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Mimořádné číslo Měsíčníku vychází díky získání do-
tace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou 
město obdrželo v rámci umístění se na 1. místě v sou-
těži „Obec přátelská rodině“. Dotaci město získalo
i proto, že má zpracován již II. Plán rozvoje rodinné 
politiky města Příbora na období 2018 – 2020. Jsme 
si vědomi, že rodina je nejen základní a nejvýznam-
nější jednotkou naší společnosti, ale také našeho 
města. Úloha rodiny je nezastupitelná.

V rámci Plánu rodinné politiky máme stanoveny 
priority, které se budou pravidelně vyhodnocovat,
a zastupitelé by je měli i podporovat. Jednou z prv-
ních priorit je zvýšení pocitu bezpečí občanů a cílem 
tohoto opatření je snížit kriminogenní faktory na 
území města, působit na děti a mládež v oblasti bez-
pečného silničního provozu a v oblasti prevence kri-
minality. Spokojeností rodin se zabývá i Strategický 
plán rozvoje města, jehož hlavní vizí je klidné a živé 
město. Klidné město znamená jistotu, bezpečnost
a důvěru. Další prioritou je podpora Mateřského 
centra Zvoneček, které funguje v městské organizaci 
LUNA Příbor, středisku volnočasových aktivit, a ve 
kterém se scházejí maminky na mateřské dovolené. 
Cílem tohoto opatření je podpora a rozšíření aktivit 
pro rodiny s dětmi, aby se zde vytvořilo příznivé pro-
středí rodinám. Třetí prioritou je podpora a vytvoře-
ní vhodného prostředí příznivého rodině, jehož cílem 
by mělo být zkvalitnit a rozšířit nabídky možnosti 
aktivního odpočinku a aktivit pro obyvatele. Čtvr-
tou prioritou je podpora mezigeneračního soužití
a soudržnost rodin. Cílem opatření je aktivně zapojit 
rodiny do akcí pořádaných ve městě a také podpora 
jejich aktivního setkávání a navazování a utužování 
sociálních vazeb. Poslední prioritou je podpora ko-
munikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky. 
Jejím cílem je posílení vzájemné komunikace mezi ve-

řejností a aktéry rodinné politiky za účelem realiza-
ce efektivní politiky a zvýšení informovanosti rodin
o rodinných aktivitách, akcích pořádaných pro rodi-
ny s dětmi a rodiny se specifi ckými potřebami.

Mimořádné vydání Měsíčníku města Příbora, které 
držíte v rukou, přináší jak obecné informace týkající 
se rodičovství, školství, životního prostředí, tak i část 
věnovanou prorodinným spolkům a organizacím 
působícím ve městě, které projevily zájem o prezen-
taci své činnosti. V poslední části můžete kromě jiné-
ho nalézt vědomostní soutěž o ceny, která prozkouší 
Vaše znalosti o Příboře.

Vážení spoluobčané, věříme, že se Vám toto mimo-
řádné číslo bude líbit a poskytne Vám dostatek infor-
mací o prorodinných aktivitách, které jsou ve městě 
uplatňovány a na které má město vliv.

Ing. Bohuslav Majer a Ing. Dana Forišková, Ph.D., 
představitelé města Příbora ve volebním období 
2014 - 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení občané města,
dostává se Vám do rukou mimořádné číslo Měsíčníku našeho města, ve kterém Vám chceme blíže představit 
prorodinné aktivity, síť mateřských škol, základních škol a jedné střední školy, ZUŠ, které působí v našem 
městě, a také organizace a spolky, které nabízejí své služby v rámci volnočasových aktivit a pořádají akce pro 
rodiny. Vzhledem k tomu, že město se významnou měrou podílí i na zlepšování životního prostředí v našem 
městě, což souvisí i se zdravým vývojem dětí, bude v tomto čísle Měsíčníku věnována pozornost i otázkám 
životního prostředí.
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Uzavřít manželství na území České republiky lze formou 
občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká 
na základě svobodného a úplného souhlasného projevu 
vůle muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé ži-
votní společenství. Občanský zákoník vyžaduje, abyste své 
prohlášení o uzavření manželství učinili před městským 
úřadem veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti 
dvou svědků. Církevní sňatek můžete uzavřít po předlože-
ní osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od 
jehož vydání neuplynulo více než 6 měsíců, o tom, že jste 
splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platné-
ho manželství. Uzavřít manželství mohou podle právního 
řádu ČR občané, kteří dosáhli 18 let. Nezletilí snoubenci 
musí požádat o povolení sňatku u příslušného městského 
nebo okresního soudu. K dotazníku o uzavření manželství 
předložíte oba občanské průkazy a oba rodné listy. Rozve-
dení pak soudní rozhodnutí o rozvodu manželství opatřené 
doložkou o nabytí právní moci, vdovec/vdova – úmrtní list 
manžela/manželky, nezletilí – rozsudek soudu o povolení 
uzavřít manželství.
Pokud snoubenci již spolu mají dítě před uzavřením man-
želství, přiloží k dotazníku také rodný list tohoto dítěte.
V případě uzavření manželství církevní formou si snou-

benci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro 
uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení 
nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvěd-
čení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude 
sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady 
stejné jako při uzavření manželství.
Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin 
i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními. To 
znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány přísluš-
ného státu a jsou superlegalizovány českým zastupitelským 
úřadem, popř. Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto 
ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán orgá-
nem státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci 
ve věcech občanských a rodinných. Cizozemské matriční 
doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úřed-
ně přeloženy do českého jazyka. Snoubenci předloží do-
klady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být 
manželství uzavřeno. 
Pokud některý ze snoubenců změní trvalé bydliště mezi do-
bou podání dotazníku o uzavření manželství a datem sňat-
ku, je povinen tuto změnu ohlásit matrice. Jinak by nemuse-
lo dojít k uzavření manželství.

V případě uzavření manželství s cizincem předložte:

       Rodný list           Doklad o státním občanství              Potvrzení o bydlišti a rodinném stavu              Doklad totožnosti (ces-
tovní pas, průkaz k povolení pobytu pro cizince)           Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, nebo doklad 
vydaný příslušným orgánem domovského státu cizince o tom, že podle právního řádu tohoto státu se vysvědčení o právní 
způsobilosti nevydává            Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření 
manželství starší 7 pracovních dnů (netýká se občanů zemí EU)

MÁME SE RÁDI A CHCEME SE VZÍT …
Markéta Hložánková, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Sňatek mimo městem schválený oddací den či oddací místo je zpoplatněn správním poplatkem
1.000 Kč. V případě, kdy snoubenci žádají o uzavření sňatku mimo dobu stanovenou radou města
a na jiném vhodném místě současně, se správní poplatky nesčítají.
Sňatek s cizincem je zpoplatněn správním poplatkem 2.000 Kč, nemá-li ani jeden ze snoubenců 
trvalý pobyt na území ČR, pak uhradí 3.000 Kč. 

V Příboře nabízíme pro uzavření manželství obřadní síň v refektáři piaristického kláštera nebo zahra-
du piaristického kláštera. V případě svatebního obřadu na zahradě piaristického kláštera se dále platí 
poplatek za pronájem 2.500 Kč. Pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Příboře, je tento poplatek 
snížen na 2.000 Kč, pokud mají oba snoubenci trvalý pobyt v Příboře je poplatek snížen na 1.500 Kč.

Pokud jde o samotný průběh obřadu, pak ten může být v každém městě odlišný. Termíny oddacích dnů jsou k dispozici
na webových stránkách města Příbora a na matrice Městského úřadu v Příboře.

Svědkem může být pouze osoba starší 18 let. Může být i cizinec, pokud neumí česky, musí být u sňatku soudní tlumočník.

1 2 3 4
5

6

Potkali jste toho pravého partnera pro život a chtěli byste svou lásku potvrdit slavnostním 
aktem – svatbou? Na následujících řádcích se dočtete, co je pro to nutné udělat. 
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Peněžitá pomoc v mateřství & mateřská
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která má
v době nástupu účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěné-
ho zaměstnání). Nástupem na mateřskou rozumíme den, 
který si pojištěnka určila v období od počátku 8. týdne do po-
čátku 6. týdne před předpokládaným dnem porodu.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i pojištěnec, kte-
rý je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, 
pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude 
pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené 
údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 
7. týdne po porodu dítěte, a to na dobu nejméně 7 kalendář-
ních dnů po sobě jdoucích.
Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěn-
ce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalen-
dářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu
na peněžitou pomoc v mateřství.
Doba poskytování dávky začíná dnem nástupu na peněžitou 
pomoc v mateřství. Dávka je poskytována 28 týdnů u pojiš-
těnky, která porodila. U pojištěnky, která porodila zároveň 
dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů. U pojištěnce, 
pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí přísluš-
ného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobé-
ho závažného onemocnění matky nebo na základě dohody 
podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění), činí podpůrčí doba nejdéle 22 týdnů. Pokud 
tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí 
podpůrčí doba 31 týdnů. U pojištěnky, která porodila, však 
nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství 
kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů 
od data porodu.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného 
denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u peněžité pomoci v mateřství 
zjistí tak, že se započitatelný příjem (nejčastěji se bude jed-
nat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný
v rozhodném období dělí počtem „započitatelných“ kalen-
dářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Nárok uplatňuje těhotná pojištěnka tiskopisem „Žádost
o peněžitou pomoc v mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař 
– gynekolog, u něhož je v předporodní péči. Lékař potvrdí 
v tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní 
požadované údaje v druhé části. 
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předává zaměst-
nanec (zaměstnankyně) na předepsaném tiskopisu svému 
zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předá-
vá přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 
(dále „OSSZ“) (na žádosti musí vyplnit, kdy naposledy před 
nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vykonával výdě-
lečnou činnost).
Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství 
přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemo-
cenského pojištění“ (popř. podklady pro provádění srážek
z dávek) a předá je neprodleně příslušné OSSZ.
Dávky vyplácí příslušná OSSZ nejpozději do 1 měsíce ná-
sledujícího po dni, v němž jí byl doručen stanovený, řádně 
vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně přísluš-
ných podkladů.

Na co nezapomenout po Vašem svatebním dni:

• Vyzvednout oddací list na matrice, případně si ho nechat zaslat na adresu Vašeho trvalého bydliště.
• Změnili jste bydliště a ještě jste jej nenahlásili příslušné ohlašovně městského úřadu, nebo jste jej měnili až po Vaší
  svatbě? Teprve po této případné změně bydliště si požádejte o nový občanský průkaz.
• Zažádat si do 15 pracovních dnů od vydání oddacího listu o nový občanský průkaz, protože jste změnili stav
  na ženatý/vdaná (a máte jej uveden v občanském průkazu) a došlo u Vás zřejmě z jedné strany ke změně příjmení.
• Je nutné si také vyřídit nový cestovní pas, pokud jej vlastníte. Ovšem to můžete udělat až po svatební cestě, nevěsta  
  bude moci ještě cestovat na starý cestovní pas. Stačí, když uvede dřívější příjmení.
• Nahlásit změnu stavu a jména, popřípadě bydliště zdravotní pojišťovně a svému zaměstnavateli.
• Nahlásit v bance změnu jména. Je možno si i založit společný účet.
• Změnit příjmení na domovních dveřích a na zvonku u bytu či domu.

FINANČNÍ PODPORA PŘED A PO NAROZENÍ MIMINKA
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Dávka otcovské poporodní péče & otcovská
Od 1. února 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dávka otcovské poporodní péče (otcovská).

Nárok má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, a pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče 
nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí této péče nedosáhlo 7 let věku (muž i žena).

O BČAN S K É  Z ÁL E Ž I T O ST I
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Základní podmínkou nároku na otcov-
skou je účast na pojištění (tj. např. trvání 
pojištěného zaměstnání) v době nástu-
pu na otcovskou. U osoby samostatně 
výdělečně činné je podmínkou nároku 
na dávku účast na pojištění jako osoby 
samostatně výdělečně činné alespoň po 
dobu 3 měsíců bezprostředně předchá-
zející dni nástupu na otcovskou.
Otcovská náleží, nastal-li nástup na ot-
covskou v období 6 týdnů ode dne naro-
zení dítěte nebo převzetí dítěte do péče.
Doba poskytování dávky činí 7 kalen-
dářních dnů a začíná nástupem na
otcovskou. Nástup na otcovskou nastá-
vá dnem, který si pojištěnec určí v obdo-
bí 6 týdnů ode dne narození dítěte, nebo 
ode dne převzetí dítěte do péče. Nelze

ji čerpat přerušovaně. Výše otcovské 
činí 70 % redukovaného denního vy-
měřovacího základu za kalendářní den.
Denní vyměřovací základ se u otcov-
ské zjistí tak, že se započitatelný příjem 
(nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé 
mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný 
v rozhodném období dělí počtem „za-
počitatelných“ kalendářních dnů připa-
dajících na toto rozhodné období.
Žádost o otcovskou zaměstnanci podá-
vají, tak jako u ostatních dávek nemo-
cenského pojištění, prostřednictvím 
zaměstnavatele. Osoby samostatně vý-
dělečně činné (OSVČ) ji uplatňují přímo 
u okresní správy sociálního zabezpeče-
ní (OSSZ), u které jsou registrovány.

Nárok uplatňuje pojištěnec tiskopisem 
„Žádost o dávku otcovské poporod-
ní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis je 
možno stáhnout z webových stránek 
ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kte-
rékoliv OSSZ. Pokud se dítě narodilo
v zahraničí, je nutné k žádosti předložit 
doklad prokazující otcovství (např. rod-
ný list dítěte).
Žádost o otcovskou předává pojištěnec 
na předepsaném tiskopisu svému za-
městnavateli. Zaměstnavatel k žádosti 
o otcovskou přiloží vyplněný tiskopis 
„Příloha k žádosti o dávku nemocen-
ského pojištění“ a předá je po uplynutí 
podpůrčí doby neprodleně příslušné 
OSSZ. OSVČ a zahraniční zaměstnanec 
ji předává přímo příslušné OSSZ.

Rodičovský příspěvek & rodičovská
Zpravidla se poskytuje po vyčerpání mateřské dovolené. Souvisí s péčí o dítě zpravidla do tří až čtyř let dítěte při rodičov-
ské dovolené. Rodičovská dovolená umožňuje jednomu z rodičů, aby celodenně pečoval o malé dítě. Podmínky rodičovské 
dovolené stanovuje zákoník práce, který říká, že tato dovolená přísluší matce od skončení mateřské dovolené a otci od na-
rození dítěte do tří let věku dítěte na jejich vlastní žádost.

Po dobu rodičovské dovolené má jeden z rodičů, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje
o dítě, které je nejmladší v rodině, nárok na rodičovský příspěvek. A to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, 
nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, 
má rodič nárok na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. 

Při posouzení nároku na rodičovský 
příspěvek nejsou sledovány příjmy 
rodičů. Při určování výše příspěvku je 
rozhodující výše denního vyměřovací-
ho základu. Pokud lze alespoň jednomu 
z rodičů stanovit při narození dítěte
70 % 30násobku denního vyměřovací-
ho základu v částce větší než 7 600 Kč, 
může rodič měsíčně čerpat rodičovský 
příspěvek až do jím stanovené výše.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze sta-
novit denní vyměřovací základ, rodič 

volí výši rodičovského příspěvku až 
do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě 
dvou a více současně narozených dětí 
do částky 11 400 Kč měsíčně.
Podmínkou rodičovského příspěvku 
je, že dítě do dvou let věku nesmí na-
vštěvovat jesle, mateřskou školu nebo 
jiné předškolní zařízení v rozsahu 
větším než 46 hodin měsíčně. Děti na-
vštěvující léčebně-rehabilitační zaří-
zení nebo zařízení pro zdravotně po-
stižené děti předškolního věku mohou 

zařízení denně navštěvovat 4 hodiny. 
Rodič je povinen v době své výdělečné 
činnosti nebo studia zajistit péči o dítě 
jinou zletilou osobou.
Pokud se v rodině narodí další dítě, ná-
rok na rodičovský příspěvek na starší 
dítě zaniká. Změnu je nezbytné ohlásit 
příslušnému orgánu (Úřad práce ČR – 
Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní 
pracoviště Kopřivnice), aby nevznikl 
přeplatek na dávce. 

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené
s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. V České republice jde o základní dávku poskytovanou nízkopříjmovým rodinám.

            Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny.

Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí ka-
lendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský 
příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle 
věku nezaopatřeného dítěte. Odstupňování výše dávky 
podle věku dítěte má odpovídat růstu nákladů spojených
se vzděláváním dítěte 

Pokud alespoň jeden rodič pracuje a má příjem ze zaměstnání mini-
málně ve výši 3 410 Kč měsíčně, měsíční výše přídavku na dítě se 
zvyšuje o 300 Kč.

Věk
nezaopatřeného 

dítěte v rodině

 Výše přídavku
na dítě v Kč měsíčně 

základní
výměra

zvýšená
výměra

do 6 let 500 800

od 6 do 15 let 610 910

od 15 do 26 let 700 1000
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Dříve byl rozvod manželství spíše výjimkou, dnes se stává 
zcela běžnou záležitostí. Pokud však mají manželé nezleti-
lé děti, zákon vyžaduje, aby byla nejprve vyřešena otázka, 
jak bude probíhat péče o děti po rozvodu. Současná legisla-
tiva nabízí tři základní možnosti.

První z nich je tzv. výhradní péče jednoho
z rodičů. Dítě je tedy svěřeno do péče jen jednoho 
rodiče, rodičovská práva a povinnosti druhého ro-

diče však nejsou nijak omezena. I on má právo dítě vídat, 
trávit s ním čas, podílet se na jeho výchově a nadále má
k dítěti také vyživovací povinnost. Rodiči, který dítě nemá 
v péči, je tedy stanoveno výživné, kterým přispívá na po-
třeby dítěte, a to v pravidelných měsíčních intervalech. 
Částka výživného je určována s ohledem na výši čistého 
příjmu rodiče a počet dětí, ke kterým má vyživovací povin-
nost. Uvádíme doporučující tabulky výživného, které vám 
mohou pomoci, pokud váháte, jak vysoké výživné může-
te po druhém rodiči požadovat, nebo jakou částkou byste 
měli na výživu dítěte přispívat. 

Druhou variantou je střídavá péče. Jak vyplývá 
ze samotného názvu, rodiče se v péči o dítě střídají. 
To znamená, že dítě žije po určitou dobu s matkou, 

zpravidla stejný čas poté je v péči otce. V praxi se často se-
tkáváme třeba s týdenními nebo čtrnáctidenními intervaly 
střídání. Zákon však v tomto rodiče nijak neomezuje.

Třetí možností je společná péče obou rodi-
čů. Je využívána zejména v případech, kdy ro-
diče po rozvodu nadále bydlí společně a na péči 

o dítě se prakticky nic nemění, vše probíhá zhruba stej-
ně jako před rozvodem. Výživné u střídavé a společ-
né výchovy zpravidla nebývá rodičům stanovováno.
Pokud se rodiče na způsobu péče o děti dohodnou, je mož-
né soudu předložit písemný návrh této dohody. To vý-
razně urychlí celý proces soudního řízení včetně rozvo-
du manželství. První jednání je nařízeno zpravidla do tří 
týdnů, a pokud je ověřeno, že navrhovaná péče je v zájmu 
dětí, soud ji schválí. Jestliže ke shodě mezi rodiči nedojde,
je situace řešena jednostranným podáním návrhu jednoho
z rodičů. V tomto případě však může soud rodičům dopo-
ručit odbornou psychologickou pomoc a celé řízení může 
trvat i několik měsíců. 

Porodné

Porodné je jednorázovým příspěvkem pro nízkopříjmové rodiny k úhradě nákladů souvisejících s narozením prvního 
nebo druhého dítěte. Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendář-
ním čtvrtletí před narozením dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima.

Úplná rodina (oba rodiče) Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok
na porodné (2,7násobek životního minima rodiny)

při narození 7 710 Kč 20 817 Kč

při narození, pokud
je první dítě mladší 6 let 9 450 Kč 25 515 Kč

   Žádost o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a porodné na dítě se podává na Úřadu práce ČR,
   Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice.i

Bližší informace a pomoc při sepsání uvedených návrhů k soudu Vám rádi poskytnou pracovníci
občanské poradny, která se nachází na adrese Freudova 118, v přízemí druhé budovy Městského úřadu Příbor.i

1.

2.

3.

PÉČE O DĚTI PO ROZVODU MANŽELSTVÍ
Mgr. Lenka Fusíková, Občanská poradna Nový Jičín

Výše porodného činí u prvního dítěte 13 000 Kč a při narození druhého dítěte 10 000 Kč

Konzultační hodiny:

Úterý:
 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
13:00 – 16:00 hodin – pro objednané
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 • Spodní hranice dána k využití zejména v případech, kdy povinný má více než jednu vyživovací povinnost. 
 • Doporučující tabulky jsou navrženy pro použití pouze v běžných případech. Mezi takové lze řadit rozhodování
  o výši výživného u povinného s nejvýše třemi vyživovacími povinnostmi. 
 • Nelze použít při nestandardně vysokém čistém přijmu, případně při nestandardně vysokých nákladech na potřeby dítěte.

Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí čistého příjmu rodiče
1 0 – 5 let 11 – 15 %
2 6 – 9 let 13 – 17 %
3 10 – 14 let 15 – 19 %
4 15 – 17 let 16 – 22 %
5 18 a více let 19 – 25 %

Doporučující tabulky výživného

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor působí jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Jeho úkolem je zabezpečit právo dítěte na život, jeho vhod-
ný vývoj, péči rodičů a život v rodině, svobodu myšlení, 
patří zde také ochrana dítěte před jakýmkoliv násilím, za-
nedbáváním a zneužíváním. Chrání oprávněné zájmy dí-
těte, včetně ochrany jeho majetku, a působí na rodinu ve 
snaze obnovit její narušené funkce. Z toho vymezení jasně 
vyplývá ochrana dítěte před zanedbáváním.
Orgány sociálně-právní ochrany dítěte se snaží, aby děti 
mohly zůstat ve svém přirozeném rodinném prostředí
s rodiči za předpokladu, že jejich výchova ani rozvoj nebu-
dou ohroženy.

   Zaměřujeme se na děti:

 • jejichž rodiče neplní své povinnosti nebo zneužívají práva   
  plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 • jejichž rodiče zemřeli,
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život, především tím,
  že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol, návykové   
  látky, utíkají z domu, dopouštějí se trestných činů apod.,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými
  osobami nebo se staly oběťmi trestného činu,
 •  které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů atd.

Při své činnosti orgány sociálně právní ochrany vyhledá-
vají v terénu ohrožené děti, a to především ve spolupráci se 
školami, policií a volnočasovými zařízeními. Ve veřejném 
prostoru orgány sociálně-právní ochrany dětí sledují, zda 
je dětem bráněno navštěvovat prostředí, která je ohrožují
a jsou pro ně nebezpečná, například lokality, kde se vysky-
tují návykové látky a alkohol.

Ve vztahu k rodičům spočívá činnost orgánu sociálně-práv-
ní ochrany dětí v pomoci při odstraňování nedostatků ve 
výchově dítěte, výchovných problémů, a v řešení nedostat-
ků v chování s dětmi samotnými. Na žádost rodičů dále radí 
ohledně dávek státní sociální podpory nebo jim nabízí další 
možnosti a kontakty, kde se obrátit o pomoc v jejich situaci.
Každý svědek situace, ve které došlo k porušení rodičov-
ských povinností, a tímto porušením povinností bylo dítě 
ohroženo na životě nebo na zdraví, může na tuto skutečnost 
upozornit odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 
který sídlí na ul. Freudově čp. 118 v Příboře. Na žádost člově-
ka, který ohrožení dítěte oznámí, může jeho identita zůstat 
anonymní. 

Dítě, které je ohroženo na životě či na dalších prá-
vech, může o pomoc požádat i bez vědomí rodičů 
nebo zákonných zástupců.

V případě ohrožení dítěte lze o pomoc rovněž po-
žádat Městskou policii Příbor či Policii ČR, obvodní 
oddělení Příbor.

Dalším stěžejním orgánem sociálně-právní ochrany dětí pro 
občany našeho města je oddělení sociálně-právní ochrany 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ko-
přivnice, ul. Štefánikova 1163/12. Na oddělení sociálně-právní 
ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Kopřivnice je možno se obracet také v souvislosti s ná-
hradní rodinnou péči a kurátorstvím pro mládež.
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JSTE RODIČ ČI PEČUJÍCÍ O DÍTĚ S AUTISMEM? PROVEDEME VÁS!
PhDr. Sandra Štěpánková, MIKASA z.s.

Představujeme Vám novou aktivitu neziskové organizace MIKASA z.s., která vznikla za přispění Nadačního fondu Avast. 
Projekt nese název „Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)“. Záměr přijít s takto koncipova-
ným projektem vyvstal z analýz zpracovaných pro Komunitní plánování ve městě Ostrava. 

Komu pomáháme?
 •  Rodičům či celým rodinám dětí s podezřením na poruchy autistického spektra od prvních projevů nebo s diagnózou PAS,
 •  lidem pracujícím s daným dítětem (učitelé, lékaři, sociální pracovníci aj.).

Cílovou skupinou jsou rodiče či blízcí dítěte v situacích, které jsou pro ně zátěžové z jakéhokoli důvodu způsobeného zjiš-
těním podezření nebo diagnózou v oblasti poruch autistického spektra. Jsme připraveni časově, informačně a především 
empaticky pomoci s veškerými dotazy a potřebami rodičů a rodin v dané situaci. Přičemž jsou to právě blízcí dítěte, kteří 
mají největší vliv na možné zmírnění projevů nemoci a hledání cest, jak rozvinout to, co dítě nejvíce zajímá a potřebuje. 

Projekt je určen rovněž odborníkům věnujícím se dětem s PAS, kteří uvítají inovaci metod, nácvik dovedností nebo řeší 
náročnou situaci (ve školských zařízeních, v sociálních službách či zdravotnictví).

O projektu:

Projekt svým záměrem reaguje také na potřeby rodičů vel-
mi malých dětí, kteří se dozvídají o možném podezření na 
autismus u svého potomka např. díky povinnosti pediat-
rů (od ledna 2017) vyplnit screeningový dotazník projevů 
autismu už ve věku batolete. Zde je naším hlavním úkolem 
podat základní informace o autismu, vyvrátit případné 
mýty, ale také zmírnit počáteční úzkost a obavy z prvního 
podezření na autistické projevy u dítěte, které bude jejich 
lékař dále sledovat a diagnóza se bude zpřesňovat. Pojem 
autismus nicméně vstoupil do jejich života a je důležité, 

aby cítili oporu. Nejčastěji se diagnóza autismu potvrzuje
v období předškolním či školním. Reakce rodiny bývají 
různé, většinou rodiče nemají představu, co je čeká, a za-
žívají šok, strach, mění své zaběhlé zvyklosti, metody vý-
chovy, rodiče se s dítětem izolují, nevědí, na koho se mají 
obrátit, a hledají na internetu návody, jak mají žít život
s dítětem s handicapem.
Jako průvodci rodin s dětmi s autismem nabízíme krátko-
dobé poradenství či kontinuální provázení, které podpoří 
komunikaci s dítětem i odborníky.

Všechny projektové aktivity jsou nabízeny bezplatně v rámci celého Moravskoslezského kraje.
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V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

pruvodcovstvi@mikasa-detem.cz
Tel. 725 937 759, 725 937 789
www.mikasa-detem.cz/pruvodcovstvi/

Sídlíme v Ostravě na adrese 1. máje 1526/66. 
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VSÁZÍME ZEJMÉNA NA PREVENCI
Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie Příbor

Městská policie Příbor působí na území 
našeho města a v přilehlých obcích již od 
8. června 1992. Šest strážníků tehdy ab-
solvovalo pětitýdenní výcvik na Policej-
ní akademii v Praze a následně zahájilo 

svou činnost na katastru města Příbora a místních částí Há-
jov a Prchalov. Její hlavní náplní 
bylo zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku
v rámci působnosti obce. Postu-
pem času městská policie plnila 
stále více úkolů, které vyplývaly 
zejména ze zákona o obecní po-
licii, který byl v nadcházejících 
letech několikrát novelizován. 
To mělo za následek nejen zvy-
šování oprávnění strážníků, ale 
také nárůst počtu úkolů a náro-
ků na erudovanost strážníků. 
Navíc v roce 1997 byl schválen 
zastupitelstvem první projekt 
prevence kriminality, na kterém se podíleli i strážníci naší 
městské policie. Od této doby se činnost městské policie za-
čala ubírat i dalším novým směrem - prevencí kriminality. 
Ta spočívala zejména ve spolupráci s manažerem prevence 
kriminality, který byl zaměstnancem sociálního odboru MÚ 
Příbor, přičemž se strážníci aktivně zapojovali do projektů 
vytvářených manažerem. Situace se změnila v roce 2006, 
kdy veškerá činnost v oblasti prevence kriminality byla pře-
dána městské policii. V tomto roce byla do řad naší městské 
policie přijata civilní zaměstnankyně - preventistka, která se 
o tři roky později stala první, a do současnosti zatím jedinou 
strážnicí v Příboře. Začlenění prevence kriminality do čin-
nosti městské policie mělo za následek samotnou organizaci 
a účast na preventivních akcích určených pro děti i dospělé.
V následujících letech byl vytvořen a 
schválen Plán prevence kriminality 
města Příbora a následně byla jme-
novaná pracovní skupina prevence 
kriminality jako podpůrný orgán 
pro oblast prevence. Činnost měst-
ské policie v této oblasti se tak již ne-
zaměřovala jen na organizaci a rea-
lizaci preventivních aktivit, ale také 
na získávání dotací v rámci situační 
prevence, a to například z dotačních 
programů Ministerstva vnitra ČR či 
Moravskoslezského kraje. V průbě-
hu let se tak pro naše město podařilo získat investiční dotace 
na pořízení herních a sportovních prvků či značení jízdních 
kol syntetickou DNA, neinvestiční investice pak na pořádání 
preventivních přednášek či besed pro rodiny, děti a seniory. 
Jelikož se i v současnosti stále více důrazu přikládá na preven-
ci před represí, nescházíme ani my z této cesty a pokračujeme
v preventivních programech i nadále. Spolupracujeme se vše-
mi základními školami, kdy besedy a přednášky se žáky a stu-
denty škol se jeví jako velice účinná forma prevence. Jedním 
z cílů je oblast bezpečnosti v silničním provozu, kdy cítíme 
potřebu dětem vštípit základní povinnosti chodců a cyklistů 

v dopravě. Důležité je také vést diskusi o negativních násled-
cích jednání, kdy je porušen zákon (na schopnost rozpoznat 
situaci, se kterou se mohou v běžném životě setkat, např. při 
kontaktu s neznámými lidmi). Žákům jsou situace vysvětlo-
vány na příkladech. Dozvídají se, proč spolu právo a morálka 
tak úzce souvisejí, i to, že má každý nejen svá práva, ale i po-

vinnosti a že je nutné respektovat 
práva druhého člověka. Součástí 
spolupráce je i pravidelné pořá-
dání branného závodu pro žáky 
7. tříd ZŠ, kdy si mohou děti „na 
vlastní kůži“ vyzkoušet svou vy-
trvalost, odolnost či obratnost.
V rámci tohoto závodu jsou dětem 
připravena různá stanoviště, kde 
musí plnit úkoly (střelby ze vzdu-
chovky, „myšilovka“, zdravověda 
apod.), a to za dohledu strážníků, 
kteří jim následně strhávají body, 
které mají vliv na konečný čas
a celkový výsledek. 

Spolupráce je navazována i s předškolními zařízeními, kdy 
jsou prováděny besedy ve školkách, které jsou přizpůsobeny 
schopnostem dětí vnímat a pochopit aktuální téma. „Nená-
silnou“ formou za použití obrázků jsou jim tak vysvětlována 
nebezpečí, se kterými se mohou ve městě setkat (BESIP, kon-
takt s neznámými lidmi, nebezpečí injekčních stříkaček na 
pískovištích apod.). Nejvíce osvědčují jsou příklady na situa-
cích, se kterými se je možné setkat při práci strážníka.
Nebyly opomenuty ani rodiny s dětmi, kdy se aktivně zapo-
jujeme do akcí na podporu rodin např. Den dětí, Den rodiny 
apod. Na těchto akcích prezentujeme práci městské policie, 
rozdáváme letáčky s preventivní tematikou a drobné dáreč-
ky, které jednak udělají dětem radost a jednak jim mohou po-

moci v různých krizových situacích 
(refl exní doplňky, pexesa či oma-
lovánky s preventivní tematikou
a důležitými telefonními čísly 
apod.). Při těchto akcích umožňu-
jeme na dětském dopravním hřišti 
jízdu na jízdních kolech, kde si děti 
mohou vyzkoušet své schopnosti
a znalosti v oblasti BESIP.
Uvedený výčet činností v oblas-
ti prevence kriminality není zcela 
úplný, ale ukazuje alespoň jakýsi 
obrázek toho, co vše Městská poli-

cie Příbor provádí i mimo svou běžnou činnost, která je pro 
mnohé sice nepopulární, ale přitom nutná pro zajištění míst-
ních záležitostí veřejného pořádku ve městě. Cesta prevence 
se nám osvědčuje a po několika letech činnosti v této oblasti 
se domníváme, že začala „sklízet ovoce“. V posledních letech 
totiž zaznamenáváme poklesy počtu protiprávních jednání 
páchané našimi občany (všech věkových kategorií), na které 
jsme svou preventivní činností zřejmě v minulosti zapůsobi-
li. To je jeden z hlavních důvodů, proč budeme v preventiv-
ních aktivitách pokračovat i v dalších letech. 

Městská policie Příbor

Městská policie Příbor



O BČAN S K É  Z ÁL E Ž I T O ST I

DROGOVÁ ZÁVISLOST - PREVENCE V RODINĚ
Eva Durčeková, DiS., strážník Městské policie Příbor

Mnoho mladých lidí přiznává, že se
s drogou a alkoholem nejen setkali, 
ale také s nimi experimentovali. Bylo 
by naivní si jako rodič myslet, že se
s alkoholem, trávou či jinými drogami 
moje dítě nikdy nesetká. Je jen otáz-
kou, jestli bude připraveno říci „NE“. 

Řešit problémy, vyrovnávat se se stresy 
a naplňovat své potřeby se člověk učí 
v rodině prakticky od narození. Učí se 
napodobováním chování a postojů ro-
dičů a dalších osob, se kterými přichází 
do styku. Osobnost a chování rodičů, 
zvláště matky, je považována za velmi 

důležitý faktor ovlivňující možnost 
ohrožení drogou ve smyslu vzniku zá-
vislosti. Na prvním místě zůstává pre-
vence, která musí mít počátek už v ra-
ném věku dítěte v rodině. Není možné 
s prevencí začít v době, kdy se většina 
mladých lidí již s drogou setkala.

Drogy jsou omamné nebo psychotropní látky na přírodní či chemické bázi, primárně 
působící na centrální nervovou soustavu člověka, které způsobují subjektivní změny
ve vědomí, vnímání nebo chování uživatele.

Co je to závislost? Stav, kdy potřeba užít drogu je natolik nutkavá, že její uživatel ji není scho-
pen vlastní vůlí ovládat. Průvodním jevem závislosti jsou abstinenční příznaky. Závislost rozlišujeme 
dvojí – FYZICKOU a PSYCHICKOU. Fyzická závislost se projevuje fyzickými příznaky (obvykle bolestí)
a psychická závislost psychickými příznaky (např. nutkavá potřeba, obsesivní nebo kompulzivní jedná-
ní, halucinace, stihomamy apod.).

Rodiče, komunikujte se svým dítětem, věnujte mu svůj čas, jen tak budete moci rozpoznat, jestli se s ním něco děje. Varovné 
signály užívání alkoholu či jiných látek se neobjevují ze dne na den, rozvíjejí se velmi pomalu. Jejich užívání často přináší 
změnu v chování, v náladě, zhoršení známek ve škole. Užívání alkoholu, stejně jako jiných drog, je pro děti a mladistvé velmi 
nebezpečné, více než pro dospělé osoby. Zvyšuje se riziko onemocnění jater a nervového systému a také čím mladší jedinci pijí 
alkohol, tím je větší riziko přechodu na jiné tvrdé drogy. Je třeba s dítětem či mladistvým mluvit o tom, že se závislost na dro-
gách rychle stane jejich pánem a posléze jediným smyslem života, kdy bez ní nedokážou žít a musí jí sehnat za každou cenu, 
a to i za cenu spáchání zločinu.

Proč někdo bere drogy? Důvody, pro které děti nebo mladiství sáhnou po droze, jsou různé. Zvě-
davost, snaha vyhnout se problému, vyrovnat se partě, revolta proti světu dospělých, stresy, konfl ikty
v rodině, ve škole, neshody s kamarády či partnery. Bývá to i snaha po poznání světa z jiného úhlu pohle-
du, než umožňuje normální stav vědomí. 

9

Základní pravidla pro rodiče:

 • Malým dětem nikdy alkohol nenabízejte.
 •  Mluvte s dětmi o drogách a následcích. Je dobré
  uvádět i příklady.
 • Vybudujte si mezi vámi a dítětem vzájemnou důvěru
  a pocit sounáležitosti, jen tak bude dítě schopno  
  svěřovat se se svými problémy.
 • Naslouchejte svému dítěti a mějte zájem o to, co dělá,
  s kým se kamarádí a v jakém prostředí se pohybuje.
 • Snažte se být dobrým příkladem pro své děti.
  Tolerance ke kouření a alkoholu vede většinou
  ke stejným postojům a stejnému chování u dětí.
 • Podporujte všechny tvořivé aktivity dítěte
  a rozvíjejte jeho zájmy.
 • Provozujte některé aktivity společně celá rodina.

Co dělat, když zjistím, že mé dítě 
opakovaně pije nebo bere drogy:

 • Nikdy dítě fyzicky netrestejte.
 • Nejednejte zbrkle.
 • Nedávejte mu peníze, za které by si drogy pořídilo.
 • V případě, že si všimnete varovných signálů,
  vyhledejte včas odbornou pomoc.
 • Spolupracujte s prarodiči, školou, léčebnami
  a poradnami.
 • Informujte o problému také širší rodinu, aby dítěti
  například nedávali peníze.
 • Nepopírejte a neskrývejte problém.

i



10

Další viditelnou změnou v zařízení je revitalizace obou škol-
ních zahrad. Ty splňují všechny hygienické a bezpečnostní 
požadavky pro zařízení tohoto typu.
Nutno říci, že obě zahrady jsou ve svém okolí ojedinělé. Vždyť 
některé herní prvky, jako např. socha Radegasta a zubra
v mateřské škole na Frenštátské ulici, nebo skluzavka v podo-
bě mamuta v mateřské škole na Švermově ulici jsou originál-
ními kousky zhotovenými právě pro naše zahrady. Zahrada 
MŠ na Frenštátské ulici je otevřena ve svých návštěvních ho-
dinách veřejnosti. Za to, že její návštěvníci opouštějí zahradu 
spokojeni a opět se zde rádi vrací, patří dík správcům zahrady, 
kteří o zahradu velmi dobře pečují nebo v minulosti pečovali. 
Ale nejen interiér našich škol se změnil. Změnil se i názor na-
šich pedagogů na vzdělávání jako takové. S tím, jak rychle do-
předu jde vývoj informačních technologií a dalších vědních 
oborů, přicházejí nové požadavky na dovednosti lidí vůbec.
A v duchu nové doby se mění také názory na vzdělávání. Je 
zřejmé, že zavádění nových trendů potřebuje také nově vzdě-
laného učitele. Učitele, který pouze nepředává informace,
ale provází dítě reálnými a problémovými situacemi, do kte-
rých se dostává. Zde se učitel stává průvodcem, který je nápo-
mocný hledat cestu k jejich řešení. 

Této skutečnosti jsme si vědomi, proto se škola postupně za-
pojuje do projektů zaměřených na vzdělávání a sebevzdě-
lávání učitelů. Jedním z fi nančně náročnějších projektů byl 
dvouletý projekt Učitel-dítě-rodič, fi nancovaný z projektu 
MŠMT, který veřejnost zná pod názvem Šablony. Prostřed-
ky získané touto cestou byly využity na vzdělávání pedagogů
i rodičů formou workshopů a seminářů. V rámci tohoto pro-
jektu jsme zřídili pozici školního asistenta jako personál-
ní podporu pro vzdělávací práci s dětmi. Pozice asistenta
se osvědčila a bude pro rok 2019-2020 spolu s jinými
aktivitami, tentokrát víc zaměřenými na projektové aktivity 
dětí, realizována i v dalším dvouletém období Šablony II. 
Ale nejde vždy jen o fi nanční prostředky, které na vzdělává-
ní potřebujeme. Jde především o samotné obsahy a témata,
ve kterých se učitelé vzdělávají.
Velmi zajímavým projektem, do kterého mateřská škola
v roce 2018 vstoupila, je projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) 
v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramot-
nosti dětí, kterou realizuje Národní ústav pro vzdělávání
v Praze. Je to projekt, který nahlíží do budoucnosti a pro bu-
doucnost vychovává a vzdělává.

PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMARÁD
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka 

Mateřská škola Kamarád je předškolní vzdělávací zařízení, které ve dvou budovách vzdělává 175 dětí. Obě mateřské školy prošly v posled-
ních letech rekonstrukcí pobytových prostor a sociálního zařízení. Třídy jsou vybaveny moderními pomůckami, jejichž nákup je ovlivněn 
zaváděním nových vzdělávacích trendů do samotné výuky. A pozadu nezůstala ani vybavenost školních kuchyní, které využívají k přípravě 
jídla nové technologie.

PROŽITKOVÉ UČENÍ
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka

Pohled pedagogů na vzdělávání, na význam a smysl utvá-
ření společenství dětí, učitelů a rodičů v mateřské škole se 
postupně mění. Učitelé ve své práci využívají nové přístu-
py, formy a metody práce s dětmi, které respektují jejich 
osobnost a naplňují jejich sociální a vzdělávací potřeby. 
Témata a obsahy aktivit v mateřské škole vycházejí z potřeb 
a požadavků dětí, z jejich nápadů a postřehů ze svého okolí 
či domova. Pokud je pozorný učitel umí zachytit, stává se 
z celého procesu „učení“ v mateřské škole hra a zábava jak 
pro děti, tak i pro učitele. A jako taková pak přináší dobré 
výsledky nejen v utváření potřebných dovedností dětí, ale 
také, a to je velmi důležité, přispívá k utváření dobrého pra-
covního a sociálního klima třídy. A s tím souvisí pozitivní 

Co je cílem projektu Podpora práce učitelů?

Pojem „gramotnost“ se užívá zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů
v různých se životem propojených souvislostech. K tomu, aby dítě porozumělo světu, potřebuje mít schopnosti učit se, 
být tvůrčí, otevřené, umět spolupracovat s ostatními a přemýšlet v souvislostech. A pokud chceme být dětem dobrými 
průvodci, musíme tyto dovednosti ovládat také. Je potřeba na vzdělávání nahlížet z více úhlů a učit se získané informace 
a dovednosti vzájemně propojovat a uvádět do reálného života. A to je smyslem vědomého učení dětí.

Prožitkové učení v Mateřské škole Kamarád
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Mateřská škola byla dána do provozu 1. listopadu 1980. 
Působí zde celkem tři třídy, přičemž celkový počet v tomto 
školním roce nepřesahuje 72 dětí. Do třídy „Koťátka“ do-
cházejí nejmladší děti 3-4 leté, čímž je umožněno zacho-
vání citlivého a individuálního přístupu. Ve zbývajících 
smíšených třídách „Broučci“ a „Sovičky“ jsou děti 4-6 leté. 

Školní vzdělávací program mateřské školy je všeobecný
s upřednostněním hudebních a výtvarných činností. Dlou-
hodobě u nás působí sboreček „Notička“, angličtina pro 
předškoláky „Funny English“ a nově „Deskohraní“ neboli 
odpolední deskové hry pro děti a rodiče. Velmi navštěvo-
vané jsou naše každoroční „Podzimní tvořivé dílny“, „Dět-
ské maškarní karnevaly“, pěvecká přehlídka příborských 
mateřských škol „Veselé zpívání“ a zároveň akce pořádané 
zřizovatelem (př. „Vítání občánků“, „Vánoční a velikonoční 
jarmarky“). Celkově klademe důraz na kvalitu a otevřenost 

mateřské školy. Spolupráce a navození vzájemné důvěry
s rodiči dětí je pro nás přirozenou a potřebnou součástí. 
Mateřská škola rovněž provozuje webové stránky, na kte-
rých informuje především rodičovskou veřejnost o chodu
a aktuálních změnách v MŠ. 
Provozní podmínky mateřské školy jsou ve velmi dobrém 
stavu. Od roku 2010 došlo k celkové obnově budovy MŠ
a školní zahrady. Stavební akce zajišťoval zřizovatel měs-
to Příbor, projekt byl spolufi nancován z dotací Evropské 
unie. Děti v současné době užívají školní zahradu s moti-
vačním názvem: „Země, voda, vzduch“. V době mimoškolní 
činnosti je rovněž zahrada zpřístupněna široké veřejnos-
ti za přítomnosti a dohledu dvou správců MŠ. V roce 2013 
byla pro děti navštěvující mateřskou školu nadstandardně 
zřízena infrasauna se solnou terapií. Tímto naše předškol-
ní zařízení získalo zcela novou, modernizovanou podobu.

Rozhovor paní učitelky a dětí:

„Děti, brzy bude podzim, na co se nejvíc těšíte?“

„Těším se na barevné listí,….jak budeme na sebe to listí házet,…….jak na nás bude padat listí
ze stromů,… lehnu si pod strom a budu se dívat, jak padá listí. …Budou dozrávat jablíčka,…a švestky. . .“

„A co s ovocem uděláme?“

„Budeme je sbírat, . . .upekli jsme štrúdl,….s tatínkem chodíme moštovat, . . .my je dáváme do bečky. . .“ 

psychické naladění, zájem o dění kolem sebe a tolik důležitý 
pocit sounáležitosti a patřičnosti ke skupině vrstevníků.
Jednou z užívaných metod v mateřské škole je prožitkové 
učení. Je založeno na citovém prožívání a osobních zkuše-
nostech, zahrnuje vlastní iniciativu a zasahuje celou osob-

nost toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit 
objevování, uchopení, porozumění vychází zvnitřku osob-
nosti. Zcela zjednodušeně platí: „Co si prožiju na vlastní 
kůži, to si lépe zapamatuji, udělám si na věc vlastní názor
a v následující podobné situaci si již budu vědět rady.“

. . . .

Mateřská škola Příbor - Pionýrů

Žijeme s přírodou.

Děti své postřehy a prožitky z domova, ze svého blízkého okolí i z mateřské školy vzájemně propojují a vhodně prezentují.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBOR - PIONÝRŮ 1519 
Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka

Š K O L ST V Í
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Od samotného počátku se zamě-
řujeme na poskytování kvalitního 
základního vzdělávání pro všechny 
žáky včetně žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a žáků s odlišným 
mateřským jazykem. Výuka probíhá 
v osmnácti kmenových třídách a také 
odborných učebnách. V roce 2013 bylo 
v areálu školy vybudováno z projek-
tu ROP Moravskoslezsko víceúčelové 
hřiště.

Od roku 2007/2008 na naší ško-
le učíme podle školního vzdělávací-
ho programu s názvem Škola - cesta
k poznání. Mezi hlavní principy toho-
to školního vzdělávacího programu 
patří rozvoj dovedností a klíčových 
kompetencí uplatnitelných v praxi, 
rozvoj schopnosti diskutovat, prezen-
tovat svou práci a obhájit svůj názor.

Žáci mají možnost výběru z ř ady 
volitelných předmětů, na škole se vy-
učují dva světové jazyky - anglický
a německý a také mediální výchova. 
Na prvním stupni byla do osnov za-
vedena osobnostně sociální výchova, 
která se zamě ř uje na rozvoj osobnosti, 
sociálních dovedností a morálních po-
stojů žáků  ve škole. Přispívá k rozvíjení 
osobnosti žáků  a dobrých mezilidských 
vztahů  ve třídách.

Žáci II. stupně se během školní docház-
ky setkávají se čtyřmi týdenními pro-
jekty zaměřenými na různé oblasti.

Již dvanáct let je naše škola zapoje-
na do projektu Adopce na dálku. Dále 
patříme do sítě „Škol podporujících 
zdraví“. Škola se velmi intenzivně sta-
rá o rozvoj environmentální výcho-
vy u žáků, vede je k rozvoji čtenářské
a kritické gramotnosti. Pedagogové 
využívají moderní metody, včetně̌ 
metod kritického myšlení.

Spolupracujeme také s nadací 
manželů Kellnerových „Pomáháme 
školám k úspěchu“. Část pedagogů 
naší školy se dlouhodobě zabývá roz-
vojem čtenářské gramotnosti u svých 
žáků. Díky tomu byla naše škola v roce 
2017 přizvána do prestižního projek-
tu Čtenářské školy, kterou zaštiťuje 
právě tato nadace. V tomto projektu je 
zapojeno 13 škol z celé České republi-
ky, z toho 5 škol z Moravskoslezského 
kraje.
Projekt je zaměřen na rozvoj kri-
tického myšlení žáků napříč všemi 
předměty a na práci s textem. Jeho 
nedílnou součástí je podpora učitelů
v profesním růstu, která je založena 
na vzájemném sdílení a kolegiální 
podpoře. 

Učit se naplno a s radostí se lépe 
daří těm žákům, kteří dobře čtou, pro-
tože čtenářství rozvíjí většinu studij-
ních předpokladů. K rozvoji čtenářství 
je potřeba větší množství kvalitních 
knih, a proto se škola zaměřuje v po-
sledních letech na vybavování školní 
knihovny a třídních knihovniček za-
jímavými beletristickými a naučnými 
tituly současné literatury.

Protože chceme být aktivními 
účastníky dění kolem nás a reagovat 
na aktuální problémy světa i našeho 
regionu, rozhodli jsme se před třemi 
lety zapojit také do mezinárodního 
projektu Global Schools. Jeho cílem 
bylo pomoci učitelům zorientovat 
se v problematice globálního rozvo-
jového vzdělávání, aby tyto znalosti 
pak mohli vhodnou formou předávat 
žákům a využít je pro uskutečňování 
projektů zaměřených na řešení kon-
krétních lokálních problémů. 

Na veřejnosti školu prezentují 
mimo jiné Školní kapela s pěveckým 
sborem a školní časopis Připínáček. 
Tento časopis se pravidelně umísťuje 
na předních místech v soutěži škol-
ních časopisů nejen na krajské, ale 
také na celostátní úrovni. Velmi dob-
rá spolupráce je se členy Školské rady
a Spolku rodičů a přátel školy.

V červnu roku 2018 jsme za vynaložené úsilí obdrželi prestižní titul Světová škola. Ocenění 
nás motivuje a současně zavazuje k pokračování na této cestě. To, co chceme v budoucnosti 
změnit, je zejména způsob práce, kdy témata projektů, jejich plánování i realizaci budou na-
vrhovat sami žáci a učitelé se jim v tom budou snažit radit a pomáhat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NPOR. LOMA
Mgr. Simona Macková, pedagog

Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, pří-
spěvková organizace, je situována do východní části města na sídliště
v Klokočově a Vésce. Vyučování zde bylo zahájeno 1. února 1983. V současné 
době má škola 18 tříd 1. – 9. ročníku (deset na 1. stupni a osm na 2. stupni),
v letošním školním roce ji navštěvuje 423 žáků. Ve škole najdete kromě kla-
sických tříd odborné pracovny výpočetní techniky, fyziky, chemie, hudeb-
ní výchovy, zeměpisu, dále také cvičnou kuchyň a dílnu. K těmto pracov-
nám přibude v letošním školním roce také zcela nová jazyková laboratoř.
Výuka tělocviku probíhá ve dvou tělocvičnách, které doplňuje krytá
běžecká dráha a venkovní sportovní areál, jehož součástí je travnaté hřiště,
běžecká dráha, asfaltové hřiště a nisaplastové hřiště na basketbal.

SVĚTOVÁ ŠKOLA PLNÁ ČTENÁŘŮ
Kolektiv pedagogů ZŠ Jičínské

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín poskytuje vzdělání cca 380 žákům (kapacita 550 žáků ) v 1. - 9. ročníku.

Budova Základní školy Npor. Loma
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Š K O L ST V Í

Součástí školy je také jídelna a školní družina (4 odděle-
ní). Škola má bezbariérový přístup a od letošního školního 
roku také zdviže do 1. patra v pavilonu 1. i 2. stupně, takže 
je zcela připravena poskytnout nejen vzdělání, ale i poho-
dlné zázemí tělesně postiženým žákům.
ZŠ Npor. Loma Příbor je dlouhodobě aktivní v charitativ-
ním hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Aktivity spojené 
se Stonožkou provázejí žáky v podzimních měsících – říjnu 
a listopadu, kdy připravují stonožkové bufety, sportovní 
akce pro spolužáky, bazar plyšáků a také malují vánoč-
ní přání, která se odesílají paní Běle Jensen, prezidentce
organizace. Spoluprací se Stonožkou se děti učí solidaritě, 
empatii a vzájemné pomoci.
Důležitou akcí s více než desetiletou tradicí je školní Vá-
noční koncert, který je navštěvován rodiči, bývalými žáky 
i dalšími příznivci školy. Žáci si na koncert připravují ta-
neční, pěvecká i jiná zajímavá vystoupení, mají možnost 
prezentovat své nápady, spolupracovat jinak než v běžné 
výuce a vždy sklidí zasloužené uznání od obecenstva.
Významnou úlohu ve vzdělávání žáků má poznávání 
mimo školu v rámci školních exkurzí. Pravidelné exkurze 
se pořádají na 1. i 2. stupni, žáci mají možnost navštívit 
různá zajímavá blízká i vzdálenější místa – např. plane-
tárium v Ostravě, Pevnost poznání v Olomouci, zámek
v Kuníně, divadla v Ostravě, archeopark v Chotěbuzi, vo-
dopády na Bílé Opavě, nebo ZOO ve Zlíně. Život v jiných 
zemích přibližuje prostřednictvím zahraničních studentů 

v posledních letech i projekt Edison, žáci mají možnost po-
znat mladé lidi ze zahraničí a také si procvičit komunikaci 
v angličtině. V letošním roce budeme usilovat o titul Svě-
tová škola.
Škola dlouhodobě spolupracuje s blízkou MŠ Pionýrů. Pro 
děti z MŠ připravují žáci z 9. ročníku vždy v prosinci Mi-
kuláše a v červnu dětský den, děti z MŠ jsou vždy prvními, 
kdo zhlédnou vystoupení připravovaná na Vánoční kon-
cert, předškoláci pravidelně před zápisem navštěvují školu 
a mohou nahlédnout do výuky v 1. nebo 2. třídě.

MODERNÍ ŠKOLA V HISTORICKÉM HÁVU
Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová, pedagog

Takto by se dal stručně charakterizovat 
současný trend na Masarykově gymná-
ziu v Příboře. Na jedné straně usilujeme 
o zachování kouzla historické budovy, 
na druhou stranu se snažíme „udržet 
krok“ a využívat rozmanité možnosti, 
které nám dnešní doba nabízí.
Škola prošla v posledních letech vý-
raznou technickou modernizací. Sou-
částí každodenního života se na naší 
škole staly Google aplikace, které vy-
užívají jak žáci, tak učitelé. Umožňují 
nám vytvářet sdílené prostředí, díky 
kterému je komunikace rychlejší a jed-
nodušší. Důraz je kladen na výuku ci-
zích jazyků, zejména angličtiny. V sou-
časné době připravujeme novou a plně 

vybavenou učebnu anglického jazyka. 
Kromě toho mají žáci k dispozici anglic-
kou knihovnu, mohou se v rámci semi-
náře připravit na mezinárodní zkoušky 
FCE, jednu hodinu týdně komunikují
 s rodilým mluvčím. 

Žakům nabízíme také možnost vybrat 
si z pestré palety mimoškolních čin-
ností. Mohou zpívat v komorním sboru, 
hrát v divadelním souboru, publikovat 
své články ve školním časopise, naučit 
se psát všemi deseti, změřit své síly
v piškvorkovém či scrabblovém turnaji, 
navštěvovat fi lmový klub nebo se spor-
tovně vyřádit ve futsalové lize.
Mezi další aktivity, které škola nabízí
i široké veřejnosti, patří jazykové kurzy, 
sportovně pohybové kurzy Skokánek 
a také přípravné kurzy pro žáky 9. tříd 
základních škol k přijímacím zkouškám 
na střední školu z matematiky a české-
ho jazyka.

Navštivte webovou stránku www.gypri.cz. Najdete nás také na Facebooku a Instagramu. Nebo si stáh-
něte aplikaci GYPRI, na jejíž tvorbě se podílel jeden z našich žáků. Případně můžete využít dnů otevřených 
dveří a přijít se podívat osobně. Budeme se na vás těšit ve dnech 30. 11., 1. 12. 2018 a 30. 1. 2019.

ZŠ Npor. Loma Příbor je moderní škola vzhledem i způsobem výuky.
Veřejnost může školu navštívit u příležitosti Vánočního koncertu – letos se bude konat 12. 12. 2018, nebo na jaře příštího roku, 

kdy se bude konat tradiční Den otevřených dveří spojený s akcí pro předškoláky, která má název Škola nanečisto.

Atrium ZŠ Npor. Loma

Masarykovo gymnázium v Příboře
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DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO, PRO NĚKOHO SAMOZŘEJMOST, 
PRO NĚKOHO STÁLE VELKÁ NEZNÁMÁ
Kateřina Neusserová , garant dětského zastupitelstva

Jak je již v názvu tohoto článku uvedeno, pro někoho je dět-
ské zastupitelstvo v Příboře samozřejmostí a součástí měs-
ta, pro někoho, bohužel, stále jen dvě slova a velká neznámá.
Vraťme se tedy na začátek. Myšlenka dětského zastupitel-
stva se zrodila již v roce 2012. A protože to byla myšlenka, 
která nenechala spát, tak se z ní stala po velké píli a úsilí sku-
tečnost. Školní rok 2013/2014 proto nebyl jen obyčejným ro-
kem, ale rokem prvního fungování dětského zastupitelstva.

Tento rok byl pro nás těžký, všechno bylo pro nás nové a ne-
známé. Hlavně to byl rok, který měl ukázat, zda dětské za-
stupitelstvo může fungovat i do budoucna. Byla to zkouška 
ohněm. Udělali jsme kus práce, ale i spoustu chyb, ze kte-
rých jsme se poučili a které nás posouvaly dál a dál.

Jsme tu již pátým rokem a za tu dobu mohu říct, že se ne-
nudíme. Jenom když vzpomenu naše akce, jako je Summer 
Challenge (sportovní utkání příborských škol na městském 
koupališti v Příboře) a taneční soutěž, akce, kterých se pra-
videlně zúčastňujeme, jako Ukliďme svět – Ukliďme Česko 
a Restaurant Day. Městu Příboru jsme vždy nápomocni při 
konání dětského dne, Mezinárodního dne památek a sídel
a Dnů evropského dědictví. Pravidelně navštěvujeme do-
mov pro seniory v Příboře, koupili a zasadili jsme svůj strom, 
adoptovali jsme v olomoucké ZOO surikatu, stáli jsme u zro-
du interaktivní lavičky v piaristických zahradách. Pro ně-
koho je to možná málo, ale věřte, že v rámci školního roku, 
když se zasedání zastupitelstva nesmí krýt s vyučováním, 
kroužky a dojížděním některých členů, je to hodně práce. 
Do budoucna bychom se chtěli ještě více zapojit do dění 
města, a nejen města, ale i blízkého okolí. Nějaké nápady už 
máme, tak nám držte palce, ať příští rok při psaní podobné-
ho článku nemusím psát: „pro někoho stále velká neznámá“.
Na závěr snad jen velké díky všem členům dětského zastu-
pitelstva za jejich ochotu a nadšení pracovat, jejich rodičům 
a v neposlední řadě městu Příboru, které má nad celým 
zastupitelstvem záštitu a bez kterého bych nemohla dělat
to, co dělám.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V PŘÍBOŘE
Ivo Lacný, ředitel

A pokud se vám naše práce líbí a máte nápady, nebo
se chcete přidat, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu:
neusserova.katerina@seznam.cz

i

Získávání prostředků na adopci surikaty v olomoucké ZOO

Ve školním roce 1953 – 1954 se začalo učit ve třech učebnách, 
které byly vybaveny vyřazeným nábytkem a starými kla-
víry. Ředitelem školy byl pan Petr Hrubiš, který vyučoval
23 hodin, a učitelé Milena Krompolcová – klavír, Svatopluk 
Novobilský, Antonín Satek a Viktor Sasín – housle. Celkem 
měla škola 59 žáků. V roce 1954 se začíná rozrůstat učitelský 
sbor, a také přibylo žáků – celkem 111.
V roce 1958 nastoupila jako ředitelka Hudební školy v Pří-
boře paní Blanka Javorková. Ta převzala i Hudební školu
v Kopřivnici, která byla k Příboru připojena. O tři roky poz-
ději dochází k reorganizaci hudebního školství. Hudební 
školy jsou přejmenovány na „lidové školy umění“ a k pří-
borské, kromě Kopřivnice, je zřízená detašovaná třída ve 
Štramberku.
V roce 1966 se ujal funkce ředitele školy pan Miloš Macan, 
který Lidovou školu umění v Příboře vedl do roku 1971. Ve 
školním roce 1971 – 1972 vykonávala funkci ředitelky paní 
Milena Krompolcová.
V roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře 
paní Milada Hnitková. V čele školy stála až do června 1990. 
V červenci 1990 nastoupil na místo ředitele pan Ludvík De-
mel, který školu vedl do prosince 1991.

V prosinci 1991 byl do funkce ředitele Základní umělecké 
školy v Příboře jmenován pan Ivo Lacný, který tuto školu 
vede dodnes.
Za 60 let tvořivé práce bylo v nynější základní umělecké 
škole dosaženo mnoha úspěchů a bylo zde vychováno mno-
ho dobrých muzikantů, tanečníků a výtvarníků. Příborská 
základní umělecká škola nepatří k největším svou velikostí, 
ale svými dlouholetými výsledky se řadí mezi nejlepší zá-
kladní umělecké školy v Moravskoslezském kraji. Žáci této 
školy se pravidelně zúčastňují soutěží a dosahují výborných 
výsledků s předním umístěním od okresních kol, až po kola 
ústřední. Při Základní umělecké škole v Příboře také působil 
45 let Dechový orchestr mladých. Nyní ve škole působí sku-
pina malých a velkých mažoretek.
V dnešní základní umělecké škole se vyučuje třem oborům. 
Hudební obor navštěvuje 250 žáků, taneční obor 75 žáků
a výtvarný obor 52 žáků.
V Základní umělecké škole v Příboře je zaměstnáno 18 in-
terních učitelů a 3 správní zaměstnanci. Všichni učitelé 
této školy mají zájem o udržení hudebního života v Příbo-
ře. Vždyť Příbor byl a je považován za město s dlouholetou
kulturní tradicí. 
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Pro rodiny

Pro děti je připraven dětský koutek s hračkami. Pravidelně 
se pořádají tvůrčí dílny „Odpoledne s pastelkou“ pro děti
s rodiči či prarodiči. V oblibě jsou také vánoční, velikonoč-
ní a prázdninové výtvarné dílny. 
Městská knihovna se letos zapojila do projektu Bookstart
– S knížkou do života, který je zaměřen na podporu čte-
nářství od narození do 6 let. Rodiče mohou svým dětem 
a sobě zdarma půjčovat knihy, dostanou uvítací dárek a 
také se mohou bezplatně účastnit přednášek vztahujících 
se k projektu. Postupně se předpokládá další spolupráce
s knihovnou na akcích pro děti. Pro nejmenší je k dispozici
přebalovací pult. Do projektu se už zapojila řada maminek 
se svými malými dětmi.

Knihovnické akce

Mezi pravidelné akce pro celou rodinu patří Den dětí
s knihovnou, Březen – měsíc čtenářů nebo Týden kniho-
ven, což je celostátní akce konající se vždy první týden
v říjnu. Čtenáři mohou v této době využít možnosti vrátit 
knihy, které už mají dlouho vypůjčené, aniž by zaplatili 
upomínku. Noví zájemci se mohou zdarma zaregistrovat. 
Každoročně je oceněn „Čtenář roku“ z řad dětí i dospělých, 
který přečetl nejvíce knih.

Kulturní akce

Široká veřejnost má možnost v průběhu celého roku na-
vštívit besedy se spisovateli a přednášky odborníků zamě-
řené například na oblast zdraví, cestování, historii, tréno-
vání paměti a další zajímavá témata, o kterých se dočtete 
vždy na našich stránkách www.pribor.knihovna.info.

Co čtenáři nevidí?

Je to například spolupráce se školami a školkami z Pří-
bora i Kopřivnice. Děti k nám chodí na knihovnické lek-
ce, besedy o literatuře a pořádáme povídání se spisovateli
a ilustrátory. Jsme zapojeni do akce „Knížka pro prvňáčka“ 
a pořádáme „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
Zajišťujeme knihovnické služby a nákupy nových knih pro 
místní knihovny v pěti okolních obcích a také pro naše dvě 
pobočky Hájov a Prchalov.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Kde nás najdete?
Městská knihovna sídlí v prvním patře piaristického kláštera na Lidické ulici. Návštěvníci mohou využít také výtah. 

Co u nás najdete?

V knihovně čtenáři naleznou široký výběr literatury pro děti a dospělé, naučnou literaturu, audioknihy a také 
možnost zapůjčení časopisů. Rodiče jistě uvítají možnost půjčit svým dětem hry nebo hračky typu Montessori. 
Návštěvníci mohou využívat 4 počítače s připojením na internet v oddělení pro dospělé a 4 nové počítače v od-
dělení pro mládež, které jsme letos zakoupili s fi nanční podporou Ministerstva kultury ČR. 

Jak to chodí v knihovně?

Čtenářem se může stát kdokoli po vyplnění registrace a uhrazení ročního registračního poplatku. Najednou 
si může čtenář odnést domů až 30 knih a časopisů. Tituly, které jsou vypůjčené, je možno rezervovat. Pokud 
knihovna nemá některou knihu ve svém fondu, může požádat o její zapůjčení z jiné knihovny, nebo v případě 
zájmu většího počtu čtenářů ji knihovna zakoupí. Výpůjční dobu trvající jeden měsíc si mohou čtenáři prodlu-
žovat také telefonicky nebo prostřednictví e-mailu. Podle požadavků čtenářů knihovna zasílá také informaci 
před koncem výpůjční doby na e-mailovou adresu čtenáře.

Každoročně zakoupíme kolem 1000 nových knih a odebíráme 50 druhů časopisů.

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

Oddělení pro dospělé:  Po:   8–12  13–15
 Út:  8–12  14–18
 St:   zavřeno
 Čt a pá:   8–12  14–18
Oddělení pro děti Po  13 – 15
a mládež: Út a čt:  13 – 17

Půjčovní doba
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LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, P. O.
Lenka Nenutilová, ředitelka

Zájmová činnost pravidelná
Zájmová činnost pravidelná je prováděna formou zájmo-
vých kroužků, klubů a kurzů. Jejich členové se scházejí pra-
videlně jednou i vícekrát týdně. Luna Příbor, středisko vol-
ného času, nabízí každoročně pestrou škálu kroužků, kurzů 
a klubů různého zaměření – technického, přírodovědného, 
sportovního, pohybového, tvořivého a společensko-vědní-
ho pro všechny věkové kategorie. 
Každoročně svou nabídku kroužků podle svých možností 
doplňuje o nové. Luna Příbor, středisko volného času, ve své 
pravidelné činnosti každoročně vykazuje 40 kroužků s té-
měř 400 členy všech věkových kategorií. Zájmové kroužky 
pracují pod odborným vedením 3 interních a 30 externích 
zaměstnanců, z nichž někteří vedou i více kroužků. Mnoho 
kroužků reprezentuje Lunu Příbor, středisko volného času, 
na různých vystoupeních, soutěžích a turnajích. 

Zájmová činnost příležitostná
Tato činnost zahrnuje nabídku organizovaných příležitost-
ných nebo cyklických akcí. Obsahem jsou kulturní, spole-
čenské akce, sportovní turnaje a soutěže, výtvarné dílny, 
karneval, Mikuláš, zájezdy tuzemské i zahraniční, pobyty, 
soustředění, víkendovky. Luna Příbor, středisko volného 
času, organizuje ročně kolem 300 akcí za účasti přes 3 000 
účastníků všech věkových skupin. 

Zájmová činnost prázdninová
V rámci této činnosti připravuje Luna Příbor, středisko vol-
ného času, různé aktivity. V období krátkodobých prázd-
nin nabízí činnosti formou tematických programů (pod-
zimní, vánoční, velikonoční aj.), v období jarních prázdnin 
příměstský tábor. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou 

letní tábory, pobyty, zájezdy pro všechny věkové skupiny. 
Luna Příbor, středisko volného času, pravidelně organizuje
v období letních prázdnin pět táborů s různým zaměřením, 
tuzemský poznávací zájezd, ve kterém účastníci navštěvu-
jí různé části naší republiky, a zahraniční pobytový zájezd
v Chorvatsku. Do prázdninových aktivit se celkem zapojí 
přes 300 účastníků. 

Mateřské centrum „ZVONEČEK“
Pracuje již přes 20 let. Maminkám s malými dětmi na-
bízí Luna Příbor, středisko volného času, aktivní využití 
volného času v době na mateřské dovolené formou růz-
ných vzdělávacích, zájmových, odborných činností a akcí.
V průběhu týdně se maminky učí s dětmi říkanky, písničky, 
spolupracují při pohádkách a společně zkoušejí různé vý-
tvarné techniky a výrobky. Maminky s malými dětmi se pra-
videlně během školního roku účastní a zapojují do různých 
akcí. V průběhu roku navštíví mateřské centrum „ZVONE-
ČEK“ kolem 700 maminek s dětmi. 

Dopravní hřiště
Již osmým rokem ve spolupráci s BESIPEM provozuje Luna
Příbor, středisko volného času, dopravní hřiště, na kterém 
probíhá vzdělávání v teoretické i praktické oblasti doprav-
ní výchovy. Výuka je zaměřena převážně na žáky čtvrtých 
a pátých ročníků základních škol. V průběhu podzimních
a jarních měsíců navštíví dopravní hřiště 900 žáků z našeho 
města, ale i blízkého okolí. 

BAV KLUB PŘÍBOR - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, S.R.O.
Vlasta Trojčínská, ředitelka

Kontaktní údaje:
Adresa:  Dukelská 1346, 742 58 Příbor
Telefon: +420 556 725 029
E-mail: luna@lunapribor.cz

BAV klub Příbor je soukromé školské zařízení pro zájmovou 
činnost dětí, mládež i dospělých. Již 26 let nabízí činnost 
cca 20 kroužků, kurzů a klubů, zaměřených např. na tan-
ce latinskoamerické, orientální i disco, každoročně pořádá 
kurzy tance pro mládež i dospělé. Jedna z největších akcí 
je regionální taneční přehlídka „O Zlatý pohár BAV klubu 
Příbor“. Již 9 let se zapojujeme do celonárodní akce „Keltský 
telegraf“. V září proběhl již 10. ročník naší Bubenické párty, 
na které vystoupil Tomáš Kočko a orchestr.V klubovnách se 
hraje na kytaru, bubnuje na djembe a to pro veřejnost i ško-
ly. Chlapci rádi navštěvují kroužek radiově řízených modelů 
aut. BAV klub pořádá zájezdy do divadla a na jiné kulturní 

akce, pořádá víkendové pobyty i zimní tábory s výukou ly-
žování. BAV klub se řadu let věnuje organizování školních 
výletů. Hodně aktivit je zaměřeno na rodiny. Např. dětský 
maškarní karneval, rodinný klub Kuličky, který mohou
i v dopoledních hodinách navštěvovat děti od 2 let. Pro před-
školní děti od 4 let je určen kroužek Fiťáček. V době, kdy se 
děti s námi baví a sportují, mohou si maminky něco zaří-
dit, nakoupit apod. BAV klub nabízí Barevné dny s pestrým 
programem v době školního volna – např. Dýňohrátky, akce
k Velikonocům, Mikuláši, Vánocům a ke Dni dětí. V době let-
ních prázdnin nabízí příměstské tábory pro děti už od 4let
a jeden turnus pro školáky.

Luna je příspěvková, školská organizace s právní subjektivitou, zřízena od 1. ledna 2007 městem Příborem. Činnost organizace spočívá ve vý-
chově dětí, mládeže i dospělých ke společensky prospěšnému využití volného času ve více oblastech zájmového vzdělávání, a to formou výchov-
né, vzdělávací, sportovní a rekreační činnosti. Svými aktivitami se organizace významně podílí na prevenci kriminality a negativních jevů.
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ACADEMIA VIA FAMILIA Z.S. (AVF)
Mgr. Kateřina Okáčová, doprovodný pracovník

Jsme prorodinnou organizací, která vznikla v roce 2009. Věnujeme se podpoře všech rodin. AVF je rozdělena
do několika částí. Jedna část je zaměřena na doprovázení pěstounů a pořádáme vzdělávací akce pro pěstouny, druhá 
část se věnuje pořádání akcí pro veřejnost - „Dne rodiny“ a přednášek v rámci osvěty občanů na různá témata týkající se 
náhradního rodičovství.

i

BAV klub sídlí na ulici Masarykově v Příboře. Ke své činnosti využívá klubovny ve vlastní budově, venkovní 
areál s trampolínami, slacklinem, streetballem, mobilními hracími a sportovními prvky, s ohništěm a ven-
kovním posezením. Pro některé akce si pronajímá i jiné prostory, např. v Kulturním domě.

Bližší informace o činnosti BAV klubu naleznete na:
www.bavklubpribor.cz

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST
Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

Junák – český skaut je se svými 60 522 členy největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Posláním Junáka je podporovat 
rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život 
připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými 
zakladateli skautského hnutí. Tomu se snažíme věnovat i v příborském středisku.

V současné době nabízíme řadu pravidelných i jednorázo-
vých akcí pro děti od 7 let, ale i pro starší děti či dospělé.
Ať už to jsou pravidelné oddílové či družinové schůzky, 
Mikulášská besídka, Polní vaření, Uzlářská regata, Příbor-
ská Klapka nebo různé jedno a vícedenní výpravy do příro-
dy. V zimě jezdíme na hory, v létě na tábor.
Dětem nabízíme v pravidelném programu širokou paletu 
činností: hry, písničky, rukodělné hříčky, skautské znalosti 
a dovednosti – šifrování, uzlování, signalizace, první po-
moc, přežití v přírodě a další. Mimo tradičního oddílové-
ho programu se zapojujeme do akcí pro veřejnost, nebo je 
přímo pořádáme. Patří mezi ně například Pohádkový les, 
Ukliďme Česko, dětské dny a různé dobročinné sbírky. 

V současné době naše středisko sdružuje oddíly v Příboře
a Lubině. Celkem máme registrováno 177 skautů a skautek. 

Skautský letní tábor

Výprava do přírody

Oddíly v Příboře se skládají z celkem 7 družin
pro různé věkové kategorie. Všechny družiny 

se scházejí každý pátek od 16:30 hod. 
ve skautské klubovně v městském parku.

 Zájemci se mohou o našich akcích dovědět více na našich webových stránkách www.viafamila.cz , nebo se můžete
 obrátit na tel.: 773 791 182 / Mgr. Kateřina Okáčovái

Tradičně se uskutečňuje letní kemp pro rodiny a dětský kemp www.irskabalada.cz.
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Takže se několik stejně naladěných rodin začalo scházet 
a vymýšlet, co by se dalo podniknout, jak to zorganizovat
a kromě jiného vytvořili i znak Klokočova a jeho vlajku. Prv-
ní Klokočovský ples v roce 2001 měl velký úspěch a stejně 
tak další akce. V roce 2004 bylo u státní správy zaregistro-
váno občanské sdružení za účelem organizování a podpo-
ry neformálních společenských aktivit obyvatel Klokočova
s cílem vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Postup-
ně narůstal počet organizovaných akcí o „novinky“, jako 
např. dětský maškarní ples, masopust, dětský den, volej-
balový turnaj, turnaj ve stolním tenise atd. U starousedlíků, 
ale i u těch mladších se s velkým úspěchem setkalo promí-
tání fotografi í, na kterých byl zachycen Klokočov a jeho
obyvatelé v dřívějších dobách.

V období, kdy již Občanské sdružení Klokočov bylo dobře 
fungující organizací, která pořádala řadu akcí pro děti, mlá-
dež a dospělé, ale vždy na pronajatém pozemku, vyvstala 
otázka zřízení hřiště na katastru Klokočova, kde by se daly 
tyto akce pořádat a postupně tam vybudovat potřebné záze-
mí pro prostory volnočasových aktivit dětí a rodičů, mláde-
že a dospělých. Jako nejvhodnější bylo zcela logicky vytipo-
váno původní hřiště v Klokočově, které ovšem bylo v rámci 
restitucí vráceno původním majitelům. Zástupci občanské-
ho sdružení zahájili jednání s vedením města o odkoupení 
uvedeného pozemku a zřízení veřejného hřiště.
V roce 2014 byl městem Příborem zakoupen pozemek pro 
hřiště v Klokočově a v roce 2015 bylo zahájeno faktické vyu-
žívání hřiště jako prostoru pořízeného městem pro obyva-
tele této části města. Již v období jednání o nákupu tohoto 
pozemku O. S. Klokočov uvádělo své záměry, jak by chtělo
ve spolupráci s vedením města využívat tento prostor a zve-
řejnilo svou nabídku městu s pomocí v budování a údržbě 
hřiště. Časový harmonogram byl rozčleněn do tří etap vý-
stavby hřiště, resp. jeho jednotlivých částí. 
V první etapě, kterou O. S. Klokočov považovalo za priorit-
ní z hlediska potřeb obyvatel Klokočova, bylo zprovoznění 
a předání do obecného používaní části hřiště pro nejmenší 
děti s doprovodem dospělých. Ve spolupráci s vedením měs-
ta, Technickými službami Příbora a městskou policí byla 
realizována výstavba dětských prvků. Na dětský den orga-
nizovaný O. S. Klokočov a za přítomnosti tehdejší paní mís-
tostarostky Ing. Dany Foriškové, Ph.D., byly uvedené prvky 
pro zábavu nejmenších předány dětem k používání. Ačko-
liv jsme neuvažovali o nárůstu počtu malých dětí v lokalitě 

Klokočova, dá se říct, že i v tomto jsme se trefi li do černého, 
neboť za poslední tři roky počet nejmenších obyvatel, sho-
dou okolností v bezprostřední blízkosti hřiště, skokově na-
rostl v řádu stovek procent. 

Dalším úspěchem tohoto roku byla téměř blesková akce vý-
stavby přístřešku pro sedící hosty. Při již uvedeném zahá-
jení provozu části hřiště pro nejmenší výbor O. S. Klokočov 
informoval přítomné o svém zámyslu vybudovat přístřešek 
tak, aby jej bylo možné využít na Klokočovský krmáš ještě
v tomto roce, a to se povedlo. 
Jako druhá etapa byla plánována výstavba „technického 
zázemí“= budovy, kde by bylo možné skladovat materiál
a která by sloužila pro zjednodušení nezbytného servisu při 
zajišťování akcí konaných na hřišti. Po nezbytné „papírové“ 
přípravě jsme v říjnu 2016 obdrželi stavební povolení a na kr-
máš roku 2017 byla stavba až na drobné dodělávky hotova!
V roce 2018 proběhly již všechny tradiční akce pořádané 
O. S. Klokočov s jedinou výjimkou. Z důvodu rekonstruk-
ce sálu U Žabáka ve Skotnici (místo konání Klokočovského 
plesu) se tento ples nekonal. Avšak zcela nečekaný úspěch, 
vzhledem k počtu přítomných a následných reakcí, měl dět-
ský maškarní ples, poprvé konaný v rekonstruovaném pří-
borském Kulturním domě.

Z „budovatelských“ aktivit letošního roku je třeba uvést vý-
stavbu plochy a zastřešení pro vaření guláše, instalaci be-
tonových obrubníků oddělujících travnaté plochy od ploch 
určených k pobytu lidí, montáž okapů a trativodů na dešťo-
vou vodu, okenic, opravu stojanů na jízdní kola atd. Protože 
si uvědomujeme, že Technické služby města Příbora nemo-
hou, zvláště v období bujného růstu trávy, vždy včas sekat 
trávu v okolí dětských prvků a pískoviště na klokočovském 
hřišti, zakoupili jsme z vlastních prostředků motorovou 
travní sekačku a snažíme se, abychom udrželi toto prostředí 
v odpovídajícím stavu.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV
 – MINULOST, SOUČASNOST A BLÍZKÁ BUDOUCNOST
Karel Szydlowski, jednatel

Technické zázemí Občanského sdružení Klokočov

Jak to všechno vlastně začalo? Na začátku bylo pár nápadů, jak si zpestřit společenský život v Klokočově obnovením tradičních akcí, jako bylo 
stavění a kácení máje, Klokočovský krmáš a zorganizováním tehdy úplné novinky Klokočovského plesu.

O činnosti občanského sdružení a akcích se zájem-
ci mohli a mohou dovědět na webových stránkách
sdružení www.klokocov.com.
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Tak jak jsme uváděli při jednání o využití hřiště, v letošním 
roce začaly prostor hřiště a jeho vybavení využívat i jiné 
organizace a jednotlivci. Jako příklad lze uvést akci svazu 
turistů, školek a škol, ale i městského úřadu. Závěr sezóny 
na hřišti patřil Klokočovskému krmáši. Tato již proslavená 
akce, kromě jiného hlavně tradičním a jak se všeobecně tvr-
dí, široko daleko nejlepším gulášem, v letošním roce prav-
děpodobně překonala co do počtu hostů všechny předchozí. 

A plány do budoucna?
Na poslední členské schůzi (dříve valné hromadě) byla
nejvíce diskutována otázka výstavby víceúčelového hřiště
= třetí etapa výstavby na klokočovském hřišti. Přítomný pan 
starosta města ve svém vystoupení vysvětlil, že vzhledem

k jiným prioritám města a s tím souvisejícím fi nancová-
ním, není v nejbližším období reálná výstavba tohoto hřiště 
městem za vyprojektovanou částku cca 3 mil Kč. Vzhledem
k této realitě výbor O. S. Klokočov přišel s variantou řešení 
výstavby tohoto víceúčelového hřiště svépomocí – tak jak 
jsme stavěli budovu, tj. s využitím dotací, grantů, sponzor-
ských darů a hlavně aktivity členů a obyvatel Klokočova
i Příbora. Podmínkou pro takové řešení je převedení pozem-
ku pro výstavbu tohoto hřiště formou zápůjčky na Občanské 
sdružení Klokočov. Žádost o takovouto zápůjčku byla podá-
na na městský úřad v měsíci září 2018. 
Na rok 2019 máme připravenou novinku. Chtěli bychom na 
hřišti postavit dvě teepee a umožnit zájemcům prožít, třeba 
rodinám s dětmi, noc ve stanu, kde se dá i topit.

Dětský maškarní ples

Klokočovský krmáš

Klub je aktivní již od roku 1964 a sdružuje psovody se zá-
jmem o sportovní kynologii. Výcvik probíhá dvakrát týdně 
po celý rok a dvakrát ročně jsou navíc pořádány kynologické 
závody – tradičně na jaře Memoriál Bruna Sochora, jehož 
se zpravidla účastní závodníci z celého Moravskoslezské-
ho kraje, a interní prosincový Mikulášský závod pro členy 
příborského klubu. Letošní rok proběhly také kynologické 
zkoušky, ve kterých psovodi se svými psy absolvovali indi-
viduálně zvolené zkoušky dle národního zkušebního řádu
a mezinárodního zkušebního řádu.

Psi jsou cvičeni ve stopařství, poslušnosti a obraně. Kynolo-
gové své psy mohou cvičit v jedné i všech těchto disciplínách, 
pravdou však zůstává, že základem každého výcviku je po-
slušnost.
Kromě výcviku a dalších akcí s výcvikem přímo spoje-
ných se členové klubu scházejí na pravidelných brigádách,
jejichž náplní je péče o výcvikovou plochu, klubovnu klubu
a okolí. Příborský kynologický klub tak plní funkci sportov-
ní, společenskou a pomáhá s péčí o životní prostředí.

KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR
Tereza Dvořáková, jednatelka

V případě zájmu se k nám stále můžete přidat, kynologický klub Příbor stále přijímá nové členy. i

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

Touto cestou výbor občanského sdružení děkuje všem svým aktivním členům za jejich ochotu
a čas, který věnovali přípravě a zabezpečení akcí, výstavbě a údržbě zařízení O. S. Klokočov. 

Také děkujeme všem našim příznivcům a sponzorům a především vedení města Příbora
za fi nanční podporu akcí organizovaných O. S. Klokočov. 
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MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘÍBOR - HÁJOV
Bc. Valentin Putala, jednatel

Vážení přátelé myslivosti!
Je to již více než 95 let, co byl 2. dubna 1923 proveden záznam o založení spolku přátel myslivosti v městě Příboře.
Od té doby uplynulo mnoho času a myslivost se vyvíjela až po současnost. A to nejen prací v honitbě, ale i vlivem 
změny nejrůznějších zákonů. Původní název „Myslivecké sdružení“ jsme vlivem změny administrativy v říjnu 2015 
změnili na ofi ciální název „Myslivecký spolek Příbor Hájov“ a jsme jedním ze dvou mysliveckých spolků působících
v rámci katastru Příbora. Aktuálně členská základna čítá 12 členů a 3 hosty a věkový průměr je 46 let. 

Každoročně se staráme o lovecká a krmná zařízení. V zim-
ním období do krmelců a zásypů dodáme cca 70 q krmiva. 
Tato zařízení je potřeba udržovat v dobrém stavu, aby bylo 
na jedné straně možné v zimním období dodávat krmivo
v dobré kvalitě a požadovaném množství, aby zvěř netrpěla 
nouzí a dobře prosperovala, a na straně druhé byl zajištěn 
bezpečný odlov zejména spárkaté zvěře, kterou je u nás po-
nejvíce zvěř srnčí, a bylo tak možné vybírat pouze kusy prů-
běrné - nevhodné k chovu. 
Nedílnou součástí naší činnosti je péče o životní prostředí.
V rámci výsadby stromků zde zvěři nabízíme jak krytinu 
(výsadba jehličnanů a listnáčů), tak zvýšení úživnosti honit-
by, a to výsadbou ovocných stromků (jabloně a jeřáby) a keřů 
pro drobnou zvěř pernatou (pámelník, ptačí zob a hloh). Vel-
ká část práce spočívá také v rozvoji spolku v rámci správy 
majetku. Naše myslivecká chata, kde se konají členské schů-
ze, toho budiž důkazem. 

Dbáme na to, aby zvěř v honitbě byla kvalitní a v takovém 
druhovém a početním zastoupení, aby z naší činnosti mohly 
čerpat i další generace. Z toho důvodu dlouhodobě prová-
díme oživení krve pomocí dovezené drobné zvěře, kterou 
v naší honitbě vypouštíme. Jedná se o bažanta obecného
a zajíce polního. V tomto roce bylo vypouštěno 36 slepiček 
a 4 kohouti již zmíněného bažanta obecného. Věříme, že se 
naše snaha promítne na jaře v podobě úspěšně vyvedených 
hnízd s kuřátky.
Myslivci jsou nápomocni i při konání veřejných akcí, což 
spočívá ve stavění vatry k výročí osvobození a na Nový rok 
na Hájově. Z kraje roku pravidelně pořádáme myslivecký 
ples na Hájově a spolu s městem Příborem pořádáme Letní 
večer s metáním metel přes řeku Lubinu. Podílíme se také
na organizaci dětského dne na Hájově.

Hon na drobnou zvěř

Vypouštění drobné zvěře

Pod pojmem „myslivost“ se představy lidí z široké laické veřejnosti mohou velmi vzdalovat od reálného poslání a účelu my-
slivosti jako takové. Pravdou je, že za touto zálibou a posláním členů stojí velká hromada práce, a to jak v honitbě samotné, 
tak i na poli kulturním a sociálním. 

Co vlastně děláme?

Na tomto místě je potřeba velmi vyzdvihnout podporu města Příbora našemu mysliveckému spolku. Jedná se zejmé-
na o fi nanční záležitosti, protože bez těchto prostředků bychom nebyli schopni spoustu věcí sami úspěšně zvlád-

nout. Městu Příboru patří velký dík a stejně tak všem členům za jejich obětavost a ochotu plnit toto náročné poslání.
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Náš kroužek existuje již několik desítek let. Mnozí, kteří jim prošli, jej znají pod názvem Tora. V současné době nás naleznete pod názvem 
kroužek plastikového modelářství a scházíme se každý čtvrtek ve středisku volného času LUNA PŘÍBOR.

PLASTIKÁŘI
Jan Kellner, vedoucí

Co děláme?

Stavíme modely letadel, vojenské techniky a dioramata 
(výřez krajiny s technikou). S hotovými modely jezdíme na 
soutěže. Díky tomu poznáváme různá města naší republiky. 
Letos jsme soutěžili i v Polsku. Děti se tam se svými mode-
ly neztratily a přivezly si mnoho cen. I my pořádáme vždy
v únoru svou soutěž. V roce 2019 to bude již 40. ročník žákov-
ského a 31. ročník juniorského poháru. Každý rok si děti složí 
minimálně jeden model, se kterým potom jezdí na soutěže. 
I v tomto školním roce se chystáme do Ostravy, Šumperku, 
Uherského Hradiště, Znojma, na víkend do Slavičína a další.

Přijďte mezi nás, slepte si model a soutěžte s námi.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ PŘÍBOR
Dagmar Kičurová , Zuzana Karasová

Občanské sdružení Českého svazu chovatelů v Příboře má více než stoletou historii. Založení spolku se datuje do roku 1905 a mimo váleč-
ná období vždy vyvíjelo bohatou činnost. V minulosti i současnosti byli a jsou někteří členové spolku významní chovatelé, vystavovatelé
a funkcionáři. Na světovém šampionátu EXOTA v Olomouci v roce 2006 získal přítel Kutáč za své papoušky bronzovou medaili. I dnes 
vystavujeme úspěšně na celostátních výstavách a získáváme množství čestných cen. Máme členské zastoupení na postech v Ústředním 
výboru ČSCH v Praze, zastáváme významné funkce v okresní organizaci. 

Od sedmdesátých let pravidelně pořádáme v našem vybu-
dovaném chovatelském středisku na Lidické ulici výstavy 
drobného zvířectva. Výstavy jsou celoročním zhodnoce-
ním našeho chovatelského umu a snahy o co nejlepší od-
chovy. Znamená to denní krmení a láskyplnou péči o zví-
řata, občasné studium odborné literatury, zdravou rivalitu 
a zároveň přátelství chovatelů. Výstavu, kterou pořádáme 
každý rok u příležitosti příborské pouti, navštěvuje každo-
ročně mnoho příborských i přespolních občanů. Těšíme se 
stoupajícímu zájmu a počtu návštěvníků všech věkových 

kategorií. Mezi naše chovatelské aktivity samozřejmě pa-
tří i péče o děti a mládež. Při středisku volného času LUNA 
vedeme kroužek mladých chovatelů, kde učíme děti starat 
se a poznávat různé druhy zvířat. Poznatky a vědomosti 
naši mladí chovatelé prokazují každoročně na olympiádě 
mladých chovatelů, kde jsme již několikrát získali 1. místo. 
S našimi dětmi pořádáme mnoho akcí, jako jsou víkendy 
u koní, výlety do ZOO, návštěvy zkušených chovatelů. Po-
řádáme přednášky pro školy, se zvířaty navštěvujeme také 
klienty Domova Příbor, kteří pozitivně hodnotí rozptýlení 
v podobě kontaktu se zvířaty, 
Účelem svazu je v zájmu obecného blaha ochrana a rozvoj 
chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního 
dědictví. Chovatelství nesporně působí pozitivně na my-
šlení lidí a prohlubuje v nich estetické cítění. Mimo užitek, 
který chov domácích zvířat přináší, získáte i rozptýlení
a radost ze svých chovatelských úspěchů a mezi chovateli 
určitě najdete své přátele. 

Celostátní výstava chovatelů

Ukázka práce kroužku plastikového modelářství

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

Členové ZO ČSCH se scházejí pravidelně
poslední pátek v měsíci v 19 hodin.

Kroužek mladých chovatelů je každé pondělí
od 16.00 hodin ve středisku volného

času LUNA Příbor.
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Rok 2018 by se dal nazvat rokem zajímavým, ale i nároč-
ným. Ale pojďme pěkně od začátku. 
 Na výroční valné hromadě konané ještě v prosinci   
 roku 2017 jsme si schválili a odhlasovali velice náročný
 program. Hned na úvod roku nás čekala první akce,
 tzv. Pochování basy. Tato akce se koná jednou za čtyři
 roky a je mezi občany velice populární. Vše vypuklo
 27. ledna 2018 slavnostním masopustním průvodem
 přes vesnici. Na to navázaly dva plesy tzv.
 Pochování basy, a to v termínech 3. a 10. února 2018.
 Nechyběli jsme ani jako spolupořadatelé 24. března
 2018 na automobilových závodech tzv. Valašské rally,
 která se jela přes část naší obce. 21. dubna 2018 jsme
 provedli sběr železného šrotu po naši vesnici.
 No a samozřejmě 30. dubna 2018 jsme se podíleli
 na tradiční akci v obci, a tou je stavění máje. 
 Začátek května tradičně patří oslavě sv. Floriána,
 a proto všichni příznivci, ale i občané se sešli pod
 hasičárnou na Floriánkovém posezení při guláši.
 O den později v neděli 6. května 2018 jsme se opět
 sešli v místní kapli, kde byla sloužená mše svatá
 za všechny živé i zemřelé hasiče.
 21. až 26. června 2018 jsme zorganizovali pro naše
 mladé hasiče výlet. Je to poděkování a zároveň
 odměna za jejich celoroční činnost.
 28. července 2018 náš sbor pořádal Letní večer.
 8. září 2018 večer se opět po roce sjela do naší vesnice
 spousta hasičů, aby si změřili svoje síly v požárním
 útoku. Konal se zde totiž devátý ročník soutěže
 O Hájovský pohár a jen pro zajímavost, byl to
 nejvíce navštívený ročník, startovalo zde 61 družstev.

 Začátkem října proběhlo na Hájově podzimní kolo
 hry Plamen dětí a dorostu tzv. Branný závod. Zde bylo
 k vidění spoustu dětí z celého Novojičínska.
 Poslední akce, která je naplánována, a jsem na 100 %
 přesvědčen, že proběhne, je 1. prosince 2018 Mikulášská
 nadílka, která tak jako minulé ročníky se uskuteční
 venku před hasičárnou. Vše pak zhodnotíme na výroční
 valné hromadě, která proběhne 16. prosince 2018.

To byly v krátkosti shrnuty všechny akce, které jsme v prů-
běhu letošního roku pro Vás připravili a pořádali. 
A teď ještě pár vět o tom, na co jsem já, ale myslím si,
že nejen já, pyšný. Tou naší největší chloubou jsou určitě 
naši mladí hasiči, včetně dorosteneckých kategorií. Vždyť 
ve 158členské základně je hned 45 dětí do osmnácti let.

HÁJOVŠTÍ HASIČI V ROCE 2018
Vojtěch Jalůvka, starosta SH ČMS SDH Hájov

Mladí hasiči úspěšně reprezentující SDH Hájov

Nadšení malých a větších hasičů po triumfu na soutěži.

Úspěšná reprezentace kolektivu mladých a starších
hasičů v soutěži Floriánek Cup. Mladší žáci soutěž 
vyhráli a starší skončili na druhém místě. 

Účast starších žáků v krajském kole
 celostátní soutěže hry Plamen. 

Druhé místo mladších žáků na poháru Krajského
 sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.

Páté místo Richarda Matuly v republikovém
kole v kategorii střední dorost. 

 Za zmínku největších letošních úspěchů stojí:

Byl jsem osloven, abych napsal nějaký článek do speciálního vydání příborského Měsíčníku o tom, jak na Hájově „žijí hasi-
či“. Nejprve jsem nevěděl, na co se zaměřit a o čem přesně napsat, jelikož se snažíme po celý rok vás prostřednictvím článků
v Měsíčnících o všech našich akcích informovat. Nakonec jsem se rozhodl, jelikož se blíží neúprosně i konec roku 2018, udělat 
takovou malou rekapitulaci celého roku a připomenout vám v krátkosti všechny největší události, na kterých jsme se podíleli. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA PRCHALOVĚ
Alena Sochová, Dagmar Tobolová

Sbor dobrovolných hasičů na Prchalově byl založen v roce 1922. Postupně členové pořizovali výstroj i výzbroj. V roce 1927 během 3 měsíců 
svépomocí postavili hasičskou zbrojnici. Od počátku se členové zapojili do organizování kulturního života v obci. V době před druhou svě-
tovou válkou fungoval pod sborem i divadelní kroužek. 

I v současné době se členové podílejí na pořádání kultur-
ních a sportovních akcí v naší obci. Každoročně pořádáme 
dětský maškarní ples, hasičský ples, svatodušní vycházku, 
letní večer, rozloučení s prázdninami, krmášovou zábavu, 
vánoční a velikonoční dílny pro mládež i dospělé. 
Ve spolupráci s osadním výborem se zapojujeme do orga-
nizování oslavy Svátku matek, Dne obce a setkání seniorů. 
Jsme malá obec, a tak nejde oddělit práci sboru od práce 
osadního výboru.

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce obecního 
domu. Tím obec získala prostory pro pořádání kulturních 
akcí, ale i pro soukromé akce. Každý týden zde probíhá cvi-
čení a to pro seniory i pro střední generaci, probíhá i cviče-
ní jógy. Nové a větší prostory získala i knihovna.
V letošním roce naše obec oslavila 220 let od svého
založení. Den obce jsme oslavili 9. června 2018 slavnostní 
mší, zábavným odpolednem a večerní zábavou. 

 
 
          Zájemci o naši činnost z řad dětí i dospělých jsou vítáni!

Den obce - cyklisté z 20. a 30. let 20. století na historických kolech

Mladí hasiči na hasičské soutěži zařazené do soutěže Florián cup

Všem dětem a mládeži, ale i všem vedoucím, kteří s dětmi 
tráví spousty svého volného času při trénincích a objíž-
dění soutěží, děkuji za vzornou reprezentaci SDH Hájov. 
Veškeré naše sportovní aktivity a pořádání společensko-
-kulturních akcí by nebylo možné bez fi nanční podpory
a grantů. Poděkování proto patří městu Příboru, Moravsko-
slezskému kraji, Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy, Osadnímu výboru Hájov a dalším sponzorům, kteří
podporují činnost našeho sboru. 

Škoda jen, že se v naší obci najdou i lidé, kteří nám asi 
zřejmě závidí, že děláme něco pro občany, mládež a děti,
a snaží se nám znepříjemňovat konání našich akcí, viz le-
tošní udání před naší noční soutěží. Naštěstí se snažíme 
mít všechna potřebná povolení a dokumenty v pořádku
a jsme připraveni dále ve sportovních a společensko-kul-
turních akcích pokračovat.

Ještě jednou díky všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. 

Ve sboru pracuje družstvo mužů a družstvo 
mladých hasičů. Muži dosahují již několik let 
výrazných úspěchů v požárním útoku v rámci  
Moravskoslezské ligy, kterou několikrát vyhráli. 
Rovněž jsou úspěšní i v Extralize ČR, kde v loň-
ském roce skončili na krásném 2. místě. 

Práci s mládeží se věnujeme již desetiletí. 
Pravidelně se mladí hasiči zúčastňují hry Pla-
men a Florián cup, kde v letošním roce obsadilo 
družstvo starších žáků krásné 4. místo. Mladí 
hasiči dosahují úspěchů i v jednotlivcích.

Naše úspěchy:

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

i
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR 
František Dobeš a Milan Novák

Po vzoru založení hasičského sboru v Novém Jičíně v roce 1870 oznamuje příborský starosta František Preissig v obecním výboru dne 16. 
března 1871, že byl v Příboře ustaven ,,Dobrovolný hasičský sbor‘‘. 

Prvním velitelem byl František Peřina. Během deseti let 
se však tento sbor rozpadl pro nesnášenlivost členů a také 
proto, že vedení bylo německé. V roce 1881 byl nově ustaven 
hasičský sbor, v jehož popředí byl tehdejší příborský kaplan 
P. Antonín Cyril Stojan, který se zasadil také o to, že jedna-
cí řeč sboru a vedení byly české, stal se jednatelem spolku 
a jako pobočník při požárech opásán hasičskou sekerkou se 
zúčastňoval hašení a dával tak příklad ostatním členům.

Poté se velitelem sboru stal profesor učitelského ústavu
v Příboře Josef  Janoušek. K těmto dvěma vynikajícím mu-
žům patřil také školský inspektor Rudolf  Ludwig - příbor-
ský rodák, který se stal místonáčelníkem hasičského sboru.

Janoušek - Stojan - Ludwig - to byla trojice, která se zaslou-
žila nejen o znovuzavedení příborského hasičského spol-
ku, ale měla velký význam i pro vytvoření župní hasičské 
jednoty pro severovýchodní Moravu. Proto také těmto 
mužům byla věnována pamětní deska, která byla připev-
něná na městské radnici 5. července 1931, za války Němci 
odstraněna a znovu umístěna na radniční zdi v roce 1947.

Celá historie hasičského sboru je pečlivě zaznamenána
v kronice dobrovolného hasičského sboru v Příboře, kte-
rou začal psát od roku 1881 do roku 1887 tehdejší příborský 
kaplan a jednatel spolku, pozdější arcibiskup olomoucký, 
dr. A. C. Stojan. Tato vzácná kniha byla náhodou nalezena 
roku 1924 na příborské radnici a v roce 1940 byla určena 
nacisty do sběru starého papíru. Zachránili ji velitel ha-
sičů Josef  Kaluža st. a jednatel Bohumil Klauda, který ne-
chal kroniku odborně opravit. Tato kniha obsahuje nejen 
zajímavé události z hasičského života, ale i města a okolí.
V této kronice se nacházejí záznamy o požárech, povod-
ních a různých i politických událostech v našem městě
a okolí. Dále obsahuje i Stojanův rukopis, jeho listy na roz-
loučenou s hasičským sborem a také autogramy význam-
ných hostů, jako presidenta Dr. E. Beneše a paní Hany 
Benešové, kteří navštívili město Příbor dne 17. 7. 1946, 
ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, který se zú-
častnil odhalení pomníku T. G. Masaryka dne 25. 5. 1947, 
a gen. Ludvíka Svobody ze dne 23. 4. 1959. Od roku 1986 
byla založená nová kronika, kterou vede naše kronikářka 
Vlaďka Sklenovská. Již v této kronice je autogram s vě-
nováním presidenta hasičů státu Texas - USA marschala 
Alfréda E. Gerika, který navštívil náš sbor v květnu 1986.

Hasičský sbor se také podílí na kulturním dění města. 
Dlouhá léta měl svou vlastní veřejnou knihovnu, kterou 
později předal městu Příbou. Uspořádal bezpočet hasič-
ských plesů, výletů, benátských nocí, soutěží hasičských 
družstev, vychovával dorost a věnoval se mládeži. Všech-
nu tuto činnost dělají členové nezištně pro svůj spolek
a veřejnost.
Při založení obdržel hasičský sbor od obce tři staré vozové 

stříkačky, dvě větší pro dopravu koňmo, malou stříkačku 
na ručním vozíku, několik ručních stříkaček, dále asi dva-
náct konopných hadic, několik háků a dva obyčejné žebře. 
Toto nářadí bylo umístěno v průjezdu staré radnice. V roce 
1891 se sbor stěhoval do nové zbrojírny a zařídil k rychlé-
mu hlášení ohně z věže farního kostela hlídače, telefonní 
vedení na obecní strážnici a do bytu velitele, místovelitele 
a štábního trubače.

V rámci odborné přípravy a výcviku jsou členové jednotky 
města Příbora školeni podle plánu školení a výcviku, který 
je metodicky určen GŘ HZS ČR a doplněn dalším výcvikem 
dle potřeby jednotky. Jako předurčená JSDH na dopravní 
nehody se jednotka zúčastňuje IMZ na HS v Novém Jičí-
ně, dále potom IZM v Ostravě pořádaným HZS MSK. Tato 
IMZy jsou specializovaná školení na zdolávání a likvidaci 
dopravních nehod, dále se odborná příprava zaměřuje na 
výcvik záchrany z vody.

V posledních letech je průměrný počet výjezdů jednotky 
více jak 100 případů za rok. Velmi se zvyšuje počet doprav-
ních nehod a to především na komunikaci D48 a 1/58. Prů-
měrně zasahujeme u 30 dopravních nehod, 30 požárů a 60 
technických pomocí za rok.

Dnes má hasičský sbor opravenou hasičskou stanici na uli-
ci Svatopluka Čecha č. 190. Tady působí od roku 1964. Jeho 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Příbora má
v současnosti celkem 24 členů, z toho 16 členů drží poho-
tovost. Jednotka města je zařazena v poplachovém plánu 
MSK, jako JPO II/1 s předurčeností k zásahům u doprav-
ních nehod a zásahů z vody. Jednotka vyjíždí do 5 minut 
v počtu minimálně 4 členů JSDH, pohotovost jednotka 
drží 24 hodin denně.

Hasičská stanice Jednotky SDH Příbor



Vozový park Jednotky SDH Příbor
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Co se týká vybavení jednotky, v lednu 2017 obdržela 
motorový člun MARK III s podvozkem a v červnu byla 
jednotce předána nová CAS 30 T815, která je pořízená
z dotačního programu IROP. 

Jednotka dále používá k zásahům a výcviku vozidla:

 CAS 24 MB Atego

 DA 15 MB Sprintér

 VEA Nissan Patrol.

Na požární stanici nesídlí jen Jednotka SDH Příbor, ale 
i Sbor dobrovolných hasičů Příbor, který má k dneš-
ním dni celkem 112 členů, z toho 25 žáků a dorostenců,
18 žen a 69 mužů. Sbor se převážně stará o výchovu mlá-
deže, dále o kulturní dění a pořádá tradiční Hasičský 
ples, tři Benátské noci, soutěž v požárním sportu mlad-
ších a starších žáků a soutěž dorostu O pohár starosty 
SDH Příbor. 

Dále spolupracuje s Jednotkou SDH Příbor. Za rok 2017 
jeho členové odpracovali 3834 hodin na přípravách na 
ples, na benátských nocích, na soutěžích a v neposled-
ní řadě na údržbě požární stanice a její zahrady. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem členům SDH Příbor, kteří se 
podílejí na těchto akcích.

Něco málo z kroniky a ze vzpomínek. 

Ze vzpomínek Ferdinanda Pokorného, lékárníka i ha-
siče. Vznik řádu velmi oceňuje, ale též o začátcích píše:

Z Památníku k Jubileu 60letému trvání sboru:

A ještě o duchapřítomnosti pátera Stojana:

Při ohni samém po většině každý dělal sám, jak se jemu 
zazdálo, a mnohdy bylo více těch, kteří křičeli a rozka-
zovali, než těch, co účelně pracovali. Pro nedostatek 
organisace byly výsledky záchranné práce po většině 
skrovné. Po požáru pak se dostavilo dosti těch, kteří
si přišli na obecní kancelář pro odměnu za skutečnou 
neb domnělou práci a námahu. 

,,Tragicky‘‘ skončil požár na Benátkách u pekaře
Šitavance, někdy před Vánocemi. Na výminku bydle-
la tam stará babka, která aby teplo z jizby neunikalo,
zacpávala na noc trouby, svítila štipy, jež připravovala 
v kůlně. Převrhla světlo a nashromážděné roští začalo 
v kůlně hořeti. Babka polekavši se, místo aby volala
o pomoc, běžela do jizby a ukryla se za pec. Naštěstí 
bylo hodně sněhu, tož hasilo se sněhem. Odvážný hasič 
vnikl do světnice plné ohně a dýmu. Vynesl nešťastnou 
babku, nepřestávajíc kvíleti a naříkati o miláčka ko-
houta ubytovaného na peci. Dobrotisko hasič odvážil 
se znova, ale kohout byl na troud.

Na Benátkách měl jeden tkadlec hodně zadluženou 
chalupu, která měla býti prodána v dražbě. Majitel 
měl ji hodně pojištěnou a snad proto, když vyhořel, 
povídalo se, že si ji sám zapálil. Když hořelo, přiběhl 
páter Stojan a spěchal na půdu. nezachránil však nic, 
neboť tkadlec, co bylo k čemu, včas odnesl do bezpečí. 
Obětavý kněz nemohl již zpět. Oheň mu zavřel východ.
S chladnou myslí prosekal se šindelovou střechou, 
skočil na hnojiště, bohužel až příliš měkce - zapadl 
do hnojůvky. Podobný osud stihl pozdějšího poslance
a arcibiskupa ještě jednou. Zase to bylo na Benátkách, 
Br. Jan Bolom za nedostatku vody nabral do putny 
močůvky a berlovkou hájil ohrožený objekt. Nepostře-
hl, že stojí na blízku P. Stojan, kterého nepříjemným 
obsahem hasícího zdroje skropil. S bratrem J. Bolo-
mem a - močůvkou ocitl se v nejtěsnějším nikterak 
však vonném styku i br. Michalík, když v r. 1886 hořela 
kloboučnická dílna Kladivova v Klokočově. Br. Micha-
lík uchopil osiřelou žárnici a účelně hasil. Přiběhl br. 
Bolom a zdůrazniv, že on k službě té přidělen, odstrčil 
br. Michalíka tak nehorázně, že ten padl do hnojůvky.
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Do našeho sboru přijímáme nové
členy ve věku od 6 let. Scházíme se každé

pondělí a děti každý čtvrtek
od 16,00 hod.
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Historie basketbalového klubu se začala psát v roce 1951 
zásluhou profesora Oblídala z příborského gymnázia. Ně-
kolik studentů tenkrát našlo odvahu vzít do ruky poněkud 
jiný míč a začalo objevovat krásu této hry. Zanedlouho byl 
ve městě založen oddíl košíkové, a tím započala éra basket-
balového klubu, který v následujících letech vychoval tako-
vé osobnosti, jakými jsou jeden z nejlepších hráčů Evropy 
současnosti, český reprezentant Jan Veselý, Lukáš Palyza, 
ligový hráč Jiří Černoška, Lukáš Bukovjan, Tomáš Havlík či 
úspěšný hráč a trenér německé ženské ligy Ondřej Sýkora. 

Dresy ligových týmů obléklo také několik děvčat. Například 
současná trenérka ženského druholigového týmu BK Příbor 
Jana Nenutilová, Jana Rosíková, Eva Koďousková či aktuál-
ně hráčka SBŠ Ostrava v ŽBL Gabriela Buzková. 
Basketbal je především týmový sport. Výčet všech úspěchů 
jednotlivých týmů by vydal na celý článek, proto uvede-
me jen několik z nich. V roce 2001 obsadily nejmladší mi-
nižačky 2. místo v celorepublikovém národním Festivalu.
O dva roky později tentýž tým skončil 3. na mistrovství ČR 
a stejnou medaili vybojovaly v roce 2004 také mladší žačky. 
Zlato na národním Festivalu vybojo-
valy v roce 2005 nejmladší minižač-
ky, mix nejmladších minižáků v roce 
2009 i starší minižáci o rok později. 
Medaili stříbrnou získal na mistrov-
ství ČR také tým chlapců U12 v sezóně 
2016/2017. O rok později, tedy v sezóně 
2017/2018 si družstvo U12 účast v Ná-
rodním fi nále zopakovalo a na domácí 
palubovce skončilo na 5. místě.

Basketbal hrají malí i velcí
V současné době hrají týmy BK Příbor ve dvanácti soutě-
žích. Ženy (trenérka Jana Nenutilová) hrají 2. celostátní ligu 
a muži (trenér Libor Piškytl) Severomoravskou ligu, kam 
postoupili po skvělé minulé sezóně, v níž neprohráli ani 
jedno utkání. Mladší žákyně U14 (Libor Piškytl), mladší žáci 
U14 (Robert Bukovjan) a starší žáci U15 (Miroslav Slovák) 
působí v žákovské lize, kadetky (Miroslav Sýkora) a kadeti 
U17 (Miroslav Slovák) hrají nadregionální soutěž, starší žáci 
U13 (Robert Bukovjan), minižačky U10 (Petr Bobko), mini-
žáci U11 (Martina Mazáčová), minižáci U10 (Petr Holub)
a nejmladší minižačky U9 (Petr Bobko) nastupují k zápasům
oblastního přeboru.

Své zápasy hrají příborští basketbalisté ve dvou tělocvič-
nách. Mistrovská utkání a převážná část tréninků se odbý-
vají ve sportovní hale Masarykova gymnázia, klub využívá 
také menší tělocvičnu při Základní škole Npor. Loma. 

V ní se připravují pod vedením trenérů Gabriely Rubinové
a Petra Bobka také přípravky, které jsou pro nejmenší zájem-
ce o tenhle atraktivní sport stále otevřené. Tréninky přípra-
vek jsou vždy v pondělí, úterý a středu. Přesné časy a kontak-

ty na trenéry i na vedení klubu lze 
najít na webových stránkách klubu

Každého, kdo má chuť se stát členem 
naší basketbalové party, rádi přiví-
táme. Od nás vede cesta, tak jako to 
dokázal Jan Veselý letos, i na světový 
šampionát.

BASKETBAL JE V PŘÍBOŘE SPORTEM ČÍSLO 1
Jiří Slaný, prezident klubu, Jiří Tomaškovič, člen výkonného výboru

První tým BK Příbor z roku 1955. Zleva jsou B. Pešat, L. Myška,
K. Kohout, F. Jiřík, A. Neuwirth, B. Olšaník a M. Slovák starší.
Foto: archiv BK Příbor 

i

 „Za úspěchy v krajských, ale také v celostátních
soutěžích, odkud děvčata i kluci dovezli několik
medailí, stojí dlouhodobá a systematická práce

trenérů našeho klubu. Naše týmy několikrát
zvítězily v oblastních přeborech a postoupily

do závěrečného turnaje mistrovství
České republiky.“ 

Více informací o činnosti a kontakty naleznete na webových stránkách www.bkpribor.cz.

Nikoliv fotbal nebo hokej, ale basketbal je v Příboře už několik let sportem číslo jedna. Na začátku sezóny 2018/2019 navštěvovalo tréninky ve 
všech věkových kategoriích od přípravky po dospělé 237 basketbalistů a basketbalistek. Tím se jiný oddíl ve městě chlubit nemůže.

Současnost v BK Příbor. Tradičního letního kempu v Rožnově 
se zúčastnila téměř stovka dětí. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor 
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HOROLEZECKÝ ODDÍL PŘÍBOR SLAVÍ 30 LET SVÉ EXISTENCE
Jiří Babača, předseda

Horolezecký oddíl Příbor (HOP) byl založen v roce 1988,
a tak v tomto roce slaví již třicet let. Prvním předsedou se stal 
Jiří Ondráček, který v následujícím roce tragicky zahynul při 
záchraně tonoucích kamarádů během splouvání řeky Lubi-
ny. V letech 1989 až 1998 se vedení oddílu ujímá Josef  Trnka, 
kterého od 1998 do 2015 vystřídal Stanislav Burgár. V sou-
časné době vede HOP Jiří Babača. 

Osud však příborským horolezcům nebyl zpočátku příliš 
nakloněn. V roce 1990 při sestupu z jednoho aklimatizač-
ního vrcholu během expedice na Pamíru tragicky zahynul 
Tomáš Matocha. Přesto se příborští horolezci nedali zlomit 
nepřízní osudu a za uplynulých třicet let bezpečně slezli ne-
sčetnou řadu vrcholů od věží Českého ráje přes Tatry, Alpy, 
Kavkaz, Fanské hory, Pamír až po Novozélandské Alpy. Mají 
na svém kontě celou řadu prvovýstupů, a to zejména na ska-
lách v blízkém okolí, ale také několik prvovýstupů ve Vyso-
kých Tatrách. 

Příborští horolezci se starají o nejbližší skály v nedalekém 
Štramberku a v roce 2005 se stali zakládajícími členy Ob-
lastní vrcholové komise Severní Moravy, která dbá o údržbu 
horolezeckých terénů od Třince až po Lipník nad Bečvou. 
Jeho členové za dobu své existence vybudovali a provozo-
vali také několik umělých tréninkových lezeckých stěn. 

Nejprve postavili lezeckou stěnu ve Štramberku v malé tě-
locvičně základní školy, kterou pak provozovali deset let. 
Ze zbytkového materiálu pak ještě postavili malou lezec-
kou stěnu v tělocvičně tehdy Zvláštní školy v Příboře pro 
sportovní vyžití jejich žáků.
Když pak v roce 2002 z grantu Ministerstva vnitra v rámci
programu Prevence kriminality vybuduje město Příbor le-
zeckou stěnu v tělocvičně bývalé ZŠ Dukelské, začne HOP 
provozovat tuto stěnu s podporou města Příbora a věnovat 
se práci s mládeží.
Od roku 2003 organizuje HOP pro děti a mládež závody 
Příborský pavůk v lezení na obtížnost a Příborský zvon
v lezení na rychlost (ten pouze do r. 2013).
V roce 2014 ukončuje Český horolezecký svaz pořádání
regionálních závodů a jsou to opět horolezci z příborského 
oddílu, kteří se stávají zakladateli a hlavními organizátory 
nově vzniklého Moravského poháru mládeže – MPM, což 
představuje sérii pěti závodů po celé Moravě. Účast na závo-
dech MPM se pohybuje v rozmezí od 90 do 120 závodníků.

Vynaložené úsilí při práci s mládeží se příborským ho-
rolezcům vrací v podobě solidních sportovních výsledků.
V disciplíně lezení na obtížnost v uplynulých pěti ročnících 
MPM získali členové HOP tři zlaté (Čeněk Babača), tři stří-
brné (Radim Monsport a Čeněk Babača) a jednu bronzo-
vou medaili (Tereza Chvílová) za celkové pořadí v daném 
ročníku. V disciplíně lezení na rychlost pak Čeněk Babača 
v roce 2016 vybojoval na MČR stříbrnou medaili a v loňském 
roce se stal dokonce mistrem republiky. Letos se Čeněk Ba-
bača nominoval do reprezentace ČR v lezení na rychlost
a na závodech italské Boloni a v Mezzolombardu obsadil 
jedenáctou příčku, na Mistrovství Evropy juniorů v ra-
kouském Imstu vybojoval šestnácté místo ze 42 závodníků
a na Mistrovství světa juniorů v Moskvě třicátou pátou 
příčku z 55 závodníků ve své kategorii.

Aleš Nenutil, Váňův kámen, Štramberk

Petr Bobko, Alois Chvíla a Viktor Polášek na jednom
z vrcholů v Tatrách

Čeněk Babača (vpravo) na Mistrovství Evropy juniorů v roce 2018

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

i
V případě zájmu o činnost oddílu neboo členství 
v něm můžete kontaktovat předsedu Jiřího 
Babaču na e-mailu: Jiri.Babaca@seznam.cz 
nebo na tel. čísle +420 603 702 412.
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Středeční odpoledne se nese ve stylu koktejlových šatů
a bílých rukaviček ve společenských oblecích. V letošním 
roce se přihlásil neuvěřitelný počet párů a to 28. Mládež
z Příbora, ale i z blízkého okolí se schází jednou týdně a učí 
se tanečnímu umění, ale také společenskému chování, kte-
ré je nedílnou součástí tanečního kurzu. Po deseti lekcích 
bude kurz ukončen závěrečnou kolonou, které se můžete 
zúčastnit a zavzpomínat tak na středoškolské časy stráve-
né na tanečním parketu. 

V pátek se již odpoutáme od formálního oblečení a v kurzu 
pro dospělé si budete moci užít 10 lekcí pro pokročilé, mír-
ně pokročilé, ale také pro úplné začátečníky. V rámci kurzu 
vás čeká kubánský večer a závěrečná lekce s živou kapelou, 
barmanem a atmosférou, na kterou jen tak nezapomenete. 
V letošním roce se podzimní kurzy přesunuly na pátek, je-
likož se lektoři z HMdance rozhodli otevřít další kurzy pro 
dospělé v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm. Ovšem 
druhá vlna kurzů, která započne již v lednu, bude probíhat 
standardně v neděli. Takže pokud ještě váháte s přihláše-
ním, neváhejte a přijďte si užít podvečer plný společen-
ských tanců, dobrého vína a příjemné společnosti.

Od dubna do září již kurzy neprobíhají. A aby nebyla tak 
dlouhá odmlka, rozhodli se lektoři, že využijí krás piari-
stických zahrad a uspořádají taneční večery pod širým 
nebem. Akce s názvem Zahrady v tanci se koná již druhou 
sezónu každý poslední pátek v době letních prázdnin. Mů-
žete si tak obnovit naučené kroky z kurzů, či se pár nových 
přiučit. Ti ostýchavější se mohou občerstvit v místním baru 
a užít si tak podvečer v zahradách kláštera, které svou krá-
sou vybízejí k takovýmto společenským událostem.

Nedílnou součástí tanečního studia HMdance je nově také 
taneční skupina LDance, která má svůj původ ve městě 
Havířově. V loňském školním roce jsme otevřeli pobočku 
taneční skupiny a těšili jsme se z nevídané účasti. To jsme 
však nevěděli, kolik se přihlásí nováčků v letošním roce. 
Momentálně naše taneční skupina čítá více než 90 aktiv-
ních tanečníků všech věkových kategorií. Máme Baby pří-
pravku pro děti od 3 do 6 let, soutěžní kategorii Kids pro 
děti od 7 do 11 let, kategorii Junior od 12 do 15 let, Hlavní 
kategorii od 16 let a také máme kategorii pro naše aktivní 
rodiče a to kategorii Oldstars! U nás se tanečníci opravdu 
nenudí. Taneční skupinu LDance vedou zkušení lektoři, 
kteří jsou profesionálové ve svém oboru. 

Členové se učí streetovým tanečním stylům, break dance, 
akrobacii, ale také klasické taneční průpravě, latině a gym-
nastice a jsou připravováni na nadcházející soutěžní sezó-
nu, která započne koncem března. O chod taneční skupiny 
se starají čtyři trenéři z různých tanečních odvětví a také 
fyzioterapeutka Mgr. Lenka Komínková, která se od útlého 
věku vrcholově věnovala sportovnímu tanci. Avšak není 
to pouze práce trenérů LDance a HMdance, snažíme se 
tanečníkům dopřát opravdu komplexní taneční vzdělání. 
Proto několikrát do roka naši taneční skupinu navštěvují 
různí lektoři a tanečníci z jiných tanečních škol. Stejně tak 
se naši tanečníci aktivně zúčastňují workshopů po celé ČR.

TANEC PRO VŠECHNY 
Jan Tyllich, lektor tanečního studia

Tančit mohou opravdu všichni. Takovým heslem se řídí lektoři z tanečního studia HMdance. Každoročně pořádají kurzy pro dospělé a mlá-
dež od 15 let. Pod vedením profesionálního páru Lenky Komínkové a Jana Tyllicha se účastníci různých věkových kategorií mohou naučit 
latinskoamerické, standardní či národně společenské tance, které mimo jiné mohou využít v nadcházející plesové sezóně. Na konci září se
v Kulturním domě v Příboře rozezvučí rytmy těchto tanců a je jasné, že již započala taneční sezóna.

Taneční kurzy společenských tanců pro mládež

Zahrady v tanci

Taneční skupina LDance
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V říjnu jsme se zúčastnili workshopu v Praze s výbor-
ným tanečníkem Filipem Jankovičem, který působí 
jako tanečník v zábavné show Tvoje tvář má známý 
hlas a mimo jiné postoupil do fi nále Československo 
má talent v roce 2015. Už se všichni moc těšíme na ce-
lou letošní taneční sezónu. 

A aby toho nebylo málo, tak jsme se rozhodli za pod-
pory města Příbora uspořádat první pohárovou ta-
neční soutěž a battle Dance Freud 2018, která se konala
v červnu tohoto roku. Chtěli jsme tak obnovit tradici 
tanečních soutěží, která byla v minulosti velmi oblí-
bená. Již teď se můžete těšit na druhý ročník taneční 
soutěže Dance Freud 2019 - určitě je se na co těšit.

Taneční soutěž Dance Freud 2018

VZPÍRÁNÍ V PŘÍBOŘE – PŘIJĎTE SI S NÁMI ZASPORTOVAT 
Bc. Libor Bolom, předseda Sportovního klubu vzpírání Příbor

Vzpírání má v Příboře dlouholetou tradici. Zdejší oddíl funguje již od roku 1968, kdy se začínalo vzpírat ve sklepních prostorách areálu 
sokolovny, poté v prostorách tělocvičny nynějšího piaristického kláštera a teprve po postavení sportovní haly na ul. Štramberské se vzpěrači 
přestěhovali do prostor, kde trénují do současnosti. 

V průběhu této doby z oddílu vzešli i závodníci, kteří re-
prezentovali, ať už dřívější Československou či současnou 
Českou republiku, a to na takových akcích jako byly ev-
ropské i světové šampionáty. Mezi ty nejúspěšnější patřili 
Petr Limberk, Miloš Kopecký, Vlastimil Tomek, Vladimír 
Bolom, Libor Bolom či Bronislav Kolář. Za úspěchy pří-
borského vzpírání stál dlouhá léta jeden ze zakládajících 
členů Pavel Sattek, který se sám aktivně účastnil soutěží, 
ale především se věnoval práci s mládeží, která byla vždy 
na vysoké úrovni. Ti nejtalentovanější pak z našeho oddílu 
mnohdy odcházeli do větších ambicióznějších klubů např. 
Bohumína či Havířova.

V současné době oddíl vzpírání disponuje členskou zá-
kladnou o 50 členech, kdy se aktivně do soutěží zapojuje 
několik chlapců, žen a také družstvo mužů, které startuje 
ve 3. lize a v současné době bojuje o postup do 2 ligy. Do 
oddílu vzpírání je zařazena i kulturistika – silový trojboj, 
kdy zejména v minulosti, bylo v této disciplíně dosaženo 
výborných výsledků na české i světové scéně zásluhou Pe-
tra Kostelníka.
Jako většina jiných druhů sportů se i vzpírání a kulturis-
tika potýká s menším zájmem, kdy zejména mládež dává 
mnohdy přednost zábavě před aktivní činností. Je tak stále 
větší problém přilákat mládež k jakémukoliv sportu, při-
čemž je jasné a nezpochybnitelné, že jakýkoliv aktivní po-
hyb je lepší než žádný.
Rádi proto mezi námi uvítáme nové členy, kteří by rozší-
řili náš kolektiv. Doporučujeme chlapcům od 12 let, kteří 
začínají zejména atletickou přípravou, ale určitě rádi mezi 
námi přivítáme i ženy, starší chlapce a muže, kteří si na ná-
ročný sport troufají. Říká se, že vzpírání je sport pro tvrdé 
chlapy, s čímž nelze než souhlasit, nicméně je to i vynika-
jící podpůrný sport pro v současnosti populární Crossfi t či 
všechny atletické sportovní disciplíny. 

Sportovní klub vzpírání Příbor

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

V případě zájmu Vás rádi přivítáme ve sportovní 
hale na ul. Štramberské č.p. 1361 v Příboře, a to 
vždy v pondělí, středu a pátek od 17:00hod.
Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu

vzpirani.pribor@post.cz.
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FK PRIMUS PŘÍBOR – ODDÍL KOPANÉ
Vladimír Jalůvka, trenér

Mezi naše velké úspěchy patří účast našich
tří žáků ve výběru okresu Nový Jičín na turnajích 
mezi jednotlivými okresy celé Moravy. 

Nesmíme však ani opomenout skvělé výsledky
našeho dorostu, který bez jediné porážky
postoupil letos do krajské soutěže.

O třídu výše se podařilo letos postoupit
i našim mužům.

FK PRIMUS Příbor

Závěrem bych jen dodal, že pokud máte doma malého sportovního nadšence, neváhejte jej přivést mezi 
nás. Nábory probíhají celoročně na našem hřišti, a to každé pondělí a středu od 16:30 hodin. 
Týká se to ročníků 2004 – 2014. Za nás trenéry mohu prohlásit, že už se na nové tváře moc těšíme. 

Dovolte mi, abych Vám ve zkratce představil náš sportovní oddíl kopané, vystupující v dnešní době pod
názvem FK PRIMUS Příbor. Klub byl založen v říjnu roku 1920, což znamená, že za necelé dva roky oslaví-
me sté výročí působení klubu. V dnešní době náš oddíl čítá 132 aktivních členů, z čehož nejvíce je samotných 
hráčů, dále pak trenérů a funkcionářů. Pod názvem FK PRIMUS Příbor vystupujeme od začátku roku 2011, 
kdy se název změnil z původního TJ TATRA Příbor. Kromě klubových barev, které zůstaly modrá a bílá,
se změnily veškeré registrace a vzniklo nové logo klubu. Zároveň v tomto roce začala v našem klubu po delší 
pauze fungovat přípravka a to jak mladší, tak i starší, později rozšířena ještě o předpřípravku.

V dnešní době se na trénincích po-
hybuje okolo padesáti malých fot-
balistů ve věku od 4 do 14 let. Priori-
tou našeho oddílu je práce s mládeží
a ta se nám také dokonale vyplácí. Za
7 let práce dnes máme jednu z největ-
ších základen mládeže v okrese, velmi 
kvalitní mužstvo žáků (ročníky 2004–
2007), starší přípravku (ročníky 2008 
– 2009), dokonce dvě mužstva mlad-
ší přípravky (ročníky 2010–2011)
a předpřípravku (ročníky 2012–2014). 

Naše práce s mládeží je zaměřená na 
celkový tělesný rozvoj, není to jen
o fotbale, i když práce s míčem pře-
vládá. Každoročně se naše mládež 
účastní mnoha turnajů a to ve všech 
věkových kategoriích. Pořádáme také 
každý rok čtyřdenní jarní soustředě-
ní a letos jsme dokonce uspořádali na 
našem hřišti týdenní letní fotbalový 
kemp, který se nám i přes nepřízeň 
počasí povedl na výbornou, a hodláme 
v tom i nadále pokračovat. Za zmínku 

stojí i spolupráce s Valašskou fotbalo-
vou akademií v Zašové pod záštitou 
fotbalové školy Baníku Ostrava, kam 
pravidelně jezdíme s předpřípravkou 
na tzv. UHER festivaly mládeže, což 
jsou velmi kvalitně obsazené turnaje 
konající se celoročně. I my sami po-
řádáme pro všechny kategorie dva-
krát ročně turnaje, jeden zimní halo-
vý a jeden letní (tento rok obohacen
o účast týmu ze sousedního Sloven-
ska). 

Když vidím návaznost jednotlivých kategorií na sebe, tak o kopanou v našem městě nemám vůbec strach. Jako mo-
tivaci pro naše naděje mohu uvést pár příkladů odchovanců našeho klubu, kteří se prosadili i v těch nejvyšších sou-
těžích. Jsou to například Roman Fischer, bývalý ligový hráč Hradce Králové, Jakub Švrčina, výborný brankář, chy-
tající dnes v Bohumíně, kde vede fotbalovou školu brankářů, a v neposlední řadě radost nám dělající Filip Panák, 
působící v ligovém týmu MFK Karviná a bývalý hráč výběru České republiky do 21 let. V těchto, ale i v mnoha dalších 
případech patří velký dík všem trenérům, kteří odvádějí výbornou práci, funkcionářům, bez kterých by chod klu-
bu nebyl možný, a také rodičům, kteří nám své fotbalové naděje přivedou a podporují je v další sportovní činnosti.
V neposlední řadě patří poděkování městu Příboru, fi rmě Alliance (dříve Primus) a všem sponzorům našeho oddílu.

Co se nám podařilo?
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VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - „Známe své město? Aneb Příbor současný i minulý“
Odpovídejte pod otázky - čitelně. Vyplněný list odevzdejte v turistickém informačním centru (bývalá lékárna) do 31. 1. 2019. 
Správné odpovědi budou zařazeny do losování o ceny. Losování zveřejníme v LTV Příbor.

Můžete vyhrát:  1. Vstupenky na kteroukoli akci města v Kulturním domě dle vlastního výběru pro 4 lidi. 
  2. Vstupenky na kteroukoli akci města dle vlastního výběru pro 2 lidi.
  3. Reklamní předměty města Příbora.

 Kdy byla vydána listina, která je dokladem o vzniku města Příbora. Uveďte přesné datum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Napište jméno muže, který přivezl do Příbora v roce 1592 příborskou Madonu - soška dodnes
 zdobí oltář farního kostela. K události se pojí i pověst, v ní jméno faráře najdete.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ze kterého roku pochází první zmínka o příborské škole? Uveďte rok.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kdy se narodil v Příboře Sigmund Freud? Napište celé datum. MUDr. S. Freud
 žil téměř celý svůj život ve Vídni, zemřel v Londýně.
……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 

 Otec slavného hudebního skladatele vyučoval v letech 1835-1848 v Příboře, jeho manželka
 pocházela ze starého příborského rodu. Jak se jmenoval jejich slavný syn?
……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 

 Napište název jednoho přítoku řeky Lubiny a za něj název řeky, do které se Lubina vlévá.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Jak se jmenují střediska volného času v Příboře, která nabízejí pro děti, mladé i dospělé
 řadu aktivit, kroužků. Napište názvy obou.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Jak se jmenuje mobilní hra pro zvídavé děti a hravé rodiče. Měla v Příboře premiéru během
 Dnů evropského dědictví (16. 9. 2018)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kolik žáků a studentů navštěvuje ve školním roce 2018/2019 všechny! školy v Příboře,
 vyjma mateřských? Uvádíme Local TV Příbor ve zprávách z přelomu září-října.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Pod jakým názvem zahájil nový příborský divadelní soubor v roce 2017 svou činnost?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Dům č. 1 v Příboře - která kulturní památka se v jeho těsné blízkosti nachází?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ve kterém domě v Příboře sídlí městská knihovna?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Napište č. domu, který zdobí reliéf - plastika sv. Jana Sarkandra. Světec v Příboře 3 roky žil jako dítě. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kde v Příboře najdete tak zvanou chytrou lavičku. Její vznik iniciovalo dětské zastupitelstvo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kterou budovu zdobí 4 alegorické sochy? Jejich autorem je František Úprka.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

3

4

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé níže uvedené osobní údaje
byly zpracovány pořadatelem soutěže za účelem losování o ceny.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………    Adresa nebo telefon nebo e-mail: …………………………………………………

MINULOST

SOUČASNOST

POSTŘEHY
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ČINNOSTI PŘÍBORSKÉHO OCHOTNICKÉHO SPOLKU ŠTĚK
Jaromír Kostelník, předseda

Po založení divadelního souboru s názvem Přídlo nasta-
lo období zkoušek nové hry, docházelo k různým úpravám 
scénáře, přesuny herců v obsazení rolí a řešení spousty růz-
ných problémů, což je průvodní jev u všech nově vznikají-
cích spolků. Ale postupem času se všechno podařilo sladit
a společná snaha vyústila ve velice úspěšnou premiéru au-
torské pohádky Smítko mezi loupežníky. Spokojeni byli ne-
jen diváci, ale i herci a všichni se těšili na další pokračování 
činnosti souboru po prázdninách.
Během nich se však soubor rozdělil. Někteří členové chtěli 
pokračovat ve hrách převážně pro děti, jiní zase by raději 
hráli hry pro dospělé diváky. Situace nakonec vyvrcholila 
odchodem části členů Přídla, kteří založili novou skupi-
nu Příborský ochotnický spolek Štěk. Společně ještě Přídlo
a Štěk odehráli domluvené představení pro seniory v Domo-
vě Příbor a oslavu příjezdu Mikuláše na náměstí a pak už šly 
spolky každý svou cestou.
Štěk měl před sebou ještě jeden velký úkol – měl sjednáno 
představení Smítka v Těškovicích, což je místo s šedesátile-
tou divadelní tradicí, a nemohl si tam udělat ostudu. Pro-
blém byl v tom, že postup při rozdělení souboru normálně 
probíhá tak, že se pokračuje v představeních hry a část čle-
nů si souběžně s tím začíná zkoušet novou hru a postupem 
času se od stávajícího souboru oddělí. V našem případě však 
došlo k rozdělení, jak se říká ze dne na den. To znamenalo 

úpravy scénáře, hledání nových členů a nové obsazování 
rolí. A to vše s už napevno sjednaným termínem v Těškovi-
cích za zády. Ale dobrá věc se podařila a Štěk odehrál Smít-
ka pro 240 dětí, které pořadatelé přivezli z okolních vesnic. 
Děti byly spokojené a my herci pochopitelně také.
Proběhly naše „divadelní prázdniny“ a Štěk znovu rozjíž-
dí svou činnost. V prosinci je plánováno další představení 
Smítka mezi loupežníky pro příborské školy, což předpo-
kládá zkoušení a opakování a zároveň začíná připravo-
vat novou komedii z historie města s pracovním názvem 
„Švédi v Příboře“ z pera člena souboru. Rádi bychom také 
pokračovali v Loutkohraní, což je setkávání dětí hrajících 
ve Smítkovi i jejich kamarádů u kytary, špekáčků a dobré 
nálady. Zároveň bude soubor spolupracovat s kulturním 
odborem města na akcích podle jeho potřeb /masopust, 
příjezd Mikuláše a podobně/. Samozřejmě, že Štěk má ješ-
tě pár nápadů, jak se říká „pod pokličkou“, ty prozradí,
až přijde jejich čas.
Momentálně trošku bojujeme s obsazením, jelikož je nás 
tak akorát na obsazení Švédů, výhoda ovšem je, že se jedná 
o hru autorskou a dá se leccos připsat, nebo ubrat. Každo-
pádně současná situace v obsazení přepokládá, že Švédové 
dobudou Příbor pouze v případě, že nebude nikdo z herců 
nemocen.

Anketa v rámci rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře

1) Vaše pohlaví:   □  muž   □  žena 

2) Váš věk:  ……………………………..….……...

3) Jste ve městě Příboře celkově spokojen(a)? 
 □   částečně spokojen(a)    □   spokojen(a)        □   částečně nespokojen(a)        □   nespokojen(a)    
 
Pokud jste odpověděli  „nespokojen(a)“  uveďte, prosím, proč:
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 

4) Co Vám schází v oblasti rodinné politiky ve městě Příboře? 
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 

5) V čem je podle Vás město Příbor přátelské rodině? 
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……... 
Anketní lístek můžete odevzdat v turistickém informačním centru (bývalá lékárna) na adrese
Příbor, Jičínská 54, do 31. ledna 2019. Děkujeme za Váš čas!
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I z tohoto důvodu se obrací příborský ochotnický spolek Štěk na širokou veřejnost s nabídkou:
Přijďte mezi nás, herci zkušení i kandrdasové, vy co chcete hrát i vy co hrát nechcete – na divadelních prknech, která znamenají 

svět, je zapotřebí každá ruka. Je to řehole, ale potlesk spokojených diváků je tou nejkrásnější odměnou.

Pokud se rozhodnete přijít , volejte +450 739 672 715
nebo se informujte na odboru kultury. Těšíme se na vás!

VO L N OČA S OVÁ  O B L A ST

KDO TO ASI JE? MY JSME PŘÍDLO
Tereza Plandorová

Úplně poprvé jste nás viděli v piaristickém klášteře v dub-
nu 2017, poté až v prosinci 2017 při Mikulášské jízdě
(to ve spolupráci s lidičkama ze spolku Štěk). Kdo z vás se 
letos těší, až bude postaven na váhu? Bojíte se, že půjdete
do pekla, nebo se těšíte, že vás váha pošle mezi andílky?
Třeba se vám něco vybaví, když připomeneme Nakoněni-
ny, které si zahrály děti v červnu 2018 v Kulturním domě
v Příboře. Nakoněniny jsou první hra, kterou napsala Tereza 
Plandorová pro děti. Všechny děti premiéru zvládly, přesto-
že byly nervózní. Připravovaly se na ni pilně celý rok. 

Dospěláci se mohli zasmát na premiéře Dokonalé svatby
od Robina Hawdona, která byla uvedena 3. listopadu 2018. 
Pro všechny, co stáli na jevišti, to byla premiéra. Třásla se 
nám kolena, rejža Ivetka Šitavancová nám mírně omdlívala, 
ale všechno tohle stojí za to. 
Již z pár řádků, které jste si přečetli, vám určitě problesklo 
hlavou, jak oni to vlastně mají? Co všechno stíhají?
V roce 2016 se sešlo několik nadšenců, díky kterým později, 
na konci roku 2017, vznikl spolek Přídlo. V jeho vedení stojí 
Matěj Palacký coby předseda, a dvě místopředsedkyně Ive-
ta Šitavancová a Dana Judová, které se starají o hladký chod 
spolku. Máme dětský a dospělácký soubor. Dětský soubor je 
pod taktovou Terezy Plandorové, které s vedením pomáhají 
Matěj Palacký a Barbora Sobotková. S dětmi máme každý 
týden nějaký program, především si hrajeme, ale také tré-
nujeme dýchání, jazykolamy, vyjadřování pocitů, orien-
taci na jevišti, hraní s rekvizitami apod. Zní to jako dřina?
Někdy je, ale i hraní a blbnutí je na týdenním pořádku.
Vymýšlíme si vlastní hry nebo hrajeme to, co děti i nás baví. 
Na zkouškách si vlastně taky hrajeme, srandujeme, vtip-
kujeme, blbneme a v mezičase jsme vážní a zkoušíme,
ať jsme připraveni na vystoupení. Kromě zkoušek máme
i tzv. teambuildingy. Nevěříte? Věřte. Někdy jsme totiž straš-
ně moc vážní, tak pět minut, nikdo to totiž déle nevydrží.

Přídlo po úspěšné premiéře komedie Dokonalá svatba.
Foto: Stanislava Slováková

Máme možnost se představit. Tak tedy, začínáme! Tři, dva, jedna … jsme PŘÍDLO, příborské divadlo, skupinka nadšených 
amatérů, kteří se rádi baví a chtějí bavit ostatní. Mimochodem, stále se k nám můžete přidat i vy. V divadle je třeba mnoha 
lidiček s mnoha talenty. Kromě herců jsou v divadle třeba kulisáci, nápověda, kostýmní výtvarník či výtvarnice.

Můžete nás znát? Odkud? Kdy jste nás viděli, slyšeli nebo něco o nás zaslechli? 

Tak, to jsme my, Přídláci, a těšíme
se na setkání s vámi, ať už na zkouškách 
či na vystoupeních nebo akcích. Přijďte 

se podívat, či k nám přidat.

Dětské divadlo je každé úterý v 16:30 hodin v KD. 

Dospěláci se scházíme každé úterý a čtvrtek po 18. hodině v KD.



34

PRO-BIO SVAZ EKOLOGIC-
KÝCH ZEMĚDĚLCŮ, regionální 
centrum Moravská brána
Alena Malíková

Regionální centrum Moravská brána je pobočným spol-
kem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který má 
sídlo v Šumperku. Má 33 členů převážně z Moravsko-
slezského kraje. Od roku 2000 se zaměřuje na vzdělávání
a informování zemědělců a široké veřejnosti (spotřebitelů) 
v oblasti ekologického zemědělství a jeho přesahu směrem 
k ochraně životního prostředí. Spolupracuje s Družstvem 
VIKTORINA LOCA, zejména v propojování místních ze-
mědělců a spotřebitelů například formou Komunitou pod-
porovaného zemědělství (KPZ) nebo v místním bezobalo-
vém obchůdku. Ve spolupráci s městem Příborem pořádá 
vzdělávací akce na uvedené téma, mimo jiné – společně
s neformálním sdružením „Příbor v pohybu“ – cyklus 
přednášek „Klima se mění a my s ním“.

Kontaktní údaje
Tyršova 705, 742 58 Příbor
Správkyně: Alena Malíková
e-mail: probio.moravskabrana@seznam.cz
tel.: 604 905 611 
       

DRUŽSTVO VIKTORINA LOCA
Alena Malíková
 
Družstvo VIKTORINA LOCA založilo v roce 2017 10 přátel
z Příbora. Jeho záměrem je zkracovat cesty potravin v oblas-
ti Příbora a jeho okolí, propojovat místní zemědělce a výrob-
ce potravin s místními spotřebiteli (otevření družstevního 
bezobalového obchůdku VIKTORINA LOCA v uličce Politic-
kých vězňů), prakticky i vzdělávacími aktivitami předcházet 
vzniku odpadů, resp. hledat cesty k jejich využití; uskuteč-
ňovat osvětovou činnost v oblasti šetrného zemědělského 
hospodaření a potravinové soběstačnosti a další aktivity na 
podporu lokální demokracie a komunitních aktivit.

Kontaktní údaje 
Štramberská 696, 742 58 Příbor
e-mail: viktorina.loca@gmail.com
tel: 705 112 683
www.viktorinaloca.cz

Svátek sousedů

NOVÉ POPELÁŘSKÉ AUTO
V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
Ing. Karina Juchelková, Technické služby města Příbora

Technické služby města Příbora zakoupily v červenci 
letošního roku nové svozové vozidlo. Na podvozku 
MAN je umístěna nástavba pro svoz komunálního 
odpadu od fi rmy RosRoca. 

Předností vozu je lineární lisování odpadu, automa-
tická funkce vyklápěče popelnic a dynamické vážení, 
což znamená, že popelnice či kontejnery jsou váže-
ny každé zvlášť. Auto taktéž vyniká netradičním de-
signem. Ten vznikl ze soutěže místních mateřských 
škol. Z mnoha krásně barevných obrázků byl vybrán 
návrh předškoláka Matěje ze školky na Hájově. Ná-
sledná úprava a konečná podoba auta je dílem profe-
sionálního sprejera Nikola KHOMA Vavrouse.

Od 1. 8. 2018 svážejí technické služby směsný komu-
nální odpad ve městě a místních částech.

Od 1. 10. 2018 jsme také začali svážet biodpad od ro-
dinných domů. V další fázi se připravuje svoz třídě-
ného odpadu. 

První týdny svozu byly pro posádku vozidla náročné. 
Seznámení se s moderní technikou a s terénem nám 
dalo všem zabrat. V současné chvíli jsou již „dětské 
nemoci“ vychytány a svoz odpadů je téměř profesio-
nální. 

Nové popelářské auto

Děkujeme všem občanům
za trpělivost při prvních svozech.



3935

Ž IVOT N Í  P RO STŘE D Í

Objemný odpad je odpad, který vzniká v domácnostech 
nejčastěji. Lidé si zvykli tento odpad ukládat na sběrném 
dvoře a navštěvují jej čím dál více. To se také odráží na 
množství odpadu, kterého bylo již teď vysbíráno oproti 
minulému roku dvojnásobné množství, a to 600 t.

Odpad, který je možno dále využít, jako např. kovy, dřevo, 
polystyren a papír technické služby sbírají samozřejmě 
odděleně a po naplnění kontejneru je předávají do sběren 
či zpracovatelských fi rem.

Stavební suť a další stavební odpady jsou odpady, kte-
ré nejsou zahrnuty v běžném poplatku za systém nakládání
s odpady ve městě, a tudíž je nutné jeho uložení na SD hradit.
Podobně je tomu např. u pneumatik. Tyto jsou ale v ně-
kterých pneuservisech a autoopravnách v Příboře a okolí 
přijímány zdarma díky zapojení těchto společností do tzv. 
systému zpětného odběru pneumatik zřízeného Minister-
stvem životního prostředí (MŽP). Sběrným dvorům obcí 
zatím nebylo umožněno se do tohoto systému zapojit,
a tak si občané uložení pneumatik ve sběrném dvoře musí 
hradit. Seznam společností, které přijímají ojeté pneuma-
tiky zdarma, je zveřejněn na webových stránkách MŽP
(viz https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu).
Dále pak je dvůr vybaven kontejnery, přístřešky a klecemi 
na vysloužilá elektrická a elektronická zařízení, světel-
né zdroje, zářivky apod. Tyto shromažďovací prostředky 
dodaly společnosti, které tzv. zpětný odběr vysloužilého 
elektra zajišťují a starají se o jeho maximální možnou re-
cyklaci. Město Příbor je z hlediska výtěžnosti (přepočet 
množství odevzdaného elektra na obyvatele) na velmi sluš-
né úrovni. Za 2. čtvrtletí město Příbor dokonce dosáhlo na 
možnost čerpání odměny z motivačního programu společ-
nosti ELEKTROWIN, a. s., (společnost zapojená v kolektiv-
ním systému zajišťujícím zpětný odběr elektrospotřebičů)
ve výši 30.000,- Kč. Odměnu je nutné použít na zabezpeče-
ní sběrného dvora. Technické služby tedy zajistily instalaci 
šesti svítidel, které zabezpečí dostatečné osvětlení sběrného 
dvora zejména v měsících, kdy se brzy stmívá. 

Na sběrném dvoře se rovněž odevzdávají potravinářské 
oleje. Oleje ze smažení či fritování můžou občané přinést
v PET láhvích či sklenicích. Obsluha je přelévá do 50 l ba-
relů. Ročně se daří takto vysbírat přes 200 l tohoto oleje, 
který tak nekončí v kanalizaci, ale putuje k dalšímu zpra-
cování a úpravě a následně se využívá např. jako průmys-
lové mazivo.

Kola pro Afriku je název dlouhodobého projektu, do kte-
rého je náš sběrný dvůr také zapojen. Sbíráme kola různé-
ho stáří, velikostí, různých typů a značek i nekompletní 
kola či náhradní díly a nářadí k nim. Všechna tato vysbí-
raná kola jsou pak předávána společnosti Kola pro Afriku 
se sídlem v Ostravě, která zajistí jejich opravu a zprovoz-
nění do bezpečného pojízdného stavu a přepravu kamiony
a lodí do Gambie v Africe, kde jsou kola rozdávána míst-
ním dětem, které je využívají jako prostředek pro dopravu 
do desítky kilometrů vzdálených škol. 

Jak již je na začátku článku zmíněno, je areál při technic-
kých službách využit nejen jako sběrný dvůr, ale i jako par-
koviště a manipulační plocha strojů, zařízení a nákladních 
i osobních služebních vozidel. Dochází zde tedy k pohybu 
vozidel a zařízení jak technických služeb, tak občanů do-
vážejících svůj odpad. V současnosti tedy nelze skloubit 
všechny činnosti technických služeb s každodenním pro-
vozem sběrného dvora. Bohužel jsou v našem městě obča-
né, kteří otevírací dobu nerespektují a odpad ukládají před 
zavřenou bránu sběrného dvora. Neděje se to výjimečně, 
ale dosti pravidelně. Tyto občany bychom chtěli upozornit, 
že tímto zapříčiňují zdržení našich zaměstnanců od jejich 
zadané práce. Zaměstnanci často nemohou vyjet se stroji 
či vozidly z areálu přes barikádu odpadu. Tu musejí nej-
prve odklidit, a pak teprve vyjet do města konat údržbu, 
opravy, svoz odpadů apod.

Jsme rádi, že rozumných občanů je většina, kteří rádi a hoj-
ně využívají možnosti odložit ve sběrném dvoře odpad, čímž 
podporují lepší životní prostředí, a také např. možnost obdr-
žení fi nanční dotace na zlepšení pracovního prostředí obsluhy 
SD a jeho návštěvníků. Za toto občanům moc děkujeme.

OBČANÉ VYUŽÍVAJÍ SBĚRNÝ DVŮR NAPLNO
Technické služby města Příbora

Technické služby nabízejí občanům širokou škálu služeb. Mezi nimi je i možnost odkládat ty druhy odpadu, který nepa-
tří do běžných kontejnerů v ulicích, na sběrný dvůr. Sběrný dvůr při budově Technických služeb města Příbora na ulici 
Štramberské funguje již jedenáct let. Společně s parkovištěm strojů, zařízení a služebních vozidel technických služeb 
vznikl v roce 2007 z nevyužité plochy při budově technických služeb. Počet druhů odpadů zde sbíraných se za dobu jeho 
provozování široce rozrostl. Plocha sběrného dvora je beze zbytku zaplněna kontejnery. Jak kontejnery na starý náby-
tek, koberce, linolea apod., tedy objemný odpad, tak kontejnery na kovy, dřevo, papír, stavební suť, stavební odpad s 
nebezpečnými látkami a speciální kontejner na nebezpečný odpad v podobě barev a laků a obalů od těchto látek, kyselin, 
rozpouštědel, olejových fi ltrů, motorového oleje, a jiných chemikálií. 

Sběrný dvůr je otevřen v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 17.00 hod
a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Otevírací doba je uzpůsobena využití areálu technických služeb.
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ZPRÁVY - 30 min. informací z Příbora
  Premiéra -  neděle
  Repríza -  pondělí, úterý, středa, čtvrtek

POŘAD Z ARCHIVU města Příbora  - sobota

STALO SE PŘED 20 LETY  -  pátek

Klimkovická společnost
B plus TV získala li-
cenci na vysílání Local 

TV v Příboře 4. 5. 1995. Od toho roku LTV 
v Příboře funguje. Obrazové zpravodajství
z města se začalo vysílat 13. 5. 1996. Od roku 1996 
ušla Local TV velký kus cesty. Měnily se délky vy-
sílání, rozsah, vysílací časy. Velká změna nastala
v r. 2011, kdy program z Příbora držitel licence za-
čal šířit do velké části Moravskoslezského kraje. 
Vzápětí se přešlo od analogu k digitalizaci. A v čer-
venci 2018 bylo ukončeno vysílání v tzv. SD režimu
a začalo se vysílat v HD. Nepříjemným faktem to-
hoto přechodu je to, že na starých přijímačích, kte-
ré nejsou vybaveny dekodérem MPEG-4 (H.264), 
vysílání LTV PLUS nelze naladit.
Pokud ještě nechcete vyměnit starou televizi za 
novou, řešením je dokoupení set-top boxu s pod-
porou DVB-T2 (investice v řádu stovek korun).
Na standard DVB-T2 bude v dohledné době pře-
cházet většina televizních stanic, a tak bude časem 
obnova přijímacího zařízení nezbytná. Pokud ale 
máte novější typ TV přijímače, a přesto LTV Příbor
od července nemáte, znovu nalaďte (reinstalujte) 

59. kanál. Na něm LTV stále vysílá. Pokud jste na-
pojeni na kabelovou síť společnosti Corsat, pak 
přelaďte svou televizi v pásmu DVB-C. LTV se vám 
objeví v 35. předvolbě. 
Vysíláme 4x denně tři druhy pořadů: ZPRAVODAJ-
SKÉ RELACE s premiérou v neděli s opakováním 
každý den až do čtvrtku. V pátek děláme radost těm, 
které zajímá nedávná minulost. Vysíláme STALO 
SE PŘED 20 LETY. V těchto zprávách je vidět, jak se 
naše město proměnilo, jaké byly jeho plány, a mů-
žeme srovnávat se současností.  V sobotu vysíláme 
dokumenty, reportáže Z ARCHIVU - někdy starého 
50 let, jindy mladší.
Páteční a sobotní pořady jsou velmi oblíbené.
Platí u nich moudrost: Bez pochopení a poznání 
minulosti, nelze pochopit současnost.
Kromě těchto pořadů zveřejňujeme ve spoluprá-
ci s městem záznamy zasedání zastupitelstva.
Jsou dostupné v anonymizované podobě na webo-
vých stránkách www.televize-pribor.cz. V nea-
nonymizované podobě je vysíláme na internetu
v přímém přenosu v den zasedání.

Připravila Mgr. Irena Nedomová

PŘÍJEM: Vysílač Klimkovice: 59. kanál    |   Corsat - kabel: pásmo DVB-C - 35. předvolba

Po odvysílání jsou pořady uváděny na www.televize-pribor.cz
a aktuální pořad http://www.ltv-plus.cz/index.php/pri

Vysíláme DENNĚ 4.30 hod.   |   10.30 hod.   |   16.30 hod.   |   22.30 hod.







Kulturní dům Příbor
V r. 2010 město Příbor koupilo dům od Družstva Katolický 
spolkový dům, rekonstrukcí mu vrátilo původní secesní 
podobu. Dům je od září 2016  opět společně s piaristickým 
klášterem centrem kulturního dění.
Foto: Irena Nedomová

Kulturní dům Příbor
V r . 1910 Družstvo Katolický spolkový dům pověřilo
B. Karlsedera vypracováním projektu budovy s divadelním
sálem, tělocvičnou, konzumem, kampeličkou, kuželnou, kinem atd.
O rok později byl Katolický dům zkolaudován a poté hojně
využíván. Foto: archiv města Příbora 





Kostel sv. Valentina - barokní stavba se zdobným interi-
érem, novými varhanami a oltářem směrovaným na západ. 
Piaristický klášter (vpravo) s obřadní síní, přednáškovým 
centrem, ZUŠ, Muzeem Novojičínska, knihovnou. 
Foto: Rudolf Jarnot

Kostel sv. Valentina byl jako dřevěný vystavěn v r. 1596.
Piaristický klášter, v letech 1875-1938 s učitelským
ústavem. Uprostřed křižovatky pomník věnovaný Ř. Volnému,
zakladateli moravského místopisu. Stál zde v letech 1894-1938.
Foto: archiv města Příbora
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SKRYTÉ PŘÍBĚHY

Ke stažení zde:

Velké osobnosti i malé postavy eských d jin už na tebe ekají
a pot ebují tvou pomoc.
Poznáš zajímavá místa po celé eské republice a zažiješ spoustu zábavy.
Máš-li odvahu, vyber si trasu a za ni m nit historii. 

FREUDŮV ZLÝ SEN
Rok 1918  /  P íbor  /  délka 1.4 km

8 zastavení  /  trvání 1 h

Trasa vede postranními uli kami okolo centra 
P íbora. Zavede vás na starý h bitov

i do m stského parku.

Známý léka  a psycholog Sigmund Freud se snaží
zabránit tomu, aby mstivá noviná ka vypátrala

a zve ejnila jeho milostný dopis.

1. Rodný d m

2. D m . 685

3. Morový sloup

4. Za kostelem

5. Kostel sv. K íže

6. U Zlaté hv zdy

7. Starý h bitov

8. Památné stromy

Stáhni si zdarma aplikaci do svého chytrého telefonu s OS Android nebo 
iOS a vydej se ven za dobrodružsvím.

Mobilní hra pro zvídavé d ti a hravé rodi e
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