
jít o skupinovou fotografi i před čp. 33, není tomu tak. Při bedlivějším 
zkoumání vyšlo najevo, že se jedná o nový činžovní dům čp. 799, vedle 
vstupu do městského parku. Blok čp. 799– 800 se stavěl na Lidické 
ulici (za 1. republiky ul. Jaroslava Vrchlického, za okupace nesla děsivý 
název „Konrad Henlein Strasse“) v letech 1955–56, coby prvotní blok 
pozdější výstavby velkého příborského sídliště. Napadne nás jistě otáz-
ka, proč se Remeš se svými kolegy raději nenechal vyfotografovat před 
podobně vypadající fasádou domu čp. 33 (z let 1954–55). Domnívám 
se, že lékař a paleontolog Remeš, který měl obrovský vztah k historii 
a vlastivědě, nemohl vnitřně souhlasit s devastací historického měš-
ťanského a navíc rodného domu, i s jeho degradací na bytový činžák, 
navíc uvážíme-li i otázky majetkoprávní, protože nebyl nakloněn 
novému společensko-politickému režimu. Naproti tomu, nový dům 
sídlištního typu na Lidické ulici již předznamenával tvář „nového“ 
Příbora. A proti tomu pánové, kteří se již patrně pomalu loučili po 
nedělní okružní procházce v městském parku, nemohli nic mít…

Na závěr bych ještě uvedl pár slov pro zasmání: 17. 4. 2007 na-
psal Novojičínský deník v souvislosti s  tehdejší výstavou v Muzeu 
Novojičínska: Remeš byl nejen příborským rodákem, vlastivědným 
pracovníkem a spisovatelem, ale i paleontologem či předsedou Vlas-
teneckého musejního spolku v Olomouci. Po listopadu 1989 byl šéfl é-
kařem ředitelství státních drah v Olomouci a také vrchním zdravotním 
radou státních drah… - K tomu není co dodat, než že dr. Remeš, který 
zemřel r. 1959, by měl v listopadu 1989 122 let. Přímo ideální věk na 
manažerskou funkci. Tato nevědomost anonymního, diletantského 
redaktora mi silně připomíná výrok poslance jedné nejmenované 
politické strany v televizní politické debatě: Již T. G. Masaryk řekl: 
„Nevěřte Internetu“.

Obr. 3

Obr. 4

Den matek patří každoročně k důležitým svátkům v kalendáři kulturních 
akcí našeho Domova. V pondělí  14. 5. jsme ve čtenářském klubu přivítali 
první gratulanty. V doprovodu paní učitelky Vlasty Hýžové se čtení odvážně 
ujali Nikola Bajerová, Jakub Rozsypal a Michal Hrabec. Kromě krásné  poezie 
přinesli žáci ZŠ Jičínské všem našim uživatelkám papírová přáníčka, která 
vyráběli jejich spolužáci z devátých tříd a třídy 8. A s paními učitelkami Hanou 
Matulovou a Evou Rečkovou. Školáci nezapomněli ani na naše uživatele, pro 
které vyrobili pánská přání přesně na míru. Krásným čtenářským odpole-
dnem ale oslavy neskončily. Ve středu 16. 5. přišli gratulovat malí zpěváci 
z odloučeného pracoviště MŠ Kamarád na Švermově ulici.  Paní učitelky 
Dita Pikulíková a Eliška Škodová připravily s dětmi krásný kulturní program 
plný písniček i básniček, při kterých se nejedné babičce leskly oči dojetím. 
Svátek matek jsme oslavili tím nejlepším způsobem. Paním učitelkám a jejich 
žákům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prázdniny.

KLUBY, SPOLKY, ORGANIZACE

Za uživatele a pracovníky Domova Příbor, p. o., Mgr. Radka Rojíčková

DEN MATEK V DOMOVĚ PŘÍBOR 
- PODĚKOVÁNÍ
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V sobotu dne 23. června 2018 proběhla v parku na nábřeží 
Rudoarmějců v Příboře akce uspořádaná městem Příborem 
společně s  Mysliveckým spolkem Příbor - Hájov. Nesla se 
v duchu tradičních svatojánských ohňů spojených s házením 
metel přes řeku Lubinu. I přes lehkou nepřízeň počasí si tuto 
akci nenechalo ujít poměrně velké množství návštěvníků. Pro 

všechny byl připraven výborný zvěřinový guláš a občerstvení ve 
formě různých druhů nápojů. K tanci a poslechu hrála skupina 
Čeladenka. 

Myslivecký spolek Příbor - Hájov tímto velmi děkuje městu 
Příboru za finanční podporu formou grantu na tuto akci, bez 
které by nebylo možné celou akci úspěšně zrealizovat.

Znovu po letech se probojoval zástupce 
hasičů z Hájova na mistrovství republiky, ten-
tokrát jako jednotlivec v kategorii středního 
dorostu. Podařilo se to Richardu Matulovi. 
Celý úspěch se začal pomalu vyvíjet už v zimní 
přípravě pro minulou sezónu. Tehdy Richard 
a další dva dorostenci pochopili, že pokud chtě-
jí něčeho dosáhnout, musí v zimě zapracovat 
na své kondici. Jen tak na jaře a v létě zvládnou 
trénink techniky běhu přes překážky. Klukům 
jsem již na začátku řekl, že naším cílem je, aby 
během dvou let některý z nich postoupil na mistrovství repub-
liky. Prvním krokem bylo postoupit z okresního kola. Tohle se 
nám povedlo díky Richardovi již v loňském roce hned na první 
možný pokus, a tak jsme se vydali na krajské kolo do Frýdku-
-Místku na stadion Slezanu, kde se nám sice nepovedlo postoupit 
na mistrovství republiky, ale i tak se Richard umístil na pěkném 
druhém místě. Tento úspěch povzbudil i ostatní kluky, a proto 
jsme pokračovali dál v trénování. V loňském roce naši dorostenci 
ovládli i soutěže v běhu na 100 m v Lubině – Větřkovicích ve 
svých kategoriích.
Pro letošní sezónu jsme rozšířili počet dorostenců jednotlivců 
o další dva členy, a tak jsme s nadšením a odhodláním nejprve 
absolvovali podzimní kolo závodu požární všestrannosti (branný 
závod s plněním vědomostních i  fyzických úkolů), kde jsme 
mladší kategorii vyhráli (konkrétně David Kabát), ale ve střední 
kategorii skončil nejlépe z našich kluků (Richard Matula) „až“ 
na třetím místě.
Ihned jsme začali se zimní přípravou, nejprve venku ( i v teplo-
tách pod bodem mrazu), následně na tartanové dráze tělocvičny 
ZŠ Npor. Loma v Příboře. Jakmile se nám alespoň trochu zlep-
šilo na jaře počasí, tak se trénovaly překážky na „naší“ (kterou 

máme na dobré slovo vypůjčenou) travnaté 
dráze. Jelikož kluci viděli, že v rámci minulé 
sezóny udělali na sobě velký pokrok, tak se 
snažili dále na sobě pracovat a dílčím úspě-
chem bylo opět vítězství v okresním kole 
dorostu v požárním sportu v Kopřivnici na 
tartanové dráze ZŠ 17. listopadu tentokrát 
už jak v kategorii středního dorostu (Richard 
Matula), tak i v kategorii mladšího dorostu 
(David Kabát). 
V krajském kole dorostu v požárním sportu 

konaném v Českém Těšíně byla již konkurence větší a postou-
pit do dalšího kola, a tudíž na vysněné mistrovství republiky 
se podařilo z našeho sboru jen Richardu Matulovi v kategorii 
středního dorostu. David Kabát se v mladším dorostu umístil 
na hezkém 4. místě, tímto mu gratuluji k dosaženému výsledku.
Mistrovství republiky se uskutečnilo až na druhé straně naší 
republiky na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň. Na tuto udá-
lost jela Richarda osobně podpořit i malá skupinka fanoušků, 
ale mnoho dalších drželo palce u přímého přenosu na Fire Tv. 
Richardovi se sice nepodařilo všechno tak, jak bychom si přáli 
(alespoň my trenéři a určitě i on sám), ale i tak to stačilo na krásné 
5. místo. Věřím, že si tento zážitek alespoň trochu užil a bude 
nadále na sobě pracovat, aby se tam probojoval třeba i příští rok.
Jsem hlavně za nás trenéry hrozně rád, že se nám povedlo to, 
co jsme si určili za cíl - a to dojít až na mistrovství republiky, 
a věřím, že pokud to kluky bude stále bavit a pokud se budou 
přidávat další, tak to nebyla naše poslední účast na mistrovství 
republiky. Tímto chci poděkovat rodičům za důvěru, se kterou 
nám své děti svěřují, a hlavně výboru SDH Hájov za materiální 
podporu, kde se opravdu nejedná o malé částky. Za celý tým 
dorostenců DĚKUJEME !!!

Bc. Valentin Putala, jednatel Mysliveckého sdružení Příbor - Hájov

Lukáš Matula, trenér a člen SDH Hájov

MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE SPOJENÉ  
SE SVATOJÁNSKÝMI OHNI A METÁNÍM METEL

SDH HÁJOV OPĚT PO LETECH NA MISTROVSTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU

Začátkem června se již tradičně sešly děti 
z MŠ Kamarád ze Švermovy ulice se seniory 
z Domova Příbor, aby společně poměřili síly 
na sportovních hrách, které byly plné soutěžení 
a zábavy. Akce byla uspořádána přímo v domo-
vě pro seniory a zúčastnilo se jí zhruba 20 dětí 
v doprovodu paní učitelek a okolo 15 seniorů 
za doprovodu pracovníků a dobrovolníků. Pro 
soutěžící bylo připraveno 6 disciplín, ve kterých 
mohli využít svou šikovnost, soustředěnost, um 
a zručnost (házení míčků na terč, zatloukání hřebíků, hledání 
předmětů v krabici, házení kroužků, mini kuželky a chytání dře-

věných ryb na háček). Na všech soutěžících bylo 
vidět soustředění a zaujetí, ale během dopoledne 
nešlo pouze o zábavu, ale především o mezi-
generační setkání, kdy děti svou přítomností 
a nadšením dodaly celé akci správnou atmosféru 
a vykouzlily úsměv na tváři nejednomu obyva-
teli Domova. Vše bylo korunováno společným 
vyhlášením, kdy všichni účastníci byli odměněni 
diplomem, děti získaly navíc dřevěnou medaili 
a bublifuk a na závěr si všichni pro radost za-

zpívali. Akce se vydařila a věříme, že i následující rok si přijdou 
děti se seniory opět zasoutěžit.

Martin Poruba, Domov Příbor, p. o.

SPORTOVNÍ HRY MEZI JUNIORY A SENIORY V DOMOVĚ PŘÍBOR
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Dne 23. 6. 2018 uspořádal fotbalový klub 
FK Primus Příbor na svém hřišti turnaj našich 
nejmladších nadějí a to hned ve třech katego-
riích. Předpřípravka (ročníky 2011 a mladší), 
mladší přípravka (ročníky 2009/2010) a star-
ší přípravka (ročníky 2007/2008). Takovým 
malým vítězstvím pro náš klub bylo to, že 
jsme v kategorii předpřípravky postavili tři 
týmy po sedmi hráčích a v kategorii mladší 
přípravky týmy dva. 
Dopoledního turnaje těch nejmladších, který 
dostal název „Turnaj o pohár starosty města 
Příbora“, se zúčastnilo deset týmů - kromě již zmíněných tří týmů FK 
Primus Příbor ještě dva týmy MFK Frýdek–Místek a po jednom z MFK 
Vítkovice, TJ Zašová, FK Nový Jičín, FC Libhošť a FK Fotbal Třinec. 
A i když si s námi lehce pošpásovalo počasí a museli jsme dokonce na 
chvíli dvakrát zápasy přerušit pro déšť, tak všichni bojovali, co jim síly 
stačily. Nejúspěšnější nakonec byla mužstva z Frýdku–Místku, která 
obsadila 1. a 3. místo. Na druhou příčku se mezi ně dostali hoši z No-
vého Jičína. Naši chlapci se taky neztratili a v této nabité konkurenci 
obsadilo jedno mužstvo krásné 4. místo, další naše týmy skončily na 
8. a 9. místě. Zahájení a závěrečného vyhlášení vítězů se zhostil sám 
pan starosta města, který všem účastníkům předal medaile a vítězům 
pak i pohár.
Odpoledne přišly na řadu přípravky mladší a starší. Naše dva týmy mlad-
ší přípravky se v turnaji „O pohár FK Primus Příbor“ utkaly s mužstvy 
SK Brušperk, SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm a FC Kopřivnice. Jak 

jsem se již zmínil, měli jsme v této kategorii 
dvě mužstva, z toho jedno bylo složeno z klu-
ků, kteří již hráli dopolední turnaj za předpří-
pravku. Byla to pro ně cenná zkušenost, jelikož 
od podzimu budou v této kategorii bojovat 
o body v soutěži. Toto mužstvo nakonec ob-
sadilo 5. místo, ale přesto si zaslouží obdiv 
a pochvalu, protože zahrálo opravdu výborně. 
No a naše „Áčko“ v této kategorii po úžasných 
výkonech turnaj zcela ovládlo a zvítězilo. Patří 
mu velká gratulace.
Starší přípravka to měla o poznání složitější. 

Utkala se víceméně s týmy, které hrají mnohem vyšší soutěže. Po bo-
jovném a velmi kvalitním výkonu se nám podařilo zvítězit nad velmi 
silným soupeřem z Frenštátu pod Radhoštěm, a tak nakonec obsadit 
celkové 3. místo. Nad síly domácích bylo mužstvo FC Klimkovice, 
hrající krajskou soutěž v Ostravě, a  tým ze sousedního Slovenska, 
suverénní vítěz celého turnaje „O pohár Tělovýchovné jednoty Příbor“ 
ŠK Javorník Makov. Ten hraje na Slovensku třetí ligu.
Závěrem bych rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se jakkoliv 
podíleli na přípravách a samotném chodu turnaje, obzvláště rodičům 
našich nejmladších, bez kterých bychom to zvládali jen velmi těžce. 
Dále pak všem, co se přišli podívat a fandit, protože atmosféra byla 
skvělá. Hodnocení turnaje od trenérů ostatních mužstev bylo velmi po-
zitivní a všichni si pochvalovali špičkovou organizaci. Já mohu za sebe 
a vlastně i za celý klub FK Primus Příbor jen dodat, že jsme moc rádi, že 
se nám základna stále rozrůstá, a doufáme, že se ještě rozrůstat bude.

Vladimír Jalůvka, trenér FK Primus Příbor ročníků 2011 a mladší

FOTBALOVÝ DEN V PŘÍBOŘE

ZE SPORTU

V pátek 22. června se konalo v tomto roce 
již druhé vystoupení Příborského žesťového 
kvinteta a Komorního pěveckého kvarteta 
v zahradách piaristického kláštera. Počasí 
sice trošku zahrozilo možnou přeháňkou, 
ale přesto se sešlo relativně dost posluchačů, 
kteří si koncert zajisté velice užili. Důležité 
je zmínit, že pro Příboráky vystupovali opět 
Příboráci, a to v tomto složení:
Příborské žesťové kvinteto – Rostislav Buko-
vjan, Jan Monsport, Libor Ošmera, Zdeněk 
Sklenovský, Martin Monsport a host na bicí 
nástroje Milan Sklenovský.
Komorní pěvecký kvartet – Alena a Kateřina 
Juřenovy, Jan a Martin Monsportovi.
Publikum bylo nadšené nejen díky očekávaným spirituálům, ale také 
díky překvapivým novinkám – jednou takovou byla píseň Guida 
a Maurizia De Angelisových ze známé italské komedie Jestli se 
rozzlobíme, budeme zlí (…altrimenti ci arrabbiamo!, 1974) Marcella 
Fondata s Terencem Hillem a Budem Spencerem. 

Myslím, že by se tento koncert líbil i posluchačům střední věkové 
generace, kterých v zahradách bohužel bylo poskrovnu. Budu velice 
rád, pokud se nás příště na takovéto akci sejde ještě více.
Naše město má obrovskou výhodu jak vhodného prostředí, tak i ta-
lentovaných lidí, kteří se nerozpakují pro své spoluobčany zadarmo 
veřejně vystoupit. Zato jim patří naše veliké poděkování.

PŘÍBORSKÉ ŽESŤOVÉ KVINTETO A KOMORNÍ PĚVECKÝ KVARTET 
OPĚT V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH

Pavel Netušil, zastupitel města

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Foto: Pavel Netušil
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Někdy v polovině roku 2016 přišly pracovnice odboru kultury 
městského úřadu s úmyslem vyhledat šikovné občany našeho 
města Příbora, kteří mají dobré nápady, něco umí a hlavně mají 
zájem sami se přičinit o zlepšení kultury v našem městě, a  tak 
vyhlásily tzv. Kulturní inkubátor.
A to byl podnět pro několik nadšenců, aby založili divadelní sou-
bor a navázali tak na skvělou příborskou amatérskou divadelní 
tradici. Vždyť divadlo se hrálo už za dob piaristů /tehdy samo-
zřejmě převážně hry s církevními náměty/. Příbor měl i  svého 
divadelního nadšence a autora her měšťana Josefa Staroveského, 
spolky vznikly i pod hlavičkou Sokola, Divadelního ochotnické-
ho spolku, divadelního odboru Křesťansko-sociálního sdružení. 
Divadelní představení se hrálo později i pod patronací Závodního 
klubu Tatra. Zejména ochotníci předmnichovské republiky se 
činili. Nejenže hráli náročná představení s velkým množstvím po-
stav a skvělou výpravou, ale dokázali nacvičit i tři premiéry ročně,  
jak dokazuje album, které se nám podařilo zachránit při bourání 
bývalé kulisárny a které jsme předali do muzea. Prostě dříve byli 
příborští divadelní nadšenci vždy v první řadě při organizování 
kultury, akcí ve městě i různých taškařic. V zachovalých archivních 
filmech vidíme třeba mnoho divadelníků v masopustním průvodě, 
kde opravdu nejsou k přehlédnutí. Později nadšení pro amatérské 
divadlo vyprchalo, objevily se jiné zdroje zábavy, občané jezdili 
raději za profesionálními herci do Ostravy a jinde.
Až teprve v roce 1981 se zase začalo něco dít a místní mládežníci 
dali dohromady divadelní soubor Gong. Ten hrál vlastní autorské 
pohádky a v  roce 1981–1983 jeho představení pro děti vidělo 
zhruba 1300 diváků, počítáme-li v to vystoupení nejen v Příboře, 

ale i v blízkém okolí. Soubor se představil nejen na domovské 
scéně, ale i v Kopřivnici, Novém Jičíně, Veřovicích a na Huk-
valdech. Po tomto úspěšném období nastal znovu útlum,  tento 
soubor  z různých důvodů znovu zanikl.  Ještě dvakrát po roce 
2000 byla snaha dát dohromady pár lidí, hlavně z řad gymnazistů, 
ale  v podstatě bez úspěchu.
Až přišel Kulturní inkubátor, nadšení, první zájemci a první zkouš-
ky. Soubor se nejprve představil veřejnosti pod svým názvem 
Přídlo na Mezinárodním dni památek a sídel v dubnu 2017 ma-
lou scénkou v piaristickém klášteře, a pak - 17. 6. 2017 tady byla 
premiéra autorské pohádky Smítko mezi loupežníky. Podívat se 
přišlo 131 diváků, herci zvládli představení skvěle a premiéra se 
líbila. Nejenom diváci, ale i členové souboru byli spokojeni a plni 
chuti pokračovat.
Po prázdninách nastala situace, že někteří členové souboru měli 
jiný názor na způsob hraní, organizaci i výběr her. Soubor se 
rozdělil na dvě party, nově vzniklý Příborský ochotnický spolek 
Štěk a původní spolek Přídlo. A pod jeho patronací funguje i dět-
ský soubor, který se už stačil představit milou a pro dětské herce 
psanou autorskou hrou Nakoněniny.
Přídlo zkouší komedii pro dospělé, Štěk stihl zahrát pro 240 dětí 
v Těškovicích, pracuje na nové autorské hře a chystá reprízu Smít-
ka na prosinec. O Nakoněninách už byla řeč.
   Jak málo stačí - vymyslet Kulturní inkubátor a je tady pokračování 
příborské divadelní tradice, jsou tady rázem dva divadelní spol-
ky dospělých a také soubor dětský, který spolupracuje s oběma. 
A je tady další možnost kulturního vyžití nejen divadelníků, ale 
i občanů našeho krásného města. Jste zváni....

V září taneční skupina LDance Havířov a taneční studio HM-
dance otevřely novou pobočku taneční skupiny LDance také ve 
městě Příboře a nastoupilo zde přes 50 příborských nováčků 
všech věkových kategorií. Tréninky probíhají pod vedením Dag-
mar Leinveberové, ale na trénincích se střídají i další trenéři. 
A to Jan Tyllich, Dominika Ležáková a Denis Chrobok, kteří mají 
velký podíl na fyzické a kondiční přípravě tanečníků na soutěžní 
sezónu. Snažíme se zapojovat i naše talentované děti a připravit 
je na role trenérů a jedním z takových talentů je Adéla Kvitová, 
která měla v letošním roce možnost se několikrát zapojit do ve-
dení příborských formací a naučit je něco ze svého umění, což 
je především moderna a contemporary.

Na podzim se konalo soustředění všech tanečníků kategorií Kids, 
Junior a Hlavní z Příbora i z Havířova a v Kulturním domě v Příbo-
ře se setkalo na více než 80 tanečníků. Nebylo to klasické soustře-
dění, na které jsme zvyklí, ale nazývejme to raději workshopovým 
víkendem. Od pátku do neděle probíhaly workshopy různých 
tanečních stylů s  interními i pozvanými trenéry. Tanečníci se 
naučili taneční variace a kroky ze stylů Dancehall, Waacking, 
Hip - Hop, Afrohouse, House dance, Breakdance, ale také se na-
učili něco z latinskoamerické samby a protáhli si těla při hodině 
gymnastiky a flexibility. Navíc si užili promítání tanečního filmu 
Battle Ofthe Year na plátnech ve velkém sále v Kulturním domě, 
diskotéku s DJ a AllStyles Battle, do kterého se mohl přihlásit 

kdokoliv a získat tak poukaz na nákup 
klubového oblečení v hodnotě 200 Kč, 
500 Kč a 1000 Kč. 
V březnu se konalo předsoutěžní ví-
kendové soustředění všech soutěžních 
formací, které tanečníky připravilo na 
nadcházející soutěžní sezónu. V  letoš-
ním roce trenéři vytvořili 2 soutěžní cho-
reografie. V kategorii LDance Kids, což 
jsou děti ve věku od 7 do 11let, jsme se 
nechali inspirovat animovaným filmem 
Vzhůru do oblak, jehož choreografie 
nesla i  stejný název, a kategorii Junior, 
dívkám ve věku od 13 do 15 let jsme 
vytvořili choreografii s názvem Letem 
světem a výsledky byly více než výbor-
né. Zde si můžete přečíst přehled všech 
soutěží, kterých se tanečníci z Příbora 
účastnili. Uvádíme i jejich umístění.

TEN TYÁTR JE PRIMA...

NOVÁ TANEČNÍ SKUPINA LDANCE - ÚSPĚŠNÁ SOUTĚŽNÍ SEZÓNA

Jarda Šaman Kostelník

Dagmar Leinveberová, Jan Tyllich

Foto: Ladislav Mácha  
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Studio HMdance pod vedením Jana 
Tyllicha a Lenky Komínkové si pro oby-
vatele Příbora opětovně připravilo letní 
výuku tanců pod širým nebem, a to v za-
hradách piaristického kláštera. Dne 29. 6. 
proběhly první Zahrady v tanci. Ačkoliv vy-
hlídky počasí nebyly v tomto týdnu ideální, 
nakonec se nebe umoudřilo a celý páteční 
den svítilo sluníčko a  hezky hřálo. Ná-
vštěvníci se tak mohli naučit figury z tanců 
cha-cha, rumba a salsa za doprovodu živé 
kapely. Nesměly chybět drinky v  impro-

vizovaném baru a kulturní část v podobě 
vystoupení taneční skupiny LDance. Páry 
tančily, někteří lidé poseděli u příjemné 
hudby a skleničky vína a děti dováděly na 
trávníku a hrály si v připraveném dětském 
koutku. Bylo to příjemně strávené páteční 
odpoledne. Pokud byste si také chtěli užít 
odpoledne plné tanců, živé hudby a krásné 
atmosféry piaristických zahrad, neváhejte 
a přijďte na druhé Zahrady v tanci, které 
se budou konat na konci prázdnin 31. 8. 
Těšíme se na vás!

Michele Gioiosa (*1962) je italský klavírista a varhaník. Je členem 
různých italských a mezinárodních hudebních asociací. Přednáší 
o hudební problematice na italských univerzitách a konzervato-
řích. Některé jeho studie a texty o hudbě byly přeloženy do několika 
světových jazyků. Dlouhá léta řídil časopis a knižní nakladatelství 
zaměřené na hudební problematiku. Rovněž v koncertní oblasti vy-
stupuje v mezinárodním měřítku. Rozhovor vychází při příležitosti 
jeho koncertu v refektáři piaristického kláštera v Příboře, který se 
uskutečnil 12. července 2018.

Hraješ na klavír a varhany, ale jsi také hudební skladatel. 
Která z těchto dvou hudebních oblastí je ti nejbližší? Jaký je podle 
tebe rozdíl mezi interpretováním a skládáním hudby?

Jsem především klavírista. Nepovažuji se za skladatele, i když 
jsem studoval kompozici. Skládání hudby je potřeba vycházející 
z tvého nitra a vyjadřuješ jím jako autor svou tvůrčí osobnost. Var-
hany jsou mou druhou hudební vášní, která se váže na dobu mého 
mládí, kdy jsem studoval hru na tento neobyčejný nástroj. Rozdíl 
mezi hraním a skládáním je patrný z hlediska hudebního základu. 
Podobnost spočívá v kladení důrazu na duchovní, tvůrčí a fantazijní 
prvek. Hrát znamená být ve službách skladatele, stylu a naplnění 
významu kompozice. Skládání je projev absolutní svobody, kdy mů-
žeš změnit vše, co se ti nelíbí. Tím vznikne prostor k uskutečnění 
inspirativnějších momentů.

Jsi autorem žalozpěvu Requiem per mezzosoprano, viola e 
organo (Rekviem pro mezzosoprán, violu a varhany). Jak vznikla 

idea k napsání této skladby? Do jaké míry vyjadřuje tvé emo- 
cionální stavy?

Myšlenka ohledně rekviem, což je krátká variující se ciaccona, 
vznikla po smrti mé matky Marie. Potýkala se deset let s Alzhei-
merem. Skladba je napsána v D-dur a ne v D-moll právě z důvodu, 
abych vyjádřil pocit bolesti ze ztráty drahé osoby. Osobně vnímám 
svou skladbu jako součást nového života mé matky… Tak jako Gio-
acchino Rossini v sakrální skladbě Petite messe solennelle (Malá slav-
nostní mše), tak i já jsem použil v hudbě trochu vědeckou metodu, ale 

Foto: Pavel Hrtoň

Foto: Stanislava Slováková

O zlatý pohár BAV klubu Příbor
Vzhůru do oblak   1. místo
Letem světem   1. místo
Tanec Fokus Nový Jičín
Vzhůru do oblak   1. místo
Letem světem   2. místo
Dancefest Kopřivnice
Vzhůru do oblak   1. místo
Letem světem   1. místo
Fren Dance Frenštát pod Radhoštěm
Vzhůru do oblak   1. místo
Letem světem   2. místo
Dance Freud Příbor
Vzhůru do oblak    1. místo
Letem světem   1. místo
Kopřivnické mecheche
Vzhůru do oblak   1. místo
Letem světem   2. místo

Novinkou v letošním školním roce byly také soutěže, které měly 
kategorii Kids a Junior motivovat k vlastnímu sebezdokonalování. 
Tanečníci museli vytvořit vlastní streetovou choreografii v délce 

od 45 sekund do 1 a půl minuty na libovolnou hudební nahrávku. 
V juniorské kategorii svou šanci využilo 5 tanečníků. A nakonec 
workshop s tanečníkem Filipem Jankovičem získala s 393 hlasy 
Daniela Kurcová ze Štramberka. 
Z kategorie Kids se soutěže zúčastnilo 6 dětí. Nakonec po velkém 
boji vyhrála poukaz na příměstský taneční tábor LDance City 
Camp 2018 Anna Bajerová z Příbora s neuvěřitelnými 884 hlasy.

Takový byl tento taneční rok - 22. 6. jsme se společně rozloučili 
v Kulturním domě v Příboře akademií s názvem Story of my life. 
Diváci mohli zhlédnout naši cestu tanečním životem od jejího po-
čátku, tedy vystoupení všech soutěžních choreografií z Příbora i z 
Havířova a vystoupili také trenéři taneční skupiny LDance a my jsme 
velmi poctěni, že se této události zúčastnilo tolik rodičů a diváků.
Určitě za zmínku stojí vyhlášení nejlepších tanečníků všech sou-
těžních kategorií za rok 2017/2018, kteří v letošním školním roce 
opravdu dřeli, a tímto jim gratulujeme: LDance kids - Anna Baje-
rová, LDance junior - Anna Bordovská. 
A velké DÍKY patří všem rodičům našich tanečníků, kteří své děti 
podporují, jak po fyzické a psychické stránce, tak i po té finanční, 
která je mnohdy velmi nákladná, a vedou je k  tancování u nás 
v LDance, rodičům, kteří obdivují a věří v naši práci s jejich dětmi. 
Děkujeme vám mnohokrát.

ROZTANČENÉ ZAHRADY

ROZHOVOR S ITALSKÝM KLAVÍRISTOU MICHELEM GIOIOSOU 

Jan Tyllich, Taneční studio HMdance

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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srdečným způsobem. Nahrávka dostupná na youtube se uskutečnila 
díky mým drahým hudebním přátelům. Michele Trematore hraje na 
violu a vynikající interpretka Angela Bonfitto zpívá mezzosoprán.

Hraješ především na klavír a varhany. Jaké emoce, nálady 
a pocity mohou vyjádřit tyto instrumenty? Kteří skladatelé podle 
tebe používají tyto nástroje inovativním způsobem? 

Když hraješ na hudební nástroj, jedná se o smysl naplnění ducha 
až do omrzelosti bez ohledu na to, o jaký nástroj se jedná. U klavíru 
mám velmi hlubokou znalost hudebního jazyka, což mi umožňuje 
variovat hudbu od Bacha až po skladatele dnešní doby. Hraní na var-
hany je velmi odlišné a hudební jazyk je rovněž různý a neohraničený. 
Například Bach v některých svých kompozicích propojuje oba tyto 
nástroje. Co se týče inovativních prvků, tak ty jsou adaptabilní na 
všechny nástroje. Jako mou osobní zkušenost mohu citovat hudební 
cvičení jedné skladby od Domenica De Simoneho na klavír a elek-
troniku (video na youtube z roku 2011). Také pro varhany napsali 
kompozice mnozí současní autoři, kteří zcela vytěžili zvukové kvality 
tohoto nástroje. 

Tvůj koncert se v Příboře uskutečnil v refektáři piaristického 
kláštera. Do jaké míry je pro tebe důležité prostředí, ve kterém 
koncertuješ? Jaké kulturní dojmy v tobě klášter zanechal?

Prostředí, v němž se koncertuje je důležité pouze kvůli výběru 
vhodného repertoáru, ostatní záležitosti jsou pro všechny sály stejné. 
Provedení musí být vždy přizpůsobené jakémukoliv publiku, neboť 
emoce jsou, podobně jako hudba, univerzální. V klášteře je nádherný 
sál s vynikající akustikou. Publikum bylo velmi pozorné a během 
aplausů opravdu velkorysé. To je maximum, kterého může umělec 
ve svém kulturním poslání dosáhnout. Celkově máte krásné udržo-
vané město s nádherným náměstím a kostely. Městem se rozprostírá 
velmi příjemný klid. 

Na příborském koncertě jsi vystupoval společně s Rosarií 
Dinou Rizzo. Hraješ vždy ve skupině hudebníků nebo také sa-
mostatně jako sólista?  Jakou míru svobody interpretace máš 
jako klavírista a varhaník?

Vystupuji převážně jako sólista, ale velmi se mi líbí komorní 
hudba s různými uskupeními. Projekt Rossomandi, který organizu-
jeme s mojí kolegyní Rosarií, je velmi zajímavý jak z historicko-di-
daktického hlediska, tak i z hudebního pohledu. Poslední didaktici 
první poloviny 20. století si oblíbili uvádět do společenského oběhu 
předehry z oper jako hru na klavír pro čtyři ruce. Když hraješ sám, 
můžeš svá hudební rozhodnutí jednoduše uchopit. Když vystupuješ 
s  jinými hudebníky, musíš často sdílet společné volby. Uskupení, 
která jsem zakusil jako pianista, se pohybují od dua s houslemi, 
rohem, klarinetem, flétnou, zpěvem, harfou a klavírem přes klasické 
trio až po výstup na dva klavíry pro osm rukou. V roce 2006 jsem 
s orchestrem konzervatoře ve Foggii uskutečnil společně se dvěma 
vynikajícími kolegy koncert Mozartových skladeb pro tři klavíry. 
Během září odevzdáme nahrávku na CD, které vyjde u společnosti 
Brilliants. Je věnována italským autorům, kteří napsali skladby pro 
harfu a klavír. Harfistkou je Anna Pasetti, velká expertka na harfu, 
a repertoár věnovaný tomuto nástroji.

Interpretuješ zejména hudbu z různých historických období 
evropských dějin. Hraješ na svých koncertech také skladby ně-
kterých českých skladatelů? Do jaké míry je česká hudba známá 
i v Itálii?

Od Bedřicha Smetany jsem hrál Sonátovou větu e moll pro dva 
klavíry pro osm rukou, zatímco od Antonína Dvořáka jsem hrál 
Slovanské tance na klavír pro čtyři ruce. Slavní čeští skladatelé jsou 
známí i v Itálii, bohužel však nejsou příliš prezentováni v koncertních 
sálech. Vzpomínám si, že jsem před mnoha lety v Moskvě slyšel 
v klavírním podání několik skladeb z tvorby Leoše Janáčka.

Na koncertech máš často v repertoáru komorní hudbu. Po-
dle jakých kritérií si vybíráš skladby a autory? Jakým způsobem 
studuješ partitury a organizuješ hudební zkoušky ke koncertům? 

Nejdříve je důležité vybrat skladby, které se budou hrát. Poté je 
nezbytné sestavit malý koncepční projekt, aby měl hudební smysl 
a posluchač se v něm mohl jednoduše orientovat. V případě spe-
ciálních uskupení, jako např. dva klavíry pro osm rukou, je potřeba 
zvolit skladbu odpovídající tomuto provedení. Studium probíhá jak 
na nástroji, tak i mimo nástroj s ohledem na časově jinak rozfázované 

instrumenty. Podstatné jsou i akcenty a frázování, které ti pomáhají 
lépe pochopit záměr skladatele. První zkouška slouží k tomu, aby-
chom zjistili, jak vše funguje. U tria se po studiu stává tato metoda 
zajímavější, protože také další kolegové navrhují svá řešení. Často 
vedeme diskuse o crescendu nebo akcentech, které musí mít vzhle-
dem k dalšímu vývoji svůj pevný hudební smyl. Všechno je velmi 
zajímavé také z lidského pohledu, neboť vyplývá na povrch jak cha-
rakter osobnosti, tak i vášeň, kterou člověk do hry vkládá. 

V Itálii jsi po dlouhá léta vedl specializovaný časopis Musica 
e scuola (Hudba a škola). Jak vznikl tento projekt? Na jaké oblasti 
hudby se tento časopis zaměřoval a z jaké analytické perspektivy?

Byla to zkušenost, o které jsem si nikdy ani nepomyslel, že ji 
budu někdy dělat! V roce 1986 neexistoval v  Itálii žádný časopis 
zaměřený výhradně na klavír. Můj otec Matteo před jedním kolegou, 
který byl pianistou, v nadsázce řekl: „Založíme ho my!“ Otcův kama-
rád zareagoval, že pokud by vznikl takový časopis, otevřel by láhev 
šampaňského. Rok poté byl založen časopis PianoTime, který ovšem 
vznikal za komplikovaných podmínek. Můj otec, který byl školním 
dirigentem a vulkánem nápadů, zahrnul do časopisu kromě klavírní 
problematiky veškeré ostatní oblasti hudby. Výraznou položkou zde 
byla školní legislativa v hudebních záležitostech. V prvním listopado-
vém týdnu roku 1987 vyšlo na světlo první číslo a otcův kolega usku-
tečnil přípitek. Bylo to v době, kdy neexistoval internet, takže mnozí 
kolegové napjatě očekávali číslo časopisu, aby v něm mohli nalézt 
užitečné informace k jejich výuce na hudebních školách a konzerva-
tořích. Nástupem internetu výrazně poklesl zájem, protože časopis 
se ve zprostředkování potřebných informací ukázal být mnohem 
pomalejší. Nakladatelství vydrželo méně než dvacet let. Evropská 
krize v roce 2009 smetla pryč vše, co směřovalo kupředu. Zanikaly 
zejména malé společnosti. Během více než dvaceti let činnosti jsem 
redigoval články a psal recenze na mnohé hudební disky. Upletl jsem 
velké klubko nejdříve jako publicista, poté jako šéfredaktor a pod 
dvou letech jsem se nakonec stal i ředitelem. Nakladatelství vydalo 
také mnoho knih o hudebních skladatelích (Alexandr Nikolajevič 
Skrjabin, Sergej Rachmaninov, Béla Bartók, Johann Sebastian Bach), 
interpretaci a komponování hudby či problematice muzikologie.

Italský skladatel Ennio Morricone rozlišuje hudbu podle 
dvou kategorií: aplikovanou hudbu a absolutní hudbu. Jaký je 
tvůj pohled na tento způsob členění? Jak ty sám definuješ hudbu?

Maestro Morricone je mimořádný hudebník a často jsme o něm 
publikovali různé články a recenze. Je častým hostem v  italských 
televizních pořadech a všichni mu vzdávají za jeho skvělou hudební 
tvorbu velké pocty. Filmy bez hudby mají zcela jiný význam, ale 
s Morriconeho hudbou se z nich přímo stávají mistrovská díla. Pro 
mě osobně je hudební tvorba spojená s osobnostním duchem a nelíbí 
se mi rozlišovat ji podle jednotlivých kategorií. Hudebníci mají du-
chovní povinnost přinést obecenstvu sdělení skladatele a publikum 
se tak během poslechu zároveň stává aktivní složkou celého procesu. 
Napsaná hudba není hudbou, dokud není prezentována příjemci. 
Hudba se od okamžiku, kdy je interpretována posluchači, přizpů-
sobuje jeho vnímání, aby byla publikem přijata. Duch se povznáší 
a hledá krásu, hloubku a konec konců i senzaci, které poté zůstávají 
v podobě kulturního zážitku nezničitelné.

V časopise, který jsi řídil, jste publikovali také příspěvky o fil-
mové hudbě. Které italské filmové skladatele preferuješ a proč? 
Tvorbu jakých autorů filmové hudby jsi analyzoval?

Časopis poskytoval prostor jakémukoliv dobře napsanému člán-
ku o hudbě, který byl zajímavý především z hudebního hlediska. 
V Itálii máme dva gigantické skladatele, kteří zkomponovali pro 
film mistrovská díla. Jsou jimi Nino Rota a Ennio Morricone. Dnes 
můžeme mezi ně zahrnout i Nicolu Piovaniho. Před několika mála 
lety jsem organizoval s trumpetistou jménem Mauro Maur koncerty 
seznamující veřejnost s hudbou Nina Roty. Morricone se hraje často, 
zejména v komorních uskupeních. Samozřejmě se nejedná o hudbu 
v její původní podobě. Existují různé aranže a opisy, které ne vždy 
obrážejí původní partitury skladatelů. Rotova a Morriconeho hudba 
je úplně odlišná, protože jejich způsob práce je založený na rozdílných 
přístupech. Pro Rotu je typická kontrapunktistická linie bohatá na 
disonanční akordy, zatímco melodická krása u Morriconeho často 
vyráží dech. V těchto případech hudba přetrvá po staletí, protože 
je úzce spojena s obrazy, kdežto u mnohé současné instrumentální 
hudby nejsem schopen říci, nakolik přežije. 
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Středa 1. 8. až pátek 3. 8. 2018
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ bude i  letos promítat 
v městském parku v Příboře po setmění od 21.15 hod.
Vstupné je dobrovolné a stejně jako každý rok i letos bude výtěžek 
věnován na charitativní účely. Nezapomeňte si s  sebou vzít deky 
a občerstvení.
Ve středu 1. 8. 2018 se přijďte podívat na letní komedii BAJKEŘI 
o tom, že skutečný svět, i když z kola, je lepší než status na FB a po-
čítačové hry.
Hrají: A. Mišík, H. Vagnerová, J. Komínek, C. Buckingham, T. Ma-
tonoha, M. Suchánek, aj.
Ve čtvrtek 2. 8. 2018 můžete zhlédnout filmový příběh HURVÍNEK 
A KOUZELNÉ MUZEUM. Legendární hrdinové, které dobře znáte, 
přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.
Hrají: M. Klásek, H. Štáchová, P. Rychlý, M. Dejdar, J. Vondráček, 
J. Lábus, aj.
V pátek 3. 8. 2018 se bude promítat komedie BEZVA ŽENSKÁ NA 
KRKU. Film o sympatické Elišce, která chce začít nový život jako 
učitelka v malé středočeské vesničce.
Hrají: P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský, J. Langmajer, T. Kost-
ková, J. Boková, aj.

Sobota 4. 8. 2018
REVIVALOVÝ FESTIVÁLEK, který se bude konat v městském 
parku od 18.00 hod.
Vystoupí na něm tyto kapely: 
QUEENIE – world Queen tribute band – pochází z Prahy. Za dobu 
své existence se z ní stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute 
kapela v České republice a jedna z nejuznávanějších Queen tribute 
kapel na světě.
Revival VĚRA ŠPINAROVÁ – vzpomínka na velkou osobnost a ne-
zapomenutelnou českou legendu Věru Špinarovou v podání Jaroslavy 
Horákové z Lubiny.

KAREL GOTT – revival v podání Honzy Mlčocha z Olomouce.
AC/CZ – nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela kritiky uznávaná 
jako nejlepší v ČR.

Přijďte si užít letní večer s dobrou muzikou v krásném prostředí 
městského parku! Občerstvení bude zajištěno.
Vstupné 50 Kč v předprodeji, 80 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Příbor 
(bývalá lékárna) nebo on-line kulturnidum.pribor.eu.

Středa 15. 8. 2018, od 17 hod. v Kulturním domě Příbor
PŘEJEZD KANADY NA KOLOBĚŽCE
První přejezd Kanady Pepou Kvitou s plně naloženými koloběžkami 
bez podpory z Vancouveru do Quebec City s mezinárodním týmem 
koloběžkářů (ČR, FR, AU). Poprvé se s nimi viděl na živo jeden den 
před startem 5400 km dlouhého dobrodružství. 
Přijďte se podívat na film o přejezdu Kanady na koloběžkách, zkusíte 
se projet na plně naložené koloběžce a popovídáte si se samotným 
hrdinou. 
Pro zájemce od 18:30 hod. projížďka na koloběžkách či kolech po 
Příboře. Vstup volný.

PŘIPRAVUJEME:
  5. 9. 2018  Vernisáž výstavy fotografií Jana Russnáka
  9. 9. 2018  Pouťový koncert Rock&Roll Bandu Marcela Woodma-

na
14. 9. 2018  Koncert Říkej mi to potichoučku ke 100. výročí narození 

Václava Pokorného
15. – 16. 9. 2018   Dny evropského dědictví

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

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC SRPEN 2018
Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

VEŘEJNÁ VÝZVA 
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE PŘÍBORA 

Z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 

Foto: archiv města Příbora 
 

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

Ohledně zapůjčení nebo věnování fotografií se prosím obracejte na: 
 

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

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

Město Příbor, Kinematograf bratří Čadíků 
Sobota 4. srpna od 18:00 h 
REVIVALOVÝ FESTIVÁLEK 
Koná se v městském parku.  Město Příbor 
Pátek 10. srpna až pondělí 13. srpna  
ZÁJEZD ŘÍP, KOKOŘÍNSKO, MÁCHŮV KRAJ 
Odjezd od Tatry 4.45 h, od sokolovny 5.00 h 
Vedoucí zájezdu V. Bilský, tel. 737 375 203 

KČT Příbor 
Středa 15. srpna od 17:00 h 
PŘEJEZD KANADY NA KOLOBĚŽCE 
První přejezd Kanady Pepou Kvitou s plně 
naloženými koloběžkami bez podpory             
z Vancouveru do Quebec City s mezinárodním 
týmem koloběžkářů. Promítání filmu z cesty, 
jízda na plně naložené koloběžce, povídání     
s hrdinou. Pro zájemce od 18:30 h projížďka 
na koloběžkách, kolech po Příboře. Vstup 
volný. Akce se koná v KD Příbor.  Město Příbor 
Úterý 21. srpna od 16:00 h 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
Námořnické léto v knihovně pokračuje. 
Budeme malovat obrázky s námořnickou 
tématikou na trička. Přineste si jednobarevné 
tričko. Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Sobota 25. srpna od 13:00 h 
LETNÍ VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE 
Posezení za klubovnou.               ČSV ZO Příbor 
Sobota 25. srpna od 14:00 h 
VYCHÁZKA KOLEM PŘÍBORA A OPÉKÁNÍ 
ŠPEKÁČKŮ S HUDBOU 
Sraz u klokočovského mostu - trasa asi 5 km. 

 737 375 203 KČT Příbor 
Sobota 25. srpna od 19:00 h 
III. BENÁTSKÁ NOC 
Koná se v areálu zahrady SDH Příbor. K tanci 
a poslechu zahraje skupina TNT.      SDH Příbor 
Pondělí 27. srpna až 31. srpna od 8:00 h 
PŘÍMĚSTSKÝ ENGLISH CAMP 
S rodilými mluvčími z USA. 

Dětská misie, Jičínská 549  
Probíhající výstava do 4. září 
FOTOGRAFIE MILANA VÍCHY, Galerie na radnici  
Po, st: 8:00 – 17:00 h,  út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Probíhající výstava do 29. září 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý, středa, čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00  
Sobota: 9:00 – 17:00 h 

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

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

 776 725 909, 608 738 793 

VYSÍLÁNÍ LTV Příbor - SRPEN, BESEDY 
každou neděli -  zprávy nebo prázdninové vysílání. 
Zprávy: premiéry v srpnu: 2. 8. a 26. 8. 
Na září připravujeme vysílání předvolebních besed   
s budoucími i současnými politiky. Položíme i vaše 
dotazy týkající se života ve městě Příboře. Zasílejte:  
SMS tel.776 725 909, mail: televize-pribor@seznam.cz  

OTEVŘENÉ CHRÁMY do 31. října 2018 
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST 
Sobota: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 h 
Neděle:  13:00 - 17:00 h 
Po celou otevírací dobu zajištěn průvodce. 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pátek: 8:00 – 12:00  
Oddělení pro mládež: 
Úterý:  13:00 – 17:00 h  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí, středa, pátek  16:00 – 21:00 h 
Dovolená v období od 23. 7. do 5. 8. 2018. 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

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

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR  PŘES PRÁZDNINY 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
ZAVŘENO! Otevřeno od 17. září 2018. 
www.pribor.eu Změna programu vyhrazena! 
 

                                        OZNÁMENÍ LTV Příbor 
           TECHNICKÁ ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ   

Držitel licence na vysílání stanice Local TV PLUS  - 
společnost LTV PLUS Klimkovice, s. r. o.,  nainstalovala 
letos v červenci nové zařízení, které umožňuje vysílání 
pořadů v tak zvaném HD režimu. Znamená to, že se 
zkvalitnil obraz, ale zároveň bylo 12. července 2018 
ukončeno vysílání v režimu SD. U starších přijímačů, 
které nejsou vybaveny mpg4 dekodérem, vysílání už nyní 
nenaladíte. Řešením je dokoupení set-top boxu. Za 2-3 
roky ho budou potřebovat všichni majitelé starších 
televizorů, protože na režim HD přejdou všechny 
televizní stanice. Starší televizory si s HD vysíláním 
„neporadí“. Pokud máte novější typ přijímačů, pak stačí 
přeladit. Stále vysíláme na 59. kanále. 
Upozornění na změnu režimu vysílání zveřejňovala 
společnost LTV Plus Klimkovice 14 dní před uskutečním. 
Je možné, že ne všichni jste ji zaregistrovali. 
Nezaregistrovali jsme ji ani my, proto jsme vás nemohli 
informovat včas. Věříme, že i nadále zůstanete našimi 
diváky.  
Vysíláme denně ve čtyřech časech: 
4.30 - 5.00 h   10.30 - 11.00 h   16.30-17.00 h  22.30-23.00 h  
V programu z Příbora mapujeme dění ve městě a také 
odpovídáme na vaše dotazy.  Je jich stále hodně, ale 
posílejte další. Položíme je zodpovědným osobám             
a zveřejníme.                       Za LTV Příbor Mgr. Irena Nedomová 

                                        OZNÁMENÍ LTV Příbor 
           TECHNICKÁ ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ   

Držitel licence na vysílání stanice Local TV PLUS  - 
společnost LTV PLUS Klimkovice, s. r. o.,  nainstalovala 
letos v červenci nové zařízení, které umožňuje vysílání 
pořadů v tak zvaném HD režimu. Znamená to, že se 
zkvalitnil obraz, ale zároveň bylo 12. července 2018 
ukončeno vysílání v režimu SD. U starších přijímačů, 
které nejsou vybaveny mpg4 dekodérem, vysílání už nyní 
nenaladíte. Řešením je dokoupení set-top boxu. Za 2-3 
roky ho budou potřebovat všichni majitelé starších 
televizorů, protože na režim HD přejdou všechny 
televizní stanice. Starší televizory si s HD vysíláním 
„neporadí“. Pokud máte novější typ přijímačů, pak stačí 
přeladit. Stále vysíláme na 59. kanále. 
Upozornění na změnu režimu vysílání zveřejňovala 
společnost LTV Plus Klimkovice 14 dní před uskutečním. 
Je možné, že ne všichni jste ji zaregistrovali. 
Nezaregistrovali jsme ji ani my, proto jsme vás nemohli 
informovat včas. Věříme, že i nadále zůstanete našimi 
diváky.  
Vysíláme denně ve čtyřech časech: 
4.30 - 5.00 h   10.30 - 11.00 h   16.30-17.00 h  22.30-23.00 h  
V programu z Příbora mapujeme dění ve městě a také 
odpovídáme na vaše dotazy.  Je jich stále hodně, ale 
posílejte další. Položíme je zodpovědným osobám             
a zveřejníme.                       Za LTV Příbor Mgr. Irena Nedomová 

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

Město Příbor, Kinematograf bratří Čadíků 
Sobota 4. srpna od 18:00 h 
REVIVALOVÝ FESTIVÁLEK 
Koná se v městském parku.  Město Příbor 
Pátek 10. srpna až pondělí 13. srpna  
ZÁJEZD ŘÍP, KOKOŘÍNSKO, MÁCHŮV KRAJ 
Odjezd od Tatry 4.45 h, od sokolovny 5.00 h 
Vedoucí zájezdu V. Bilský, tel. 737 375 203 

KČT Příbor 
Středa 15. srpna od 17:00 h 
PŘEJEZD KANADY NA KOLOBĚŽCE 
První přejezd Kanady Pepou Kvitou s plně 
naloženými koloběžkami bez podpory             
z Vancouveru do Quebec City s mezinárodním 
týmem koloběžkářů. Promítání filmu z cesty, 
jízda na plně naložené koloběžce, povídání     
s hrdinou. Pro zájemce od 18:30 h projížďka 
na koloběžkách, kolech po Příboře. Vstup 
volný. Akce se koná v KD Příbor.  Město Příbor 
Úterý 21. srpna od 16:00 h 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA  
Námořnické léto v knihovně pokračuje. 
Budeme malovat obrázky s námořnickou 
tématikou na trička. Přineste si jednobarevné 
tričko. Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Sobota 25. srpna od 13:00 h 
LETNÍ VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE 
Posezení za klubovnou.               ČSV ZO Příbor 
Sobota 25. srpna od 14:00 h 
VYCHÁZKA KOLEM PŘÍBORA A OPÉKÁNÍ 
ŠPEKÁČKŮ S HUDBOU 
Sraz u klokočovského mostu - trasa asi 5 km. 

 737 375 203 KČT Příbor 
Sobota 25. srpna od 19:00 h 
III. BENÁTSKÁ NOC 
Koná se v areálu zahrady SDH Příbor. K tanci 
a poslechu zahraje skupina TNT.      SDH Příbor 
Pondělí 27. srpna až 31. srpna od 8:00 h 
PŘÍMĚSTSKÝ ENGLISH CAMP 
S rodilými mluvčími z USA. 

Dětská misie, Jičínská 549  
Probíhající výstava do 4. září 
FOTOGRAFIE MILANA VÍCHY, Galerie na radnici  
Po, st: 8:00 – 17:00 h,  út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Probíhající výstava do 29. září 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý, středa, čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00  
Sobota: 9:00 – 17:00 h 

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

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

 776 725 909, 608 738 793 

VYSÍLÁNÍ LTV Příbor - SRPEN, BESEDY 
každou neděli -  zprávy nebo prázdninové vysílání. 
Zprávy: premiéry v srpnu: 2. 8. a 26. 8. 
Na září připravujeme vysílání předvolebních besed   
s budoucími i současnými politiky. Položíme i vaše 
dotazy týkající se života ve městě Příboře. Zasílejte:  
SMS tel.776 725 909, mail: televize-pribor@seznam.cz  

OTEVŘENÉ CHRÁMY do 31. října 2018 
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST 
Sobota: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 h 
Neděle:  13:00 - 17:00 h 
Po celou otevírací dobu zajištěn průvodce. 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pátek: 8:00 – 12:00  
Oddělení pro mládež: 
Úterý:  13:00 – 17:00 h  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí, středa, pátek  16:00 – 21:00 h 
Dovolená v období od 23. 7. do 5. 8. 2018. 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

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

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR  PŘES PRÁZDNINY 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
ZAVŘENO! Otevřeno od 17. září 2018. 
www.pribor.eu Změna programu vyhrazena! 
                                         OZNÁMENÍ LTV Příbor 

           TECHNICKÁ ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ   

Držitel licence na vysílání stanice Local TV PLUS  - 
společnost LTV PLUS Klimkovice, s. r. o.,  nainstalovala 
letos v červenci nové zařízení, které umožňuje vysílání 
pořadů v tak zvaném HD režimu. Znamená to, že se 
zkvalitnil obraz, ale zároveň bylo 12. července 2018 
ukončeno vysílání v režimu SD. U starších přijímačů, 
které nejsou vybaveny mpg4 dekodérem, vysílání už nyní 
nenaladíte. Řešením je dokoupení set-top boxu. Za 2-3 
roky ho budou potřebovat všichni majitelé starších 
televizorů, protože na režim HD přejdou všechny 
televizní stanice. Starší televizory si s HD vysíláním 
„neporadí“. Pokud máte novější typ přijímačů, pak stačí 
přeladit. Stále vysíláme na 59. kanále. 
Upozornění na změnu režimu vysílání zveřejňovala 
společnost LTV Plus Klimkovice 14 dní před uskutečním. 
Je možné, že ne všichni jste ji zaregistrovali. 
Nezaregistrovali jsme ji ani my, proto jsme vás nemohli 
informovat včas. Věříme, že i nadále zůstanete našimi 
diváky.  
Vysíláme denně ve čtyřech časech: 
4.30 - 5.00 h   10.30 - 11.00 h   16.30-17.00 h  22.30-23.00 h  
V programu z Příbora mapujeme dění ve městě a také 
odpovídáme na vaše dotazy.  Je jich stále hodně, ale 
posílejte další. Položíme je zodpovědným osobám             
a zveřejníme.                       Za LTV Příbor Mgr. Irena Nedomová 
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BAV klub  Příbor  - středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58   Info@bavklubpribor.cz www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

 Příměstský  tábor  
 v BAV klubu Příbor  

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

Termín: po 13. 8. - pá 17. 8. 2018 
 

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

 

   
 

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

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

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

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

 

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

získají slevu na jedno dítě. 

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

Český svaz včelařů ZO Příbor 
vás srdečně zve na 

LETNÍ ODPOLEDNE 
v sobotu 25. srpna 2018 

od 13:00 hod. 
za včelařskou klubovnou. 

Živá hudba, guláš, pivo,  
medovina, medové pečivo, 

tombola,  
ukázkový úl se včelami… 

Vstupné dobrovolné. 
K hojné účasti zvou pořadatelé. 

POZVÁNÍ NA KULTURU
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Klub českých turistů Příbor pořádá  
v sobotu 25. srpna 2018 

turistickou akci 
 
 

Vycházka kolem Příbora 
a opékání špekáčků 

s hudbou 
 

 

Sraz: ve 14:00 hod. u klokočovského mostu 

-  trasa asi 5 km. 

Posezení v centru Klokočova  

(areál s hřištěm a posezením). 

Dobrou náladu a špekáčky s sebou.  

Opékání špekáčků s hudbou (harmonikářka Dáša).  

Palačinky, alko i nealko a další občerstvení zajištěno. 
Informace: Vladimír Bilský    Tel.: 737 375 203 

E-mail: 1.kctpribor@email.cz 

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 
 
 

world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou, 
několik úspěšných nominací na cenu Anděla. CD „POPLÓR“ získalo ocenění 

Anděl 2006, poslední album „Cestou na jih“ ocenění Anděl 2012. 
 

 

vystoupí v rámci programu 

X. BUBENICKÉ  PÁRTY 
   v sobotu  22. 9. 2018  od 16 - 22 hod. 

Kde: Areál  BAV klubu - ul. Masarykova v Příboře, 
při nepřízni počasí i v budově 

 
 

Program: 
 

SETKÁNÍ  BUBENÍKŮ  S  ETNICKÝMI  BUBNY A  JINÝMI  
 PERKUSÍ  NÁSTROJI - BONGA , DJEMBÉ , TAMBURÍNY ,  

TIBETSKÉ  MÍSY , DIDŢERIDU  APOD., MANDALY , 
 MUZIKOTERAPIE , RITUÁLNÍ  ZAPÁLENÍ  OHNĚ , 

WORKSHOPY  BUBNOVÁNÍ 
Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou - zapůjčíme. 

 

VYSTOUPENÍ  BUBENICKÉ  SKUPINY BAV KLUBU 
 

 

V průběhu: prodej občerstvení, opékání buřtů, 
trampolíny, slackline, stolní tenis, tvůrčí dílna. 

 
 

Bliţší informace: www.bavklubpribor.cz, tel.: 739 080 862 

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

 

KURZ   
TANCE 
   

Zahájení:    neděle       16. 9. 2018   
                     v 16:45h, v Kulturním domě Příbor 

 

V ceně kurzu: 10 lekcí á 3 h = 30 h – vyučovacích (16:45-19:00)    
                                            6 h – Závěrečný ples – KOLONA – 
                                                   v sobotu 24. 11. 2018   
                        celkem: 36 hodin                   

Odevzdejte, prosím, urychleně přihlášky a zálohu. 
 

Do našeho kurzu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie. 
 

Výuku vede zkušený taneční mistr – pan Zbyněk Rečka, který 
připravoval taneční páry k soutěžnímu tanci,   

mnohé k mezinárodní taneční třídě M. 
Rodičům   zajistíme   hlídání   dětí   s pestrým  programem 

v blízkém BAV klubu. 
 

Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz 
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MUZEUM V PŘÍBOŘE – VÝZVA, OBUV 
 

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

Tel.: 556 725 191 

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

etnolog, vedoucí pobočky Muzea 

Novojičínska, p. o. – Muzeum 

 a pamětní síň S. Freuda v Příboře          

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

Plakáty v muzeu přijímáme od května 2018. 
Děkujeme. 

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

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor 
                     

INZERCE

VÝZVA
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Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

 

Masarykovo gymnázium Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2018/2019 sportovně 
pohybové kurzy pro děti a mládež. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4-5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6-7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8-11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 
 

Kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium Příbor, p. o. 
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 1200 Kč na I. pololetí škol. roku 2018/2019 
Počet osob v kurzu:  6-12 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 1. 10. 2018 
 

více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.skokanek.gypri.cz 

www.gypri.cz 

 
 
 
 
Nabídka jazykových kurzů 

anglického, německého, 
francouzského a ruského jazyka 

 

Masarykovo gymnázium Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2018/2019 jazykové 
kurzy pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad 
široké veřejnosti. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti 
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). 
 
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
Místo konání:   Masarykovo gymnázium Příbor, p. o. 
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu:      4200 Kč na celý školní rok 2018/2019 
Počet osob v kurzu: 6-10 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů:  v týdnu od 17. 9. 2018 
 

více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.jazykovaskola.gypri.cz 

www.gypri.cz 
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V letošním roce jsme se na odboru kultury a cestovního ruchu rozhodli, že odměníme děti za celoroční dřinu ve škole a oslavíme 
s nimi příchod prázdnin. Zábavný program jsme nachystali do městského parku na poslední den školy a tedy i svým způsobem na první 
prázdninové odpoledne, a to na pátek 29. června. Od 13 hodin děti mohly řádit na zábavných, nafukovacích atrakcích. Byla pro ně rovněž 
připravena freestylová Mercedes-Benz minirampa, na které mladíci předváděli dech beroucí kreace. Děti si sportovní aktivity mohly také 
vyzkoušet v rámci workshopů. Celá akce byla zakončena hudebním vystoupením Terezy Kerndlové. Sluníčko svítilo, děti se bavily, takže 
nyní už jen „huráááá - prázdniny jsou tadýýý“. Užívejte si krásné pohodové léto a buďte na sebe opatrní 

 V Local TV Příbor 31. zprávy s premiérou 29. 7. 2018, www.televize-pribor.cz

JAK JSME VÍTALI PRÁZDNINY
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Foto: Stanislava Slováková


