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V sobotu 4. srpna se uskutečnil v měst-
ském parku již třetí ročník Revivalového 
minifestivalu. 
V 18 hodin vystoupila skupina Queenie - 
world Queen tribute band, která akci pořádně 
rozproudila. Právem tato skupina patří mezi 
suverénně nejúspěšnější Queen tribute kape-
ly v České republice a je jednou z nejuznáva-
nějších Queen tribute kapel na světě.
Následovalo revivalové vystoupení Věry Špi-
narové v podání Jaroslavy Horákové. Kdo za-
vřel oči, tak by téměř nerozpoznal, že již není 
Věra Špinarová mezi námi. 
Dalším interpretem byl Karel Gott Revival 

v podání Honzy Mlčocha z Olomouce – při 
jeho vystoupení nejedna milenka zaplakala. 
Akci uzavřela skupina AC/CZ Revival a že to 
byl nářez.
Na příští rok Vám prozatím můžeme prozradit 
vystoupení revivalové skupiny Elán. 
Pokud znáte dobré revivalové skupiny, bu-
deme rádi za vaše náměty. Jsme tu pro Vás 
a chceme tvořit program podle vašich přání 
Velké poděkování patří Sboru dobrovolných 
hasičů Příbor a panu Tuzovi za občerstvovací 
stánky a Technickým službám města Příbora 
a Městské policii Příbor za organizační vý-
pomoc.

REVIVALOVÝ MINIFESTIVAL JSME SI OPĚT UŽILI
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

82. schůze RM v mimořádném termínu dne 17. července 2018 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
I. Rada města rozhodla
v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na 
ulici Jičínské v Příboře II“, kterou podala společnost NOSTA, s. r. o., 
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 476 71 416.
I. Rada města schvaluje
smlouvu o  dílo mezi městem Příborem a  společností NOSTA, 
s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 476 71 416, 
na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Pří-
boře II“ s cenou za dílo ve výši 42.345.990,00 Kč bez DPH.
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout práv-
nické osobě Společenství vlastníků jednotek LONKA domu č. 808 
a 809 v Příboře, Masarykova 809, 742 58 Příbor, část pozemku parc. 
č. 1413 ostatní plocha-zeleň v k. ú. Příbor o výměře cca 900 m2, pro 
účely individuální rekreace za podmínek:
~ roční nájemné ve výši 2 Kč/m2 s každoročním navýšením o míru 

meziroční inflace
~ pronajatá část bude využívána v souladu s Územním plánem Příbora
~ nájemce zajistí údržbu pronajaté části na vlastní náklady
~ pronájem na dobu určitou 10 let
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Termín: 20.07.2018
I. Rada města rozhoduje
s  odvoláním na ustanovení §  11, odst. 1, písm. a), b), c) zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek zadat akci „Parkourové 
hřiště na ul. Štramberské a dětské hřiště na ul. Fučíkově, Příbor - 
2018“ Technickým službám města Příbora.
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu na dodávku a instalaci akce „Parkourové hřiště na 
ul. Štramberské a dětské hřiště na ul. Fučíkově, Příbor - 2018“ mezi 
městem Příborem a  příspěvkovou organizací Technické služby 
města Příbora  za cenu 825.699 Kč bez DPH.
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1.  zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odprodat právnic-
ké osobě Bytové družstvo Mop, Masarykova 813, 742 58 Příbor část 
pozemku parc. č. 1333 v k. ú. a obci Příbor o výměře cca 750 m2, 
dle zákresu ve výkresu na podkladu katastrální mapy, za kupní cenu 
100 Kč/m2, plus cena za dřeviny ve výši 18.964 Kč, pro účely indi-
viduální rekreace obyvatel bytového domu č. p. 813. Další náklady 
související s prodejem uhradí kupující.
Zveřejnění záměru bude realizováno po dobu 15 dnů. 
Termín: 20.07.2018
1.2. zadat vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
parc. č. 1333 v k. ú. a obci Příbor pro účel prodeje části pozemku 
právnické osobě Bytové družstvo Mop.
Termín: 30.09.2018
I. Rada města doporučila
zastupitelstvu města odprodat právnické osobě Bytové družstvo 
Mop, Masarykova 813, 742 58 Příbor, část pozemku parc. č. 1333 
v k. ú. a obci Příbor o výměře cca 750 m2, za kupní cenu 100 Kč/m2 
plus cenu za dřeviny ve výši 18.964 Kč plus náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti.
I. Rada města projednala
1. návrh ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodu na ulici Na 

Benátkách v  Příboře se společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.

2. dodatek č. 1  ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodu budo-
vaného v rámci stavby „Zastavitelná plocha Z43 Příbor“ se spo-

lečností Severomoravské vodovody a  kanalizace Ostrava, a.  s., 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

3. dohodu o  úpravě vzájemných práv a  povinností vlastníků vo-
dovodů provozně souvisejících se smlouvou o  pachtu a  provo-
zování vodovodu na ulici Na Benátkách v  Příboře a  dodatku 
č. 1  ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodu budovaného 
v  rámci stavby „Zastavitelná plocha Z43 Příbor“ se společností 
Severomoravské vodovody a  kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

I. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru ISM
1.1. zveřejnění záměru města uzavřít smlouvy o pachtu a provozo-
vání vodovodu na ulici Na Benátkách v Příboře a vodovodu budo-
vaného v rámci stavby „Zastavitelná plocha Z43 Příbor“ se společ-
ností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Termín: 20.07.2018
I. Rada města souhlasila
s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, mezi povinným měs-
tem Příborem a oprávněným právnickou osobou Hasičský záchran-
ný sbor, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, o zrušení věcného 
břemene pro umístění elektronické poplachové sirény na střeše 
a půdě budovy č. p. 19 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
I. Rada města schvaluje
výměnu bytů mezi nájemci anonymizováno v  bytovém domě na 
ul. Choráze 1489, Příbor.
I. Rada města rozhoduje
vyloučit dodavatele KROLSTAV BESKYD, s. r. o., z účasti v zadáva-
cím řízení k veřejné zakázce s názvem „Komplexní zateplení byto-
vého domu č. p. 1103 Příbor“.
I. Rada města schvaluje
výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem „Komplexní zateplení 
bytového domu č.  p. 1103 Příbor“, a  to společnost Bista - KBW, 
s. r. o., IČ: 25397257.
I. Rada města schvaluje
smlouvu mezi městem Příborem a společností Bista - KBW, s. r. o., 
ve znění dle schválené zadávací dokumentace a podané nabídky.
I. Rada města schvaluje
pořadí žadatelů o  pronájem obecního bytu č.  14, U  Tatry 1486 
v Příboře, za podmínky přistoupení k dluhu sestupně od nejvyšší 
nabídky přistoupení k dluhu: anonymizováno
I. Rada města rozhoduje
o odložení jednacího bodu Energetická úspora Základní školy Ji-
čínské.
I. Rada města rozhoduje
o odložení jednacího bodu využití budovy č. p. 54 na ulici Jičínské 
v Příboře. 

83. schůze RM v mimořádném termínu dne 6. srpna 2018 pro-
jednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rada města schvaluje změnu v  použití navýšeného neinvestič-

ního příspěvku na provoz roku 2018 u Technických služeb města 
Příbora, příspěvkové organizace v celkové výši 22.200,00 tis. Kč 
následovně:
• na odpisy hmotného a  nehmotného dlouhodobého majetku 

v hlavní činnosti 2.298,00 tis. Kč
• na ostatní provozní výdaje 19.902,00 tis. Kč.

- Rada města schvaluje změnu v použití účelově určené částky na 
provoz roku 2018 u Technických služeb města Příbora, příspěvko-
vé organizace, ve výši 1.860,00 tis. Kč, která bude podléhat finanč-
nímu vypořádání následovně:
• 1.760,00 tis.Kč spotřeba elektrické energie (5020330)
• 100,00 tis.Kč spotřeba energií v objektu č. p. 1371 ul. Dukelská, Příbor
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- Rada města schvaluje dohodu mezi ČEZ Energo, s. r. o., a měs-
tem Příborem o vypořádání technického zhodnocení kotelny č. p. 
1520 Příbor v předloženém znění.

- Rada města schvaluje využití budovy č.  p. 54 na ulici Jičínská 
v Příboře takto:
• I. NP: Prostory pro turistické informační centrum, zázemí Tech-

nických služeb města Příbora, prostory pro občerstvení;
• II. NP (původní budova + jedna místnost přístavby): kancelářské 

prostory;

• II. NP (přístavba), III. NP: bytové prostory.
 Podrobné úpravy budovy dle předloženého materiálu zápisu ze 

dne 02.07.2018.
- Rada města bere na vědomí informaci stávající vedoucí sociální-

ho odboru Bc. Lenky FILIPCOVÉ o odstoupení z funkce vedoucí 
sociálního odboru MÚ v Příboře ke dni 30.09.2018.

- Rada města jmenuje vedoucí sociálního odboru MÚ v Příboře, na 
základě doporučení výběrovou komisí, s platností od 01.10.2018 
Mgr. Karolínu NAJZAROVOU.

Zpracováno dne 17. srpna 2018

INFORMACE PRO OBČANY

Ve dnech 5. října a 6. října 2018 se uskuteční tzv. komunální 
volby. Hlasování bude probíhat v pátek 5. října od 14:00 ho-
din do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 hodin do 14:00 
hodin. Volič obdrží volební lístek nejpozději do 2. října, a to 
v místě svého trvalého pobytu. Pokud by se náhodou stalo, že 
hlasovací lístek neobdrží, bude mu vydán ve volební místnosti, 
případně si ho může vyzvednout na podatelně Městského 
úřadu v Příboře v přízemí budovy na náměstí Sigmunda 
Freuda 19 v Příboře do pátku 5. října do 14 hodin.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci osob-
ně zúčastnit, mohou požádat o možnost hlasovat doma. Své 
požadavky na hlasování mimo volební místnost můžete na-
hlásit na telefonu 556 455 447, nebo u vedoucího odbo-
ru organizačního a správních činností – tel. 556 455 440.
Možnost nahlásit tento požadavek  máte i  na e-mailu: 
plisova@pribor-mesto.cz. Vždy uvádějte své jméno a příjme-
ní, trvalý pobyt a telefonický kontakt.
Hlasovací lístek je odlišných než u jiných voleb, neboť obsahuje 
všechny kandidující subjekty a také může být vytištěn obou-
stranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden 
text „Pokračování na 2. straně“. 
 Ve volbách do Zastupitelstva města Příbora se volí 23 členů 
zastupitelstva. 

Volič může označit hlasovací lístek, a tím dát hlas vybraným 
kandidátům, několika způsoby:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 

volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, 
který má být v obci volen.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kan-
didáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandi-
dátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva města.

 Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky stejně 
jako hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev 
obcí není možné.

Hlas voliče je neplatný v těchto případech:
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, 

ani žádného kandidáta,
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, 
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před 

jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů 
zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandi-
datury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána, 

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, 
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f ) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož 

zastupitelstva obce.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve 
čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni 
kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým 
jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho 
platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než 
zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Město Příbor oznamuje, že ve dnech 20.09.2018 a 21.09.2018 pro-
běhne veřejné licitační řízení o prodeji stavebních pozemků v lokalitě 
Za školou Npor. Loma v Příboře. 

Karty jednotlivých pozemků, pokyny k registraci do veřejného licitačního 
řízení a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách města:
https://www.pribor.eu/obcan/lokalita-za-skolou-prodej-pozemku/

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ ZA ŠKOLOU NPOR. LOMA V PŘÍBOŘE

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

Lenka Habdasová, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor
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Městský úřad Příbor, odbor investic a správy majetku, infor-
muje vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se 
na území Městské památkové rezervace Příbor, že v rámci dotač-
ního programu Ministerstva kultury ČR, Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2019 (dále jen „Program“) je možno zařadit jednot-
livé připravované akce obnovy kulturních památek pro rok 2019 
do Anketního dotazníku, který je nezbytným podkladem Ústřední 
komise Ministerstva kultury  pro rozdělení finančních prostředků 
z „Programu“ pro příští rok.

Příspěvky z dotace poskytované v rámci „Programu“ jsou přísně 
účelové a mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečují-
cích uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. 
Příspěvky jsou především určeny na zvýšené náklady spoje-
né se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí 
kulturní památky a nejsou určeny zejména na modernizace 
objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, roz-
vody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické 
instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových by-
tových jednotek, na nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze 
výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který 
vylučuje jejich opravu), na zřizování obytných podkroví, nové 
vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, 
terénní úpravy, parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení 
stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové 
dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.
Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou 
modernizací, nebudou akceptovány.

MÚ Příbor tímto vyzývá vlastníky kulturních památek na území 
Městské památkové rezervace Příbor k podání formuláře Anketního 
dotazníku vyplněného aktuálními údaji o akci obnovy připravované 
pro rok 2019, a to 
nejpozději k termínu 31. října 2018.

Formuláře Anketního dotazníku a Plné moci v případě zastupování 
vlastníka (nebo spoluvlastníka) jsou k vyzvednutí na odboru investic 
a správy majetku města (kancelář v přízemí vlevo), kontaktní osoba 
Ing. arch. Renata Šablaturová nebo ke stažení na internetových 
stránkách města www.pribor.eu v sekci Městská památková re-
zervace / vzory žádostí.
Ing. arch. Renata Šablaturová  •  mail: sablaturova@pribor-mesto.cz 
•  tel: 731 130 863

K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumen-
taci k akci obnovy kulturní památky. Akci obnovy většího rozsahu 
(s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je nutno doložit 
rozpočtem stavebních prací od projektanta nebo stavební firmy, 
jinak nebude akce započtena. Akce může být považována za při-
pravenou pouze tehdy, pokud je k zamýšlené obnově vydáno 
závazné stanovisko příslušného správního orgánu státní pa-
mátkové péče – odboru stavebního řádu, územního plánování 
a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice.

Povinné spolupodíly Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón:

Zdroje města, kraje FO, PO, církve
Prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje min. 50 % min. 40 %
Rozpočet města 0 min. 10 %
Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 %

V případě restaurování lze hradit náklady až do výše 100 % z „Pro-
gramu“. Restaurováním se rozumí zásah na kulturní památce, 
který podmiňuje závazné stanovisko, tzn. v podmínkách najdete, 
že práce provede restaurátor s příslušným povolením MK (Mi-
nisterstva kultury ČR). Restaurováním není náklad na lešení, 
režie, doprava, restaurátorská zpráva, případně nový základ pod  
sochou atp.

Minimální doporučený příspěvek Ministerstva kultury ČR na akci 
obnovy je 40.000,- Kč.

Více informací o „Programu“ najdete na stránkách www.pribor.eu 
/v  sekci Městská památková rezervace nebo na stránkách Mi-
nisterstva kultury https://www.mkcr.cz/program-regenerace-
-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatko-
vych-zon-282.html.

Podmínky pro přiznání příspěvku z „Programu“:
Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskyt-
nutí příspěvku. Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a re-
staurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR) pro zachování kulturního dědictví pro 
další generace.

Neuznatelné náklady:
• modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, 

rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotech-
nika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu nebo typu EURO 
(okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární 
okna, dveře a stěny;

• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy 
objektů (např. provizorní konstrukce krovu);

• jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
• hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izo-

lační střešní folie apod.;
• protiradonová opatření;
• čištění a úklid budov;
• pronájem lešení;
• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, 

projektové dokumentace;
• náklady na stavební/autorský dozor;
• úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní 

úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
• kopie sochařských děl a výdusky;
• archeologie;
• veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště 

do 3,5 %);
• položka v rozpočtu – rezerva;
• DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
• režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, 

koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Ing. Alice Hambálková, odbor investic a správy majetku

VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
 NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PŘÍBOR
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Město Příbor je přihlášeno do soutěže společnosti Asekol, 
která zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci elektrospotřebičů. Za pro-
pagaci a informovanost obyvatel již máme plný počet bodů – po-
čítaly se články v Měsíčníku města Příbora, na webu životního 
prostředí a na sociálních sítích. Zda vyhrajeme peněžitou odměnu 
ve výši 20.000 Kč nyní závisí na množství drobných elektrospo-
třebičů, které do 30. 9. 2018 nasbíráme do červených kontejnerů. 
Proto se obracíme na Vás, občany města, s žádostí, abyste do 
tohoto data odevzdali nepotřebné drobné elektro do dvou 
červených nádob umístěných na sídlišti U Tatry, na ulici Choráze 
za obchodem a u křižovatky ulice Dukelské a Sv. Čecha. Mnozí 
z nás dostanou novou rychlovarnou konvici či fén a ten starý 
ještě schovají do sklepa či na půdu a většinou tento spotřebič již 
stejně nepoužívají. Je lepší dosloužilý přístroj odevzdat k recy-
klaci a nyní je na to ta správná doba. Každý může přispět svou 
troškou pro dobrou věc a společně získat peněžitou odměnu, 
kterou město samozřejmě použije na vylepšení sběrných míst 
či pořízení nádob, biosáčků či jiných potřeb odpadového hos-
podářství města, kterými se snaží Vám třídění odpadů usnadnit 
a maximálně zpříjemnit. Děkujeme, že se zapojíte.

Proč je důležité třídit staré elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme, co se starým pa-
pírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu 
vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky 
- jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické sklád-
ce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní pro-
středí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, 
poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých 
separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte na www.cervenekontejnery.cz. 
U nás v Příboře je najdete na ulici Dukelské a Choráze.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do 
červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005? 
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg elektra? 
V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordma-
ni. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení 
až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení pro-
dukce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství 
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.

Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozaříze-
ním do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? 
Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupo-
vanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronic-
kou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníko-
vých plynů, protože není vyprodukováno 44  kilogramů CO2? 
Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdá-
lenost mezi Prahou a Ostravou.  

Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drti-

če ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

 Zdroj web ASEKOL.CZ

Zveme všechny zájemce z řad veřejnosti na prezentaci 
návrhu územní studie krajiny konanou dne 5. 9. 2018 v 15:30 
hodin ve velkém salónku Kulturního domu v Příboře.
Vedoucí projektantka týmu zpracovatelů zde osobně představí 
Územní studii krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice, kte-
rou pořizuje pro svůj správní obvod Úřad územního plánování 
Kopřivnice. Jedná se o dokument zabývající se krajinou jako 
celkem, jehož cílem je vytvořit podklad pro řešení koncep-
ce uspořádání krajiny a zejména stanovit cílovou vizi krajiny 
s ohledem na její uživatele a jejich potřeby.
Územní studie krajiny má dvě části – analytickou (doplňující 
průzkumy a rozbory) a návrhovou. Analytická část obsahuje 
dostupné údaje o území, jsou zde definovány hodnoty krajiny, 
její potenciály, ale rovněž i ohrožení, rizika a problémy v území, 

a jsou určeny problémy k řešení v navazujícím návrhu územní 
studie krajiny. Návrh pak vymezuje krajinné okrsky a stanovuje 
jejich rámcové využití s ohledem na jednotlivé složky krajiny, 
ochranu jejích hodnot a snižování rizik.
Územní studie vzhledem ke své podrobnosti nemůže řešit kon-
krétní opatření v území, ani projektovat, ale měla by sloužit jako 
jakýsi manuál pro její uživatele – obyvatele, místní samosprá-
vu, vlastníky zemědělských a lesních pozemků a další tak, aby 
definovaná cílová vize krajiny nezůstala pouze na papíře, ale 
postupně nabývala reálné obrysy.
Odkaz na doplňující průzkumy a rozbory a návrh územní 
studie krajiny je trvale zveřejněn na webových stránkách 
www.koprivnice.cz v záložce Radnice/Územní plány/Ak-
tuálně.

SOUTĚŽ ASEKOLU - AKTIVNÍ OBEC 2018

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP KOPŘIVNICE

Ing. Dita Kalužová, Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Ing. Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice
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Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve 
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.  ledna 2019. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 
28. června 2019. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 
30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 
a  skončí ve středu 2.  ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 
2019.
Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: 

Podle platné právní úpravy mají rodiče vyživovací povinnost ke 
svým dětem, dokud nejsou schopny živit se samy. Vyživovací povin-
nost tedy není nijak omezena věkem a nezaniká zletilostí dítěte. Trvá 
i v době, kdy zletilé dítě studuje na střední a vysoké škole a připravu-
je se tak soustavně na své budoucí povolání. To však neplatí, pokud 
dítě nestuduje řádně, střídá školy a své studium prodlužuje záměrně, 
ačkoliv by se již mohlo živit samo. V některých případech naopak 
může vyživovací povinnost rodičů k dětem trvat po celý jejich život. 
Například pokud se jedná o děti se zdravotním postižením pobí-
rající nízký invalidní důchod, který nestačí k pokrytí jejich potřeb. 
Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi je však vzájemná. To zna-
mená, že pokud má dítě vlastní příjem, je ze zákona jeho povinností 

přispívat přiměřeně na výživu svých rodičů, pokud to rodiče potře-
bují. Vzhledem k tomu, že vzájemná vyživovací povinnost rodičů 
a dětí není časově omezena, může se v průběhu času měnit, opa-
kovaně vznikat a zanikat. Pokud však zletilé dítě nebo rodič žije 
v manželství, má vyživovací povinnost vůči němu prioritně druhý 
z manželů. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi v tomto pří-
padě zpravidla zaniká, případně se stává druhořadou. 
V případě potřeby můžete navštívit naši Občanskou poradnu, kte-
rá se nachází v přízemí budovy na ul. Freudově 118, 742 58  Příbor 
(druhá budova Městského úřadu Příbor).   
Konzultační hodiny:    Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
13:00 – 16:00 hodin – pro objednané (tel.: 556 709 403)

VZÁJEMNÁ VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI RODIČI A DĚTMI
Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Jarmila Cágová
Libor Hrabec
Václav Husák
Libuše Broskevičová
Jan Loveček

Jana Honsová
Aloisie Feixová
Irma Kašlíková
Ludmila Friedlová
Jana Blažková

Vlasta Trojčínská
Marie Jurečková
Jan Fiedler
Katarína Orságová
Božena Kalincová

Petr Tichopád
Štefan Lámer
Marie Veldamonová
Růžena Češková
Marie Haničincová

Ludmila Zárubová
Jiří Bardoň
Marie Braná
Karel Černý
Jarmila Šmídová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Milada Pokorná      Marie Telíšková      Jarmila Šmídová      Zdeňka Šimíčková      Jena Váňová      Věra Žáčková      

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

BLAHOPŘÁNÍ

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

04.02. - 10.02.2019 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

11.02. - 17.02.2019 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, 
Louny, Karviná 

18.02. - 24.02.2019 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25.02. - 03.03.2019 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-
sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

04.03. - 10.03.2019 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11.03. - 17.03.2019 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad 
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, 
pátek 19.  dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona 
č.  245/2000  Sb., o  státních svátcích, o  ostatních svátcích, 
o  významných dnech a  o  dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 
1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 
začne v pondělí 2. září 2019. 

Připravila ke zveřejnění: Naděžda Střelková,
 odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor, zdroj: MŠMT
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OHLÉDNUTÍ

Vážení a milí spoluobčané, 
blíží se konec volebního období 2014 až 2018. Bývá dobrým zvykem 
se ohlédnout, co se nám za toto období ve městě a v místních částech 
podařilo realizovat, věříme ke spokojenosti většiny obyvatel našeho 
malebného města. 
Místní organizace ČSSD získala ve volbách do Zastupitelstva města 
Příbora pět mandátů. Naši členové v zastupitelstvu města se snažili 
prosazovat svůj volební program a program spolupracujících stran 
(ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a bezpartijního kandidáta za TOP 09) 
ve prospěch všech občanů města. Zástupci všech těchto stran se 
dohodli, že budou rozhodovat společně - nikoliv na základě koalič-
ních dohod či smluv, ale podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
Domnívám se, že se nám to v mnoha směrech podařilo. Je potřeba 
ale zároveň zdůraznit, že mnoho důležitých akcí a významných zá-
ležitostí tohoto čtyřletého volebního období se podařilo uskutečnit 
nebo zrealizovat za přispění všech zastupitelů napříč celým politic-
kým spektrem. 
Po převzetí vedení a řízení města na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva města dne 6. 11. 2014 jsme byli postaveni do role následovníků, 
pokračovatelů a dokončovatelů  rozpracovaných stavebních a jiných 
různorodých činností započatých již v minulém volebním období. 
Jedná se však o běžný stav a postup vždy, kdy dochází ke změně ve 
vedení města na prahu nastupujícího volebního období. Jednalo se 
především o Kulturní dům v Příboře, jehož stavební úpravy začaly 
v listopadu 2014, v září téhož roku se započalo se stavbou „Lávky pro 
pěší a cyklisty přes obchvat“ směrem na příborské Paseky a v říjnu 
2014 byla zahájena akce „Revitalizace zahrad piaristického kláštera“. 

Rok 2015 
V průběhu roku 2015 byla na celém území města realizována řada 
stavebních akcí. K  těm, které byly v  tomto roce dokončeny, pat-
ří především revitalizace zahrad piaristického kláštera slavnostně 
otevřených dne 15. října 2015 za účasti pozvaných hostů a médií. 
V našem městě byla vytvořena významná atraktivní lokalita k posílení 
turistického a cestovního ruchu. 
Dále byla ukončena rekonstrukce Kulturního domu na Hájově, 
zhotovena a instalována lávka přes obchvat silnice I/58, stavebními 
úpravami došlo ke snížení energetické náročnosti Základní školy 
Npor. Loma včetně hygienického zázemí této školy, byly realizová-
ny stavební úpravy příborské hasičské zbrojnice, byla instalována 
nová autobusová zastávka Příbor – Točna u silnice III/48012, došlo 
k opravám povrchů částí ulic Hřbitovní a Na Nivách a k řadě dalším 
stavebním akcím. 
V průběhu celého roku probíhaly práce na rekonstrukci Kulturního 
domu. Město vypsalo architektonickou soutěž na „Lávku přes řeku 
Lubinu“, jejíž vyhodnocení se uskutečnilo počátkem roku 2016. 

Rok 2016 
19. duben 2016 bude navždy zapsán zlatými písmeny do historie 
našeho města jako den, kdy se po několika marných pokusech v mi-
nulosti podařilo městu Příboru získat titul „Historické město roku 
2015“ za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón. Toho dne ve 
Španělském sále Pražského hradu převzal starosta města Ing. Bohu-
slav Majer toto vysoce prestižní vyznamenání, které je objektivním 
oceněním dlouhodobé, usilovné a poctivé práce všech zastupitelů, 
úředníků i občanů města. 
Dne 21. 5. 2016 získalo město Příbor „Cenu odborné poroty“ za 
realizaci stavby „Rodný dům S. Freuda“ od nadace Má vlast cestami 

proměn. Hlavní cenu za stavbu občanské vybavenosti – veřejná 
prostranství – „Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Pří-
boře“ obdrželo město dne 15. 6. téhož roku.  Město Příbor rovněž 
v tomto roce zvítězilo v soutěži Moje Novojičínsko o NEJ vánoční 
strom Novojičínska a postoupilo do krajského kola. Dne 1. 10. 2016 
převzalo město další ocenění, a to „Město seniorům nejpřívětivější“ 
od Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. 
Dne 3. 9. 2016 byl slavnostně otevřen za účasti pozvaných hostů, 
veřejnosti a médií rekonstruovaný Kulturní dům Příbor. Rekon-
strukce objektu započala podpisem smlouvy a předáním staveniště 
dne 14. 10. 2014 a po stavební stránce byla ukončena dne 31. 3. 
2016. Rekonstrukci prováděla společnost Subterra Praha. Dům byl 
zkolaudován stavebním úřadem dne 20. 5. 2016. Celkové náklady 
vynaložené na přípravné a realizační práce rekonstrukce domu činily 
od roku 2010 cca 61 mil. Kč. V průběhu akce město požádalo o dotaci 
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  Město bylo 
úspěšné a obdrželo dotaci v celkové výši přes 30 mil.Kč. 
V průběhu roku 2016 město provádělo mnoho stavebních akcí. K těm, 
které byly dokončeny, patří například sanace sesuvu svahu v místní 
části Hájov, nasvětlení přechodů silnic II. a III. třídy ve městě, nově 
zbudovaný chodník na ul. Kpt. Jaroše, přístřešek na autobusové 
zastávce U Tatry. Byla provedena oprava komunikací v místní části 
Hájov, podařilo se zrealizovat propojení zahrad piaristického kláš-
tera s ulicí K. Čapka vybudováním nových WC, byly sanovány zdi 
křížové chodby v budově piaristického kláštera, byla realizována 
obnova okenních výplní budovy radnice, podařilo se dokončit jednu 
z akcí rekonstrukce hřbitova zhotovením parkoviště u hřbitova spolu 
s nasvětlením ulice Hřbitovní. U Technických služeb bylo vystavěno 
workoutové hřiště. Bylo obnoveno hřiště na ul. Erbenově a prove-
dena obnova prvků dětského hřiště na ul. Jičínské. Podle fi nančních 
možností byl doplňován mobiliář města (lavičky, odpadkové koše, 
stojany na kola apod.). Bylo provedeno odstranění následků příva-
lových dešťů na ul. B. Němcové, v okolí Základní školy Npor. Loma 
a na ul. Hřbitovní. Byla uskutečněna obnova fasád domu čp. 9 na 
náměstí S. Freuda. V roce 2016 byly také zahájeny dvě stavební akce 
– rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti Benátky 
a zároveň stavební úpravy Obecního domu na Prchalově. 

Rok 2017 
Rovněž v roce 2017 pokračovaly stavební akce, které byly započaty 
v roce 2016 a v průběhu tohoto roku byly dokončeny, především 
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti Benátky a sta-
vební úpravy Obecního domu na Prchalově. Vznikl malebný kulturní 
stánek v naší místní části. Byly realizovány rekonstrukce chodníků 
na ul. Fučíkově a ul. Švermově, stavební úpravy povrchu ulice Úzké, 
oprava místní komunikace k Boroveckým rybníkům, oprava místní 
komunikace na Lesní ulici a rovněž oprava místní komunikace na 
ul. Wolkerově. Na základě žádosti občanů Prchalova byla v této místní 
části zbudována autobusová zastávka U Bönischů. Byly uskutečněny 
stavební úpravy sociálního zařízení a šaten u tělocvičny v budově 
bývalé školy Dukelské, na městském koupališti byly zrekonstruovány 
všechny pochůzí plochy včetně úprav venkovních sprch, byly zde 
také doplněny herní prvky a mobiliář. Na zahradě Mateřské školky 
Pionýrů byla provedena rozsáhlejší oprava a sanace herních prvků, 
rovněž i na ulicích Jičínské, Erbenově, Dr. Čejky, Štramberské a na 
hřišti na Prchalově byla realizována obnova herních a sportovních 
prvků. V celém katastru města včetně místních částí byl doplněn 
městský mobiliář v hodnotě cca 300 tis. Kč. 
Na podzim byla započata revitalizace vstupu do městského parku, 
ukončená v letošním roce.   

OHLÉDNUTÍ ZA STÁVAJÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM 2014–2018
Za MO ČSSD Příbor  Ing. Igor Vaněk
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Na základě projektové dokumentace (zpracované na počátku roku 
2014) a výsledků výběrového řízení byla dne 1. 6. 2017 zahájena 
rekonstrukce domu čp. 245–247 na ul. Jičínské. Ke konci roku byly 
práce na rekonstrukci tohoto objektu zastaveny. Jedním z hlavních 
důvodů bylo vážné narušení stavebních konstrukcí, které byly v době 
projektování objektu zakryty (objekt byl užíván nájemníky). Po od-
krytí konstrukcí byl zjištěn výrazný rozdíl proti předpokladům, 
z nichž vycházela projektová dokumentace. Vzhledem k faktu, že 
se jednalo o konstrukce ovlivňující statické působení objektu, byl 
dosavadní projekt přehodnocen a došlo k novému nacenění nákladů 
na stavební práce. Jelikož realizační náklady podle nových podkladů 
přesáhly limity povolené zákonem o zadávání veřejných zakázek, do-
šlo mezi objednatelem a zhotovitelem k ukončení smluvního vztahu 
dohodou a orgány města na základě těchto skutečností rozhodly 
o zpracování nové projektové dokumentace zohledňující skutečný 
současný stav objektu včetně odkrytých konstrukcí stropů a podlah. 
Na základě této dokumentace bylo provedeno nové výběrové řízení 
na zhotovitele. V době, kdy ve společnosti plošně vzrostly mzdy 
i ceny komodit, vzrostly ceny staveních prací, celková cena za rekon-
strukci objektu se z původních 30,7 mil. Kč (vč. DPH) zvýšila téměř 
na 50 mil. Kč (vč. DPH). Tím se nepodařilo udržet cenu ani termín 
realizace rekonstrukce podle našich původních představ. 
V průběhu roku se rovněž na několika našich pracovních schůzkách 
a zastupitelstvech města řešila problematika zásobování teplem ve 
městě. Město Příbor je vlastníkem dvou kotelen, ve kterých se vyrábí 
tepelná energie pro odběratele napojené na systém zásobování teplem 
(SZT). Kotelnu na ulici Nerudově provozovala a ve svém majetku spra-
vovala městská společnost Správa majetku města Příbor s.r.o. (SMMP) 
a kotelnu na ulici Lomené měla dlouholetou smlouvou, končící v srpnu 
2018, pronajatou firma ČEZ Energo, s. r. o. Na základě  zpracovaného  
auditu tepelného hospodářství (2014) a koncepce tepelného hospo-
dářství (2016) doporučující sjednotit výrobu tepelné energie došlo na  
zasedání  Zastupitelstva města Příbora dne 22. 6. 2017 k rozhodnutí, 
že zabezpečení dodávek tepelné energie pro objekty napojené na SZT 
bude prováděno prostřednictvím městské společnosti SMMP, která je 
držitelem licence na výrobu a rozvod tepla a od měsíce září 2018 bude 
vlastnit a provozovat obě výše jmenované kotelny (na ul. Nerudově 
i Lomené). Cílem tohoto rozhodnutí je myšlenka vytvoření jedné ce-
nové lokality a sjednocení ceny tepelné energie od roku 2019, zajištění 
dlouhodobé, spolehlivé a ekonomicky přijatelné dodávky tepla pro 
odběratele a současně rozvíjení a udržování majetku tepelného hospo-
dářství v dobrém stavu, jeho maximální využití ve prospěch obyvatel 
města a v neposlední řadě posílení vlivu města na vývoj tepelného 
hospodářství, zejména v oblasti vývoje ceny tepla a na minimalizaci 
stálých nákladů v ceně tepla. 
Na 26. zasedání  zastupitelstva města bylo rozhodnuto o odkoupení 
nemovitosti (objekt na ul. Jičínské č.p.54 - lékárna). Objekt ležící na 
zajímavém  místě v centru města a navazující na zahrady piaristického 
kláštera s ulicí Karla Čapka  město využije k provozování  turistic-
kého informačního centra (TIC), kancelářských prostor a bytových 
jednotek pro občany města. 

Rok 2018 
Poslední rok tohoto volebního období se od těch předchozích tří let 
v oblasti investic a oprav v podstatě nijak neliší. Po schválení roz-
počtu města a po prvém letošním rozpočtovém opatření se započalo 
s přípravami realizací schválených akcí.  
Započala nejdříve první etapa rekonstrukce kanalizace na ul. Mysl-
bekově (odvod vody z lokality „Za školou“ do toku řeky Lubiny přes 
přepadovou nádrž) a v současné době probíhá druhá etapa (nová 
sdružená kanalizace včetně přípojek k rodinným domům).          
Započalo se také s realizací přípravných prací na usazení nové lávky 
přes řeku Lubinu (budování nových podpěr na obou březích řeky) 
a současně se vyrábí v betonárce ve Štětí u Prahy jednotlivé části 
tělesa lávky. Termín realizace (3-10/2018). Doufáme, že tato stavba 
bude nejen funkční spojnicí obou částí města, ale rovněž zajímavou 
technickou a architektonickou součástí našeho města. 
Lokalita Za školou Npor. Loma – realizace plochy Z43.  Vychází 
z rozhodnutí zastupitelstva města, které na svých zasedáních v le-
tošním roce schválilo Pravidla a prodej nemovitostí – práva stavby 

a následného prodeje pozemků, prodejní cenu nemovitostí v lokalitě 
Za školou Npor. Loma odvozenou ze všech vynaložených nákladů na 
přípravu lokality. Stanovilo jako způsob prodeje nemovitostí v lokalitě 
formu veřejného licitačního řízení a schválilo termín 20. a 21. 9. 2018 
pro konání veřejného licitačního řízení. Od jara letošního roku se 
realizuje zasíťování inženýrskými sítěmi pro 36 stavebních pozemků.  
Na začátku léta započaly dvě akce, které byly občany města často již 
v minulosti požadovány, a to rekonstrukce chodníkového tělesa na 
ul. Štramberské a paralelně na ul. Sv. Čecha. Byla rovněž dokončena 
revitalizace vstupu do městského parku z ul. Lidické, která začala na 
konci minulého roku. Byla zahájena další etapa snížení energetické 
náročnosti budovy městského úřadu, okna byla vyměněna a jejich 
část byla repasována již v roce 2017. Finální fasádní vrstva bude 
dokončena koncem srpna tohoto roku. 
V polovině měsíce září na základě výběrového zřízení na zhotovitele 
by měla opětovně podle nové projektové dokumentace začít rekon-
strukce objektu č. p. 245-247 na ul. Jičínské.
Před začátkem školního roku budou v obou křídlech budovy Základní 
školy Npor. Loma nainstalovány a zprovozněny zvedací plošiny pro 
handicapované žáky, bude zbudováno WC pro zdravotně a tělesně po-
stižené. Bude rovněž zrekonstruováno stávající atrium v areálu budovy.  
Před prázdninami byla dokončena rekonstrukce prostor po Čes-
ké spořitelně v budově městského úřadu na kanceláře. V přízemí 
městského úřadu vznikly nové prostory pro nejčastěji navštěvované 
agendy městského úřadu, byla zahájena příprava vybudování výta-
hu s bezbariérovým vstupem z ulice K. Čapka a oprava fasády celé 
budovy. V přízemí je již vybudováno WC pro zdravotně a tělesně 
postižené, nyní se řeší propojení bezbariérové chodby objektu a in-
stalace výtahu. Vzhledem ke skutečnosti, že budova úřadu je kulturní 
památkou a zástupci památkové péče nepovolili nájezdovou rampu 
u hlavního vchodu, nemůže být výtah koncipován uvnitř budovy. 
Po dlouhém projednávání se zástupci památkové péče byla vedením 
města zvolena alternativa výtahu v zadním traktu vně budovy. Jelikož 
samotná bezbariérovost je finančně velmi náročná, hledalo město 
zdroje, které by mohly část úprav pokrýt. Jedním z kroků pro získání 
dotačních prostředků pro tuto akci byly konzultace na Úřadu vlády 
ČR. Zde byl přednesen záměr na bezbariérové propojení některých 
důležitých míst v centru města, zahrnující i radnici. Na tomto základě 
byl vytvořen záměr a projektová dokumentace mobility. Projekt byl 
Úřadem vlády České republiky v sekci Programu mobility Vládního 
výboru pro zdravotně postižené občany schválen letos v červnu. 
Pouze na základě tohoto kroku se může město ucházet o dotační 
titul na úpravy vnitřních prostor radnice s doplněním výtahu, a to 
na podzim tohoto roku.  
Koupaliště – rozšíření areálu. Zastupitelstvo města schválilo podobu 
funkčního a provozního rozložení ploch areálu městského koupaliště, 
schválilo zadání projektové dokumentace ve dvou etapách: Etapa 
I. - prostor nové odstavné plochy pro vozidla s návazností na nové 
umístění vstupu pro pěší a oplocení areálu koupaliště, etapa II. - nové 
uspořádání areálu městského koupaliště s doplněním vodních atrakcí. 
Během celého volebního období zastupitelé a radní našeho města 
řešili i záležitosti dlouhodobého a rozvojového charakteru. Patří 
k nim hned z počátku volebního období reorganizace Správy majetku 
města Příbor s.r.o. z důvodu naplnění požadavků legislativy v oblasti 
finanční kontroly. Touto reorganizací přebral Městský úřad Příbor do 
své působnosti agendu bytů a nebytového hospodářství, proto vznikl 
na úřadě odbor bytového a nebytového hospodářství. 
Tolik k důležitým a finančně náročným akcím v průběhu let 2014 až 
2018.  Kromě těchto akcí byla realizována celá řada akcí převážně 
menšího údržbového charakteru, které musely být provedeny pro 
zdárný chod města a jeho organizací. 
Pokud Vám, váženým občanům města, tento článek alespoň částečně 
připomněl události uplynulého období, pak splnil svůj účel. Myslíme 
si, že i přes mnohdy složitě řešitelné problémy, které toto volební 
období přineslo, převažuje pocit z dobře vykonané práce všech našich 
zastupitelů, vedení města i pracovníků všech odborů městského úřa-
du. Pokud se budete rozhodovat, komu dáte v letošních komunálních 
volbách svůj hlas, můžete si být jisti, že jsme připraveni být zde pro 
Vás, pro všechny občany našeho města a místních částí, i nadále. 
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OBČANSKÉ POSTŘEHY

Začnu poněkud zeširoka. Město Příbor má již od roku 1966 čistír-
nu odpadních vod, která je umístěna asi sto metrů od čerpací stanice 
LPG po pravé straně mlýnského náhonu. Mohli bychom říct, že je vše 
v naprostém pořádku. Tak to však zdaleka není, jelikož některá městská 
kanalizace ústí přímo do řeky Lubiny. 
Jedná se o dvě kanalizační vyústění. Pokud nejsou žádné dešťové 
srážky, tak jsou obě kanalizační vyústění zcela suchá a člověk by si 
řekl, že kanál je pouze na dešťovou vodu z místních komunikací. Jako 
rodák si pamatuji, že obě kanalizace odváděly splaškovou vodu do 
Lubiny celoročně. 
Prvý kanál ústí do Lubiny přibližně 30 metrů nad klokočovským mos-
tem. Po každém větším dešti tlak vody vytlačí z kanalizace do Lubiny 
špunt toaletního papíru a jiného fekálního odpadu, 
který se pak rozkládá v řece viz. foto č. 1 a 2. 
Druhý kanál vyúsťuje nad rekonstruovanou lávkou 
a problém je stejný, jelikož je hladina vodního sloupce 
podstatně vyšší, tak znečištění není tak viditelné foto č. 3. 

Před třemi lety jsem po jedné takové bouřce potkal shodou okol-
ností na klokočovském mostě pana starostu Ing. Bohuslava Majera 
a daný stav mu ukázal. Ten se velmi podivoval nad tím, že kanalizace 
ústí do Lubiny, a řekl, že se na to podívá a sjedná nápravu. Uběh-
ly tři roky a situace je stejná, ne-li horší, vzhledem k minimálním 
průtokům v řece. Jinak je zajímavé, že přímo proti kanalizačnímu 
vyústění se nalézá sídlo místní rybářské organizace Příbor a zjev-
ně jim tento stav vůbec nevadí. Blíží se komunální volby a  tento 
problém by měl být podle mne urychleně řešen, jelikož vyústění 
splaškových vod do vodních toků je zcela nepřípustné a zakazuje 
je vodní zákon č. 254/2001 sb. § 38 odstavec 3, 4 až 8. Mimořádně 
povoluje vypouštění odpadních vod vodoprávní úřad, který stano-

vuje podmínky a pravidelné kontroly s odběry 
těchto odpadních vod. Myslím, že by občané měli 
při pohledu z mostu vidět čistou vodu plnou ži-
vota a ne vlající cáry toaletního papíru a jiného 
odpadu. 

Rada města na své schůzi dne 4. 6. 2018 uložila v návaznosti na 
usnesení zastupitelstva města ze dne 17. 5. 2018 zveřejnit záměr prodat 
budovu č. p. 586 včetně přilehlých pozemků o rozloze 4.127m2. Dotčený 
objekt (bývalý „Dům dětí“) se nachází na Masarykově ulici v bezpro-
střední blízkosti domova důchodců provozo-
vaného Moravskoslezským krajem. Budova 
je situována v klidném prostředí uprostřed 
zeleně a přitom nedaleko centra města. My 
považujeme výše uvedený záměr prodeje za 
nepřiměřeně nízkou cenu 3.100.00,- Kč za 
nepřijatelný a požadujeme jeho zrušení. 

Opakovaně navrhujeme ponechat objekt 
v majetku města a realizovat záměr rekon-
strukce budovy za účelem zřízení a provo-
zování tzv. „Domova pro seniory“, a to ať ve 
formě klasického domova důchodců, denního 
či týdenního stacionáře nebo jejich kombinací. Lze zvážit i zřízení dal-
ších sociálních služeb (např. pro hendikepované spoluobčany). Právě 
blízkost stávajícího domova pro seniory dává možnost budoucí efektivní 
koordinace provozu obou zařízení. 
Důvody našeho stanoviska:

Domov důchodců v Příboře se dlouhodobě potýká s kritickým ne-
dostatkem lůžek. Stávající kapacita je cca 65 míst. Žádostí o přijetí do 
domova je v současné době cca 130, tzn., že lze uspokojit zhruba po-

lovinu všech žadatelů. Uvedený stav s sebou přináší neúměrně dlouhé 
„čekací“ lhůty. Senioři z Příbora a blízkého okolí jsou tak nuceni prožít 
podzim svého života mimo město, které bylo desítky let jejich domovem. 
V mnoha případech se tak nenávratně zpřetrhají sociální vazby se stáva-

jícím bydlištěm, přáteli a bohužel mnohdy 
i s vlastní rodinou. Příborští senioři potom 
nacházejí zázemí v podobných zařízeních 
v Kopřivnici, Valašském Meziříčí, Odrách, 
Vítkově apod.  

V našem městě se umíme vcelku kva-
litně postarat o mladou generaci, nemalými 
fi nančními prostředky podporujeme kul-
turní život, sport a další aktivity občanů. 
Na druhé straně nevěnujeme náležitou 
pozornost našim starším spoluobčanům. 
Sociodemografi cké analýzy jasně říkají, že 

se v naší republice zvyšuje podíl osob starších 65 let a Příbor není v tomto 
výjimkou. Důležité je, aby se plán rozvoje sociálních služeb zaměřil ve 
větší míře na seniory a vytvářel této skupině vlídné prostředí a podporu.

Svůj nesouhlas s prodejem uvedených nemovitostí vyjádřilo svým 
podpisem v petici už více než  500 občanů Příbora!

Apelujeme proto na všechny zastupitele  města, aby záměr prodeje 
nepodpořili a věnovali jsme se společně možnostem smysluplného 
využití uvedených nemovitostí ve prospěch občanů města.

EKOLOGIE Z POHLEDU MĚSTA PŘÍBORA

ODMÍTÁME PRODEJ BUDOVY Č. P. 586 NA MASARYKOVĚ ULICI

Jiří Kött, Příbor

Za Sdružení nezávislých kandidátů „ Příbor je náš domov“ Ing. Milan Střelka, člen zastupitelstva města

Foto 1 Foto 3Foto 2
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Vážení spoluobčané, 
blíží se konec volebního období, kdy jste téměř po 24 letech  

hlasovali pro změnu ve vedení města Příbora. Vedení města, 
přesněji řečeno zastupitelé města, se rozdílem jen jednoho hla-
su spolupracujících stran ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a jednoho 
nezávislého zastupitele za TOP 09 ujali vedení našeho města. 
Věřte mi, uplynulé období nebylo vůbec jednoduché. Mnozí 
nás kritizují, že toto zastupitelstvo „nedělá nic pro občany“. 
Rozhlédněte se prosím kolem sebe. 
Dokončení „zděděných“ projektů: lávka přes obchvat na Pa-
sekách, rekonstrukce Kulturního domu, piaristické zahrady, 
kvetoucí ulice, nové lavičky, opravené chodníky a mnoho 
dalšího. Nové informační centrum navazující na historický 
střed města. 
Zvýšila se podpora Technických služeb v údržbě města a měst-
ské zeleně zakoupením moderního vybavení a techniky, údržba 
a opravy veřejného osvětlení již není vykonávaná dodavatelsky, 
ale plně ji vykonávají stálí zaměstnanci TS našeho města. Také 
svoz komunálního odpadu doznal změn zavedením kom-
postejnerů na bio odpad z domácností a další změna nastane 
po polovině příštího roku, kdy naše Technické služby budou 
svým novým svozovým vozidlem vyvážet téměř veškerý odpad 
tvořený ve městě. Od 1. 9. 2018 je připraven přesun výroby 
tepla a jeho distribuce koncovým odběratelům plně na měst-
skou organizaci Správa majetku města Příbor, s. r. o., s tím, 
že o určování cen tepla a výši zisku bude rozhodovat i město.
Vznikla nová dětská hřiště, realizuje se obměna starých a ne-
funkčních herních prvků na území města i jeho místních částí. 

Postupně se doplňuje a obměňuje městský mobiliář (lavičky, 
odpadkové koše, stojany na kola apod.) a opravila se řada 
chodníkových těles na území našeho města.
Většině nám je asi jasné, že vše se najednou z důvodu nedo-
statku fi nančních prostředků zrealizovat ku prospěchu všech 
občanů nedá. Přesto si myslím, že naše město a život v něm 
se postupně mění k  lepšímu, a věřím, že i ke spokojenosti 
nás všech. 
Ráda bych vás seznámila alespoň v pár bodech, co plánujeme 
udělat, pokud nám dáte opět důvěru. 
Nenabízíme vám kandidátku plnou vysokoškolských titulů 
s nejmladším věkovým průměrem. 
Nabízíme vám kandidátku se jmény zkušených komunálních 
politiků a lidí, kteří mají za sebou životní zkušenosti a nebudou 
prosazovat své osobní a profesní zájmy. 
Budeme tu opět pro vás. Budeme pokračovat v započaté práci. 
Náš volební program dostanete včas do svých poštovních 
schránek, přečtěte si ho prosím. 
Jen v krátkosti naše hlavní cíle: dokončení rekonstrukce rad-
nice včetně výtahu, zrekonstruovat objekt č. p. 245 a 247 na 
ul.  Jičínské, výměna oken a nový nátěr fasády ZŠ Jičínské, 
usazení nové lávky přes řeku Lubinu a úpravy parčíků na obou 
stranách řeky a mnoho dalších. 
Mohla bych ve výčtu připravovaných akcí ještě dále pokra-
čovat, ale můj článek by byl rozsáhlý a pro mnohé i únavný. 
Máte-li zájem, přečtěte si náš program do dalšího volebního 
období, období let 2018 až 2022, a pokud je vám tento program 
blízký, volte ČSSD, tedy stranu s číslem 2.

V roce 2016 jsme volbami do krajů a Senátu vstoupili do 
10letého cyklu voleb do všech stupňů. Nastalo období, kdy 
jednotlivá volební uskupení hodnotí své volební programy, za-
stupitele a připravila volební programy na období 2018−2022.
Náš volební program 2014−2018 se nám až na dvě výjimky 
podařilo naplnit. Tyto budou zařazeny mj. do nového voleb-
ního programu. Vyhodnocení našeho programu bylo zveřej-
něno ve vývěsních skříňkách u náměstí a na ulici Fučíkově. 
Naši zástupci v ZM, RM a výborech vykonávali svou práci 
velmi zodpovědně.
V předvolebních TV besedách v r. 2014 zástupci některých 
volebních stran papouškovali své osobní apatie a nevraži-
vost v rámci „demokracie“ s kým ano, či ne, proti komu…, 
aniž zdůvodnili proč. Šlo o podobná kabaretní vystoupení 
jako v PS PČR. Přesto po celé 4leté volební období byla 
drtivá většina usnesení schvalována společně – oni s námi, 
my s nimi! Náš názor je: mělo by jít o volný prostor námě-
tů, potřeb města a občanů. Otázkou zůstává, zda někteří 
jedinci chtějí na tom něco změnit, nebo chtějí nadále po-
larizovat situaci. Takové přízemní politické pinožení nic 
nepřináší. 

Je škoda, že velká část občanů nemá zájem o  tyto volby. 
V r. 2014 volilo jen 41,87 % občanů! Volit nepřišlo 4.063 ob-
čanů! Zájem a osobní účast na zasedáních ZM byla tradičně 
téměř nulová z  řad občanů po celé volební období. Také 
složení kandidátek některých stran bylo pozoruhodné. Byly 
složeny z  jedné čtvrtiny, další z  třetiny a dvě strany téměř 
z poloviny z  rodinných členů či příbuzných. Mohlo by jít 
o rodinné seriály „Jak jsme kandidovali“.
Náš konkrétní volební program vychází především z Vašich 
návrhů, kterými jste reagovali na naši výzvu zveřejněnou ve 
skříňkách od března 2018. Některé jsou reálné, jiné méně 
vzhledem k délce volebního období 4 let. Tyto lze zahrnout 
do dlouhodobého plánu rozvoje města. Náš konkrétní volební 
program byste měli obdržet do poštovních schránek. 

Vážení spoluobčané,
máme za sebou kus poctivě odvedené práce. Vnímáme 

potřeby seniorů i mladých a snažíme se je realizovat. Velice si 
vážíme Vaší důvěry, kterou nám projevíte při volbách, a svými 
hlasy podpoříte naše kandidáty, kteří budou naplňovat náš-
-váš volební program jak v Příboře, tak na Hájově a Prchalově. 

ČSSD – BUDEME TU I NADÁLE PRO VÁS

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Za MO ČSSD Eva Rumpíková 

Miroslav Olšaník
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Pozvánka
na předvolební setkání s kandidáty ODS do městského zastupitelstva v Příboře

úterý 2. 10. 2018 od 15:00 do 18:00

náměstí Sigmunda Freuda

Co vás čeká?
představení kandidátů, diskuze nad volebním programem,

občerstvení, guláš, káva, balónky a atrakce pro děti

Těšíme se na setkání s vámi

Vaši kandidáti Místního sdružení Občanské demokratické strany v Příboře

V

O L T E

www.odspribor.cz www.facebook.com/odspribor

Vážení občané,
jsou před námi opět volby do Zastupitelstva města Příbo-

ra. V posledních volbách jsme sice nezískali žádný mandát, 
přesto se některé naše náměty vedoucí ke změně k lepšímu 
podařilo prosadit díky jiným politickým subjektům. Letos 
chceme jít cestou, kterou začínáme prosazovat i  v jiných 
městech České republiky a máme ji dlouhodobě ověřenou 
praxí ve vlastních řadách. Jde o přímé podílení se občanů 

na rozhodování o fi nancování projektů formou participace. 
Chceme prosadit vyčlenění části fi nancí z rozpočtu města 
na vytvoření participativního rozpočtu. O investici fi nancí 
z tohoto rozpočtu si tak budou moci občané rozhodovat na 
základě svých priorit. Samozřejmě neopomíjíme ani řešení 
současných problémů a nedostatků, ale i pokračování v úspěš-
ných projektech ve městě. 

www.pirati-pribor.cz

PIRÁTSKÁ STRANA PŘÍBOR
Jiří Demel
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Společně pro Příbor 
 

V tomto roce se o přízeň voličů uchází nový volební subjekt „Společně pro Příbor“.  Vznikl na 
základě názorové blízkosti lidí vyvíjejících v městě Příboře nejrůznější aktivity: jsou mezi nimi někteří 
učitelé místních základních škol i gymnázia, občané z neformálního spolku „Příbor v pohybu“, Coworkin- 
gového centra, příznivci politických stran TOP 09 a Strany zelených, občané vyvíjející přednáškovou čin- 
nost apod. Takto široké rozpětí nebylo možno soustředit pod hlavičku žádné současné politické strany, 
proto byly sesbírány podpisy šesti stovek občanů Příbora pod nezbytnou petici, díky které vstupujeme do 
voleb jako sdružení nezávislých kandidátů. 

 

Našimi programovými prioritami jsou především zdravé veřejné finance, podpora aktivit příbor- 
ských spolků (formálních i neformálních sdružení; společenských, kulturních i sportovních) a péče o měst- 
skou památkovou rezervaci i o pozemky na periferii města. Chceme přitom využívat to, co je již předchys- 
táno – jak pokud jde o Strategický plán města Příbora, tak pokud jde např. o studii využití lokality Z69 
v Klokočově či studii rekonstrukce ulice K. Čapka. Nechápeme, proč jsou mnohé iniciativy vystavovány 
náročným zkouškám, ať už šlo o možnost založení soukromé ZŠ, nebo iniciativu pro stavbu diskgolfového 
hřiště. 

 
Podařilo se nám vytvořit kandidátku s vysokým podílem aktivních vysokoškolsky vzdělaných lidí, 

s většinovým podílem žen a vysokým potenciálem. Představili jsme ji na našem facebookovém profilu 
„Společně pro Příbor“ (tímto vás také zveme k jeho návštěvě). Budeme velice rádi, pokud ve volbách do- 
staneme dostatečný mandát, aby se tyto potenciální kvality podařilo reálně naplnit. 

 
V komunálních volbách je právě volič tím, kdo rozhoduje o vítězných stranách i o výsledném pořadí kandidátů. Dáte-li nám svou důvěru, budeme zodpovědně 

pracovat na tom, abychom si tuto důvěru zasloužili. Protože bezpochyby i čtenáři příborského Měsíčníku se nejrůznější formou podílejí na kulturním a společenském 
živo- tě v našem městě, dovolte nakonec výzvu: „Pojďme pracovat pro Příbor SPOLEČNĚ!“ 

 

 
 

Mgr. Pavel Netušil Ing. Milan Gabzdyl Ing. Alice Hambálková Mgr. René Brinda Ing. Jana Konečná Ing. Martin Kubáň 

Obsáhlá vzpomínková kniha Voda, která hoří významné čes-
ké psychoterapeutky Jitky Vodňanské v řadě kapitol a na desítkách 
unikátních fotografií přibližuje čtenářům celý její život plný mimo-
řádných událostí a nevšedních setkání. Vzpomíná na široký okruh 
přátel profesních, uměleckých, filosofických a disidentských. Ukazuje 
vlastní duchovní cestu a každoroční osamocené poutě do asijských 
klášterů. Významnou součástí knihy jsou též kapitoly o třech osu-
dových mužích jejího života: výtvarníkovi Karlu Trinkewitzovi, 
básníkovi, divadelníkovi a zpěvákovi Janu Vodňanském a o drama-
tikovi a politikovi Václavu Havlovi. Vyprávění Jitky Vodňanské je 
i díky její profesi plné nevšedních postřehů a vtipných komentářů, 
autorka nezapře svou mimořádnou životní energii a smysl pro humor. 

Francouzská spisovatelka Anna Gavalda napsala sbírku povídek 
Citlivá místa. S mistrovstvím a empatií líčí osudy sedmi lidí, kteří 
se snaží udržet si tvář ve své zoufalé realitě a jimž pak stačí drobná 
příhoda, jedna „chvilka pravdy“, jež je zasáhne na citlivém místě, aby 
odhodili masku a odhalili svou zranitelnost a lidskost. Několik žen 
a mužů se v těchto zlomových okamžicích svěřuje se svými nejniter-
nějšími pocity, samotou, bolestí ze ztráty či touhou po přátelství, ale 
autorčin soucit i porozumění dá těmto těžce zkoušeným hrdinům 
poznat i sílu lásky a naději.

Američan Kelly Durham vytvořil v historickém románu Volá 
Berlín silný příběh s nezdolnou hlavní hrdinkou, zasazený do his-

torie se skutečně žijícími postavami. Román je inspirován osudem 
mladé Američanky Mildred Gillarsové, která se za války podílela na 
zahraničním vysílání hitlerovského Německa.

Thriller Papíroví duchové americké spisovatelky Julie Heaber-
lin je temný příběh s mnoha zvraty. Carl Louis Feldman kdysi býval 
uznávaným fotografem. Poté však byl obviněn z vraždy mladé ženy 
a následně zproštěn obžaloby. Ve stáří se stal pacientem pečovatel-
ského ústavu pro lidi postižené demencí. Nyní za ním přichází jeho 
dcera, aby ho vzala na výlet. Carl však netuší, že tato dívka jeho dce-
rou není a že se do ústavu už nikdy nevrátí…

Emily Lockhartová je autorkou bestselleru Ostrov Lhářů a nyní 
přichází s dalším mistrně napsaným psychothrillerem s názvem 
Nesvá. Vypráví o mladé ženě, inteligentní a chladnokrevné. Tyto 
vlastnosti jí poslouží jako vstupenka do vysněného života. Je ale ten-
to život skutečně její? 

Napínavý román Peklo z Araratu napsal Christopher Golden. 
Puklina, vzniklá při zemětřesení, odhalí ve svahu turecké hory Ararat 
jeskyni a v ní cosi podivného – prastarou loď pohřbenou v masách 
zeminy. Mezi odborníky i laickou veřejností vypukne poprask: váž-
ně se vynořila biblická Noemova archa? Tým badatelů, archeologů 
a dokumentaristů vyslaný na místo objeví v jejích útrobách záhad-
nou zdobenou truhlu… Silná sněhová bouře uvězní všechny vysoko 
v horách a dávno pohřbené zlo se dává do díla…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
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Ing. Vladimír Pavelka, dispečer, TS města Příbora 

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

V PŘÍBOŘE SE DOČKÁME PARKOUROVÉHO HŘIŠTĚ

SVOZ BIONÁDOB OD 1. 10. 2018 BUDE V PONDĚLÍ

V průběhu měsíce září začnou v těsné 
blízkosti workoutového hřiště na Štram-
berské ulici práce spojené s  výstavbou 
dalšího netradičního hřiště, tentokrát pro 
sport zvaný parkour. Tento sport fran-
couzského původu, jehož základem je 
překonávání překážek pomocí skoků, se 
v poslední době stal velice oblíbený, ze-
jména mezi mladou generací. 
Hřiště bude vytvořeno z betonových mo-
nobloků, které budou usazeny do vrstvy 
zhutněného kameniva. Doskoková plocha 
bude vybetonována a překryta pryžovou 
dlažbou, podobně jako je tomu na workoutovém hřišti. Návrh 
jednotlivých prvků a  jejich rozmístění bylo konzultováno se 
zástupci parkouristů tak, aby bylo účelné a vyhovovalo potře-
bám tohoto sportu. 

S ohledem na absenci těchto hřišť v okolí věříme, že Příbor 
bude lákat čím dál více lidí k trávení volného času venku a na-
víc sportovní aktivitou. A zbudovaná sportoviště tak budou 
plně využívána. 

Technické služby upozorňují občany, že od 1. 10. 2018 do-
jde ke změně svozových dnů u malých hnědých biopopelnic 
od rodinných domů. Od tohoto data bude svozovým dnem 
bionádob pondělí, přičemž rozdělení svozů do sudých a li-
chých týdnů zůstane zachováno. 

Nový harmonogram svozu bioodpadu je zveřejněný také na 
stránkách města Příbora a na webu Technických služeb.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte 
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 
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Kateřina Kollárová, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 
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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) 

INZERCE

 
  

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  15

Pravidelné soutěže mají v létě přestávku, to 
ale neznamená, že basketbalisté BK Příbor zahá-
lejí. Někteří trénují podle individuálních plánů 
svých trenérů, jiní v době školních prázdnin ces-
tují po různých basketbalových kempech, které 
se konají v různých částech České republiky. 
Až do slovinského města Postojna se díky České 
basketbalové federaci vydala trenérka Michaela 
Drtilová, aby načerpala nové poznatky a zkuše-
nosti. „Všechny dny měly svůj daný program, 
dopoledne probíhaly tréninky, které jsme my, 
trenérky, vedly. Všechny tréninky byly pod do-
hledem zkušených instruktorů Fabia Fossatiho, 
Janeze Dzvariče, Silvii Font a Hany Horákové, kteří nám poté poskytovali 
zpětnou vazbu,“ popisovala Michaela Drtilová.
„V odpoledních hodinách probíhala utkání mezi jednotlivými skupinami, 
které nám řídily rozhodčí účastnící se téhož kempu. Každou čtvrtinu 
vedla opět dvojice trenérek, střídavě jako hlavní trenér a asistent. V od-
poledních či večerních hodinách se konaly zajímavé diskuze například 
s trenérkou Marinou Maljkovič, hráčkou Tejou Oblak i s bývalými eu-
roligovými hráčkami jako je Hanka Horáková, Anna Vajda a Oleksandra 
Radulovic. A bylo toho mnohem více. Týden strávený v Postojné nám 
všem dal mnoho zkušeností, zážitků a otevřel nám oči v mnoha směrech,“ 
pokračovala Michaela Drtilová.
Kemp byl i v Příboře
Basketbalový kemp se letos v červenci konal také v Příboře. Trval tři 
dny, kdy si pod vedením trenérů Ondřeje Sýkory (bývalý kouč Klatov či 
německých ženských bundesligových týmů z Oberhausenu, Göttingenu 
či Herne) a někdejší slovenské reprezentantky Zuzany Polónyiové zhruba 
dvacítka dětí nejen z Basketbalového klubu Příbor zlepšovala své doved-
nosti. „Věnovali jsme se základům basketbalových činností jednotlivce. 
Ukazovali jsme si, jak je důležitá práce nohou v útoku, jak v obraně. 

Snažili jsme se děti naučit správný dvojtakt levou 
i pravou rukou, aby to měly zmáknuté. Trénovali 
jsme, jak bránit po celém hřišti tak, aby to bylo 
efektivnější. Děti zjistily, že nemusí být pořád 
v obranném postoji a pohybu, že to jde i jinak. 
Ukázali jsme si také, jak zrychlit driblink, jak si 
lépe krýt míč, jak uvolnit s míčem na místě bez 
driblinku a samozřejmě jsme věnovali čas i stre-
činku a atletice,“ popisoval náplň kempu odcho-
vanec příborského basketbalu Ondřej Sýkora. 
Po třech dnech se s basketbalovými nadšeni jen 
těžko loučil. „Jsem nadšený, bylo to tady skvělé. 
Přiznám se, že jsem se trochu bál, že se dětem 

o prázdninách nebude úplně chtít, ale dělaly všechno s nadšením a na konci 
kempu na nich se Zuzkou vidíme obrovské zlepšení,“ řekl Ondřej Sýkora.
Už tradiční pak bylo soustředění v Rožnově pod Radhoštěm, kam 18. srp-
na vyrazila přibližně stovka hráčů a hráček BK Příbor. V prostorách ZŠ 
5. května basketbalisté prožili znovu kouzelný týden, který si i přes svou 
náročnost málokterý hráč či hráčka nechá ujít. 
Jaké soutěže budeme hrát v sezóně 2018/2019?
Ženy:  2. liga + Český pohár 
Mladší žákyně U14:  Žákovská liga
Muži:  Severomoravská liga 
Mladší žáci U14:  Žákovská liga
Kadetky U17:  Nadregionální soutěž 
Starší minižáci U13:  Oblastní přebor + kvalifi kace
Minižačky U10:  Oblastní přebor 
Minižáci U11:  Oblastní přebor + kvalifi kace
Kadeti U17:  Nadregionální soutěž 
Minižáci U10:  Oblastní přebor
Starší žáci U15:  Žákovská liga  
Minižačky U9:  Oblastní přebor

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

PRÁZDNINY S BASKETBALEM V PŘÍBOŘE NEZNAJÍ NUDU

LOCAL TV PŘÍBOR A VYSÍLÁNÍ

SPORTOVNÍ ŽIVOT

    
 
                     vysíláme na 59. kanále - nyní v režimu HD - nalaďte si nás 
 denně v časech: 4.30 - 5.00 h//10.30 - 11.00 h//16.30-17.00 h// 22.30-23.00 h  

 
 
 

7 kandidátů bude společně diskutovat a odpovídat na vaše dotazy 

  

  1. BESEDA  neděle - úterý    2. -  4. 9.//bydlení, sociální otázka - hvězdárna,  doprava 
  2. BESEDA  čtvrtek - sobota    6. -  8. 9.//MPR, cestovní ruch, podnikání, informovanost 
  3. BESEDA  neděle - úterý    9. - 11. 9.//rozpočet, bezpečnost, školství, kultura, sport 
  4. BESEDA  čtvrtek - sobota  13. - 15. 9.//budoucnost Příbora - jaká bude?  
  5. BESEDA  neděle - úterý  23. - 25. 9.//volební programy, zajímavosti, jak je splníte 
  6. BESEDA  čtvrtek - sobota  27. - 29. 9.//představí se lídři stran, proč je volit     

     www.televize-pribor.cz, otázky posílejte - tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz 
 

  ZPRÁVY    premiéra  vždy neděle  26. 8.      16. 9.       30. 9. 
 

  POŘAD PŘED 20 LETY  středa 5. 9., středa 12. 9., pátek 21. 9., středa 26. 9.  
 

  POŘAD Z ARCHIVU sobota 22. 9.  
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Kempu v Příboře se zúčastnila zhruba dva-
cítka dětí z několika klubů. 

Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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100 let letos uplynulo od naro-
zení tří osobností, které spatřily 
světlo světa v Příboře. 10. 3. 1918 
se narodil Richard Olšovský, letec, 
příslušník 311. bombardovací peru-
tě RAF v Anglii. Zahynul při letec-
ké katastrofě v r.1950. 17. 9. 1918 
se narodil Otakar Kresta, letec, 
příslušník 313. stíhací perutě RAF 
v Anglii. Zemřel v Bystřičce r. 1992. 

26. 7. 2018 se do známé pří-
borské rodiny lékárníků Pokor-
ných narodil Václav. Dnes o něm 
mluvíme jako o  PhMr. Václavu 
Pokorném - lékárníku, skladateli 
taneční hudby a také o vojenském 
důstojníku. Nejznámější je jako hu-
debník, skladatel. Který průměrně 
vzdělaný člověk by neznal swingo-
vé písničky Říkej mi to potichoučku, 
Chladné polibky nebo Šumění deš-
tě? A v Příboře pamětníci nikdy ne-
zapomenou na Divotvorný hrnec, 
pod nímž je podepsán právě Václav Pokorný. Václavova 
cesta k hudbě ale nevedla přímočaře. Není divu. Pokorní 
byli od r. 1756 lékárníky. „Řemeslo“ se dědilo po pět ge-
nerací vždy z otce na syna. Šestou generaci lékárníků měl 
započít Václav, „náš“ hudební skladatel.

Jak to začalo? 
V roce 1755 se vyučil živnosti lékárnické Václav Pokorný, 
rodem ze Stříbrné Skalice. Ve svých 22 letech, v roce 1756, 
přišel do Příbora. Dostal povolení otevřít si zde lékárnu. 
Nejdříve ji otevřel v Zámečnické ulici v domě č. 113. Dnes 
už dům nestojí (pro představu - rodný dům S. Freuda má 
č. 118). V roce 1762 Václav Pokorný koupil dům a poze-
mek (grunt)  na horním předměstí, později dostal číslo 
54. A toto mu zůstalo dodnes - i po pozdější přestavbě. 
Václav byl lékárníkem 23 let. Zemřel mlád - měl 45 let. 
Rod Pokorných tedy v Příboře žil od roku 1756!
Lékárnu postupně provozovali: Rosalie Pokorná (vdova po 
Václavovi, řídila lékárnu 38 let), a pak už v lékárně syna stří-
dal syn: Kajetán (lékárníkem 15 let), Ludvík ((lékárníkem 
45 let, přestavěl v letech 1833-1834 dům č. 54 na moderní 
lékárnu), Ferdinand (lékárníkem 34 let, výrazná osobnost 
Příbora -  historik, starosta), Vladimír (lékárníkem 39 let) 
a poslední Václav, muž který svému otci v lékárně pomáhal 
od roku 1937 do roku 1951, to už lékárna patřila n. p. Me-
dika. Magistr farmacie Václav věděl, že vzdělání je to, čím 

se bude živit, ale hudba je to, co ho 
naplňuje, láká, těší. Co určitě tehdy 
netušil - že právě hudba mu přinese 
nesmrtelnost. Jméno PhMr. Václava 
Pokorného nám vyvstane na mysli 
při mnoha jazzových a swingových 
melodiích. Stal se slavným už za 
svého života. Byl uznávaným hu-
debním skladatelem, autorem zná-
mých aranžmá pro řadu orchestrů 
a souborů. A to i přesto, že za celý 
svůj téměř 93letý život se nestal - 
ani povoláním - profesionálním 
muzikantem.

Cesta Václava Pokorného k hudbě
Úplně jako první zvuk se mu zaryl 
do mysli pro něj šílený zvuk parní 
píšťaly na vlakovém nádraží. Stroj-
vůdce jí oznamoval odjezd. Tehdy 
maličký Vašek na nádraží doslova 
řval, jak mu byl zvuk nepříjemný. 
Ale přišly veselejší zážitky. Miloval, 

když jeho maminka Božena hrávala na klavír. A na co 
nikdy nezapomněl? To ještě nebyl ani školák - v lázních 
Teplicích nad Bečkou chodili s babičkou a maminkou do 
kavárny, kde se hrávalo. Tam si malý Vašek oblíbil směs 
z Prodané nevěsty. Netušil, o co v písních jde, ale hudba 
mu učarovala.V šesti letech se začal učit hře na piáno po-
dle tzv. Damovy školy. V jedné skladbě byl akord, který se 
Vaškovi zvlášť líbil a už tehdy „jsem si sliboval, že jednou 
sestavím něco, kde by bylo co nejvíce pěkných akordů.“¹
Když bylo Václavovi 14 let, koupili mu rodiče novinku - 
Cikánku Karla Vacka - vydání pro zpěv a klavír. Naučil 
se ji brzy zpaměti a jak sám řekl: „...vrcholem blaha byl 
pro mne zvětšený akord před závěrečnou tónikou.“ To už 
byl studentem kvarty a vzpomínal dál: „Dalším význam-
ným zvětšeným akordem byl druhý akord refrénu Ježkova 
Pochodu neutrálů. To bylo mé první setkání s  Ježkovou 
hudbou.“ Dlužno dodat, že i zásadní pro jeho další tvorbu. 
Od té doby i se Zdeňkem Petrem - dalším významným 
skladatelem, kopřivnickým rodákem, též studentem gym-
názia, sledovali všechny Ježkovy počiny. Později dali do-
hromady s dalšími spolužáky revue ve stylu V+W Irkadovo 
vítězství se scénickou hudbou Vaška Pokorného. Tehdy 
se - teprve kvintán - začal zajímat o to, jak nejen skládat 
pro klavír, ale jak rozepsat skladbu pro různé nástroje. 
Začal si shánět domácí i zahraniční tisková aranžmá, dě-
lal z nich partitury a přemýšlel nad formou tanečních 

HISTORICKÉ HORIZONTY

Irena Nedomová

VÁCLAV POKORNÝ, HUDEBNÍK A LÉKÁRNÍK, MÁ SVÉ KOŘENY V PŘÍBOŘE 
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písniček a nad tím, jak kombinovat nástroje, aniž by jich 
bylo příliš. To byl vážný prvopočátek jeho celoživotního 
koníčka - aranžování.
V sextě se stalo - pro mne - neuvěřitelné, pro mladého 
Václava zásadní. R. A. Dvorský vyzval posluchače, nechť 
napíší, které jeho skladby rádi poslouchají. Nadaný hudeb-
ník z Příbora neváhal a odpověděl - foxtroty a slowfoxy, 
tehdy jazz. A dodal, že o prázdninách přiveze svůj foxtrot. 
Tak se stalo. R. A. Dvorský ho převzal a za pár dní vzká-
zal, že ho zahraje!! 28. 12. 1935 foxtrot Krásně je v  létě 
letěl z rozhlasu éterem. Bylo to poprvé, co hudbu Václava 
Pokorného hrál orchestr a to ještě ne ledajaký - soubor 
světového jména! Poprvé, ale ne naposledy. Na ten pocit 
Václav nikdy nezapomněl. 
Tatínek Vladimír si dělal velké starosti o budoucnost syna 
a s R. A. Dvorským si dokonce promluvil - skutečně je můj 
syn tak talentovaný? „Jeho to potáhne k muzice, ale my 
bychom chtěli, aby dělal farmacii.“ Dvorský odpověděl: 
„Ano, je.“ A později v rozhlase řekl: „Já bych chtěl, aby Vác-
lav dělal muziku, ale on to vyřešil tak, že vyhověl rodičům 
i mě.“ Je to tak - Václav Pokorný farmacii vystudoval, ale 
jak ve vzpomínkách uvedl: „Nakonec se ze mne nestal ani 
lékárník v Příboře, ani profesionální muzikant. V armádě 
jsem plnil úkoly související se zásobováním zdravotním 
materiálem a s překlady cizích jazyků.“

Dospělý muž
Po maturitě v r. 1937 nastoupil Václav na praxi do lékárny 
k otci. Ukončil ji v roce 1938 a hned po okupaci Příbora, 
který se stal součástí Sudet, odjel studovat farmacii do 
Prahy. Tehdy vzniklo Několik přání, následně s  textem 
Jiřího Aplta. Dvorský ji vydal jako písničku pro zpěv a kla-
vír a v aranžmá Václava Pokorného pro taneční orchestr. 
Skladba tehdy vzbudila veliký rozruch - působila neob-
vykle průbojně. Po vyplacení honoráře poslal Václava i s 
písní za Karlem Vlachem. Ten ji - s  tehdy ještě malým 
ansámblem zahrál a znělo to velmi dobře! Rýsovala se 
další spolupráce...
Když Němci zavřeli vysoké školy, Václav netoužil po ná-
vratu do lékárny. Navíc otec měl asistentku. A tak zůstal 
v Praze a našel si práci jako nediplomovaný asistent v jedné 
z lékáren.
Scházel mu ale Zdeněk Petr, který se na Moravu vrátil. 
Netrvalo dlouho a kamarád Zdeněk mířil zpět - díky R. 
A. Dvorskému. Ten oba mladíky (Zdeněk Petr se narodil 
v r. 1919) zaměstnal - jak jinak než hudbou. Jejich prvním 
úkolem byla aranžmá pro silvestrovský rozhlasový koncert 
velkého orchestru  složený ze směsi z filmů Alexander´s 
Ragtime Band a Broadway Melody a směsi z Kmochových 
a Vackových skladeb.  „A tak se ze dvou neznámých hochů 
z Moravy stali renomovaní aranžéři,“ vzpomínal Václav 
Pokorný. Koncert měl úspěch a R. A. Dvorský s ním začal 
vystupovat na veřejnosti. Už neměl jen své Melody Boys, 
už měl regulérní taneční orchestr a na aranžmá  tohoto 
velkého obsazení, včetně zpěváků  se podíleli dva velcí 
kamarádi Pokorný - Petr.
Na podzim 1940 se Václav musel vrátit do lékárny k otci. 
Ale v kontaktu s pražskými hudebníky i se svým přítelem 

zůstával. Dokonce v té době „absolvoval“ za pomoci přátel 
v Praze a strýce v Příboře dálkový kurz harmonie.
V roce 1942 byl Václav nasazen do lékárny v Krnově. Tam 
napsal skladbu Setkání v pustině.
Od roku 1943 byl nasazen napůl v Bílovci, napůl v Příboře. 
V rodném městě tehdy sestavil tzv. Silnou čtyřku - mužské 
vokální kvarteto a ve Studénce taneční kapelu se čtyřmi 
saxofony, třemi trombony a  tzv. rytmikou. Tehdy složil 
hudbu k písni Chladné polibky, otextoval ji Jiří Aplt. Obě 
skladby zahrál R. A . Dvorský ke konci války na koncertě 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se oba pánové setkali. 
Chladné polibky Dvorskému učarovaly a jak vidno právem. 
Píseň se hraje dodnes. V té době vznikly i další skladby - 
Věčná otázka, Šumění deště, Říkej mi to potichoučku - ta 
vznikla v pokojíku bílovecké lékárny. Texty k této skladbě 
i k blues Šumění deště napsal nenápadný Jiří Mládek, který 
se jednoho dne zčistajasna objevil v nakladatelství. Jeho 
texty zaujaly, a tak byly odeslány Václavu Pokornému na 
Moravu. Jak je slyšet- ten si s nimi poradil na výbornou! 
Všechny zmíněné písně R. A. Dvorský vydal. Nahrávání ale 
tehdy nechal na Karlu Vlachovi. Zajímavostí je, že ani jeden 
z autorů - Pokorný, Aplt, Mládek - neměli hudební vzdělání.
Po válce odjel Václav dostudovat farmacii. A stále sklá-
dal, jinak to nešlo. Jako by mu noty pod rukama rostly... 
A ačkoli po studiích (promoval 1946) pracoval v Příboře, 
Rudolf Antonín Dvorský mu ještě vydal písničky Ruku 
v ruce, Je tomu měsíc, Půlnoční zvony a Když město jde 
spát. Současně spolupracoval s orchestrem Karla Vlacha, 
a to i v době, kdy s ním dělal estrády Jan Werich. Ten si 
jednou na zkoušce všiml u partitury podpisu Pe - Po (jako 
Zdeněk Petr a Václav Pokorný) a reagoval: „To jeden dělá 
pinstrumentaci a druhý paranžmá,“ vzpomínal jednou 
Václav Pokorný.

Návrat domů
V září 1946 - po škole a vojenské službě se Václav vrátil do 
Příbora. Pracoval v lékárně, ale na dálku nadále spolupra-
coval s pražskými muzikanty a v Příboře vedl vokální kvin-
tet, který založil na gymnáziu. Říkal mu Milé dítky. Také 
měl pod patronátem taneční orchestr reálného gymnázia. 
S vynikajícím orchestrem ČSM (Česko-slovenský svaz 
mládeže) z Frýdlantu nad Ostravicí a jeho vedoucím Bo-
risem Hajduškem se Václav Pokorný poznal v roce 1948. 

V. Pokorný s orchestrem V. Šrubaře ze Studénky, 1945
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V letech 1949 -1950 společně s nadšenými příborskými 
ochotníky připravili - jak sám řekl „odvážný“ projekt  Di-
votvorný hrnec. V Praze pro Voskovce a Wericha, kteří 
Divotvorný hrnec chystali pro karlínské divadlo, aranžmá 
pro Vlachovu kapelu připravoval Zdeněk Petr. „Jak ty par-
titury vyráběl, tak mi je posílal a já je s částečnou pomocí 
saxofonisty prof. Mullera opisoval. Celou zimu 1949-1950 
jsem pak psal party a napsané průběžně nacvičoval v Pří-
boře i ve Frýdlantě,“ vzpomínal Václav Pokorný. 
Divotvorný hrnec měl v Příboře premiéru 5. 4. 1950 a měl 
obrovský úspěch. Dodnes na něj ti, kteří byli svědky před-
stavení vzpomínají s láskou a nadšením. „Hrnec“ se hrál 
14x - ve městě i na zájezdech. Příborské divadlo bylo dru-
hé - po karlínském, které tuto hru uvedlo. Povídání o hře 
by bylo na další článek... Ještě pro zajímavost - hra měla 
premiéru přesně v den, kdy se narodila Pokornému první 
dcera Anna.  Václav Pokorný si rok před tím (1949) vzal za 
ženu o osm let mladší - magistru farmacie z Brna - Blanku.
Václav Pokorný spolupracoval s příborskými ochotníky 
ještě na několika dalších hrách. V jedné sice nebyly jeho 
skladby, ale přímo v ní hrál - v Gogolově Ženitbě - hrál 
důstojníka, aniž tušil, co mu život dál přinese.

Vojenská „kariéra“ a hudba
Přišel rok 1951 a Václav Pokorný se stal (na základě usta-
novení par. 39 branného zákona) vojákem s hodností kapi-
tána zdravotnické služby v Opavě. V Opavě složil skladby 
Kdybych já věděla, Nevím, jak to říci, Připijme si na zdraví 
( k nim později vznikly texty) a Valčík v silonu.
V roce 1953 byl Václav Pokorný přeložen do Ústřední vo-
jenské nemocnice do Prahy. Tady vedl soubor, sám v něm 
hrál na harmoniku a klavír. V r. 1956 byl přeložen do Hos-
tivic, což mělo řadu nevýhod, ale jednu výhodu - po služ-
bě dozorčího byl vždy den volna a ten skladatel využíval 
k hudebním schůzkám. Začal spolupracovat s orchestrem 
Karla Krautgartnera. Byla to pro něj práce nevšední, in-
spirující a pro další vývoj zásadní. Tehdy nahrál skladby 
Jako se vítr vrací a Domů. 
Postupem času se na scénu dostávala „beatová“ hudba. To 
nebylo nic pro Václava Pokorného - ten na adresu „mo-
derních“ aranžérů řekl:  „Muzika má být především pocho-
pitelná a pochopitelnost tkví v řádu a zákonitosti. A to je 
třeba zvládnout - a pořádně.“ Pokorný měl ale práce stále 
dost. Např. aranžoval pro Supraphon do edice Malý taneční 
soubor. A žádosti o aranžmá stále přicházely.

Václav Pokorný a dechová hudba
Důstojnickou kariéru hudebník ukončil v r. 1976. Stal se 
civilním zaměstnancem vojenské správy na Velitelství 
železničního vojska v Praze. Často jezdil vlakem křížem 
krážem a jednou  se takhle dostal k jednomu dechovému 
orchestru, který ho požádal o aranžmá na moderní taneč-
ní hudbu - to bylo! Jako první si připravil Ježkův Pochod 
stoprocentních mužů. A vyšlo to. 
Ještě jednou se přece jen Václav Pokorný vrátil do blízkos-
ti svého rodiště coby aktivní hudebník. Dostal dopis od 
lékaře a zároveň vedoucího smíšeného sboru Komenský 
ve Vítkově - MUDr. Karla Zaorala. Toho zaujala Pokorné-

ho úprava Yesterday od Beatles pro mužský sbor a žádal 
o něco podobného pro sbor smíšený. A tak vzniklo jedno 
hezké - nejen hudební přátelství. Díky němu se Václav 
Pokorný, Zdeněk Petr a  také někdejší žák příborského 
gymnázia Jaromír Richter s dívčím sborem objevili v po-
řadu České televize dne 2. 1. 1984.

Pozdní věk 
Václav Pokorný i v pozdním věku psal hudbu na slova 
skladatelů, jiní psali slova na jeho hudbu, upravoval skladby 
pro instrumentální i pěvecká sdružení různého složení 
a obsazení. 
Ve svých 90 letech napsal: „Řekl bych, že všechno bylo jed-
nodušší. Tolik se nespekulovalo, ale psala se muzika. To co 
slyšel posluchač v rádiu, si mohl koupit v notách a hrát, jak 
to slyšel..... Kladu si otázku, jestli ze současné produkce vze-
jdou též nějaké evergreeny.... a ještě jedna věc se mi nelíbí. 
Nekonečné opakování několika málo taktů. Já vím, že to 
ta dnešní generace nemá lehké. My jsme měli ten báječný 
vzor Jaroslava Ježka...“
Václav Pokorný naposledy intenzivně a velmi rád spolupra-
coval s Václavem Markem a jeho swingovým seskupením 
Blue Star. Díky němu se vracel a  rád do svého mládí. 
Václav Marek se nám představí v Příboře na koncertě 
ke 100. výročí narození Václava Pokorného - řekněme 
dvorního skladatele orchestru R. A. Dvorského. Koncert 
navštíví i prvorozená dcera pana Pokorného Anna Mittne-
rová. Nenechejte si vzpomínkový koncert v Kulturním 
domě v Příboře 14. 9. v 18 hod. ujít. 
----------------------------------------------------------------
Krátce: Václav Pokorný (26. 7. 1918 Příbor - 11. 7. 2011 
Praha, zemřel v nedožitých 93 letech), rodiče Vladimír 
(neuvěřitelné, ale vzpomínky na něj stále jsou) a Božena, 
sourozenci Božena (*1920), Vladimír (*1922), manželka 
Blanka, děti Anna, Petr, Kateřina - všechny se narodily v 50. 
létech 20. století. Václava Pokorného dnes známe nejen 
v Příboře, ale znají ho všichni, kteří milují taneční hudbu! 

Zdroje: Václav Pokorný, vyprávění v knížečce k CD Říkej mi to 
potichoučku; Věra Vízková, 1965/66 Vývoj sítě lékáren v českých 
zemích
Foto: rodinný archiv Anny Mittnerové, které děkuji za poskytnutí 
cenného materiálu k napsání článku
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Tento článek jsem pojal jako chro-
nologický popis vývoje příborských 
mostů a lávek, tak jak je běh dějin utvá-
řel. Své pojednání tedy nebudu začínat 
klokočovským mostem, který byl od 
2. poloviny 19. století nejdůležitějším 
přemostěním Lubiny, ale lávkou pod 
kostelem, která byla historicky první. 
V  pramenech Luboše Loukotky lze 
o příborských mostech a lávkách dohle-
dat dostatek informací. Nehodlám však 
čtenáře Měsíčníku zatěžovat některými 
skutečnostmi, např. o tom, která firma 
a za kolik peněz daný most postavila 
a co ještě pro to musela udělat (ceny 
staveb a nemovitostí před sto lety nám 
již dnes moc neříkají). Rovněž nehodlám 
zveřejňovat historické fotografie mostů 
a povodní. Některé jsou notoricky zná-
mé, jiné již byly v Měsíčníku publikovány, 
další můžeme nalézt třeba v kalendáři pro rok 2017. Jde mi o to, 
aby si čtenář utvořil představu, jak naše město v určité historické 
době vypadalo – tedy z pohledu mostů, či spíše lávek. Také se 
nebudu detailně zabývat povodněmi či velkou vodou, s výjim-
kou roku 1966; tato problematika vyžaduje někdy v budoucnu 
samostatný článek.
I když je to patrně známo, v úvodu bych uvedl zásadní rozdíl 
mezi pojmy most a lávka: zatímco most je určen i pro přepra-
vu koňského povozu a nověji automobilu, lávka a můstek slouží 
pouze pro pěší, popř. jízdní kola. Pro obyvatele města ve starých 
časech byly ale velice důležité brody, bez kterých by si hospo-
dářský život ani neuměli představit. Naštěstí Lubina je řeka, je-
jíž charakter na kvalitě brodů až tak nezávisí.

Brody
Jestliže jsem napsal, že lávka pod kostelem byla historicky prv-
ním přemostěním Lubiny, každého napadne otázka, jak se na 
druhou stranu řeky dostávaly koňské povozy či kočáry. Jelikož 
postavit kvalitní pevný most vyžadovalo značné technické úsilí 
a poněvadž Lubina byla na území města mělkou řekou, využíva-
ly se brody. Takových brodů bylo několik. Zřizovaly se v místě, 
kde byla řeka pokud možno nejužší, nejplytčí a s kamenitým, ni-
koli bahnitým dnem. Na Chrámkově plánku města z roku 1728 
(obr. 1b) jsou pravděpodobně jakési brody naznačeny na úrovni 
dnešní ulice K. H. Máchy, avšak přesnější lokalizaci brodů přes 
Lubinu můžeme vyčíst z mapy 1. vojenského mapování (obr. 2).
Topografický podklad pro toto vojenské (josef ínské) mapová-
ní sbírali armádní zeměměřiči 
v letech 1764-68. Mapa již obsa-
huje císařskou silnici (celá vede 
z Olomouce do Lvova), která se 
však začala stavět až po r. 1772, 
protože tehdy proběhlo 1.  dě-
lení Polska a  Rakousko získalo 
Halič. Celá silnice, až do halič-
ské metropole Lvova, byla do-
končena teprve v roce 1787. Ale 
pro okolí Příbora již mapa císař-
skou silnici zobrazuje. Vyplý-
vá z  toho, že císařská cesta pro 
Moravu byla hotova před rokem 
1783, kdy byla mapa vytiště-
na. Nesprávně jsem dříve před-
pokládal, že císařská cesta vedla 
přes Šibeňák Piaristickou ulicí 

(Jičínskou) přes náměstí a  pozdější Místeckou přes (dřevěný) 
klokočovský most na Těšín. Tak to bylo až později, někdy v době 
napoleonských válek či spíše po nich. Z mapy josef ínského ma-
pování však vyčteme, že (červená) císařská cesta je asi 200 m za 
Šibeňákem, na počátku dnešní Jičínské ulice, mlhavě přerušena 
a pokračuje až brodem označeným (3) v místě (budoucí?) tzv. 
Mockovy lávky, tedy zhruba na úrovni dnešní ulice Nové, na 
rozhraní Vésky a Benátek. Teprve pak zatáčí vlevo a nabírá směr 
na Frýdek. Kromě císařské silnice ale mapa zobrazuje i ostatní 
cesty. Tyto hnědé křivky se dotýkají řeky z obou stran. Tam jsou 
ony brody. Z  mapy je tak zřejmé, že pro vojsko nebyla pro 
překonání vodního toku důležitá existence nějaké chatrné 
lávky či můstku, ale právě brodů. Na obr. 2 pak brod označe-
ný (1) odpovídá ze strany města vyústění dnešní ulice Místecké, 
brod (2) vyústění ulice K. H. Máchy či Úzké, brod (3) - ulice 
Josefa Hory, brod (4) - dnešní ulice Stojanovy, zatímco brody (5) 
odpovídají vyústění ulic Na Valše a Na Hrázi (v blízkosti stála 
valcha, kde se zplsťovalo sukno). 
Během 19. století, vezmeme-li do úvahy, že most existoval pou-
ze jediný (klokočovský) spolu se dvěma, později třemi lávkami, 
plnily výše uvedené brody svůj účel zvláště po stržení lávek 
a mostu během povodní. Je však nutno mít na paměti, že před 
provedením regulace Lubiny, ve 20. letech 20. století, byly břehy 
nezpevněné, méně strmé, a řeka se tak více „rozlévala“, což je vi-
dět na starých pohlednicích. Po vybudování železničního náspu 
(1881) se sice na jedné straně vytvořila určitá hráz vůči velké 
vodě (alespoň v úseku řeky mezi klokočovským mostem a želez-

Igor Jalůvka

PŘÍBORSKÉ MOSTY, LÁVKY A BRODY Z POHLEDU HISTORIE, 1. ČÁST

Obr. 1a: Lávka pod kostelem na mapě hukvaldské-
ho panství  

Obr. 1b: Brody a lávka na Chrámkově plánu 
města

Obr. 2: Příborské brody na mapě 1. vojenského mapování
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ničním přejezdem u nádraží), na straně druhé se ale velice ztí-
žil přístup k samotným brodům. Nízkými železničními mostky 
(před ústím ulic Úzké, K. H. Máchy, J. Rašky a Nádražní) se ne-
dalo projet koňským povozem, takže aby se taková fůra dostala 
k brodům ze strany města, musel se násep objíždět. Je třeba si 
uvědomit, že až do doby zkonstruování výkonných nákladních 
automobilů po první světové válce (a často i později) byl náklad 
tažený koňmi jediným dopravním prostředkem.
Během prací na regulaci břehů (1923-28) byly po světové válce 
zřízeny kamenné vjezdy do některých brodů. Půjdeme-li proti 
proudu řeky, z klokočovské strany se jedná o brod pod klokočov-
ským splavem, brod ústící do ulice 9. května pár desítek metrů 
od klokočovského mostu, dále brod „u Václavků“ (čp. 337), který 
spojoval parčík na dnešním nábřeží Rudoarmějců s vyústěním 
ulice K. H. Máchy u železničního mostku (obr. 3), brod „u ko-
várny Olšovských“ (čp. 128), jenž byl na úrovni vyústění Nádraž-
ní ulice, přibližně naproti dnes již neexistujícího železničního 
mostku, brod u mostu u nádraží, který byl proti proudu řeky jen 
pár desítek metrů od něj, a brod na úrovni restaurace Mexiko.

Tří brodů, tj. u klokočovského mostu, u Václavků a u kovárny Ol-
šovských, využila Rudá armáda po zničení klokočovského mostu 
6. května 1945. Brodu „u kovárny Olšovských“, tedy u vodou od-
nesené lávky pod kostelem, se využívalo v létě 1966, když opadla 
velká voda v srpnu, v souvislosti s návozem jílu, vybagrovaného 
během rekonstrukce náměstí. Vzpomínám si, že když se „zvedla“ 
Lubina v srpnu 1973, diskutovalo se o nadbytečnosti kamenných 
vjezdů k brodům, protože voda se dostá-
vala až na silnici právě díky nim. Brod 
u  klokočovského splavu se v  90.  letech 
zpevnil položením betonových panelů 
do řeky, patrně v době výstavby obchvatu 
silnice Frýdek-Místek – Nový Jičín mimo 
naše město. Po velké povodni počátkem 
července 1997, kdy se na Benátkách 
zpevňovaly a zvyšovaly břehy, pak mno-
hé vjezdy k brodům v podstatě zanikly. 

Lávka pod kostelem
Jak jsem již podotkl v úvodu, lávka byla 
jediným přemostěním Lubiny na dlou-
hou dobu. Na mapě hukvaldského pan-
ství (podle všeho z let 1637-38) je, i když 
nezřetelně, přece jen Lubina přeťata ja-
kousi úsečkou (obr. 1a). Poddaní se tak 
mohli suchou nohou dostat do města 
z  příborské osady Benátek a  z  vesnic 
Vésky (původně Petrovic) a  Klokočo-
va. Daleko lépe můžeme lávku rozeznat 
na Chrámkově plánu města z roku 1728. 
Dle obrázku byla patrně docela bytelná, 

s množstvím pilířů (obr. 1b). Je ale otázkou, zda koně by taková 
lávka udržela. Patrně nikoli. Jiné přemostění řeky na kresbě ne-
nalezneme. I když uvážíme, že městský písař Chrámek již s ves-
nicí Klokočovem na svém plánu nepočítal, lávku někde v místě 
dnešního klokočovského mostu - pokud by již existovala - by 
patrně zakreslil.
Není jisté, jaký byl osud lávky při velké povodni v  roce 1667. 
V překladu německy psaných Kämmerlingových dějinách měs-
ta se pak píše, že 8. července 1747 zaplavila velká voda město 
a okolí, strhla mosty a zničila úrodu…, avšak o jaké „mosty“ se 
jedná, se blíže nepíše, zvláště když předpokládáme, že s velkou 
mírou pravděpodobnosti existovala (jen?) lávka pod kostelem. 
Je zaznamenáno, že povodně během 19. století lávku nesčetně-
krát strhly. Bylo tomu tak za velké vody v červenci 1845, v srpnu 
1880, 1889 a v červenci 1897, kdy Lubina dosahovala až k vál-
covému mlýnu na Nádražní ulici (čp. 120). Při velké povodni 
v červnu 1902, červenci 1903, 1912, v srpnu 1925 a na jaře 1942 
měla lávka namále. Nezjistil jsem, jaký název nesla lávka za války 
(i pro takové málo významné zeměpisné názvy, jako bylo jméno 
lávky, měli Němci své - často dosti vznešené - pojmenování). 
Z důvodu tání sněhu na horách strhla lávku rozvodněná Lubi-
na v únoru 1946. Nejprve se postavila provizorní lávka u brodu 
poblíž kovárny Olšovských, o rok později se zřídila lávka žele-
zobetonová.
Mnozí mají stále na paměti velkou povodeň v červenci 1966. 
Dobře si na toto deštivé léto pamatuji: koncem jara začínala 
první poválečná rekonstrukce náměstí, započaly tam výkopové 
práce, úprava terénu a – začalo pršet. Koncem školního roku při-
jel cirkus. Kupodivu se ale nerozvinoval nad tzv. Hladovou zdí, 
jako tomu bylo loni, ale přímo na náměstí! Terén nad Hlaďákem 
představoval jedno velké bahniště a i když náměstí s vytrhanou 
dlažbou na tom nebylo o mnoho lépe, úředníci MNV výjimečně 
povolili stavět šapito mezi sochou Panny Marie a radnicí. Ná-
městí bylo stejně v procesu velké rekonstrukce, takže cirkusoví 
umělci neměli co poškodit. (Existuje fotografie cirkusového sta-
nu a maringotek, poházených nakřivo mezi hromadami staveb-
ního materiálu a hlíny; foto bylo pořízeno někde od domu číslo 
43.) Bezprostředně po odjezdu komediantů začaly stavební prá-
ce naplno: sklápěčky, bagry, buldozery a jeřáby. Hodinu či dvě 
třeba nepršelo, ale pak zase trval liják půl dne, pořád dokola. 
Náměstí připomínalo rozbahněný tankodrom a dalo se ho přejít 
jen stěží, po lávkách a můstkách. A do toho povodeň. Hned prv-
ní vlna 17. července odnesla lávku pod kostelem. Po zdánlivém 
opadnutí vody se brzy zhotovila provizorní dřevěná lávka (snad 
se využilo i dělníků z rekonstrukce náměstí, což bylo za socia-

lismu možné), avšak v srpnu přišla další 
povodňová vlna a nová lávka se „odpo-
roučela“ též. Byla pak zaklíněna u pravé-
ho břehu, nějakých 80 metrů po proudu 
řeky. Hodně Příboráků si tehdy chodilo 
odplavanou a „zmrzačenou“ lávku nafo-
tit…  Toto léto bylo pro obyvatele města 
jedním z nejhorších.
Nová lávka pak byla postavena ještě té-
hož roku na podzim. Její ocelové nosníky 
byly ve větší výšce nad vodou a bez jaké-
hokoli pilíře. Tato pevná lávka vydržela 
povodeň z počátku července 1997. Pade-
sátiletý provoz lávky se však chtě-nechtě 
podepsal na její životnosti; odborníky 
byly zjištěny statické trhliny, takže od 
1. června se - jak víme - staví lávka úplně 
nová. Snad bude taky dobře sloužit…

V článku použitá pohlednice - obr. 3 
pochází ze sbírky Františka Andrleho, 
mapu – obr. 1a ofotil Rudolf Jarnot a foto 
- obr. 4 pořídil František Štěpán. 

Obr. 3: Starý splav u Václavků před regulací řeky, šipka ukazuje část 
tzv. Mockovy lávky

Obr. 4: Lávka pod kostelem v letech 1947–1966 Pokračování příště
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Prázdniny ještě pořádně ani ne-
začaly a my se stále viděli ve školních 
lavicích a už jsme se všichni scházeli na 
příborském nádraží. Zrovna začínal 5. 
den letních prázdnin a my plni očeká-
vání přemýšleli, jaké to asi letos bude. 
Byli jsme zvědaví o to víc, že jsme letos 
jeli na nové místo. Po těch několika le-
tech v Bohuslávkách jsme již potřebovali 
změnu. Nové místo se nacházelo kousek 
od Spálova na břehu Něčínského poto-
ka. No teď ale zpět k tomu, jak to celé 
probíhalo. Naposledy jsme se rozloučili 
s rodiči a mohli vyrazit směr Řecko. Le-
tošní tábor se totiž nesl v duchu Starých řeckých bájí a pověstí. 
Cesta vlakem, autobusem a nakonec pěšky nám ubíhala poměrně 
rychle. Všichni jsme se domlouvali, kdo s kým bude ve stanu a tak. To 
jsme ale zatím netušili, co se na nás chystá. Když už jsme byli skoro 
v tábořišti, čekalo nás první setkání s olympskými bohy. Před táboři-
štěm nás totiž uvítali bohové Zeus a Poseidon, přivítali nás ve své říši. 
Překvapili nás i tím, že hned zahájili první etapu letošní celotáborové 
hry (CTH). Naším úkolem bylo najít svého patrona mezi všemi bohy 
(z asi 10 bohů byli jen 4 patrony). Každý bůh nám dával úkol a poté 
nám řekl, zda bude naším patronem, či nikoli. 
Po rozřazení jsme měli osobní volno, kdy jsme se mohli všichni pořádně 
„ubytovat“. Ještě předtím nám však bylo vysvětleno, že každý tým má 
své městečko a musí bydlet společně. Naše plány, s kým budu ve stanu, 
byly v tu ránu tatam. Jakmile jsme byli alespoň částečně ubytovaní, 
ozvalo se zapískání na nástup. Čekala nás prohlídka tábora, kde jsme 
se dozvěděli všechny potřebné informace. Ještě předtím jsme si však 
mohli vybrat názvy svých týmů: Sparta, Rhodos, Th éby nebo Kolchida.
Druhý táborový den začal a s ním i první letošní budíček a rozcvička. 
Jako dopolední programy pro nás vedoucí připravili živly a zkoušky 
bohů. V živlech jsme se rozdělili na skupiny podle zájmových čin-
ností, které nás nejvíce zaujaly. Na výběr byla třeba jóga, vodní hry, 
táborové stavby, tetování hennou, rukodělky a další. Zkoušky bohů 
zase obsahovaly např. malování přírodními barvami, vázané stavby, 
rozdělávání ohně apod. Odpolední program představoval další etapy 
celotáborové hry. V první dnešní etapě jsme museli zapojit svou fantazii 
a postavit co nejhezčí oltář s pomocí přírodních materiálů. Další etapa 
nás zavedla do Aristotelovy zahrady. Měli jsme za úkol vyběhnout 
na louku plnou věcí, které na ni nepatří (např. sáček, hřeben, páska, 
ramínko), a v intervalu 1 minuty nějakou věc najít a běžet zpátky za 
týmem. Každý táborový den pak byl zakončen večerním zamyšlením 
se s našimi družinovými vedoucími.
Třetí táborový den si pro nás roveři a rangers přichystali „Herkulovu 
výzvu“ – nejkrutopřísnější zkoušku, jakou jsme na táboře mohli splnit. 
Celá výzva spočívala v tom - za co nejkratší dobu se dostat do cíle. 
Po cestě na nás ale číhaly různé překážky, např. jsme se museli brodit 
potokem a udělat v něm 5 kliků, plazit se bahnem, slanit strmý kopec, 
vyběhnout na Olymp atd. Pohledy na ostatní byly dost vtipné, zkuste si 
představit svého kamaráda celého od bahna - přesně tak jsme všichni 
vypadali. Po zaslouženém obědě a osobním volnu jsme se v dalších 
etapách CTH museli dostat přes trojského koně a unést Helenu nebo 
zachránit Afroditu ze spárů zlé Medúzy. 
I další dny nás v dopoledních programech očekávaly živly a zkoušky 
bohů. Odpoledne jsme zase postupně zažívali jednotlivé řecké báje 
a pověsti. Ať už to byl Minotaurus a jeho bludiště, Prométheus, kterému 
jsme museli pomoci co nejdéle udržet oheň, či noční stezka odvahy 
vedoucí až za Hádem do podsvětí. Pátý den nás čekala další vtipná 
etapa. Ocitli jsme se totiž v pověsti o Zlatém rounu. Naším úkolem 

bylo „propichovat kyklopské oči“ bez 
dorozumívání se jiným způsobem než 
použitím slov bu, ba, be, bo. Po dohrání 
hry potom nikdo nemluvil jinak než tak. 
A že to byla zábava! 😀
Šestý táborový den se nesl v  duchu 
Olympijských her. Během celého dne 
se jednotliví zástupci snažili urvat vítěz-
ství a s tím spojené body pro své město. 
Disciplíny byly například Rexei Xýlo - 
hod polenem, Tyfl í – navigace slepého, 
Monomachía - býčí zápasy, Lexi Páli - 
slovní souboj, Diáthlo - biatlon a další 
s originálními názvy.  

V úterý aneb 7. táborový den byl na programu výlet, tudíž budíček, 
rozcvička, nástup, kde jsme se dozvěděli potřebné informace, a mohlo 
se vyrazit. Naším cílem byl pramen Panny Marie ve Skále. V plánu 
bylo i koupání v Odře. V ní však bylo tak málo vody, že bylo možné 
si maximálně zchladit nohy. Při návratu do tábora se všichni starší 
skauti a skautky odpojili. Jako bonus pro nás bylo připraveno přespání 
v přírodě. Bohužel nám počasí vůbec nepřálo. Poté, co jsme dorazili 
na místo, prozkoumali Odru a našli spoustu „raků“, rozdělali oheň 
a mohli si začít opékat párky na večeři, začalo pršet. Původně jsme si 
řekli, že to přečkáme, ale jelikož začalo pršet ještě víc, museli jsme si 
všechno sbalit a vydat se zklamaní do tábora. 
8. den nás naši vedoucí potěšili. Dopoledne totiž patřilo naší oblíbené 
hře Pašeráci, kterou jsme už skoro 5 let nehráli. Jedná se o hru, kdy pře-
bíháš z jednoho stanoviště na druhé, nakupuješ věci a co nejvýhodněji 
se je snažíš prodat. Odpoledne k nám pak zavítala návštěva v podobě 
skauta Mexičana, jež nám ukázal, jakým způsobem si můžeme vyrobit 
náramek z kůže či kožený pytlíček. Jakmile jsme se rozloučili s Mexi-
čanem, už byla na programu další etapa zaměřená na dobrodružství 
slavného Odyssea. 
Tábor se pomalu ale jistě blížil ke konci, a tak jsme se museli vrhnout 
na dostavění našich měst. Pro vysvětlení: každý den v noci nám bohové 
dali plánek určité stavby, kterou jsme museli do konce tábora postavit 
z přírodních materiálů. Jakmile byla naše města postavena, čekala nás 
poslední etapa CTH - Cesta na Olymp. Po vybrané trase (asi 1 km) na 
nás čekali bohové s různými úkoly. Pokud jsme úkol splnili, mohli jsme 
pokračovat v cestě dál, pokud ne, museli jsme se vrátit na předchozí 
stanoviště. Cesta na Olymp byla opravdu velmi náročná. Někteří z nás 
občas došli skoro až na Olymp a následně se kvůli tomu, že nesplnili 
úkoly, museli vrátit téměř až na začátek. Večer nás všechny čekal 
slavnostní rituál u ohně s proslovem boha Dia. Společně s ostatními 
bohy nás uvedl do života bohů a polobohů, jimiž jsme se za své veliké 
úsilí stali.
Den desátý, tudíž předposlední a také den oslav a závěrečného ohně. To 
znamenalo sbírání šaší na oheň, smůly na pochodně, stavění pagody, 
ale také přípravu jídel na závěrečnou božskou hostinu. Každý tým však 
musel na hostinu donést svou vlastní ambrózii. Po dokončení všech 
příprav jsme se mohli na samotnou hostinu vrhnout. Ještě předtím 
vedoucí vyhlásili vítězný tým a toho nejlepšího poloboha v osobním 
bodování. Tento rok se jím stala Mája a v CTH zvítězila Sparta. Slav-
nostní oheň jsme zahájili kánonem „Červená se line záře“. Letos byl 
ohnivcem Masák a oheň zapaloval Dan, Vašek, Natka a Lída. Někteří 
z nás si splnili skautský, světluškovský nebo vlčácký slib.
Poslední den, den odjezdový, což znamenalo balení stanů, uklízení 
tábora a to nejhorší – loučení. Poté, co jsme sbalili i poslední stan, se 
mohlo jet domů. Všichni se už teď nemůžeme dočkat dalších letních 
prázdnin a s nimi i dalšího skautského tábora. Tak tedy, nazdar příští 
rok!

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Natka Trýbová, členka Junáka Příbor

JAK JSME SE STALI POLOBOHY ANEB JUNÁCKÝ TÁBOR 2018
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Zatímco v jiných organizacích znamenají 
prázdniny omezený program, v Domově pro se-
niory to stále „žije“ a uživatelé mají program, co 
do počtu zajímavých akcí, velice pestrý. Důkazem 
toho byla i akce, která se konala ve čtvrtek 19. čer-
vence 2018 v dopoledních hodinách ve spole-
čenské místnosti Domova. Tento den totiž patřil 
exotickým zvířatům, která zde přinesla p. Dagmar 
Kičurová, vedoucí kroužku chovatelů ve volnoča-
sovém středisku LUNA Příbor. Jednalo se o zvířa-
ta z řad papoušků, hlodavců, plazů a savců, tedy 
druhů, se kterými se uživatelé v běžném životě 
nesetkávali. O každém zvířeti jsme se dozvěděli podrobné informace, 
například o místě jeho původu, čím se běžně živí, kolika let se dožívá 
a mnoho dalších zvláštností a zajímavostí, ale co bylo nejdůležitější, 

uživatelé byli se zvířaty v těsném kontaktu. Mohli si tak 
potěžkat a pohladit například ježka bělobřichého, va-
koveverku nebo činčilu jihoamerickou a prohlédnout 
si krásné papoušky Rozelu Pennantovou, či Barnarda 
límcového. Vrcholem dopoledne však byla ukázka 
plazů a po překonání prvotních obav si tak mohli se-
nioři pohladit například užovku červenou a zjistit, že 
slizkost hadů je jen pověrou, želvu roubenou nebo 
leguána zeleného – Valentýna, kterého chová p. Kiču-
rová s manželem doma na zahradě. Ti nejodvážnější 
se pak nechali se zvířaty vyfotografovat. Celá akce se 
nesla ve velmi pohodové atmosféře, věříme, že takto 

strávené dopoledne se všem líbilo a mnohokrát děkujeme p. Dagmar 
Kičurové, že si udělala ve svém volnu čas a zpříjemnila nám letní den 
touto zajímavou akcí.

Když nám nastane konec července, tak to pro hájovské hasiče 
znamená uspořádat další kulturní akci v našem bohatém a náročném 
celoročním programu. Tou tradiční akcí je hasičský letní večer. Jsme 
jedinou organizací, která si zachovala tuto tradici. V onu sobotu 28. čer-
vence jsme dopoledne začali chystat areál pod hasičárnou. Vytáhnout 
a osadit lavičky, vše zamést, nachystat prodejní stánek, připravovat jídlo 
a další nutné věci. Rychle domů na oběd, sbalit věci a odjezd směr Vyšní 
Lhoty na další soutěž v rámci Beskydské ligy - O putovní pohár hory 
Prašivé. A dařilo se nám tam. Vyhráli jsme v kategorii 35+ a dostali 
obrovský putovní pohár. Do něj budou napsána jména vítězného týmu. 
V hodnocení proudařů jsme měli nejrychlejší sestřik. Radim Drozd za 
to získal na památku malý pohár. Další družstvo v kategorii 35+ získalo 
3. místo.  Ženy získaly 4. místo a muži 3. místo. Rychlý návrat domů, 
postavit stan pro hudbu, nachystat gril, narazit pivo, připravit místo 
na vstupné a další potřebné organizační kroky.
Zanedlouho přijela kopřivnická skupina KIWI, která začala chystat 
aparaturu a musela vše potřebné sladit. Jak už to dnes bývá, tak vět-
šina lidí začíná chodit až později. Podstatné je, že nakonec se pobavit 
přišli. Počasí bylo večer velice teplé. Chlapi měli připravené chutné 
špízy a klobásy. K tomu pivo, kofolu a něco na zahřátí. Postupně se 

začal naplňovat i taneční parket. Všude to žilo a to bylo dobře. Velká 
tradiční podpora byla od místních občanů, za což jim děkujeme. 
Děláme to především pro ně. Samozřejmě to doplnili i lidé z okolí. 
Lídr kapely pan Kunčar dobře ví, že je třeba v průběhu akce zahrát 
písničku Co jste hasiči, co jste dělali, aby se zkrátka řádně vědělo, kdo 
že tuto letní akci pořádá.
Jakmile byla přestávka, tak nám tam také trochu zněla hudba ze sálu 
místního pohostinství,  kde probíhala oslava. Zkrátka ve středu obce 
bylo veselo. Někteří by tančili a bavili se až do rána, ale to samozřejmě 
nejde. Každá akce má svá pravidla, která se musí ctít. K hasičům patří 
voda a ta nás stejně jako na Floriánkovém posezení minula i tentokrát, 
i když ji čím dál více potřebujeme.
Ke konci akce jsme my, pořadatelé, provedli částečný úklid, který jsme 
dokončili během nedělního dopoledne. 
A opět se budeme věnovat celoroční práci s mládeží, trénování na 
soutěže a dalším aktivitám. Další velkou akcí, která bude druhý víkend 
v září probíhat, je tradiční noční soutěž. Tímto vás všechny na ni 
zveme a doufáme, že nás budete dobře povzbuzovat. 
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat městu Příboru za podporu ve 
formě grantu na tuto akci.

Po soutěžích, které letos mladí, starší hasiči a dorostenci SH ČMS 
Sboru dobrovolných hasičů Hájov měli za sebou, jsme za odměnu 
odjeli na již tradiční třídenní soustředění za účelem přípravy na 
plánované akce „Floriánek CUP“, tj. celoroční liga mladých hasičů 
okresu Nový Jičín, a soutěže „O pohár starosty KSH MSK“ (Krajské 
sdružení hasičů Moravskoslezského kraje) v roce 2018-2019. Odjeli 
jsme tentokrát na Turistickou základnu TOM Kamenka, nacházející 
se na samém okraji vísky Kamenka (mezi Vítkovem a Odrami). I když 
zorganizování a plánování probíhalo se značným předstihem, vše 
naplno začalo ve čtvrtek 21. června srazem před hasičskou zbrojnicí 
místní části Hájov. Naložily se batohy do aut, zkontroloval se seznam 
a provedl se nástup účastníků. Hlavní vedoucí mladých hasičů Martin 
Kabát rozdělil účastníky na dvě skupiny. Zdatnější se vydali zdolat 
trasu z místní části Hájov do vesnice Kamenka na kolech a ti méně 
zdatní vlakem a zakončenou pěknou procházkou.    
V rámci tematického soustředění jsme uskutečnili výlet na poutní 
místo Panny Marie ve Skále v lokalitě Spálov nedaleko Klokočůvku 
v údolí řeky Odry, ke kterému  se vztahuje řada legend a pověstí. 
S radostí jsme využili možnost venkovního a vnitřního zázemí areálu 
Turistické základny TOM Kamenka ke zdokonalování naplánovaných 
aktivit a soutěží s hasičským a sportovním zaměřením.  Návrat domů 
do místní části města Příbor Hájov byl opět na kolech a vlakem, který 
se zvládl bez obtíží. 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov tímto děkuje městu Pří-
boru, Ministerstvu školství, mládeže a  tělovýchovy ČR a Morav-
skoslezskému kraji za finanční výpomoc formou grantu. Děkujeme 
i vedení ZŠ Npor. Loma Příbor, rodičům a známým. Dále děkujeme 
vedoucím za jejich ochotu a práci. Užili jsme si spoustu krásných 
chvil, na které jen tak nezapomene. Mladí hasiči se už těší na příští 
rok, určitě zase vyrazíme na nějaké zajímavé místo.

Martin Poruba, Domov Příbor

Dalibor Matula, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

Martin Maléř, člen výboru SDH Hájov

EXOTICKÁ FAUNA V DOMOVĚ PŘÍBOR

LETNÍ HASIČSKÝ VEČER NA HÁJOVĚ

VÍKENDOVÝ POBYT PRO MLADÉ HASIČE Z HÁJOVA
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Cyklisté se na své vyjížďky v rámci naší sokolské akce Sokolšlap začali 
scházet v sobotu 23. června již před devátou hodinou ranní. Do 11. hodiny 
se jich sjel rekordní počet 85. Což je o 25 cyklistů více než v loňském roce. 
Zde skutečně platí pravidlo vytrvat a účast se bude zvyšovat. Na prvním 
ročníku před 5 lety jsme začínali se čtyřiceti dvěma cyklisty. Těší nás, že 
ve velkém počtu rodiče vyrazili i se svými ratolestmi, z nichž nejmladší 
měli 4,5 a 11 měsíců. Naopak nejstarším účastníkům bylo 71 a 72 let. 
Nejvzdálenější byli žena a muž z Ostravy. Naši cykloturistickou akci or-
ganizujeme pro občany města Příbora a jeho okolí, což  potvrzuje účast 
63 cyklistů z Příbora a 15 z Kopřivnice. To, že účastníci za startovné 
40 Kč obdrželi dárek a poukázku na občerstvení v hodnotě 20 Kč, navíc 
byli zařazeni do slosování, si můžeme dovolit jen díky grantu města Pří-
bora, za což děkujeme. Po příjezdu se účastníci i příchozí mohli v našem 
areálu občerstvit tekutinami všeho druhu, posilnit gulášem, grilovaným 

masem, vegetariánským borščem a dalšími laskominami. Ke zlepšení 
nálady hrála hudba Fleky. 
V 15 hodin týž den starosta Tělocvičné jednoty Sokol Příbor Mgr. Vlasti-
mil Sedláček slavnostně zahájil oslavy. V projevu zavzpomínal na historii 
československého a příborského Sokola a pozval přítomné na ukázky práce 
s dětmi, na ukázky oddílů parkouru a stolního tenisu i na atrakce pro děti 
i dospělé, které byly v rámci oslav připraveny, jako například workshop des-
kových her, střílení z luku, skákací hrad a další. Celým programem nás pěk-
ným slovem a svým šarmem provázela jednatelka TJ Sokol Mgr. Olga Ga-
liová. Škoda jen, že po vystoupeních skupin Líbací robot, Zdendalele a ta-
neční skupiny THARA D.C. se na zábavu při hudbě KIWI značně zhoršilo 
počasí. 
Závěrem se sluší poděkovat hlavním sponzorům akce - městu Příboru 
a Alliance Laundry CE, s. r. o., Příbor. 

Za TJ Sokol Příbor Karel Erle

OSLAVY 125 LET ZALOŽENÍ SOKOLA
A 5. ROČNÍK SOKOLŠLAPU PROBĚHLY ÚSPĚŠNĚ

Hry, taneční lekce, výlet na zámek Kunín, 
hledání pokladu, to vše a mnohem více měly 
možnost zažít děti z Příbora a blízkého oko-
lí. Od 16. do 20. července se 25 dětí scházelo 
v Kulturním domě v Příboře, vždy od 9:00 do 
18:00, a čekal je nabitý program pod záštitou 
trenérů z taneční skupiny LDance a tanečního 
studia HMdance. 
Děti si během týdne zkusily break dance s Pav-
lem Šafránkem, tanec salsa s Janem Tyllichem, house dance s Dagmar Lein-
veberovou, naučily se tři choreografi e pod vedením juniorských tanečnic 
z TS LDance a navštívila je také fyzioterapeutka Mgr. Lenka Komínková, 
se kterou si pořádně protáhly tělíčka. 
Děti byly na začátku týdne rozděleny do čtyř týmů a společně zdolávaly 
úkoly, které pro ně vedoucí připravili. Bojovaly v bitvě korábů, které si samy 
vytvořily, sáhly si na samé dno ve faktoru strachu, své fyzické síly a zdatnost 
porovnaly v zálesácké olympiádě a pomocí indicií našly v závěru týdne 
poklad plný sladkých dobrot. Vytvořily si taneční pohádku, vlastní taneční 
choreografi i, vlajku i pokřik. O titul nejlepšího oddílu se popraly týmy: 

Bílí tygři, Mušlorožci, Borůvky a Super holky. 
Ve středu táborníky čekal celodenní výlet na 
zámek Kunín, ovšem počasí nebylo příznivé, 
a tak se po prohlídce zámku a dobrém obědě 
vrátili do Příbora. Po návratu týmy odpovídaly 
na otázky z kvízu, které si vedoucí během výletu 
pro děti připravili, a mohly tak získat cenné 
body do celkového táborového hodnocení. 
Středeční odpoledne nakonec všichni završili 

promítaným fi lmem Mimi šéf. V pátek proběhlo vyhodnocení v městském 
parku. Na 4. místě se umístil tým Super holky, na 3. místě Borůvky, na 
2. místě Bílí tygři a vítězi letošního prvního ročníku LDance City Campu 
se stali Mušlorožci. 

Všechny děti obdržely od LDance týmu diplomy se společnou fotkou. 
A my doufáme, že si našly i nová přátelství a budou na náš tábor rády vzpo-
mínat. Těšíme se opět za rok v Kulturním domě v Příboře na příměstském 
tanečním táboře či na trénincích v naší taneční skupině LDance. Jste všichni 
srdečně zváni na nábor, který se bude konat 4. 9. v zahradách piaristického 
kláštera.

Dagmar Leinveberová, Jan Tyllich

LDANCE CITY CAMP - PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR

Kinematograf bratří Čadíků je společností s pětadvacetiletou historií, 
která má vybudovanou pozici oblíbeného a široce vyhledávaného kultur-
ně-fi lmového charitativního projektu. Hlavní náplní činnosti společnosti 
je projekt Filmové léto, v  jehož rámci se v  letních měsících rozjíždějí 
do desítek měst v České i Slovenské republice projekční vozy vybavené 
projektory, které zde po několik dnů promítají především české fi lmy. 
Město Příbor se opět do tohoto Filmového léta ve dnech 31. 7. - 3. 8. za-
pojilo. Náklady na akci činily 45.000 Kč, ale vzhledem k tomu, že v Příboře 
není kino, tak jsme tyto prostředky rádi na zpestření prázdninového léta 

vynaložili. Zvolili jsme opět lokalitu městského parku, kde jsou k dispozici 
vzestupné lavičky jako v kině.
Vstupné je vždy dobrovolné a je věnováno na dobročinné účely. Mezi dosud 
obdarované nadace patří Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, 
Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Života a Konto Bariéry. V le-
tošním roce byla vybrána v Příboře velmi krásná suma 24.159 Kč, což je 
druhá nejvyšší vybraná částka během posledních 10 let promítání v Příboře.
Děkujeme všem za darované prostředky a příští rok zase na viděnou 
v letním kině .

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

KULTURNÍ ŽIVOT
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Město Příbor a  městské koupaliště, provozovatel firma 
RICCO, uspořádali letos 29. července již V. ročník Příborské 
lávky. Letošní téma znělo Nová doba…  
Akci zahájila jedinečná show pro děti, a to transformerská show. 
Transformeři vysocí 2,5 metru vkráčeli na koupaliště za burá-
civé atmosféry – tančili, stříleli z děla. Pro děti byly připraveny 
soutěžní úkoly.

Další program se nesl ve znamení scének a soutěžních úkolů z filmu 
Dědictví aneb …. Svou zručnost mohli návštěvníci opět předvést při 
přejezdu úzké lávky přes bazén na kole, koloběžce či tragaču. Ne-
chyběl Bohuš, právník, ani Irenka … Celou akci moderoval výtečný 
Vítek Goršanov. I když bylo úmorné vedro, všichni se bavili a o to 
šlo především. Děkujeme provozovateli městského koupaliště za 
příjemně strávený den na koupališti, den se zábavným programem.

NOVÁ DOBA, HOST VYHAZUJE ČÍŠNÍKA …
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Foto: Stanislava Slováková

STŘEDA 5. září
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ Jana Russnáka – 
Z PRVNÍ ŘADY, nejen sportovní fotografie. Vernisáž se usku-
teční v 17.00 h v Galerii radnice v 1. patře Městského úřadu 
Příbor. Výstava potrvá do 6. listopadu 2018.

SOBOTA 8. září a NEDĚLE 9. září
TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ
V rámci příborské pouti jsme pro Vás v neděli 9. září od 16.00 h 
v  městském parku připravili pouťový koncert Rock&Roll 
Band Marcela Woodmana. Tato skupina návštěvníky svých 
koncertů baví poctivým rokenrolem. Největší hity 50. až 70. let 
opatřili vlastními českými (sem tam i ostravskými) texty. Vstup 
na koncert je zdarma.
Podrobný program obou dnů tradiční příborské pouti nalez-
nete na plakátu na s. 28.

PÁTEK 14. ZÁŘÍ AŽ NEDĚLE 16. ZÁŘÍ
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
– EUROPEAN HERITAGE DAYS
V uvedených dnech si budeme připomínat 100. výročí zalo-
žení republiky s bohatým kulturním programem na různých 
místech města. Věříme, že si každý vybere něco zajímavého 
a akce se zúčastní.
V PÁTEK 14. ZÁŘÍ od 18.00 h Vás zveme do Kulturního domu 
Příbor na koncert ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU. Zazní 
swingová hudba v podání Václava Marka a jeho Blue Star, a to 
vše jako vzpomínka ke 100. výročí narození skladatele Václava 
Pokorného. Vstup na koncert je zdarma.
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ bude v 10.00 h v městském parku ZA-
SAZENA LÍPA v rámci projektu Strom svobody. 
V 11.00 h na starém hřbitově dojde k ODHALENÍ PAMĚTNÍ 
DESKY akademického sochaře Františka Juraně. Odpoledne 
v 15.00 h budou v piaristickém klášteře předána OCENĚNÍ 
MĚSTA a od 16.00 h zazní v piaristické zahradě tóny swingu 
v podání LAM TRIA s ukázkou tance. 
V  17.30 h můžete v  piaristickém klášteře zhlédnout FILM 
28. ŘÍJEN 1918 NA MORAVĚ s možností následné diskuze 
s  historikem o  těchto událostech. Sobotní večer zakončíme 
TANEČNÍ ZÁBAVOU v městském parku. Od 20.00 h budou 

po celý večer k tanci i poslechu hrát Rockoví Lišáci. Vstup na 
akci je zdarma.
V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ program celého dne zahájí v 8.00 h PŘÍ-
BORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO s poetickým komponovaným pořa-
dem o kontrabasu s Marianem Šidlo Friedlem v Muzeu Novojičín-
ska, p. o., Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor. PŘÍBORSKÉ 
PAMÁTKY budou bezplatně otevřeny od 9.00 do 17.00 h (farní 
kostel Narození Panny Marie zpřístupněn až od 10.30 h, kostel 
sv. Valentina bude z  technických důvodů uzavřen). Můžete se 
zúčastnit PROCHÁZEK S POVĚSTMI MĚSTA v podání kro-
nikářky města paní Ireny Nedomové, a to v 10.00 nebo ve 13.00 
h, sraz účastníků je u kostela sv. Valentina. Pro nejen děti, ale 
i hravé dospělé bude od 14.00 h na náměstí stánek Skryté příběhy 
se startem HRY FREUDŮV ZLÝ SEN. 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ a  následný doprovodný program 
v duchu 1. republiky bude probíhat od 14.00 do 18.00 h na ná-
městí. Na této akci mohou děti v neděli získat připínáček v rámci 
soutěže PLACKOVÁNÍ. Podrobný nedělní program bude zve-
řejněný těsně před samotnou akcí.
Hra Freudův zlý sen - v pátrací venkovní hře Skryté příběhy 
vás přeneseme strojem času do roku 1918, abyste pozměnili běh 
dějin tím, že zachráníte známého lékaře příborského rodáka 
Sigmunda Freuda před zesměšněním. Odehrává se v prostoru 
města a  potřebujete k  ní jen pohodlné boty a  chytrý telefon 
s aplikací Skryté příběhy, kterou si stáhnete zdarma (Google Play 
či iTunes https://itunes.apple.com/app/id1125920358). V týmu 
stačí mít jeden chytrý telefon s dostatečně nabitou baterií. Ideální 
je, když si ještě před startem hry stáhnete balíček dat zahrnující 
instrukce (audio) a off-line mapu města k trase Freudův zlý sen. 
Další instrukce dostanete přímo na startu hry na náměstí. Pak 
už zbývá jen vyrazit za zábavou a poznáním do města. V neděli 
16. 9. bude trasa doplněna o speciální úkoly.
SOBOTA 22. ZÁŘÍ
DEN BEZ AUT, i letos se město Příbor připojí k mezinárodní 
kampani k eliminaci automobilové dopravy ve městech. Můžete 
se těšit na drakiádu, projet se koňským povozem atp. Začátek 
akce je ve 13.30 h v Příboře na letišti pro modely letadel (kopec 
u sv. Jana) a dále bude pokračovat na Ranči u Michálků. V případě 
velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.

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

PŘIPRAVUJEME:
  1. 10. Seniorské odpoledne
  3. 10. Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami S. Klímové
  6. 10. Koncert Baroque Trio
  8. 10. Bazar oblečení
12. 10. Koncert Michala Pavlíčka
20. 10. Farmářské trhy
23. 10. Sborovna – divadelní představení
26. 10. 100. výročí vzniku samostatné ČSR, vzpomínka
26. 10. Koncert Julie Svěcené a Václava Máchy
31. 10. Zavírání zahrady 

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

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Přednáška spisovatelky a lektorky Dany Šimkové 
v Městské knihovně Příbor 

25. září v 17 hodin 
 

 

 

Pojďme si povídat o tom, jak se postupně 
utvářely naše dějiny, aby daly podnět ke vzniku 
Republiky, jak obtížná byla situace našeho národa 
v 19. století a kde se v nás vzala ta touha po 
samostatnosti? Proč to nešlo celá staletí a v roce 
1918 se to konečně podařilo? Co všechno museli 
naši předci udělat, aby naše země dostala své 
místo na mapě Evropy? Založení Republiky není 
jen 28. říjen 1918, ale celé století práce 
a odhodlání.  
 

 

 

ZALOŽENÍ REPUBLIKY 
 

 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Sobota 1. září od 8:00 h 
CYKLO VÝLET 
Nenáročná trasa 35 km, vhodná i pro 
elektrokola, náročnější 50 km pro zdatnější 
cyklisty. Sraz v 8:00 hod u Sokolovny. 

Klub českých turistů Příbor,  737 375 203 
Středa 5. září od 17:00 h 
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ JANA RUSSNÁKA  
Vernisáž s názvem „Z první řady“ se koná 
v Galerii na radnici na nám. S. Freuda 19. 
Výstava potrvá do úterý 6. listopadu. 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Středa 5. září od 15:30 h 
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO 
OBVODU ORP KOPŘIVNICE 
Prezentace návrhu územní studie krajiny 
správního obvodu ORP Kopřivnice se koná ve 
velkém salónku Kulturního domu v Příboře. 

  Město Příbor a město Kopřivnice 
Sobota 8. září od 20:00 h 
PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA 
K poslechu a tanci zahraje skupina Dazzer. 
Zábava se koná v městském parku.  

Penzion Jaal a město Příbor 
Neděle 9. září od 9:00 h do 16:00 h 
MARIÁNSKÁ POUŤ: DÍLNA TRADIČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
Praktické ukázky vybrané tradiční rukodělné 
výroby spojené s možností vyzkoušení. 
U příležitosti příborské Mariánské pouti muzeum 
otevřeno mimo běžnou otevírací dobu od 9.00 do 
16.00 hod.          Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
Neděle 9. září od 10:30 h 
POUŤOVÝ SWINGOVÝ KONCERT 
ORCHESTRU BEDŘICHA PUKOVCE 
Jako host vystoupí Vladimír Lichnovský alias 
Elvis Presley. Koncert se koná se v městském 
parku.   Sdružení hudebníků Příbor 
Neděle 9. září od 16:00 h 
POUŤOVÝ KONCERT – ROCK&ROLL BAND 
MARCELA WOODMANA 
Koncert se koná v městském parku.  Město Příbor 
Pondělí 10. září od 11:00 h  
TRADIČNÍ KRMÁŠ 
Hostinec U Čechů Vás zve na tradiční krmáš. 

     Hostinec u Čechů

 
Pondělí 10. září od 12:00 h  
KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ 
Krmáš se koná na hřišti v Klokočově, ulice 
Osvobození. Hudba k tanci a poslechu zajištěna.
            Klokočov, o. s. 
Úterý 11. září od 17:00 h  
INSPIRACE PĚTI JAZYKY LÁSKY, přednáška 
Stanislavy Podžorné v městské knihovně. 

Městská knihovna Příbor 
Pátek 14. září od 18:00 h 
ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU  
Koncert ke 100. výročí narození Václava 
Pokorného. Koncert se koná v Kulturním domě 
Příbor.        

Město Příbor 
Sobota 15. září od 6:30 h 
JANÁČKOVY CHODNÍČKY 
Pochod okolím Příbora a Hukvald, start na 
nádraží ČD od 6:30 do 9:00 hod. 
 Klub českých turistů Příbor, 737 375 203 
Sobota 15. září a neděle 16. září  
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD): 
OSLAVY KE 100. VÝROČÍ VZNIKU 
REPUBLIKY Podrobný program str. 36. 

Město Příbor 
Sobota 15. září od 20:00 h 
TANEČNÍ ZÁBAVA A ROCKOVÍ LIŠÁCI 
Akce k EHD se koná v městském parku Příbor. 

  Město Příbor 
Neděle 16. září od 8:00 h 
OSMÉ PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO 
V rámci EHD - poetický komponovaný pořad        
o kontrabasu s Marianem Šidlo Friedlem, 
špičkovým muzikantem a producentem. 

Město Příbor a Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
Neděle 16. září od 9:00 h do 17:00 h  
DÍLNA TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné 
výroby s možností vyzkoušení. Vstup do muzea 
bude v rámci EHD po celý den od 8 h – 17 h 
zdarma.  Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Neděle 16. září od 15:00 h 
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
15. ročník festivalu, koncert se koná v kostele 
sv. Valentina.            Město Příbor  
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Úterý 18. září od 15:00 h 
ODPOLEDNE S PASTELKOU 
Tvůrčí dílna pro děti a rodiče - výroba postaviček 
z kukuřice. 

Městská knihovna Příbor 
Sobota 22. září od 13:30 
DEN BEZ AUT- pouštění draků, předvedení 
leteckých modelů za letu a další aktivity 
Akce se koná u příležitosti Evropského dne bez 
aut na příborském letišti pro modely letadel 
(kopec u sv. Jana) a na Ranči u Michálků.   
Město Příbor, Ranč u Michálků, LUNA Příbor, s. v. č., p. o. 
Pondělí 24. září – 3. 12. 2018 od 9:00 h 
MUZEJNÍ ŠKOLA PRO SENIORY VIII 
Cyklus 11 přednášek z oborů historie, 
archeologie, národopisu, biologie, ochrany 
kulturního, přírodního dědictví. Závazné 
přihlášky se v Muzeu Příbor přijímají v pondělí  
3. září 2018 od 8.00 do 11.00 hod. 

Město Příbor a Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
Úterý 25. září od 17:00 h 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY, přednáška 
lektorky a spisovatelky Dany Šimkové  
Přednáška se koná v městské knihovně. 

Městská knihovna Příbor 
Sobota 29. září od 10:00 
JAVORNICKÝ VÝŠLAP 
Zábavné soutěžení pro děti, dospělé i pejsky. 
Informace Vlad. Bilský na přiloženém tel. čísle. 
 Klub českých turistů Příbor, 737 375 203 
Neděle 30. září od 10:00 
SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ 
ZREKONSTRUOVANÝCH VARHAN 
Žehnání varhan proběhne při slavnostních mši 
svaté. Varhany požehná pomocný biskup Mons. 
Mgr. Martin David. 
  Římskokatolická farnost Příbor 
Pondělí 1. října od 15:00 do 19:00 
SENIORSKÉ ODPOLEDNE v Kulturním domě 
Příbor. K tanci a poslechu zazní písničky           
na přání. Předprodej vstupenek od 17. 9. v TIC 
Příbor i v pokladně Kulturního domu. 

Město Příbor    
Středa 3. října od 18:00 h 
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI 
SIMONY KLÍMOVÉ v Kulturním domě Příbor. 
Předprodej vstupenek již nyní v TIC Příbor.  

Město Příbor  
Pondělí 8. října od 14:00 do 19:00 h 
BAZAR v Kulturním domě Příbor. Nabízíme 
možnost vlastního prodeje oblečení a obuvi.  
Pro rezervaci prodejního stolu kontaktujte Ditu 
Kahánkovou, tel. č. 731 130 861, e-mail: 
kahankova@pribor-mesto.cz           

Město Příbor  
Probíhající výstava do 29. září 2018 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Probíhající výstava do 6. listopadu 2018 
Z PRVNÍ ŘADY, JAN RUSSNÁK - Galerie 
na radnici                Město Příbor a Fotoklub Příbor 

 
 
 

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

Římskokatolická farnost Příbor 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Středa:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
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. 
PŘEDVOLEBNÍ BESEDY V LTV PŘÍBOR - různá témata 
Informace k zářijovému vysílání a podrobnosti k besedám 
najdete na straně 15. e-mail: televize-pribor@seznam.cz   
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

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

Městská knihovna Příbor  556 725 037  
HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH 

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

Tenisový klub Příbor, z. s. 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

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

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

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

tereza.sattkova@seznam.cz,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 – 21:00 h  muži 
Út, pá: 15:00 – 21:00 h  ženy 
St, so: 15:00 – 21:00 h  společná 
Sauna otevřena od 17. září 2018.  739 805 227 

CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: od 19:00 do 20:00 h.  

http://taiji-pribor.webnode.cz 
POWERJÓGA 

Každé úterý v tělocvičně ZŠ Jičínské, Příbor 
Od 17:45 do 19:15 h. 
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz 

 
Info o akcích: www.pribor.eu, Změna programu vyhrazena! 
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Pondělí 8. října od 14:00 do 19:00 h 
BAZAR v Kulturním domě Příbor. Nabízíme 
možnost vlastního prodeje oblečení a obuvi.  
Pro rezervaci prodejního stolu kontaktujte Ditu 
Kahánkovou, tel. č. 731 130 861, e-mail: 
kahankova@pribor-mesto.cz           

Město Příbor  
Probíhající výstava do 29. září 2018 
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Probíhající výstava do 6. listopadu 2018 
Z PRVNÍ ŘADY, JAN RUSSNÁK - Galerie 
na radnici                Město Příbor a Fotoklub Příbor 

 
 
 

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

Římskokatolická farnost Příbor 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Středa:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
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. 
PŘEDVOLEBNÍ BESEDY V LTV PŘÍBOR - různá témata 
Informace k zářijovému vysílání a podrobnosti k besedám 
najdete na straně 15. e-mail: televize-pribor@seznam.cz   
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

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

Městská knihovna Příbor  556 725 037  
HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH 

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

Tenisový klub Příbor, z. s. 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 

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

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR 

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

tereza.sattkova@seznam.cz,  724 963 164 
SAUNA PŘÍBOR 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 – 21:00 h  muži 
Út, pá: 15:00 – 21:00 h  ženy 
St, so: 15:00 – 21:00 h  společná 
Sauna otevřena od 17. září 2018.  739 805 227 

CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: od 19:00 do 20:00 h.  

http://taiji-pribor.webnode.cz 
POWERJÓGA 

Každé úterý v tělocvičně ZŠ Jičínské, Příbor 
Od 17:45 do 19:15 h. 
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz 

 
Info o akcích: www.pribor.eu, Změna programu vyhrazena! 
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POZVÁNÍ NA KULTURU

MĚSTO KOPŘIVNICE

Zveme všechny zájemce z řad veřejnosti na prezentaci 
návrhu územní studie krajiny, která proběhne 

ve středu 5. září 2018 v 15:30 hodin
ve velkém salónku Kulturního domu v Příboře.

Vedoucí projektantka týmu zpracovatelů zde osobně představí
Územní studii krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice.

Jedná se o víceoborový dokument zabývající se krajinou jako celkem,
 jehož cílem je vytvořit podklad pro řešení koncepce

uspořádání krajiny a zejména stanovit cílovou vizi krajiny 
s ohledem na její uživatele a jejich potřeby.

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
správního obvodu ORP Kopřivnice
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SETKÁNÍ ABITURIENTŮ 
MASARYKOVA GYMNÁZIA 

V PŘÍBOŘE 
 

Vážení abiturienti, 
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech 
absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1968 
(včetně). 
Setkání se uskuteční v sobotu 8. 9. 2018 v aule Masarykova 
gymnázia v Příboře. 
 
PROGRAM SETKÁNÍ 
  8:00 - 10:00 posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy 

10:00 - 12:00 slavnostní zasedání v aule školy 
       - kulturní vystoupení žáků školy 
       - vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše, 
         informace o dění ve škole za uplynulý rok 
       - vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky 
       - vystoupení starosty města Ing. Bohuslava Majera, 
         informace o dění ve městě za uplynulý rok 
       - vystoupení hosta setkání Mgr. Alexandra Orošnjaka 
         na téma „Počátky příborského gymnázia“ 
 

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne 
společné fotografování. 

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání 

MUDr. Mořic Jurečka        Mgr. Pavel Kerekeš 
      zástupce abiturientů         ředitel školy 
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Sdružení Klokočovjanů zve všechny na pravý, nefalšovaný 

KLOKOČOVSKÝ
KRMÁŠ                 10. 9. 2018 

na hřišti v Klokočově u Příbora, ulice Osvobození. 
 

První porce kotlíkového guláše od 12.00 h.  

Vařená kolena, palačinky, párky v rohlíku, hranolky aj. 
Samozřejmě čepované pivo a jiné alko či nealko nápoje.  

Máme zastřešené zázemí a krytý pavilón,  

proto se akce koná i v případě nepříznivého počasí. 

 

Individuální zápolení v mini-fotbálku, tradiční 
přetahování lanem, skákací hrad pro děti zdarma. 

Hudba k tanci a poslechu zajištěna. 
 

Vstupné necháme tradičně na vašem rozhodnutí.  
Na vaši účast a hezké počasí  

se těší členové vašeho sdružení. 
 

WWW.KLOKOCOV.COM 

INSPIRACE PĚTI JAZYKY LÁSKY 
přednáška PhDr. Stanislavy Podžorné 
11. září v 17 hodin v Městské knihovně Příbor 

 

K tomu, aby se naše děti mohly rozvinout v zodpovědné  
a šťastné dospělé, potřebují cítit a vědět, že jsou milovány. 
 
 

 

 
 
 

Pojďme si společně uvědomit pět způsobů – pět jazyků lásky, 
kterými lásku druhým nejen projevujeme, ale taky potřebujeme 
od druhých dostávat. Každý máme svůj primární – nejdůležitější 
jazyk lásky a v rámci setkání si jej objevíme s cílem vědomě lásku 
přijímat a rozdávat samozřejmě nejen dětem. 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. 
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Příborská muzejní škola  
pro seniory VIII 

 
 

Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie, 
archeologie, národopisu, biologie a ochrany 

kulturního i přírodního dědictví bude probíhat  
v konferenčním sále piaristického kláštera každé 

pondělí od 24. září do 3. prosince 2018  
v době od 9.00 do 11.00 hod. 

 

Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak 
pracovníci Muzea Novojičínska, p. o.,  

tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit                
a specializovaných institucí. 

 

Závazné přihlášky (zápis) v příborském 
muzeu přijímáme  

v pondělí 3. září 2018 od 8.00 do 11.00 hod. 
 

Cena cyklu přednášek 400,- Kč 
 

Omezená kapacita: 60 osob 
 
 

Pořádají Muzeum Novojičínska, příspěvková 
organizace, a město Příbor. 
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P O Z V Á N K A 
 

Jóga v denním životě Kopřivnice Vás 

srdečně zve na kurz jógy    

P r o t i   b o l e s t e m   z a d, 

který se koná každý čtvrtek 

od 4. října 2018 do června 2019. 

 

Kde: Kulturní dům Příbor - tančírna 

Kdy:  Od 9.00 hod. - 10.30 hod. 

Cena: 1.400,- Kč 

 

Kontakt: Jayalaksmí Buchlovská 

                        (Lektor) 

Tel.: 776 877 170 
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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

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, DIDŽERIDU  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. 

 
 

Bližší informace: www.bavklubpribor.cz , tel.: 739080862 

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU  
Nabídka kroužků a kurzů na školní rok 2018-2019 
         Kroužek, klub                                                 Vedoucí ZK 

 1. KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ TORA J. Kellner 
2. RYBÁŘI I, II L. Lupík 
3. CHOVATELÉ D. Kičurová 
4. AIKIDÓ I, II R. Stopka 
5. CAPOEIRA I J. Beneš 
6. CAPOEIRA II G. Sýkorová 
7. STREET DANCE I pro mladší J. Šimečková 
8. STREET DANCE II pro starší J. Šimečková 
9. STEET DANCE III pro mládež J. Šimečková 
10. FLORBAL I, III P. Flögel 
11. FLORBAL II T. Kulatý 
12. MÍČOVÉ HRY J. Lupíková 
13. HOROLEZECKÝ L. Debefová 
14. DESKOVÉ HRY V. Kalmusová 
15. BASKETBALOVÝ KLUB I P. Bobko 
16. BASKETBALOVÝ KLUB II M. Sýkora 
17. KERAMIKA I K. Bukovjanová 
18. KERAMIKA II K. Fojtíková 
19. KERAMIKA III L. Polášková 
20. KREATIV K. Bukovjanová 
21. KORÁLKOVÁNÍ I, II,  V. Kalmusová 
22. BERUŠKY – tanečky pro nejmenší J. Konečná 
23. MODERNÍ KLASICKÝ TANEC pro děti J. Konečná 
24. MODERNÍ KLASICKÝ TANEC pro dospělé J. Konečná 
23. LATINSKOAMERICKÉ TANEČKY  L. Vališová 
25. LATINO DANCE L. Vališová 
26. MAŽORETKY I, II R. Fialová 
27. MODERN DANCE R. Fialová 
28. TRAMPOLÍNKY pro děti R. Fialová 
29. ZUMBIČKA  R. Fialová 
30. KYTAROVÉ UMĚNÍ J. Čtvrtek 
31. VÝTVARKA pro děti i dospělé K. Večeřová 
32. MLSNÁ VAŘEČKA L. Nenutilová 
33. RETRO  L. Nenutilová 
34. ANGLIČTINA I pro děti N. Viznarová 
35. ANGLIČTINA II, zač. a mírně pokročilí N. Viznarová 
36. ANGLIČTINA III, středně pokročilí  V. Jašková 
37. ANGLIČTINA IV, pokročilí V. Jašková 
38. ANGLIČTINA V, konverzace  
39. ANGLIČTINA, bussines  
40. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky a děti Z. Bučková 
41. ŠPANĚLŠTINA pro začátečníky  J. Konečná 
42. MATEŘSKÉ CENTRUM "ZVONEČEK" P. Kavanová  
 
Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte 
v náborových letácích nebo na plakátech.  
Přihlásit se můžete a informace získáte - telefon: 556 725 029,  
e-mail: luna@lunapribor.cz 

 

INZERCE

Papírnictví Bonifác 
 

-  školní potřeby 
-  kancelářské potřeby 
-  potřeby pro kreativní tvoření 
-  dekorace pro různé příležitosti 
-  tiskopisy 
-  kopírování formátů A3, A4 
   (možné i barevné kopie) 
-  a spousta jiných věcí.. 

Bonifáce Buzka 249, Příbor 

Otevřeno pondělí-pátek 

9:00-12:00  14:00-17:00

Nabízíme vše co v papírnictví má být!,
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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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