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• Víkend otevřených zahrad se v Příboře 
vydařil

• Z jednání Rady města Příbora
• Zástupci sociálních služeb

se prezentovali na Dni dětí a rodiny  
• O nemocenské
• Chystáte se do důchodu? 10 praktických rad 

a informací
• Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky 

a jiná elektrozařízení?
• Soutěž AKTIVNÍ OBEC 2019 je opět tady! 

Loňské kolo v kraji vyhrál Příbor!!!
• Sečení
• Ať žije Příbor!
• Svoz odpadů ve státní svátek 5. 7. 2019
• Blahopřání
• Co se děje u nás ve škole, ZŠ Jičínská
• ZŠ Npor. Loma Příbor – Závěr školního 

roku 2018/2019
• Vítězství v krajském kole Středoškolské 

odborné činnosti
• Taneční úspěchy
• Příborské děti reprezentují ČR na 

mistrovství Evropy ve Street Dance
• Ze života farnosti
• Klokočovské kácení Máje s hrami pro 

děti 2019
• Osvobození města 
• Představujeme Vám aneb Lidé, kteří by 

neměli scházet v kronice Příbora
• Basketbalové kadetky herní zlepšení

v sezoně výsledky nepodpořily 
• Úspěšný tým U15 přijal starosta města 

Jan Malík
• Knižní novinky na měsíc červenec
• Ohlédnutí za posledními akcemi v knihovně
• Tatrovka se vrátila do Příbora 

prostřednictvím vzpomínek a fotografi í
• Oslava Mezinárodního dne dětí v Příboře
• Karlsederovi jako příborský fenomén
• Výtvarná soutěž Můj sen 2019 ve znamení 

tvůrčích nápadů a vizuálních fantazií
• Příborská exkurze do Vídně za poznáním 

Sigmunda Freuda
• Kulturní okénko na měsíc červenec 2019
• Program akcí – červenec 2019
• STRIP
• Instituce, kroužky a kurzy
• Inzerce a reklama
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Město Příbor se do akce Víkend otevře-
ných zahrad opět po roce zapojilo, a  i když 
máme zahrady veřejně přístupné, tak se u pří-
ležitosti tohoto svátku snažilo zahrady obohatit 
kulturním programem.

V sobotu 8. 6. od 10 hod. rozeznělo zahrady 
vystoupení dixielandové kapely Stanley's Dixie 
Street Band. K poslechu zahráli pohodový jazz 
a své posluchače ihned nadchli, i přes velmi 
teplé počasí. Tato skupina se s Příborem pro 
letošní rok neloučí a  vystoupí 8. 12. v  Kul-
turním domě se svým vánočním koncertem. 
Poté následovala komentovaná prohlídka 
piaristické zahrady s Ing. arch. Pavlou Kašu-
bovou a Ing. Daliborem Kvitou. Sobotní den 

zakončil koncert ukrajinské hudby vystoupe-
ním EvaMore, žáků ZUŠ Příbor pod vedením 
Taťány Lomako a sboru ZŠ Milady Horákové 
z Kopřivnice.

V neděli 9. 6. od 14 hod. zahradu piaristic-
kého kláštera oživily módní přehlídky plavek, 
šatů, klobouků, brýlí atd. proložené hudebními 
vystoupeními Komorního sboru Masarykova 
gymnázia Příbor pod vedením Blanky Hrubé 
na téma „100 let československé písně“. 

Věříme, že se všem tato akce líbila. Děku-
jeme vystupujícím a všem, kteří se na organi-
zaci a servisu akce podíleli a příští rok se určitě 
do projektu opět zapojíme se zajímavým kul-
turním programem.

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

MĚSTA
MĚSÍČNÍK

Foto: Stanislava Slováková
V LTV Příbor 26. zprávy s premiérou 22. 6. 2019, www.televize-pribor.cz.
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

12. schůze RM v termínu dne 28. května 2019 projednala jed-
nací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- RM ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1. zveřejnit po dobu 

15 dnů na úřední desce MÚ záměr města pronajmout <ano-
nymizováno>, skleník o  výměře cca 47 m2 na pozemku 
parc. č. 3148/4 v k. ú. Příbor, za stanovených podmínek.

- bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu jednání s pa-
nem <anonymizováno>, o vypořádání umístění protizáplavové 
hráze na pozemku parc. č. 2974/28 v k. ú. Příbor, včetně jeho 
návrhu směny pozemků ze dne 29. 03. 2018.

- ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů 
na úřední desce MÚ Příbor záměr města bezúplatně převést 
do vlastnictví pana <anonymizováno> pozemky parc. č. 743/45 
a 743/47 v k. ú. Klokočov u Příbora, jako náhradu za darování 
pozemku parc. č. 2974/28 a spoluvlastnického podílu k pozem-
ku parc. č. 2974/30 v k. ú. Příbor do majetku města. Na pozem-
ku parc. č. 2974/28 je umístěna protizáplavová hráz realizová-
na městem. 

- doporučuje zastupitelstvu města bezúplatně převést do vlast-
nictví pana <anonymizováno> pozemky parc. č. 743/45 orná 
půda o výměře 2 633 m2 a parc. č. 743/47 orná půda o výměře 
13 286 m2, oba v k. ú. Klokočov u Příbora.

- doporučuje zastupitelstvu města přijmout darování pozemku 
parc. č. 2974/28 orná půda o výměře 3 079 m2 a spoluvlastnic-
kého podílu v rozsahu id. 1/2 pozemku parc. č. 2974/30 orná 
půda o výměře 3 239 m2, oba v k. ú. Příbor, od pana <anonymi-
zováno>.

- doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části po-
zemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, dotčené umís-
těním prodejního stánku, paní <anonymizováno>, dle její žá-
dosti ze dne 04. 11. 2018.

- doporučuje zastupitelstvu města vyzvat paní <anonymizová-
no> k  odstranění stavby prodejního stánku z  pozemku parc. 
č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, a to do 30. 09. 2019 a za 
bezesmluvní užívání pozemku v období od 01. 01. 2019 do pře-
vzetí pozemku městem účtovat paní <anonymizováno> úhra-
du kalkulovanou sazbou 176,25 Kč/měsíc.

- schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1119 v k. ú. a obci 
Závišice o  výměře 20 m2 <anonymizováno>, pro umístění 
včelína na dobu neurčitou s  roční výpovědní lhůtou, za roč-
ní nájemné 50 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční 
infl ace dle ČSÚ. V souladu s ustanovením § 629 Občanského 
zákoníku nájemce uhradí částku 150 Kč odpovídající nájemné-
mu za bezesmluvní užívání pozemku za předchozí tři roky. 

- ukládá vedoucímu odboru ISM 1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů 
na úřední desce MÚ záměr města pronajmout panu <anony-
mizováno>, pozemek parc. č. 3145 v k. ú. Příbor, pro umístění 
10 úlů o rozměrech 0,5 m x 0,5 m, na dobu neurčitou s 6. mě-
síční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 500 Kč s kaž-
doročním navýšením o míru meziroční infl ace dle ČSÚ. 

- doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje po-
zemků v Lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře, v předlože-
ném znění.

- RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Regulativy zá-
stavby Lokality Za školou (Z43) v předloženém znění.

- schvaluje dodatek č. 6 smlouvy o  dílo č. 136/2018/SD mezi 
městem Příbor a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 01 Nový Jičín IČO 47671416 na akci „Zastavitelná 
plocha Z 43, Příbor“ v předloženém znění, jehož předmětem je 
rozšíření předmětu díla o sanaci podkladních vrstev komuni-
kací a úprava ceny díla na 22 024 141,67 Kč bez DPH. 

- souhlasila s realizací stavebních úprav – zavěšením balkonu na 
štítové straně bytového domu č. p. 1325 na ul. Švermově v Pří-

boře, na pozemku parc. č. 763 v k. ú. Příbor, dle žádosti <ano-
nymizováno>. 

- schvaluje pořízení 6 ks laviček ke vchodům bytových domů na 
ulicích Švermově 1325-1327 a Fučíkově 1328-1330 za podmín-
ky fi nanční spoluúčasti Společenství vlastníků Švermova 1325-
1327 a Fučíkova 1328-1330, Příbor ve výši 50 % pořizovacích 
nákladů.

- schvaluje uzavření darovací smlouvy v  předloženém znění 
mezi městem Příbor a <anonymizováno> za účelem vytvoření 
výstavy s názvem „Karlsederovi jako příborský fenomén“ a bro-
žury s názvem „Domy příborské“. 

- schvaluje pořadí žadatelů o  pronájem obecního bytu č. 12, 
ul. U Tatry 1488 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky smluv-
ního nájemného za byt bez služeb za měsíc.

- rozhoduje pronajmout obecní byt č. 12, ul. U Tatry 1488 v Pří-
boře, o  velikosti 3+1, panu <anonymizováno>, trvale bytem 
<anonymizováno>, za nabídku smluvního nájemného za byt 
bez služeb ve výši 8 050 Kč/měsíc. 

- rozhoduje v  souladu s Čl. XV, odst. 1 Pravidel pro pronájem 
bytů ve vlastnictví města Příbor č. 1/2018 o přednostním při-
dělení obecního bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Choráze 1490 
v Příboře panu <anonymizováno>, trvale bytem <anonymizo-
váno>. V případě, že žadatel bez vážných důvodů přidělenou 
bytovou jednotku odmítne, mimořádné přidělení bytu se ruší 
a uvolněný byt bude pronajat v souladu se schváleným pořad-
níkem. 

- schvaluje zhotovitele zakázky malého rozsahu pro realizaci 
akce „Těžba dříví v městských lesích Příbor v letech 2019-2020“ 
fi rmu LDF Rožnov a.s., se sídlem Žižkova 511, 747 41 Hradec 
nad Moravicí, IČO 25840479.

- schvaluje výběr dodavatele k  veřejné zakázce s  názvem „Há-
kový nosič kontejnerů“, a  to fi rmu I-Tec Czech spol. s.r.o. se 
sídlem Rudná 30/3, Ostrava, IČO 26834634. 27/12/RM/2019 
Nákup plynu a EE na rok 2020 (č. bodu programu: 28). 

- rozhoduje o  realizaci nákupu plynu a  elektrické energie pro 
město Příbor, jeho příspěvkové organizace a  SMMP s.r.o. na 
období 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020 prostřednictvím Českomo-
ravské komoditní burzy Kladno. 28/12/RM/2019 Výjimka z ce-
níku pronájmu piaristického kláštera (č. bodu programu: 29).

- schvaluje Římskokatolické farnosti Příbor bezplatný pronájem 
prostoru piaristického kláštera dne 23. 06. 2019 na využití pro-
stor za účelem uvedeným v podkladovém materiálu.

- rozhoduje vybrat k  uzavření smlouvy z  důvodu odstoupení 
ze zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s ná-
zvem ,,Rekonstrukce elektroinstalace v domě č. p. 1486-1488 
ul. U Tatry“ původně vybraného dodavatele ALL COMPANY 
s.r.o. dodavatele dle hodnocení nabídek dalšího v pořadí, a to 
NH stavby s.r.o., 739 41 Palkovice 158, IČO 28980697. 30/12/
RM/2019 Žádost Asociace zdravotně postižených, smíšená or-
ganizace Kopřivnice, z.s., o fi nanční podporu (č. bodu progra-
mu: 31).

- schvaluje Asociaci zdravotně postižených, smíšená organi-
zace Kopřivnice, z.s., Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice, 
IČO  26620537, z  rozpočtu města, paragrafu 4349, fi nanční 
dar ve výši 2 000 Kč na podporu 22. ročníku Sportovních her 
zdravotně handicapovaných dětí a dospělých „Memoriál Petra 
Douska“ v Kopřivnici. 

- schvaluje Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Pra-
ha 8, IČO 61383198, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4349, 
fi nanční dar ve výši 2 000 Kč na zajištění dalšího provozu dět-
ské krizové linky.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí fi nančního daru dle 
předloženého návrhu mezi městem Příbor a Linkou bezpečí, 
z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198.
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- bere na vědomí Výroční zprávu města Příbor za rok 2018. 
34/12/RM/2019 Prodloužení veřejné produkce (č. bodu pro-
gramu: 35).

- bere na vědomí konání kulturní akce Kácení máje s  progra-
mem pro děti, pořádanou Občanským sdružením Klokočov 
z.s., na hřišti v Klokočově od 01. 06. 2019 od 13:00 hod. do 
01. 06. 2019 do 23:00 hod.

- schvaluje prodloužení konání kulturní akce Pivo Tour 2019, 
pořádanou <anonymizováno>, v areálu restaurace Sokolovna 
od 24. 08. 2019 od 18:00 hod. do 25. 08. 2019 do 01:00 hod.

- schvaluje prodloužení konání kulturní akce Freud Fest 
2019, pořádanou Smith Bros s.r.o, Přívozní 2, Praha 7, IČO 
24159719, v  městském parku od 30. 08. 2019 od 13:00 hod. 
do 31. 08. 2019 do 18:00 hod. 35/12/RM/2019 Přijetí dotace 
z Ministerstva kultury (č. bodu programu: 37). 

- schvaluje přijetí neinvestiční dotace z  Ministerstva kultury 
z  dotačního programu „Kulturní aktivity – Podpora nepro-
fesionálních uměleckých aktivit“ ve výši 42 000  Kč na reali-
zaci projektu „Národní festival neprofesionálních komorních 
a symfonických těles v Příboře“.

- schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč Slezskému železniční-
mu spolku, Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42, Těrlic-
ko, IČO 05424089 na částečnou úhradu nákladů na zajištění 
akce Historické motoráčky na Kopřivnické dny techniky 2019 
ve dnech 08. – 09. 06. 2019.

- schvaluje uzavření smlouvy o  dílo mezi Správou majetku 
města Příbor s.r.o. a  společností Stavby Complet CZE s.r.o. 
IČO  04680260, jejímž předmětem je instalace komínové-
ho pouzdra umístěného v  komínovém tělese kotelny Lome-
ná v  Příboře, ul.  U  tatry 1520 v  předloženém znění. 38/12/
RM/2019 Informace, podněty a  připomínky členů RM 
(č. bodu programu: 40). 

13. schůze RM v termínu dne 11. června 2019 projednala jed-
nací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- schvaluje podání žádosti na projekt „Implementace strate-

gického, projektového a  procesního řízení ve městě Příbor 
z Operačního programu Zaměstnanost – výzva č. 92“.

- schvaluje plán práce Rady města Příbor na 2. pololetí 2019.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit plán práce Zastupi-

telstva města Příbor na 2. pololetí 2019.
- bere na vědomí informace odboru investic a správy majetku 

o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele soused-
ních pozemků) ke stavebním záměrům za 2. čtvrtletí 2019. 
21/13/RM/2019 Plnění usnesení 31/8/RM/2019 - Vyhodno-
cení dopravního režimu na parkovišti na ul. Zámečnické a ul. 
Čs. armády v Příboře (č. bodu programu: 21). 

- bere na vědomí zprávu o vyhodnocení dopravního režimu na 
parkovišti na ul. Zámečnické a ul. Čs. armády.

- bere na vědomí návrh využití zemědělských pozemků v k. ú. 
Příbor, Klokočov u Příbora a Fryčovice, zahrnující další pach-
tování vybraných pozemků za nových podmínek, zajišťujících 
realizaci opatření proti znehodnocování zemědělské půdy.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. zveřejnit na dobu 30 dnů na 
úřední desce MÚ záměr města propachtovat od 01. 10. 2019 
pozemky v k. ú. Příbor, Klokočov u Příbora a Fryčovice, uve-
dené v příloze návrhu písemnosti ke zveřejnění, za stanove-
ných podmínek.

- doporučuje ve vybraných lokalitách provádět maximální, seč 
travnatých ploch 2x ročně dle návrhu Technických služeb 
města Příbora, p.o., uvedeném v  předkládaném materiálu. 
24/13/RM/2019 Pacht pozemků – Jan Mikš (č. bodu progra-
mu: 24). 

- schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. a obci 
Příbor, o  celkové výměře 10,2 m2, panu <anonymizováno>, 
pro účel umístění stavby montované garáže ev. č. 22, za pod-
mínek dle nájemní smlouvy, v předloženém znění.

- schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 862/6 a 862/3 v k. ú. 
a obci Příbor, o celkové výměře 14,7 m2, panu <anonymizová-
no>, pro účel umístění montované garáže ev. č. 46, za podmí-
nek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních 
příspěvků v  rámci programu Dědictví města Příbor pro rok 
2019 dle předloženého přehledu:

 1. Měšťanský dům č. p. 39, ul. Místecká, 742 58 Příbor Obnova 
čelní fasády domu - celkové náklady: 139 131 Kč, uznatelné ná-
klady: 124 163 Kč, finanční příspěvek: 50 000 Kč.

- 2. Karlsederova vila č. p. 80, ul. Ostravská, 742 58 Příbor Obnova 
části oplocení, bran a branky – celkové náklady: 206 488,78 Kč, 
uznatelné náklady: 190 667 Kč, finanční příspěvek: 60 000 Kč.

- 3. Dům č.  p.  218, ul.  Etzlova, 742 58 Příbor Obnova fasády 
domu, výměna oplechování střechy, okapů a  svodů, obnova 
komínů – celkové náklady: 654  269  Kč, uznatelné náklady: 
620 287 Kč, finanční příspěvek: 145 000 Kč.

- 4. Městský dům č. p. 266, ul. Křivá, 742 58 Příbor Restaurování 
štukové výzdoby na fasádě domu, obnova fasády a soklu domu 
– celkové náklady: 533 667 Kč, uznatelné náklady: 533 667 Kč, 
finanční příspěvek: 220 000 Kč.

- 5. Dům č.  p.  271, ul.  Pod Hradbami, 742 58 Příbor Stavební 
úpravy RD v rozsahu 90% celkové stavby, nové základy, obvo-
dové zdivo, dřevěné stropy, krov, střecha – celkové náklady: 
3 322 557 Kč, uznatelné náklady: 2 402 501 Kč, finanční pří-
spěvek: 0,00 Kč.

- 6. Dům č. p. 353, ul. V Kopci, 742 58 Příbor Obnova dřevěných 
vstupních dveří včetně zárubně s podmínkou výměny plasto-
vého okna za dřevěné – celkové náklady: 40 000 Kč, uznatelné 
náklady: 40 000 Kč, finanční příspěvek: 10 000 Kč.

- 7. Dům č.  p.  415, ul.  Freudova, 742 58 Příbor Obnova stře-
chy – celkové náklady: 1 699  009  Kč, uznatelné náklady: 
1 348 109 Kč, finanční příspěvek: 115 674 Kč.

- 8. Dům č. p. 863, nábřeží Rudoarmějců, 742 58 Příbor Mon-
táž otvorových výplní, montáž parozábrany – celkové náklady: 
192  227  Kč, uznatelné náklady: 0,00  Kč, finanční příspěvek: 
0,00 Kč.

- 9. Dům č.  p.  944, ul.  Vrchlického, 742 58 Příbor Zhotovení 
nové fasády na nově vybudované části objektu a oprava fasády 
na stávající budově dle záměru stavební úpravy RD č. p. 944 – 
celkové náklady: 102 508,30 Kč, uznatelné náklady: 50 000 Kč, 
finanční příspěvek: 0,00 Kč.

- města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 398/2018/SD 
mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na akci „Re-
konstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“ se 
zvýšením celkové ceny díla o 1 521 964,65 Kč bez DPH a pro-
dloužením doby plnění o 28 dnů dle předloženého materiálu.

- schvaluje vypořádání užívání pozemku za sportovní halou na 
ul. Štramberské v Příboře společností Artistická skupina Mist-
ral, zastoupené panem <anonymizováno> IČO 74524054, pro 
hostování cirkusu ve dnech 04. 06. 2019 – 09. 06. 2019, for-
mou předepsání úhrady za bezesmluvní užívání ve výši 900 Kč. 
30/13/RM/2019 Pronájem plochy za sportovní halou – Příbor-
ská pouť 2020, 2021 (č. bodu programu: 30). 

- schvaluje pronájem plochy za sportovní halou na ul. Štramber-
ské v Příboře paní <anonymizováno>, na 10 dní v  roce 2020 
a na 10 dní v roce 2021, vždy v období konání příborské pouti, 
za účelem umístění a  provozování zařízení lidové technické 
zábavy – lunaparku, za nájemné ve výši 30 000 Kč za rok 2020 
a 30 000 Kč za rok 2021 a dalších podmínek dle nájemní smlou-
vy v předloženém znění.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření 
č. 3 města Příbor na rok 2019 v členění a finančních částkách 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

- doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí celkové obje-
my upraveného rozpočtu města Příbor na rok 2019 po zapra-
cování RO č. 3:
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V průběhu oslav Dne dětí a rodiny 
se 2. června letošního roku v městském 
parku mj.  představili také poskytovatelé 
sociálních služeb a organizace působící 
v sociální oblasti.  
Pečovatelskou službu poskytovanou 
v domácnostech v přirozeném sociál-
ním prostředí klientů a senior dopravu 
Diakonáček určenou pro seniory starší 
65  let a osoby se zdravotním postiže-
ním představovala zástupkyně Diakonie 
ČCE – středisko v Ostravě. 
Činnost a nabídku sociální služby do-
mova pro seniory prezentovaly sociální 
pracovnice Domova Příbor, příspěvková 
organizace. Domov Příbor, p. o., je z dů-
vodu rekonstrukce dočasně přestěhován 
do Frenštátu pod Radhoštěm, ale i zde 
nadále přijímají žádosti o přijetí do do-
mova pro seniory. 
Zástupce Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR, detašované 
prac. Nový Jičín, zájemcům z řad ná-
vštěvníků představil sociálně aktivizační 
služby a informoval je o možnosti za-
půjčení kompenzačních pomůcek pro 
zrakově postižené občany. 
Také Slezská diakonie občanům města 
Příbora poskytuje sociální služby. Její zá-
stupci ve svém stánku prezentovali hned 
několik sociálních služeb: ranou péči, 
denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení aj.  
Nově se v letošním roce ve městě představila nezisková organizace 
MIKASA z. s., která se zaměřuje na osoby se středně těžkým a těž-
kým mentálním postižením, více vadami, na osoby s poruchou 
autistického spektra a poruchami chování.
Zástupci spolku stomiků ILCO Novojičínska, kteří jako pacientská 
dobrovolnická nezisková organizace, pomáhají stomikům zvládat 

nový život se stomií, zaujali nejmenší 
děti hrou „Stomiku, nezlob se“.
Své komplexní zdravotní a sociální služ-
by prezentoval Mobilní hospic Strom 
života, který poskytuje především spe-
cializovanou paliativní péči v domácím 
prostředí pacientů. Nákupem drob-
ných ručních výrobků v dobročinném 
obchůdku Srdcovka mohli návštěvníci 
Dne dětí a rodiny podpořit činnost mo-
bilního hospice. 
Centrum pro zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje, detašované pra-
coviště Nový Jičín, prezentovalo službu 
osobní asistence, individuální bezbari-
érovou dopravu, půjčovnu kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek, a také 
především Občanskou poradnu, kon-
taktní pracoviště Příbor.  
Svou zástupkyni na akci mělo Cent-
rum pro rodinu Kopřivnice, z. s., jehož 
cílem je prostřednictvím vzdělávací 
a osvětové činnosti, rodinných mediací 
a rodinných terapií přispívat k upevňo-
vání stability manželství, ke zlepšování 
vztahů, prevenci vztahových dysfunkcí 
v rodině apod.   
V průběhu slunečného odpoledne tak 
dospělí získali povědomí o sociálních 
službách a aktivitách v sociální oblasti 
ve městě. Děti si za svou účast v soutě-

ži odnesly hravou odměnu poskytnutou z dotace MPSV „Obec 
přátelská rodině 2018“. 
Za prezentaci sociálních služeb pro občany města Příbora všem 
zúčastněným organizacím, účastníkům komunitního plánování 
a poskytovatelům sociálních služeb děkujeme. 

V LTV Příbor 25. zprávy s premiérou 15. 6. 2019, www.televize-
-pribor.cz. Foto: Stanislava Slováková

Bc. Lenka Filipcová, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor 

SOCIÁLNÍ TEMATIKA

Příjmy: 195 128 500 Kč, což je zvýšení oproti schválenému RO 
č. 2 na rok 2019 o 2 555 500 Kč.
Výdaje: 251 308 500 Kč, což je zvýšení oproti schválenému RO 
č. 2 na rok 2019 o 2 555 500 Kč.

- Financování: 56 180 000 Kč, což je beze změny oproti schválené-
mu RO č. 2 na rok 2019.

- doporučuje Zastupitelstvu města Příbor udělit Cenu obce dle 
příloh předloženého materiálu.

- rozhoduje o  použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 
2019 příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, 
Frenštátská 1370, v celkové výši 1 375 000 Kč, jehož zvýšení o 85 
000 Kč bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 2 města 
Příbor na rok 2019, následovně: na odpisy hmotného a nehmot-
ného dlouhodobého majetku v  hlavní činnosti 24 000  Kč; na 
ostatní provozní výdaje 1 351 000 Kč.

- bere na vědomí zprávu Technických služeb města Příbor, pří-
spěvková organizace o  výsledku hospodaření k  31. 03. 2019. 

36/13/RM/2019 Stav zařízení dětských hřišť a sportovišť v Pří-
boře (č. bodu programu: 37).

- bere na vědomí informaci o stavu zařízení dětských hřišť a spor-
tovišť ve městě Příbor k 10. 05. 2019. 

- rozhoduje o darování nalezených kol na akci Kola pro Afriku dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu.

- schvaluje pořadníky pro přidělení bytů v  domech s  pečova-
telskou službou v Příboře na období od 01. 07. – 31. 12. 2019. 
42/13/RM/2019 Informace, podněty a  připomínky členů RM 
(č. bodu programu: 43). 

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. prověřit možnosti změny způ-
sobu parkování na ul. Lidické.

- ukládá 2. vedoucímu OISM 2.1. řešit problematiku parkování ve 
spolupráci s radním panem Radkem Jurečkou na ulicích Zámeč-
nická a Čs. Armády. Termín: 18. 09. 2019. 

- ukládá 3. vedoucímu OISM 3.1. předložit varianty parkování na 
ul. Štramberská a na plochách za nákupním střediskem COOP.
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Nárok na přiznání starobního důchodu vzniká získáním po-
třebné doby pojištění a dosažením důchodového věku. Starobní 
důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. 
Základní výměra důchodu v roce 2019 činí 3 270 Kč. Procentní 
výměra se stanovuje individuálně z vypočteného základu podle 
získané doby pojištění. V roce 2019 se započítává průměr pří-
jmů za období let 1986 až 2018, potřebná doba pojištění činí 
35 let. 

1. Kde požádat o důchod
Žádost o přiznání starobního důchodu podává osoba, jíž má 
být důchod přiznán, příp. opatrovník, výjimečně zmocněnec na 
základě plné moci nebo rodinný příslušník, ovšem za předpo-
kladu, že oprávněná osoba, na základě potvrzení lékaře, nemůže 
podat žádost sama. Žádost o důchod se podává na příslušném 
úřadě – v našem regionu je to Okresní správa sociálního zabez-
pečení, Svatopluka Čecha 1697/15, 741 01 Nový Jičín, tel.: +420 
556 769 111, e-mail: posta.nj@cssz.cz. Pokud jde o příslušníky 
ozbrojených sborů, jsou k  rozhodování o důchodu příslušné 
orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, popř. Minis-
terstva spravedlnosti.

2. Jaké doklady předložit
Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz a do-
klady o náhradních dobách pojištění, např. doklady o studiu, 
doklad o absolvování základní vojenské služby, rodné listy dětí 
a potvrzení o dobách pojištění, které Česká správa sociálního 
zabezpečení nemá k dispozici. 

3. Jak bude důchod vyplácen 
Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby. Buď na účet důchod-
ce nebo jeho manžela či manželky u peněžního ústavu, nebo 
v hotovosti na adresu prostřednictvím České pošty. K výplatě 
na účet je třeba vyplnit a bankou potvrdit tiskopis pro výplatu 
důchodu. Výplata v hotovosti je zpoplatněna. Způsob výplaty je 
však možné kdykoliv změnit.

4. Jak se dozvíte o důchodu
O přiznání důchodu vám ČSSZ Praha zašle rozhodnutí. O vydání 
potvrzení o výši důchodu se můžete obrátit přímo na příslušnou 
OSSZ. Informace a dotazy také naleznete na internetových strán-
kách České správy sociálního zabezpečení (http: www.cssz.cz/cz).

5. Informace o změnách
Povinností každého důchodce je sdělit Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 
225 08 Praha, tel.: +420 257 061 111, e-mail: posta@cssz.cz nejpoz-
ději do osmi dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod, 
tedy zejména změnu adresy, změnu čísla bankovního účtu apod.

6. Informace zdravotní pojišťovně
O přiznání důchodu je třeba informovat vaši zdravotní pojišťovnu. 
Za důchodce, kteří již nepracují, platí zdravotní pojištění stát.

7. Kdy důchod podléhá zdanění
Podle současně platných předpisů podléhá zdanění vyplacený 
starobní důchod, který v  ročním součtu přesáhne 36násobek 
minimální mzdy (minimální mzda v roce 2019 činí 13 350 Kč za 
měsíc). Potřebné informace vám sdělí příslušný Finanční úřad, 
pracoviště Kopřivnice, Kapitána Jaroše 395/1, 742 21 Kopřivnice, 
tel: +420 556 882 111.

8. Přepočet důchodu
Pokud při pobírání starobního důchodu pracujete, můžete po 
360 kalendářních dnech požádat o přepočet výše důchodu. Žá-
dost můžete podat nejlépe prostřednictvím příslušné OSSZ podle 
místa trvalého pobytu.

9. Výplata nemocenského pro pracující důchodce
Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují, 
mají kratší podpůrčí dobu, nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné 
pracovní neschopnosti, ne však více než 70 dnů za kalendářní rok. 
Také platí, že se jim nemocenská vyplácí nejdéle do dne skončení 
zaměstnání.

Irena Rozehnalová, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Nemocenská je jednou z dávek nemocenského pojištění, která 
má fi nančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v situacích, 
kdy kvůli nemoci krátkodobě ztratí možnost pracovat. Aby vznikl 
na nemocenskou dávku nárok, musí být člověk takzvaně ne-
mocensky pojištěn a ošetřující lékař musí rozhodnout o vzniku 
dočasné pracovní neschopnosti, a  její vznik písemně potvrdit. 
Tzv. nemocenský lístek nebo lidově řečeno neschopenku může 
lékař za jistých okolností vystavit i tři dny zpětně, za mimořádné 
odůvodněné situace i s odstupem delším. Od 1. ledna 2020 by 
současný pětidílný propisovací formulář s pruhy měl být nahrazen 
tzv. eNeschopenkou. Elektronická neschopenka by měla výrazně 
zjednodušit předávání informací mezi zaměstnavateli, lékaři, 
nemocnými a OSSZ/ČSSZ.
Od 1. do 14. dne nemoci vyplácí náhradu za ztrátu na výdělku po 
dobu pracovní neschopnosti zaměstnavatel. 1. - 3. den nemoci, 
tzv. karenční doba byla doposud bez jakékoliv náhrady. To se od 
1. července 2019 mění a nově již i v těchto dnech bude náhrada 
za nemoc vyplácena. Od 15. dne přechází výplata na Českou 
správu sociálního zabezpečení. Dávka se vyplácí zpětně ve lhůtě 
nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly 
OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady 

pro nárok na výplatu dávky. Nemocenská může trvat až 380 dnů.
Výše nemocenské činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího 
základu, a to do 30. dne nemocenské. Od 31. do 60. dne nemo-
censké výše činí 66 % a od 61. dne 72 % redukovaného denního 
vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je zjednodušeně 
řečeno průměrný denní příjem, zpravidla za období posledních 
12 měsíců, který se zastropuje podle zákonem daných redukč-
ních hranic.
Aby občan nezůstal bez prostředků například v době, kdy jedno 
zaměstnání (pojištění) skončilo, ze zákona se na něj vztahuje 
ochranná lhůta. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské trvá 
7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění. 
Pokud pojištění trvalo po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen 
tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Jakékoliv dotazy k nemocenským dávkám či jakékoliv jiné pro-
blematice vám rádi zodpovíme v Občanské poradně, která se 
nachází v přízemí budovy Městského úřadu na adrese náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

Konzultační hodiny: Úterý: 9:00 – 12:00 hod. – bez objednávky, 
13:00 – 16:00 hod. – pro objednané

Mgr. Tereza Wiltschová, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor
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Většina z nás už dnes ví, že 
vysloužilé lineární či úspor-

né zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. 
Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další 
osud. 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního 
prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích 
v malém množství obsažena. V jedné úsporné 
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá lát-
ka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové vy-
užití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů 
v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných 
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích za-
řízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. 
Obyvatelé našeho města Příbor mohou nefunkční elektroza-
řízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na ulici Štram-
berské 483 nebo je lze zanést do malé sběrné nádoby, která je 
umístěna ve vestibulu Městského úřadu na náměstí Sigmunda 
Freuda 19 i v budově MÚ-Freudova 118 nebo v elektro obcho-
dech při nákupu nových. 

Nově je umístěna krabice v prodejně Hruš-
ka na Místecké ulici 1124, kam mohou ob-
čané nosit použitá svítidla v otevírací době 
obchodu.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné 
zdroje a další elektrozařízení k ekologické re-
cyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné 
použití získávány druhotné suroviny, zejména 
kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy 
se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recy-
klovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňo-
vací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá 
jako technický materiál. Při recyklaci dochází 
také k ekologickému zpracování nebezpečných 
látek, které některá elektrozařízení obsahují 

(např. rtuť v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t 
použitých světelných zdrojů, což představuje více než 20 kg 
rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. 
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší 
elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního 
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 
a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
Článek je převzat z webu EKOLAMPu: http://www.ekolamp.
cz/cz/ke-stazeni/informovani-spotrebitelu

Letos odstartoval již 3. ročník soutěže 
pro obce v  propagaci a  sběru elektrozaříze-
ní v  červených stacionárních kontejnerech. 
Soutěž je určena pro obce, ve kterých probíhá 
sběr elektrozařízení prostřednictvím červe-
ných stacionárních kontejnerů společnosti 
ASEKOL.
Cílem je zvýšit povědomí občanů o nutnosti 
třídění odpadů a odděleného odkládání vyslou-
žilých elektrozařízení v  rámci zpětného od-
běru. Hlavní zaměření je na propagaci sběru 

drobných elektrozařízení ve stacionárních kon-
tejnerech. Současně za každé kilo vysloužilého 
elektroodpadu odloženého do stacionárního 
kontejneru získá Národní rada osob se zdra-
votním postižením ČR 1,- Kč.
Město Příbor se do soutěže přihlášeno, a  již 
získalo body za propagaci na webu, Facebooku 
obce i v Měsíčníku města Příbora. O další bod 
se zasloužila ZŠ Jičínská svým aktivním přístu-
pem, kdy se již dříve sama přihlásila do pro-
jektu Recyklohraní. Děti se podílely na sběru 

Článek z Ekolampu doplnila a zpracovala Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

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

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

10. OSVČ a důchod
Pokud bude starobní důchodce i po přiznání důchodu nadále 
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, měl by informovat 
příslušnou OSSZ, protože přiznání důchodu může mít vliv na výši 
záloh pojistného na sociální zabezpečení.

Vzhledem k  prodlužování důchodového věku stoupá zájem 
o  předčasný důchod. Občané, kteří mají řádný důchodový 
věk vyšší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít 

nejdříve v 60 letech. Lidé, kteří mají řádný důchodový věk niž-
ší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 
tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při této 
volbě je nutné počítat s  trvalým krácením důchodu, čím dří-
ve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení. 
Důchodový věk se nejenom postupně prodlužuje, ale sjedno-
cuje se pro muže i ženy. V budoucnu nebude hrát roli počet 
vychovaných dětí. Věk se sjednotí od ročníku narození 1965
na hranici 65 let.
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baterií i drobného elektra. Již nyní máme plný počet bodů, 
který se dá získat za aktivity.
Dále body získáme za výtěžnost sběru ve všech červených 
kontejnerech umístěných v obci při jednom svozu (v kilo-
gramech na obyvatele). Ve stanoveném období od 1. 4. 2019 
do 30. 9. 2019 je hodnocena nejvyšší dosažená výtěžnost ze 
svozů provedených v tomto období. Přidělené body jsou rovny 
dosažené výtěžnosti v kg/obyvatele a svoz.
Proto se obracíme na vás, občany města, s žádostí, abyste do 
30. 09. 2019 odevzdali nepotřebné drobné elektro do dvou 
červených nádob umístěných na sídlišti U Tatry – na ulici 
Choráze za obchodem – a u křižovatky ulic Dukelské a Sv. 

Čecha. Mnozí své staré spotřebiče, které již nepoužívají, skla-
dují. Je lepší vysloužilé elektrozařízení odevzdat k recyklaci. 
Teď je na to ta nejlepší doba. Každý může přispět pro dob-
rou věc. Společně získáme peněžitou odměnu, kterou město 
samozřejmě použije na vylepšení sběrných míst či pořízení 
nádob, biosáčků či jiných potřeb odpadového hospodářství 
města, kterými se vám snaží třídění odpadů usnadnit a ma-
ximálně zpříjemnit. Děkujeme, že se zapojíte i vy!
Ve druhé polovině měsíce října bude provedeno vyhodnocení 
a v listopadu budou vítězné obce kontaktovány a následně jim 
budou předány ceny. Pokud i letos cenu získáme, samozřejmě 
vás budeme ihned informovat na webu ŽP i v Měsíčníku.

Problematika sečení travnatých pozemků se v posledních 
dvou letech dostala mezi nejdiskutovanější environmentální 
témata v naší republice. Pojďme si stručně osvětlit, co je na 
sečení trávy tak burcujícího, a vysvětlit si, jakým způsobem 
přistupuje k managementu sečení město Příbor.
V dnešní době můžeme sledovat výrazný tlak na omezování 
sečení trávníků. Důvodů je několik:
1. Nakrátko sestříhaný trávník umožňuje slunečním paprskům 

proniknout až k půdě a výrazně zvyšuje její vysychání. Z hle-
diska zadržování vody v krajině je proto nakrátko zastřižený 
trávník sice lepší než žádný trávník, ale vzrostlá vegetace 
funguje podstatně lépe.

2. Zelená hmota trávníku funguje jako prachový fi ltr, zvlhčovač 
vzduchu i jako producent kyslíku – tyto funkce jsou zejména 
ve městech velmi potřebné.

3. Vzrostlá tráva funguje jako úkryt a potravní základna hmy-
zu, který je součástí rozmanitých potravních řetězců – dru-
hová rozmanitost vzrostlé vegetace je nesrovnatelně větší 
než druhová rozmanitost posekaného trávníku. Město tak 
přichází mj. o početnou řadu přírodních opylovačů, včetně 
čmeláků a motýlů.

Proč tedy vlastně travnaté porosty sečeme? Důvody jsou také 
nabíledni:
1. Nakrátko sestříhaný trávník je přehledný a umožňuje snadný 

pohyb lidí (případně jejich zvířecích miláčků) v terénu.
2. Snižuje se riziko výskytu klíšťat.
3. Krátký trávník nevykvete, takže se snižuje riziko výskytu 

pylové alergie.

Jak je vidět, argumenty pro i proti jsou významné a nedovolují 
nám jednoduchý závěr, zda máme sekat intenzivně či raději 
výjimečně. Proto mnohá města zavádějí tzv. management 
sečení, který spočívá v rozčlenění ploch podle jejich způsobu 
využívání tak, aby maximum pozemků mohlo být pokryto buj-
nější vegetací, avšak tato vegetace neobtěžovala občany měst. 
Málokde se např. přistupuje k omezování sečení uvnitř sídlišť. 
Náročnou výzvu nastavit první nástin možného managemen-
tu v našem městě přijala Komise pro životní prostředí při 
Radě města Příbora pod vedením Ing. Aleny Malíkové. Na 
základě jejich návrhu a na základě stanoviska Technických 
služeb pak rada města stanovila 12 ploch, na kterých v rámci 
péče o zadržování vody v krajině bude probíhat sečení pouze 
dvakrát ročně. Společným jmenovatelem vybraných ploch je 
minimální pohyb občanů v těchto lokalitách (jedná se např. 
o „dolík“ v městském parku, lokalitu před a za bývalým DDM 
na Masarykově ulici nebo pozemek parc. č. 2579/1 u Lubiny).

Abychom dosáhli výraznějšího efektu, muselo by takových 
ploch být více, avšak jsme si vědomi jak výše zmíněných argu-
mentů, tak také estetického hlediska. Současné porosty jsou 
svou povahou většinou ruderální, takže necháme-li je vyrůst, 
rozhodně neobdržíme květnatou louku. V porostu kromě trav 
nacházíme spíše nežádoucí rostliny typu pcháčů, hvězdníku 
hubeného (neboli turanu větevnatého), kopřiv či pelyňků. 
Takové vzrostlé porosty jsou ve městě vysloveně nežádoucí. 
V zahradách piaristického kláštera jsme vyzkoušeli pěstování 
květnaté louky. Zkušenosti ukazují, že zdaleka ne všechny 
druhy použitých rostlin mají schopnost se vysemenit a vyrůst 
příští rok opět, takže vyseté luční společenstvo z  roku na 
rok chudne. Naopak v něm stoupá množství pcháčů, šťovíků 
a další plevelné vegetace. V klášterní zahradě bude muset 
dojít k náročné rekonstrukci tamního lučního porostu. Před-
pokládám ovšem, že zde získané zkušenosti umožní založení 
lučního porostu i na dalších vhodných lokalitách.
Na závěr ještě krátká informace o sečení příborských měst-
ských ploch v prvním pololetí tohoto roku. Nižší frekvence 
sečení v tomto případě absolutně nesouvisela s výše uvedeným 
managementem! Dlouhé období dešťů v dubnu a v květnu 
způsobilo rychlý růst vegetace, během něhož sečení nemohlo 
být prováděno. V průběhu červnového úsilí dohnat zpoždění 
v sečení se Technickým službám pokazila jedna ze tří sekaček, 
takže i přes veškeré nasazení lidí i  techniky a přes vložené 
sobotní pracovní směny zaměstnanců neproběhlo druhé se-
čení včas (viz fotografi e ze sídliště „U Tatry“). Naštěstí bylo 
většině občanů již během oněch dešťů jasné, že tato situace 
hrozí, takže byli trpěliví a stížností na stav travnatých porostů 
nebylo příliš. Za tento projev soudnosti náleží našim občanům 
poděkování. 
Další téma, kterému se chci v některém z dalších čísel Měsíč-
níku věnovat, je ožehavá problematika kácení stromů.

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Foto: Pavel Netušil
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Přenesme se přes fráze: „Příbor, to je mrtvé město.“ „V Pří-
boře se nic neděje.“…. To už dávno neplatí. Právě naopak! 
V počtu turistů Štramberk sice nedoženeme, ale máme toho 
hodně co nabídnout. Zaběhlé akce a lákadla není třeba jmeno-
vat. Zaměřme se na novinky, které mohou oslovit turisty i nás, 
občany města. V Komisi kultury, cestovního ruchu a sportu 
máme za sebou půl roku a některé naše snahy jsou již viditelné.
Nádherný výhled na město Příbor je z věže farního kostela. 
Velkým cílem Komise pro kulturu, cestovní ruch a sport bylo 
její ofi ciální zpřístupnění. A to se povedlo! Ve spolupráci s far-
ností Příbor a vedením města vás můžeme ofi ciálně pozvat 
na věž! Stačí se objednat v Turistickém informačním centru 
a naplánovat výlet.
Zajímavých akcí je ve městě mnoho, ale víme o všech? S Od-
borem kultury a cestovního ruchu stále více a více rozšiřu-
jeme povědomí o mobilním rozhlase, který nás bezplatně 

informuje o všech důležitých zprávách z města. A to formou 
SMS, e-mailu nebo mobilní aplikace. Registrovat se můžete 
prostřednictvím webových stránek města (www.pribor.eu) 
nebo v Turistickém informačním centru.
Co vše můžeme v Příboře vidět a zažít? Častá otázka turis-
tů a mnohdy i místních obyvatel. Odpověď poskytnou nové 
turistické balíčky a přehledné nabídky zajímavých míst. Sám 
jsem byl překvapen, kolik zajímavých míst ve městě máme. 
A  to věřím, že seznam ještě není konečný. Pokud máte co 
nabídnout a rádi byste vše ofi ciálně a bezplatně propagovali 
prostřednictvím Turistického informačního centra, napište na 
e-mail: tic@pribor-mesto.cz. Vše bude zpracováno v jednot-
ném grafi ckém stylu a nabízeno turistům i místním.
A na čem právě pracujeme? Jsou to výletní okruhy a stezky ko-
lem řeky Lubiny, obohacené o zajímavé a atraktivní prvky pro 
děti i dospělé. Věřím, že již brzy budeme moci prozradit více.

Technické služby informují občany, že z důvodu státního svátku, který 
připadá na pátek 5. 7. 2019 se mění harmonogramy svozů následovně: 

Svoz Původní svoz Náhradní svoz

Komunální odpad 05. 07. 2019 04. 07. 2019

Biologický odpad 770 l nádoby 04. 07. 2019 03. 07. 2019

V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 549 482.

Mgr. Jiří Tuza, předseda Komise pro kulturu, cestovní ruch a sport města Příbora

Ing. Karin Juchelková, Technické služby města Příbora

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Danuše Staniová
Anna Papíková
Miroslava Sasínová
Karel Valchař
Petr Melčák

Jenovéfa Tichánková
Jaroslav Keller
Jaromír Marek
Pavlína Geryková
Alena Frýdecká

Lexa Friedrich
Vítězslav Kazík
Josef Kabát
Věra Brusová
Anna Onderková

Svatava Jalůvková
František Zapletal
Alexandra Miháliková
Helena Peláková
Lumír Palyza

Anna Kudrová
Zdenka Foksová
Milada Trojková
Věra Kalová
Marie Šmídová

Jiří Dvořák
Božena Richtrová
Anna Kalužová
Irena Dudková
Antonín Čevela
Alenka Matulová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Marie Konečná                          Marie Bučková                          Marta Sklenovská                          Miloš Velička                          Jan Mikš

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červenci, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum. Jiří Dvořák

V pondělí 20.  května 2019 naše 
školní družina navštívila místní hasič-
skou stanici. Velitel stanice Milan 
Novák dětem ukázal hasičské vozy 
a  vysvětlil, na co všechno se využí-
vají různá zařízení a  přístroje, které 
hasiči neustále vozí s  sebou. Do aut 
se děti mohly také posadit a  vše si 
detailně prohlédnout. Přišla řada i na 
vyzkoušení ručního hasicího přístroje. 
Na jedné straně děti pumpovaly a  na 
druhé soutěžily, kdo dál dostříkne. Na 
závěr prohlídky byly puštěny i  sirény 
z hasičských aut. Některé děti návštěva tak nadchla, že se chtějí 
přihlásit do kroužku hasičů. Kdo ví, třeba jednou právě ony budou 
zachraňovat lidské životy. 
23. května 2019 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. 
Zahájení se ujala Školní kapela se svými hity. Poté došlo na slav-
nostní otevření nově zrekonstruovaných učeben, kterého se ujal 
pan starosta J. Malík s paní ředitelkou J. Bjačkovou. Návštěvníci 
se mohli občerstvit, prohlédnout si učebny i  školu a  také si 
vyzkoušet nové interaktivní učební zařízení. Pro menší děti byly 
v  tělocvičně připraveny různé hry. 6. června pak proběhl Den 
otevřených dveří i v naší družině. Návštěvníci si mohli družinu 
prohlédnout a také si zasoutěžit.
Poslední květnovou neděli se v  parku E. Beneše v  Kopřivnici 
uskutečnil Festival volnočasových aktivit. Na festivalu se za 
město Příbor prezentovali i zástupci naší školy, a to Školní kapela 

s panem učitelem Machetanzem, robotický 
kroužek pod vedením pana učitele Lišky 
a  nesměl chybět ani časopis Připínáček 
s  paní učitelkou Eliášovou. Akci pořádal 
MAP ORP Kopřivnice a  organizátorům 
i  návštěvníkům se prezentace aktivit naší 
školy velmi líbila.
Již čtvrtým rokem se intenzivně věnujeme 
začleňování témat globálního rozvojového 
vzdělávání do života školy. Vloni jsme získali 
prestižní titul Světová škola. V rámci tohoto 
projektu se letos vytvořil tým žáků od 4. do 9. 
ročníku, který se scházel po vyučování. Jako 

téma své činnosti si žáci z týmu zvolili elektrickou energii a závislost 
naší civilizace na ní. V průběhu roku za podpory učitelů pracovali 
na projektu, který si sami nazvali Civilizace na baterky. Spolupra-
covali také s Městským úřadem v Příboře a s muzeem. Množství 
aktivit, např. dotazníková šetření, pokusy s elektřinou, návštěvy 
muzea a prezentace ve třídách, vyvrcholilo tematickým podve-
čerem v  refektáři piaristického kláštera, který byl otevřený pro 
širokou veřejnost. Žáci se formou prezentací, autorských krátkých 
fi lmů a panelové diskuse společně s pozvanými hosty zamýšleli nad 
problematikou závislosti naší civilizace na elektrické energii. Akci 
podpořila také Školní kapela, která si k tomuto tématu připravila 
speciální repertoár. Součástí akce byla také vernisáž výtvarných 
prací žáků, prezentace pokusů s  elektřinou a  raut, o  který se 
postaral Spolek rodičů ve spolupráci s žáky. Tímto bychom rádi 
poděkovali Spolku rodičů a přátel školy za celoroční podporu.

Školní rok 2018/2019 dospěl ke svému závěru. Jaký byl? Naši 
žáci tento školní rok hodnotili jako pestrý, zajímavý, dlouhý, pro 
některé byl úplně jiný než předchozí, pro deváťáky poslední na 
této škole a občas naplněný nervozitou, ale nakonec pro všechny 
úspěšný.
Závěrečné měsíce – květen a červen byly nabité různými akcemi. 
Pokračovaly exkurze zaměřené na poznávání přírody i historie. 

Osmáci se až v červnu vydali na exkurzi plánovanou ke Dni Země 
– dřív to nebylo možné. Cílem byla totiž naučná stezka Bílá Opava, 
která se po dlouhé zimě opravovala a vstup byl veřejnosti umož-
něn až v červnu. Žáci se svými třídními učitelkami a průvodcem 
putovali kolem vodopádů Bílé Opavy a dostali se až na nejvyšší 
horu Jeseníků – Praděd. Pro mnohé z nich to bylo první setkání 
s  tamní přírodou a krajinou. Znalosti o přírodě si doplnili i při 

Mgr. Dana Lišková za kolegy Základní školy Příbor, Jičínská

Mgr. Ján Drtil, ředitel Základní školy Npor. Loma Příbor

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

Foto: Stanislava Slováková
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další exkurzi, tentokrát do ZOO Praha. Využili 
nabídku hnutí Stonožka, kterou naše škola už 
dlouhá léta podporuje, a vstup do ZOO měli za 
symbolickou 1,- Kč jako odměnu za spolupráci 
a pomoc. Žáci 9. ročníku si prohlédli Beskydy 
z  nově otevřené stezky Valaška na Pustev-
nách. Prohlídku stezky spojili se sportovním 
výkonem, protože nevyužili možnost vyjet na 
Pustevny lanovkou, ale cestu nahoru i zpět do 
Trojanovic ušli po svých. V rámci poznávání 
moderních dějin se také vydali do Národního 
památníku II. světové války v Hrabyni, kde 
si prošli celou expozici, absolvovali výukový 
program a  doplnili si informace o  tomto 
historickém období. Výuku dějepisu jsme si 
zpestřili i přímo ve škole. Využili jsme nabídku 
společnosti Post Bellum (s níž jsme spolupra-
covali na projektu „Příběhy našich sousedů“) 
a pozvali lektory z této organizace, aby žákům 
zprostředkovali události v  Československu 
v 50. letech 20. století formou zážitkového 
workshopu. Workshop měl název „Den, kdy 
se mlčelo“ a žáci měli možnost pomocí hraní 
rolí spoluvytvářet osudy lidí žijících v  jedné jihočeské vesnici 
v období kolektivizace.
Závěr roku je tradičně spojen také se školními výlety – mladší 
děti se podívaly na hrad Starý Jičín, absolvovaly zážitkový výlet 
ve Štramberku, prošly si ZOO Lešná ve Zlíně, starší žáci si 
vyzkoušeli lanové centrum v Ostravici, prohlédli si Brno, Prahu 
i Lednicko-valtický areál.

Ani letos jsme nezapomněli na Den dětí. 
Generálkou byl Den dětí pro děti z MŠ Pio-
nýrů ve středu 29. května, který připravili 
se svými vyučujícími žáci 8. a  9.  ročníku. 
Ten hlavní velký DEN se konal v  pátek 
31. května, žáci 1.–7. tříd soutěžili v  růz-
ných disciplínách, nejstarší chlapci a děv-
čata pomáhali, do organizace se zapojili 
také členové školské rady a  mnozí rodiče 
i  prarodiče. Všem, kteří se na této akci 
podíleli, patří velký dík. 
V květnu  také proběhly poslední školní sou-
těže a následovalo vyhodnocení úspěšných 
žáků. Naši žáci se zapojili do různých spor-
tovních soutěží – děti z 1. stupně se účast-
nily fotbalového turnaje McDonald´s Cup 
a  turnajů v miniházené v Kopřivnici, žáci 
2. stupně se zapojili do meziškolních turnajů 
ve fotbale, fl orbale a  největších úspěchů 
dosáhli v basketbale – starší žáci vybojovali 
3. místo v krajském kole, starší žákyně se 
dostaly až do kvalifi kace pro ústřední kolo, 
kde získaly krásné 2. místo. Další úspěchy 

sbírali žáci v matematických soutěžích – Michal Slovák obsadil 
v okresním kole matematické olympiády 2.–4. místo s postu-
pem do krajského kola, Jakub Macek se umístil na 2.–4. místě 
v okresním kole Pythagoriády. 
Školní rok 2018/2019 je za námi. Přejeme žákům, rodičům, 
učitelům i všem čtenářům krásné léto plné pohody a těšíme 
se na setkání v září 2019.

Dne 10. května 2019 proběhlo na VŠB - TU 
Ostrava krajské kolo Středoškolské odborné 
činnosti. Naši školu a zároveň okres Nový Jičín 

v této přehlídce reprezentovali dva žáci, vítězové okresní přehlídky. 
Oba jsou ze třídy 3. A a práce každého z nich rozsahem i náročností 
výrazně přesahuje rámec středoškolského učiva.

Adam Červenka obhajoval svou práci z  oboru chemie 
s názvem „Chemické procesy iniciované doutnavým výbojem 
v atmosféře podobné atmosféře Titanu“.

Do tohoto oboru bylo přihlášeno celkem 11 prací, které ve vět-
šině případů vznikaly za podpory laboratorních projektů vysokých 
škol. To byl i případ Adama, který se stal součástí projektového 
týmu Katedry chemie Fakulty chemické,  VUT v Brně. Adam si 
obhajobu své práce velmi dobře připravil. Porotu udivil zasvěcenou 
znalostí problému, detailními popisy svých laboratorních měření 
a celkovou přesvědčivou prezentaci. Konkurence byla velmi silná, 
ale svými precizními odpověďmi na dotazy pětičlenné poroty nejen 
výborně obstál, ale zvítězil.

Vojtěch Štěpán obhajoval svou práci v oboru teorie kultury, 
umění a umělecké tvorby s názvem „Akademický soubor písní 
a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova“.

Vojtěch si stanovil cíl zpracovat souvislý sborník k 90. výročí 
založení tohoto souboru. Materiály vyhledával nejen v muzeích 
v České republice, ale navštívil také muzea v Moskvě a Kyjevě. 
Výsledkem je 55 stran práce, kterou se rozhodl pro úplnost přeložit 
také do ruštiny, a to i přesto, že se ruský jazyk učí soukromě (na 
gymnáziu studuje anglický jazyk a francouzský jazyk). Současně 
svou práci doplnil sociologickým výzkumem. Nejen v  České 
republice, ale také v navštívených ruských a ukrajinských městech 
oslovil náhodně lidi, kteří mu byli ochotni odpovědět na otázky 
týkající se povědomí o osudech a úspěších tohoto souboru. Svou 
excelentní obhajobou, neuvěřitelným rozsahem dvoujazyčné verze 
práce a poté i zasvěcenými odpověďmi na dotazy komise, nenašel 
mezi sedmi účastníky v této kategorii konkurenta a s přehledem 
zvítězil.

Oběma vítězům krajského kola Středoškolské odborné činnosti 
upřímně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. 
Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti se bude konat 
14. - 16. června 2019 v Opavě. Přejeme hodně štěstí!

Ukázky z prací žáků Vojtěcha Štěpána a Adama Červenky
Ruská hudební skupina pořád žije a  je v  plné síle (Vojtěch 
Štěpán, 3. A)
Celosvětově proslulý Akademický soubor písní a  tanců Ruské 
armády Alexandra Vasiljeviče Alexandrova, též známý jako Ale-
xandrovci, vystoupil během posledního květnového týdne v České 
republice. Při svém závěrečném koncertu v Ostravě obdrželi Ale-
xandrovci malý dárek na rozloučenou. Byl jím sborník k 90. výročí 
od založení souboru, který jsem předal vedoucímu Alexandrovova 
souboru plukovníkovi G. Sačeňukovi. Knihu o ruském hudebním 
souboru jsem napsal v rámci Středoškolské odborné činnosti.
Osobní motivací k napsání práce bylo setkání s Alexandrovci v roce 
2015 na jejich vystoupení v Ostravě, kde mě soubor velice oslovil. 
Dalším motivujícím prvkem se stalo letecké neštěstí v Soči v roce 
2016, kdy zahynula třetina členů Alexandrovova souboru. Cílem 
práce bylo zmapovat historii tohoto uměleckého tělesa a vytvořit 
tak ucelený přehled pro české obdivovatele Alexandrovců (doposud 
nebyl vydán žádný sborník či kniha v češtině, která by se soubo-
rem zabývala). Napsání práce se již na počátku ukázalo jako velmi 
náročné, neboť v České republice nebylo možno nalézt dostatečné 
množství potřebných informací. Počátečním neúspěchem jsem se 
nenechal odradit a rozhodl se pro radikální řešení, získat materiály 
o souboru Ruské armády přímo v Ruské federaci a na Ukrajině. 
Návštěva obou zemí mi současně dala příležitost realizovat mezi 
místními obyvateli malé dotazníkové šetření na téma „Co si lidé 
myslí o souboru a jaký mají názor na jeho poslání“. Stejné otázky 
jsem následně položil i lidem v České republice. Jejich názory ve 
své práci nejen vyhodnocuji, ale také srovnávám.
Samotná práce popisuje především životy dvou vedoucích sou-
boru - Alexandra Vasiljeviče a  jeho syna Borise Alexandroviče 

PaedDr. Eva Lénertová, výchovná poradkyně, Masarykovo gymnázium Příbor
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Renata Fialová, vedoucí kroužku mažoretek, Modern Dance, Show Dance, Luna Příbor

Letošní školní rok byl velmi 
úspěšný pro taneční kroužky mažo-

retek a Show Dance. 
Velkým překvapením byly úspěchy malých 
mažoretek, které mají za sebou první rok sou-
těží. Celkem se zúčastnily čtyř soutěží a všechny 
s umístěním na předních místech. V taneční sou-
těži Tanec fokus získaly 2. místo, v Fren Dance 1. 
místo, v Dance Freud 1. místo a v kopřivnickém 
Mecheche rovněž 1. místo.

Alexandrových, kteří soubor vedli dohromady 
přes 50 let. Dále ve své práci mapuji historii 
souboru od jeho počátku v  roce 1928, kdy měl 
pouze 12 členů, a  sice 8 zpěváků, 2 tanečníky, 
harmonikáře a recitátora. Zmíněno je i jeho první 
zahraniční turné ve Francii v roce 1937 a účast na 
světové výstavě v Paříži. Snad největší význam pro 
Sovětský svaz měl soubor za Velké vlastenecké 
války, kdy vystupoval nejen v  kasárnách, laza-
retech, ale i přímo na frontách, kde podporoval 
morálku rudoarmějců. Během  let 1941-1945 
uspořádali Alexandrovci přes 1500 koncertů.
V období studené války soubor koncertoval po celém světě a vybrat 
nejvýznamnější vystoupení se ukázalo jako nemožné. Proto jsem 
se v knize zaměřil pouze na politické osobnosti světového formátu, 
před kterými měl soubor možnost v tomto období vystoupit. Ruské 
lidové i  vojenské písně si poslechli mimo jiné britská královna 
Alžběta II., francouzský prezident Charles de Gaulle, kubánský 
revolucionář Fidel Castro, prezident Čínské lidové republiky Mao 
Ce-tung i americký prezident George Bush starší.
Následné postsovětské období bylo spojeno s velkými fi nančními 
problémy souboru. Ty se podařilo zvládnout jen díky jeho vedení 
v čele s plukovníkem Igorem Agafonnikovem.
Kniha obsahuje stručné biografi e předních sólistů souboru i krátkou 
historii nejznámějších písní z repertoáru Alexandrovců. Její poslední 
kapitola se věnuje leteckému neštěstí v Soči 25. prosince 2016, při 
kterém zahynulo 64 členů souboru včetně vedoucího souboru 
generálporučíka Valerije Chalilova. Bylo tehdy velkou otázkou, zda 
soubor bude pokračovat v činnosti nebo ji ukončí. Nicméně v lednu 
2017 proběhly v Moskvě konkurzy, do kterých se přihlásilo přes 
2 tisíce zájemců. Kandidáti museli splňovat dvě podmínky – být ve 
věku v rozmezí od 18 do 45 let a mít hudební vzdělání. První koncert 
s novým složením souboru se konal při příležitosti ruského státního 
svátku Dne obránce vlasti v moskevském Kremlu 23. února 2017 za 
přítomnosti prezidenta Vladimíra Putina.
Své kvality a vysokou uměleckou hodnotu soubor dokázal i při svém 
letošním turné v České republice. Má práce se v krajském kole Stře-
doškolské odborné činnosti umístila na 1. místě a postoupila do celo-
státního kola, které se uskuteční 14. - 16. 6. 2019 v Opavě. Největším 
vítězstvím pro mne ale bude, když některým lidem vyvrátím jejich 
názor, že soubor je propagandou ruské vojenské síly a přesvědčím 
je, aby si alespoň jednou ve svém životě poslechli koncert tohoto 
souboru. Alexandrovův soubor písní a tanců je ztělesněním ruských 
tradic, kultury a lidových písní, ke kterým máme pořád blízko.

Je ještě někde ve vesmíru život? (Adam Červenka, 3. A)
Výboje. Právě jimi je lidstvo už odpradávna fascinováno. Buď jejich 
krásou, anebo děsivým vzezřením. Ať už máte rádi bouřku nebo 

před ní strkáte hlavu pod peřinu, je pravděpo-
dobné, že právě po bouřce cítíte specifi ckou vůni. 
Chemik by vám řekl, že je to vůně ozónu. Ale 
kde se ten ozón vzal? Ozón je jeden z produktů 
pozemských jisker, kterým říkáme blesky.
Teorie Alexandra Oparina obsahuje myšlenku 
postupného vzniku života z anorganických látek 
pomocí chemických procesů. Stanley Miller si 
nad touto myšlenkou nelámal hlavu. „Když může 
ve výboji vzniknout ozón, tak proč by nemohlo 
vzniknout něco životaschopného?“ A tak v roce 
1952 provedl experiment. A hle! Vznikly látky, 

které ve svých tělech mají i organismy.
A co vesmír? Existuje v něm život? Vezměme si největší Saturnův 
měsíc Titan, který je menším „bráškou“ Země. Jeho atmosféra, 
podobně jako prvotní atmosféra Země, obsahuje převážně dusík 
a methanem. Studie ukazují, že i na Titanu je bohatá elektrická 
aktivita atmosféry, a tak v ní probíhají výboje. Jak by takový výboj 
vypadal a jakou by měl vůni? To už je otázka mé práce, na které 
jsem pracoval v rámci Středoškolské odborné činnosti a  i nadále 
pracuji ve spolupráci s VUT v Brně pod křídly doc. RNDr. Františka 
Krčmy, Ph.D. 
Při experimentu jsme využili 3 jedinečné reaktory. První se totiž 
ukázal jako nevhodný pro zkoumání výbojů za nízkých teplot (cca 
-200 °C), a tak byl vytvořen druhý reaktor, který však neposkytl 
kýžené informace. Následně byl vytvořen třetí, který kombinoval 
vlastnosti prvního a druhého reaktoru. Díky obrovskému množ-
ství nasbíraných dat ze všech tří experimentů jsme vydedukovali 
následující. Proto bych se rád vrátil k  původní otázce: „Jak by 
takový výboj vypadal a jakou by měl vůni?“
Výboj by byl nádherně fi alový s příměsí červené, která je dána pomě-
rem methanu ve směsi. I přes zanedbání nedýchatelnosti atmosféry 
Titanu byste si nepočichali dlouho. Jedním z produktů výboje je 
totiž kyanovodík, který by vás, drahé čtenáře, velmi rychle usmrtil. 
Co ještě ve výboji vzniká? Produktů je nespočetně mnoho, avšak 
z tohoto nepřeberného množství je zde i král králů – formamid.
Formamid se považuje za jeden z prekurzorů života. Pokud jej 
vystavíme patřičným podmínkám (ultrafi alovému záření, vysoké 
teplotě), samovolně se přeměňuje na dusíkaté báze, které jsou 
následně obsaženy v  DNA a  RNA všech organismů na Zemi. 
Když byla Země mladší, panovaly na ní podobné podmínky jako 
na Titanu. Vznikl na Zemi život touto cestou?
Má práce se v krajském kole Středoškolské odborné činnosti umís-
tila na 1. místě a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční 
14. - 16. 6. 2019 v Opavě. Již nyní je pro mne největší odměnou, 
že jsem dostal příležitost stát se součástí vědeckého týmu, který 
se touto problematikou aktivně zabývá, poznat specifi ka práce na 
odborném vědeckém pracovišti. A jestli je ještě někde život? ...

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
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Jiřina Šimečková, vedoucí kroužků Street Dance, Luna Příbor 

Stanislav Štefek, DiS, radní města Příbora a farník

V letošním školním roce naše dvě taneční skupiny 
Street Dance opravdu válely. Tímto bych vám chtěla 

ve zkratce přiblížit cestu taneční skupiny SHi SHi gang, juniorky 
(12–17 let), a taneční skupiny Fresh Dance, děti (9–12 let), které 
se pravidelně scházejí v LUNĚ PŘÍBOR jedenkrát týdně 90 minut. 
Naši tanečníci v průběhu roku zažili řadu vystoupení, ale v dubnu 
je čekalo zahájení soutěžní sezóny první soutěží „Tanec Fokus“ 
v Novém Jičíně. Taneční skupiny tvrdě trénovaly a na soutěži do 
tance daly všechnu energii. Díky tomu, přes velkou konkurenci 
a skvělé výkony ostatních skupin, zabodovaly. Ze své kategorie, 
kde bylo 6 skupin si SHi SHi gang (juniorky) odvezl 1. místo 
a zlatý pohár a Fresh Dance (děti), který měl v kategorii 7 skupin, 
si vybojoval krásné 3. místo. Za velký úspěch nepovažujeme jen 
to, že si naši tanečníci odvezli pěkné umístění, ale mohli si pomě-
řit síly s TS LDance Příbor, letošními mistry ČR v soutěži ČDT. 
V Novém Jičíně jsme byli ve společných tanečních kategoriích, ve 
kterých jsme se umístili lépe. 
Obě taneční skupiny tancovaly v průběhu školního roku na mnoha 
pohárových soutěžích v  širokém okolí, z nichž si odvážely jak 
zlaté, stříbrné, tak i bronzové umístění a získaly tak řadu pohárů 
a medailí. 
Zvažovali jsme, jestli po těchto úspěších naše taneční skupiny při-
hlásit i na postupové soutěže. Učinili jsme tak, a jsme za to velice 
rádi, protože díky tomuto rozhodnutí, jsme si užili báječný výlet 
do Prahy, kde se po regionálních kolech konalo fi nále mistrovství 

ČR v soutěži Czech Aerobic & Dance Cup, odkud si obě skupiny 
odvezly zlaté medaile. 
S SHi SHi gangem jsme zkusili ještě větší soutěž, která nekončí 
jen hranicemi naší republiky. Přihlásili jsme je do soutěže SHOW-
TIME DANCE. Tato soutěž se svým konceptem liší. V dané kate-
gorii můžete získat prvenství a zlatý pohár a postup na mistrovství 
Evropy, které se koná v Maďarsku. Naše skupina se zúčastnila 
regionálního kola v Ostravě, kde jsme s napětím očekávali, jaké 
umístění si odneseme. Unavení tanečníci po celodenním čekání 
ožili, když přebírali zlatý pohár. Ale zdaleka jsme neměli vyhráno, 
protože na soutěži bylo 78 tanečních čísel a dle získaných bodů 
se vybíralo, které na základě bodové hranice postoupí dále. 
K našemu překvapení jsme se dozvěděli, že výsledkovou listinu 
obdržíme za 14 dní a tak jsme čekali. A teď zase čekáme, ale již 
ne na výsledky o postupu. Nyní čekáme, jaký výkon podá SHi SHi 
gang v Maďarsku. Ano, znamená to, že se tanečníci z Luny, malého 
městečka Příbor, probojovali až na mistrovství Evropy, kde jedou 
reprezentovat jak naše město, tak celou ČR. Soutěž bude probí-
hat od brzkého rána do pozdního večera celých 5 dní. Vzhledem 
k fi nanční nákladnosti jsme dlouho zvažovali, zda i přes postup na 
soutěž do zahraničí vyjet. A tímto bychom chtěli poděkovat LUNĚ 
Příbor, která nám výjezd na mistrovství umožnila. DĚKUJEME!!! 
Dne 21. 6. vyrážíme reprezentovat k pobřeží Balatonu, kde si jak 
zasoutěžíme, tak dopřejeme odpočinek na pláži. Konkurence bude 
veliká, ale my budeme bojovat! 

Ač je to k nevíře, máme za sebou prakticky první půli roku 
2019. Během tohoto období se v Příborské farnosti uskutečnilo 
kromě „běžného“ programu, také několik velice zdařilých akcí, 
které svým přesahem obohatily život v našem městě. 

Prakticky ihned po odeznění veselí masopustu se farnost již tra-
dičně začala připravovat na nejvýznamnější svátky křesťanství – 
Velikonoce.  Obětavé ženy (a také několik mužů) se scházelo při 
výrobě krepových růží a stuh pro výrobu „příborských palem“. 
Před Velikonocemi se taktéž uskutečnila na faře velikonoční 
dílnička pro naše nejmenší. Zdobila se vajíčka, pletly pomlázky 
jako o závod. Těsně před Velikonocemi se pak v sobotu 13. 4. 
uskutečnil Den historických památek a sídel, do kterého se 
římskokatolická farnost dlouhodobě zapojuje, ať už zpřístup-
něním sakrálních památek na území města, komentovanými 
prohlídkami, tak v neposlední řadě velmi oblíbenou návštěvou 
věže farního kostela. Letošní rok byl o to významnější, že jsme 
si připomněli 30 let od vyhlášení Městské památkové rezervace 
v Příboře. A pak už to nabralo rychlý spád: Květná neděle – svě-
cení a průvod s palmami kolem kostela, Zelený čtvrtek – zvony 
odletěly do Říma, Velký pátek – den postu, Bílá sobota – ztišení 
a rozjímání, Velikonoční neděle – ALELUJA. 
A tímto slavnostním zvoláním se dostáváme k vynikajícímu kul-
turnímu počinu – 28. 4. koncertu Alleluja, který nejen rozzářil 
tváře účinkujících i posluchačů, ale dovolím si říci, že přinesl 
Světlo do smutného a deštivého Příbora. 
Předposlední pátek v květnu se pak uskutečnila tradiční akce 

Noc kostelů, tentokrát na netradičním místě v  kostele sv. 
Valentina včetně zpřístupnění tamější věže kostela. O  tom, 
že námaha organizátorů přinesla své ovoce, svědčí fakt, že se 
jednalo o ročník, který se těšil nebývalému zájmu veřejnosti. 
Velikonoční dobu jsme pak zakončili svatodušními svátky a sva-
todušní škvařenicí v zahradě kostela sv. Valentina. Od května 
jsme opět zapojeni ve vynikající akci Otevřené chrámy, kdy 
je o  víkendech umožněn celodenní vstup do farního kostela 
s možností komentované prohlídky. Za loňský rok navštívilo 
kostel přes 2000 turistů! Taktéž zádveří kostela sv. Valentina 
slouží k nahlédnutí a rozjímání.  
Výčtem jen některých z akcí, které se v rámci farnosti konají, 
bych opravdu velice rád poděkoval všem, kteří se na jejich orga-
nizování podílejí. Jsou to hodiny a hodiny, které věnují svému 
okolí a bližním. Díky moc! 
Nicméně dovolím si na tomto místě poděkovat panu kostelní-
kovi Janu Monsportovi, který se ve své dobrovolné službě stará 
o běžný provoz našich sakrálních památek. Zejména díky jeho 
osobě je možno již několik let navštívit věž farního kostela, a to 
nejen při významných dnech během roku, ale také v individu-
álním termínu dopředu ohlášeným výpravám a skupinkám.

Těšíme se na vzájemná další setkání.

V neposlední řadě bych na tomto místě rád poblahopřál a za 
vše poděkoval našemu příborskému panu faráři P.  Jindřichu 
Švorčíkovi, který koncem června oslaví 30 let své kněžské služby. 

Dalším úspěšným tanečním kroužkem je Show Dance. V taneční 
soutěži O  pohár BAV klubu se umístil na 1. místě, v  Czech 
Dance tour obsadil opět 1. místo a zajistil si potup do regionální 
soutěže na mistrovství Moravy, kde získal 2. místo a postup na 
mistrovství ČR. I když na mistrovství ČR kroužek neobdržel 
žádné ocenění, přesto je to velký úspěch.

Taneční kroužek Modern Dance se zúčastnil dvou tanečních 
soutěží. Nezískal sice žádné ocenění, ale bohaté zkušenosti. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří nás na 
soutěžích osobně podporují a fandí. Moc si toho cením a těším 
se v příštím roce na další spolupráci.
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Je to měsíc, kdy členové občanského sdružení 
na místním hřišti v Klokočově postavili krásnou 
tradiční „májku“. Tu bylo samozřejmě zapotřebí 
také shodit. V sobotu 1. 6. již od brzkých ranních 
hodin jsme se sešli a  začaly přípravy. Zatopit 
pod kotly, nachystat lavičky, postavit párty stan, 
taneční parket, nachystat občerstvení, hudbu, 
soutěže pro děti atd. atd.
Vše klapalo jak má, dokonce i počasí nám přálo. 
To ocenily hlavně děti, které měly možnost, jak je 
již zvykem, skotačit na skákacím hradě, který je 
na naších akcích vždy zdarma.
Samotný začátek byl přesně ve 13:00 hod., kdy se 
začaly podávat první porce výtečného guláše. Jemu 
konkurovaly perfektní palačinky a dětmi oblíbené 
párky v rohlíku. Dále byla k mání vařená kolena, 
chléb s  tvarůžkovou pomazánkou, která je také 
na našich akcích pojmem, množství cukrovinek 
a spousta jiného občerstvení a nápojů, jak pro děti, 
tak pro dospělé.
V programové, organizované části, se nám předvedla sedlnická 
skupina drezůry psů Agility, kde se objevili jak velcí pejsci, tak ti 
nejmenší (např. jorkšírský teriér, který se líbil asi nejvíce). Do pro-
stor hřiště k nám zavítali také policisté. Ti měli po pěti minutách 
výjezd, tak museli bohužel odjet. Odpoledne se ovšem vrátili, aby 
ukázali, jak těžká je práce policisty. Přijel také se svým závodním 
vozem náš Tomáš Tomeček a  později dorazila také historická 
závodní Tatra 6x6, která jela vůbec první dakarskou rallye.
Děti měly dále možnost si nechat „zmalovat“ obličej, nebo i jiné 
části těla. Ani se nemuselo vyhlašovat. Paní Lada a její dcera měly co 
dělat. Okamžitě se vytvořila fronta, která vydržela dlouhé hodiny.
Po celé odpoledne byly pro děti nachystány soutěže a hry. Dětí 
bylo opravdu jako vždy hodně. Stanoviště, kde nám pomáhaly 
nádherně vyzdobené dobrovolnice, měly taky co dělat, aby dětem 
stíhaly. Každé dítko bylo po dosažení všech úkolů odměněno dár-
kovým balíčkem a diplomem. Spousta dětí si neodpustila zahrát 
minifotbálek. Během celého dne měli všichni návštěvníci možnost 
pobýt v indiánském stanu tee-pee. To už se blížila nejpodstatnější 
část dne. Samotné kácení klokočovské májky! Přesně o půl páté 
jsme se chopili dvoumužné pily „břichatky“ a šlo se na věc. Pod 
nutným dohledem dospělých při podřezání májky se děti těšily 

až májka padne k zemi a budou si moci ukořistit 
nějakou tu pentli a vyměnit ji za bonbón. To jste 
měli vidět ten boj. Vlajka byla vyměněna také 
za sladký balíček. Po důkladném očesání špice 
a věnce od mašlí se májka odklidila a pokračo-
vali jsme v programové části, kde přišlo na řadu 
poslední, již tradiční, přetahování lanem. Tak se 
naše děti konečně dočkaly. Už od druhé hodiny 
totiž žadonily, kdy už to bude, kdy už to budeeee. 
Zúčastnit se chtěly úplně všechny děti, tak jsem 
je musel rozdělit chtě nechtě na čtyři skupiny. 
Kategorie chlapců a dívek. Po těchto sportovních 
utkáních se bez přemlouvání – jak tomu bývalo 
v  minulosti – chopili lana tatínkové, dospělí. 
A bylo opět se na co koukat. Znovu čtyři skupiny 
pro velký zájem, znovu drásající nervy a mohutné 
povzbuzování. Za odměnu jim místo bonbónu 
bylo nalito. Takovou naši malou novinkou bylo 
soutěžení dětí s rodiči. Tady se, na rozdíl od dětí, 
opět rodiče zdráhali přidat. Nakonec se mi poda-

řilo alespoň čtyři dvojice „ulovit“. Tato humorná štafetová soutěž 
nakonec dopadla s perfektním ohlasem skvěle.
Poté už se ale řízené odpoledne chýlilo ke konci. Před osmou hodi-
nou večerní se vypustil vzduch ze skákacího hradu. Pokračovala 
volná a taneční zábava, která byla do pozdních nočních hodin.
Perfektní slunečný den, který jsme si náležitě užili bez problémů, 
je u konce a je čas jít si po zásluze odpočinout. Vedení sdružení 
nezahálí a  pokračuje v  přípravách dalších akcí a  sportovních 
aktivit. Dne 15. 6. pořádáme již osmý ročník turnaje ve volejbale 
na hřišti. Hodnocení s výsledky najdete v příštím čísle Měsíčníku.
Přejeme hlavně dětem krásné užití prázdnin a my se na vás těšíme 
v září na „Klokočovském krmáši“. Podrobnosti se s předstihem 
dozvíte jak v Měsíčníku, tak na našich webových stránkách WWW.
KLOKOCOV.COM, kde naleznete také fotografi e z konaných akcí.
Jsme moc rádi, že se vám u nás líbí a naše snažení má smysl. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům a mládeži 
za pomoc, a městu Příbor za fi nanční podporu formou grantu.
No a my se těšíme na další příjemné shledání.......... vaše, naše 
sdružení Klokočov.

V LTV Příbor 25. zprávy s premiérou 15. 6. 2019,
www.televize-pribor.cz.

Každoročně počátkem měsíce května si naše město připomíná 
pietním aktem osvobození města Rudou armádou dne 6. 5. 1945. 
Tento pietní akt se koná střídavě na náměstí Sigmunda Freuda 
a v parku na nábř. Rudoarmějců.
Letošního pietního aktu, který se uskutečnil v pondělí 6. 5. 2019 od 
16.00 hod. na našem prostorném náměstí, se zúčastnilo o poznání 
více občanů, než v předminulém roce 2017, což je potěšující. Je 
škoda, že z představitelů města zvolených v komunálních volbách 
2018 se aktu zúčastnilo z počtu 23 pouze 6!
Vcelku zdařilý průběh celého pietního aktu však nebyl zvládnut 
organizačně jako celek. Tento je mj. pořádán pro občany. Pořa-
datel nezajistil před budovou radnice dostatečný prostor pro 
občany, jak tomu bylo v r. 2017. Účastníci aktu různě postávali 

po skupinkách za řadou zaparkovaných aut. Členy dechového 
orchestru měli možnost shlédnout pouze jako živé busty a řečníka 
p. místostarostu díky zvýšené terase na podloubí poněkud z větší 
části. Občané, kteří položili kytičky k pamětní desce, měli dvě mož-
nosti. Projít uličkami mezi auty nebo řadu aut obejít. Samotnou 
kapitolou bylo narušování aktu po dobu cca 25 min. přijíždějícími 
a odjíždějícími auty na a z náměstí mezi skupinami lidí. Škoda. 
Tolik z mého postřehu, ale i některých dalších přítomných.
Z výše uvedených zkušeností lze vyvodit pro další konání v r. 2021 
na náměstí Sigmunda Freuda dvě možnosti: provést organizační 
nápravu nebo tento pietní akt konat v  klidném a  nerušeném 
prostředí parku na nábř. Rudoarmějců u  pomníku padlých 
každoročně. 

Karel Till ml., Občanské sdružení Klokočov z.s.

Miroslav Olšaník

OBČANSKÉ NÁZORY
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Když potkám paní Blanku Hrubou, 
vždycky si sobecky řeknu: každý z  nás by 
z ní měl mít kousek elegance, kapku energie, 
špetku optimismu i krásy. Hovořily jsme spolu 
v aule gymnázia, její hlas byl klidný, vyrov-
naný, krásně melodický a z tváře jí po celou 
dobu nezmizel úsměv. A jak tak seděla zády 
k oknu a skrz světlé vlasy jí prosvítalo sluníčko, 
měla jsem chvílemi pocit, že hovořím s andě-
lem. Pozemským andělem. Posuďte sami.
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po 

svých rodičích?
Tato otázka mě zaměstnávala hlavně před 

2 lety, když mi zemřel tatínek. Teprve, když 
vám odejde nějaký blízký člověk, dojde vám 
spousta věcí. Tak jsem zjistila i já, že jsem ze 
společného svazku tak odlišných lidí, jako byli 
mí rodiče, získala asi to nejlepší. Po tatínkovi 
mám akčnost, duchapřítomnost, schopnost 
velkého nasazení. Naproti tomu po mamince 
jsem zdědila jemnost, lásku k umění a k lidem.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.

Naznačila jsem, že k mým zálibám patří 
hlavně umění, příroda, po tatínkovi jsem 
ještě zdědila lásku k  pohybu, takže denně 
cvičím. Ale kdybych to měla zobecnit, mám 
ráda tvůrčí činnost jako takovou. Je to pro mě 
vždy výzva, když můžu začít tvořit od nuly 
a  všechno si můžu vymyslet. Například se 
mi nesmírně líbilo, když jsem byla před pár 
lety požádána, abych napsala písně pro malé 
účastníky ostravské soutěže Pro Bohemia. 
Měla jsem možnost napsat jim je tzv. na tělo, 
vycházet přímo z  jejich zájmů. Byl to třeba 
případ jednoho sedmiletého chlapce, který rád 
ťukal na dřívka a chtěl to zakomponovat do 
písně. Pro něj jsem napsala píseň Doktor Datel. 
(Šťastný úsměv, úsměv zdobil tvář paní Hrubé 
po celou dobu našeho setkání.)
3. Vaše nejoblíbenější kniha, fi lm, hudba.

Musím říct, že co se týče knih, mám 
nesmírně ráda duchovní literaturu, přede-
vším křesťanskou, ale blízko mám také např. 
ke knize Tao te ťing a kvůli indickým védám 
se chystám jednou naučit sanskrt, abych si 
je mohla přečíst v  originále. Mám ráda ale 
i  literaturu klasickou a k mým velkým záli-
bám patří poezie. Myslím, že poezie v našich 
životech citelně chybí, a  proto se ji snažím 
nasát alespoň v podobě literární. Co se týče 

filmů, upřednostňuji spíš umělecké, které 
rozvíjejí fantazii. Nemusí být ani moc dějové, 
líbí se mi, když si mohu vychutnat hezkou 
atmosféru a herecké výkony. Vedle toho sleduji 
také ráda dokumenty. A hudba? Poslouchám 
hlavně tu vážnou. Asi nejblíže mám ke staré 
hudbě, která je mým velkým koníčkem. Z toho 
důvodu v  současné době ještě studuji sólový 
zpěv na Akademii staré hudby na Masarykově 
univerzitě v Brně.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?

Chtěla jsem být lékařkou. Ošetřovala jsem 
vše, co mi přišlo pod ruku – od zvířat, přes 
panenky až po rodiče. Časem se tento sen 
měnil, a když jsem studovala zde na gymnáziu 
(sedíme v  příjemném prostředí auly Masa-
rykova gymnázia), ztratila jsem konkrétní 
představu, čím bych chtěla být. Byla jsem uni-
verzální studentka. Když mi bylo v průběhu 4. 
ročníku doporučováno, že bych si měla vybírat 
mezi studijními obory jako je medicína, práva, 
farmacie, ekonomie, nedokázala jsem se v tom 
množství návrhů zorientovat. Nejvíce mi v té 
době pomohla moje tehdejší učitelka klavíru 
paní Jiřina Řezanková, která mi tehdy řekla: 
„Jestli chceš, běž na ekonomii, ale za rok mi 
přijdeš zahrát na klavír.“ A  mně v  tu chvíli 
vlastně došlo, že moje cesta, kterou jsem již 
nastoupila a ve které chci hlavně pokračovat, 
je sebekultivace, a že bych chtěla zvolit povo-
lání, které mi ji umožní. Takže na poslední 
(zdůrazněno) chvíli jsem si podala přihlášku 
také na hudební výchovu a  německý jazyk. 
A  k  tomuto studiu se později přidala řada 
dalších. (Obestřela mě příjemná husí kůže.)
5. Měla jste v dětství svůj vzor?

Nevzpomínám si, že bych měla přímo vzor, 
ale od dětství byli pro mě důležití inspirativní 
lidé. Když bych mohla jmenovat konkrétní 
osobu, která na mě zapůsobila asi nejvíce 
v poslední době, na prvním místě bych zmínila 
paní docentku Drahomíru Míčkovou, svou 
dlouholetou učitelku zpěvu. Věřím, že řada 
čtenářů Měsíčníku zná tuto osobitou dámu, 
rodačku z Příbora, která mě vybavila řadou 
životních moudrostí, z nichž neustále čerpám.
6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?

Je to vlastně práce s mladými lidmi, kteří 
v této rozhárané době představují naši naději. 
To, že jim mohu předávat své zkušenosti, je 

pro mě úžasná příležitost. Zároveň jsem velice 
vděčná vedení Masarykova gymnázia, že nás 
v našich kulturních aktivitách tak podporuje.
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?

Vystudovala jsem zde gymnázium, kde 
jsem se seznámila i se svým mužem. Společně 
jsme tady pak řadu let bydleli, založili jsme 
tu rodinu a vychovávali své děti. A i když jsme 
odtud po etapách odešli zhruba před 4 lety do 
nedalekých Fryčovic, kde jsme si vedle mých 
rodičů postavili dům, stále zůstávám s  Pří-
borem v  úzkém kontaktu. Jednak mě s  ním 
pojí mé pracoviště (MGP) a také mé hudební 
aktivity, v  nichž se zaměřuji na oživování 
příborské hudební tradice.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

V příborských uličkách jsem strávila mnoho 
svého času hlavně v době našich studentských 
let, kdy jsme je jako zamilovaný pár s mým 
mužem prochodili křížem krážem. V té době 
patřila k našim nejoblíbenějším trasám cesta 
kolem vody, takže oblast kolem Lubiny je svě-
tem mých vzpomínek. S dětmi se pak přidaly 
další výletní cíle, ale v současné době převládá 
hluboká vazba na místní kostely, refektář 
a piaristickou zahradu.
9. Co se Vám ve městě nelíbí?

Kritizovat je vždycky lehké (rozkládá ruce), 
ale tím, že mě s Příborem pojí krásné zážitky, 
navíc tu už nežiji a vidím ho tedy víc s odstu-
pem, vnímám ho spíš jako město, které ožívá 
a v němž se daří realizovat řada záslužných 
aktivit jako je třeba restaurování památek. 
Líbí se mi také, že při pořádání kulturních 
akcí dostávají čím dál více prostor k zapojení 
se mladí lidé ze základních, středních škol a ze 
ZUŠ. Osobně velice oceňuji spolupráci s paní 
Ivetou Buskovou z odboru kultury, která má na 
tomto využívání potenciálu místních mladých 
hudebníků velký podíl. Vážím si také toho, že 
si obyvatelé zvolili mladého pana starostu, 
kterému držím palce. Oceňuji, že se objevil 
další mladý člověk, který je zapálený a ochotný 
věnovat svou životní energii zvelebení celku. 
Přála bych mu, aby měl pořád hodně sil a stále 
tolik lidskosti, kterou jsem u  něj viděla při 
setkání s našimi studenty.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý 

zážitek?
(smích) V rámci hudebních aktivit je zají-

mavých zážitků spousta, i veselých. Ale k těm, 
které mě nejvíce oslovily, patřila jedna akce, 
u které jsem to nepředpokládala. Byl jí koncert, 
který proběhl minulý rok v prosinci v Domově 
seniorů. Díky výborné spolupráci s jeho paní 
ředitelkou Kamilou Demlovou, které si za její 
práci velice vážím, každoročně vystupujeme 
v této instituci o Vánocích s Komorním soubo-
rem MGP. Minulý rok v prosinci jsem zde ale 
nově zavítala také se svým souborem Valentin, 
se kterým zpracováváme lidové písně z Příbora 
a okolí. Během koncertu jsem u každé písně 
představila lokalitu, ze které pochází, a u řady 
skladeb, o  nichž jsme si mysleli, že jsou už 

BLANKA HRUBÁ
Stav: vdaná 
Vzdělání: Mgr. et Mgr. art
Filozofi cká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci (HV-NJ-ČJ),
Vysoká škola múzických umení 
v Bratislave (Komorní hra - klavír)
Povolání: učitelka
Koníčky: hudba, plavání, příroda,
                 umění – obecně
V Příboře žila: do r. 2015 
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Družstvo pří-
borských kade-
tek cíl, s nimž šly 

do sezóny 2018/2019 v  Nadregio-
nální lize, nenaplnilo. Soutěž byla 
z důvodu nízkého počtu přihlášených 
týmů sloučená do kategorie U17 
a U19 a mladý a nezkušený tým se se 
staršími soupeřkami statečně pral. 
Na výkonech byl patrný progres, nic-
méně to stačilo pouze na dvě vítězství 
ve druhé polovině soutěže a konečné 
osmé místo s  dvanácti prohrami 
a dvěma vítězstvími. 
„Odehráli jsme vyrovnané zápasy i  s družstvy z  horní poloviny 
tabulky, a přestože s konečným umístěním spokojen být nemůžu, díky 
zlepšenému hernímu projevu ve druhé části sezony jsem s celkovým 
posunem jako trenér velmi spokojen,“ uvedl trenér družstva dívek 
U17 Miroslav Sýkora.
Soupiska družstva kadetek tvořilo 15 hráček, čtyři děvčata se narodila 
v roce 2004 (Nikol Wavrová, Adéla Jurečková, Terezie Masopustová, 
Jana Netušilová), osm v roce 2003 (Markéta Zajícová, Vendula Zláma-
lová, Leontina Barvíková, Michaela Hofmanová, Iva Rašková, Nikola 
Stavjařová, Klára Šmídová, Tereza Špačková), jedna v roce 2002 (Denisa 

Hejtmánková) a dvě v roce 2001 (Gabri-
ela Rubinová, Stela Kostelníková). 
„Pro následující sezónu 2019/2020 by 
mělo být družstvo doplněno dalšími 
mladšími hráčkami (ročníku 2005), 
které v této sezoně působily v týmu U14 
pod trenérem Liborem Piškytlem. Tyto 
hráčky by mohly pendlovat ze soutěže 
U15 do U17. Některé hráčky se stáva-
jícího družstva budou končit z důvodu 
studia. Bude proto nutné tým doplnit, 
aby bylo možné odehrát soutěž,“ uvedl 
trenér Miroslav Sýkora.

Konečná tabulka Nadregionální soutěže 2018/2019

1. SK Bruntál 14 14 0 1145:637 28
2. BK Havířov B 14 10 4 899:894 24
3. Basket Valmez 14 9 5 926:887 23
4. Basket Ostrava 14 8 6 945:905 22
5. TJ Loko Krnov 14 6 8 888:901 20
6. BK Frýdek-Místek 14 4 10 784:984 18
7. SKB Zlín 14 3 11 716:909 17
8. BK Příbor 14 2 12 703:889 16

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

dávno zapomenuty, se některý z posluchačů 
šťastně rozzářil, že ,tahle je od nich‘. Musím 
přiznat, že jsme byli všichni dojati a  tento 
koncert patří k mým nejsilnějším zážitkům.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní 

největší úspěch?
Přemýšlím, jestli vybrat něco ze svých 

osobních úspěchů, ale mé myšlenky stále končí 
u  práce s  lidmi. Takže za svůj velký úspěch 
považuji vytvoření souboru Valentin, který 
původně vznikl jako provizorní seskupení zpě-
váků pro příležitostnou akci. V současné době 
už je to ale sbor, který sdružuje zhruba 30 lidí 
naprosto různých profesí ze tří generací – nej-
starším je kolem sedmdesáti a k nejmladším 
patří studenti gymnázia. Přes tento věkový 
rozptyl se z nich vytvořila úžasná komunita, 
která má chuť zpracovávat a oživovat zapome-
nuté lokální lidové písně. Vždy, když začínáme 
připravovat nový program, mám pocit, jako 
bychom otevírali neznámou knihu, která si 
sama píše svůj příběh a vytváří v něm prostor 
pro setkávání lidí, staletí, tradic. Druhá akti-
vita, která spadá do této oblasti a které si hodně 
cením, je můj nový soubor s názvem Musica 
Priboriensis. Tvoří jej zpěváci z řad současných 
i bývalých studentů MGP, s nimiž zpracová-
váme tzv. příborský kancionál ze 16.  století. 
Ať už jsme vystupovali na Noci kostelů nebo 
na jarním koncertu v  secesní Löw-Beerově 
vile ve Svitávce u  Brna, pokaždé za mnou 
přicházeli nadšení posluchači s dotazem, jak 
se mi podařilo dát dohromady partu takových 
mladých úžasných lidí, které naplňuje zpěv 
duchovních písní. Pro mě je to skutečně velká 

pocta, že jsem našla mladé lidi, ochotné takto 
pracovat. Zpěv totiž nepředstavuje jen ,veřejné 
vystoupení s  písní‘. Je to především náročná 
práce sama na sobě, která patří k nejsilnějším 
způsobům osobního zušlechťování. Díky němu 
kultivujeme nejen hlas, ale celé tělo, duši, a má 
hluboký přesah i do duchovní oblasti. A když 
se navíc stane, že někteří z  těchto mladých 
zpěváků ještě přivedou své rodiče do Valentina, 
aby i oni mohli zažít něco takového, považuji 
to za největší ocenění své práce.

12. Napadá Vás nějaká osobní životní 
prohra?

V mém životě bylo a je spousta zaškobrt-
nutí. Musím ale přiznat, že díky skvělému 
rodinnému zázemí, které mě vždy podrží, 
bych si nemohla dovolit říct, že mám za sebou 
nějakou životní prohru. Mám úžasného man-
žela, který mě ve všem podporuje, bez něhož by 
žádná z mých aktivit nebyla možná. Mám moc 
krásný vztah s oběma našimi dětmi, které nám 
pomáhají – no nemohu to idealizovat – jsou 
v  takovém dospívajícím věku, který přináší 
i  svá úskalí. (Upřímný smích.) Po odchodu 
tatínka se nám podařilo vytvořit hezkou 
pospolitost i s mojí maminkou, vedle níž byd-
líme ve Fryčovicích. A navíc celá moje rodina 
navštěvuje Valentin, kde je můžu všechny 
dirigovat. (Jako bych viděla náznak mrknutí.) 

13. Kdyby to bylo možné se znovu narodit, 
chtěla byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?

Myslím si, že i když bych změnila povolání, 
vždy by pro mě byla prioritou osobní kultivace. 

Jakmile s ní totiž člověk začne, přijde potřeba 
harmonizovat následně i  vztahy, prostředí, 
ve kterém žije, a tato činnost se jako pozitivní 
vlna volně šiří do prostoru. Ale protože ve 
mně stále dřímá   tatínek dobrodruh, asi bych 
vedle zušlechťování uměním chtěla létat i se 
záchranářskou helikoptérou. (Náš smích se 
nesl celou aulou.) 
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzká-

zat? (Poprvé nastala drobná odmlka.)
I když mají někteří čtenáři Měsíčníku možná 

pocit, že je v Příboře mnoho prostoru ke zlepšení, 
z mého pohledu je Příbor především městem, 
které je stále více zvelebováno. Místo, které bylo 
dříve křižovatkou obchodních cest, centrem pia-
ristického školství, v 19. století dokonce centrem 
vzdělanosti severovýchodní Moravy, rodištěm 
řady významných osobností, je městem s velkým 
potenciálem. V současné době čím dál více ožívá 
činností řady spolků – od skautu přes komunitní 
aktivity, které vedly k založení družstva či zří-
zení sousedských knihoven, působí zde skvělé 
hudební rody a  Příbor má dokonce i  svého 
řezbáře pana Metoděje Berana, který třeba 
pro Valentin ochotně vytvořil loutky v lidových 
krojích. Myslím, že pro každého je pestrost 
možností, které toto město nabízí, výzvou, aby 
se do jeho zvelebování zapojil.

Jak je cítit z  rozhovoru – být dobrý se 
vyplácí, kdosi řekl. Děkuji za příjemný roz-
hovor a  přeji sílu na všechny Vaše aktivity, 
kterými rozdáváte radost, a  také Vám přeji, 
aby Vás stále obklopovala láska.
Irena Nedomová, kronikářka města Příbora

Foto: Stanislava Slováková

Družstvo kadetek BK Příbor v sezoně 2018/2019. 
Foto: BK Příbor/Jiří Tomaškovič
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Nový román Aleny Mornštajnové Tiché roky je silný, strhujícím 
způsobem vyprávěný příběh. Nejedná se o velké historické téma, ale 
o intimní rodinné drama, kde hlavní roli hrají náhody a lidské charak-
tery. Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem a dob-
rosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, 
které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při 
poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“?
Norský autor a  bývalý vyšetřovatel Jørn Lier Horst napsal další 
napínavou detektivku Na dně. Během jediného letního týdne vyplaví 
moře na pláž postupně čtyři levá chodidla obutá v teniskách. Místní 
policie čelí záhadě: Kde jsou těla, k nimž nohy původně patřily? A je 
možné, že jde o tři důchodce a psychicky nemocnou ženu, kteří jsou 
od podzimu pohřešováni?
Krásný a silný příběh o tom, jak přežít zlé časy s názvem Jak ti zmizet 
ze života, napsala Katherine Center. Margaret hledí do budoucnosti 
s  oprávněnými nadějemi: má snoubence, skvělou práci, zkrátka 
všechno, o čem si kdy snila. Pak dojde k nenadálému zvratu. Ocitne se 
na nemocničním lůžku, kde se kromě bolesti a strachu musí vypořádat 
také s nutností přijmout fakt, že nic už nebude jako dřív.
V románu Radky Denemarkové Hodiny z olova se můžete sezná-
mit s životním příběhem typově rozmanitých postav, jako je třeba 
český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, 
francouzský literát či americká studentka kaligrafi e. Každý z nich řeší 
nějaké rodinné trauma, které ho trápí - krizi středního věku, vyhoření, 

nebo složitou pubertu. I když se jednotliví hrdinové snaží, stále se 
jim nedaří nastolit životní rovnováhu a spokojenost. Odjeli do Číny 
ve snaze uklidit si ve svém životě a dát mu nový směr a přitom jejich 
snaha stále vychází vniveč. Hledají pevný bod, radost ze života a nový 
začátek. V jejich zmatku, váhání a tápání autorka do jisté míry spatřuje 
i paralelu se současnou společností, o které často pochybuje. Starý svět 
Evropy končí a nikdo netuší, co začíná …
Příběh mladého Františka v  románu Apatykář zasadila brněnská 
autorka Lucie Hlavinková do nedalekého Štramberka. Hlavní hrdina 
sem přichází po studiích a dvouleté praxi v otcově pražské lékárně. 
V jeho životě je několik tíživých tajemství, která postupně vycházejí 
najevo. I  ve zdánlivě poklidném městečku, kde se chtěl věnovat studiu 
přírody a trochu se zotavit po nemoci, však narazí na záhadu. Nejbo-
hatší muž města stále nemá dědice, protože jeho děti umírají jedno 
po druhém už v prvním roce života. Pronásleduje rodinu opravdu 
kletba, nebo jde o zločin?
Švédský spisovatel, bývalý vyšetřovatel Anders De La Motte přichází 
s dalším napínavým thrillerem Podzimní případ. Dvacet sedm let 
po tragédii, při níž přijde o život maturant při koupání v zatopeném 
kamenolomu, se do jihošvédského Skane přistěhuje Anna Vesperová, 
kriminalistka, která prchá ze Stockholmu před vlastní tragédií. Zatímco 
Anna zoufale střeží svá tajemství, čím dál mocnější síly se jí snaží brá-
nit v rozkrývání minulosti. Nakonec nemá na vybranou. Musí znovu 
otevřít případ z podzimu 1990…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Skvělou šestou příčku vybojovali na nedáv-
ném republikovém šampionátu v Brně patnác-
tiletí basketbalisté našeho oddílu. Odměnou 

za skvělou reprezentaci oddílu i města jim bylo v úterý 4. června 
2019 setkání se starostou města Příbora Ing. arch. Janem Malíkem 
(SNK – Příbor je náš domov) v prostorách piaristického kláštera. 
„Chci vám poděkovat za skvělé výkony, reprezentaci města i za to, že 
sportujete. Sám rád hraji volejbal, proto vím, jak je sport důležitý,“ řekl 
starosta města a poté s týmem U15 přibližně půlhodinu diskutoval. 
Zajímalo ho, kdo je nejvyšší, nejmenší, kdo nejvíce boduje, i kdo umí 
nejlépe střílet trojky. „Přeji vám, aby vaše další kariéry byly podobně 
úspěšné,“ dodal na závěr a hráčům předal památeční diplom a drobnou 
pozornost. 
Tým U15: Alex Ryšánek, Dan Pustějovský, Erik Havel, Adam Masla-
ňak, Adam Ivánek, Marek Slovák, David Dostál, Milan Machala, 
Štěpán Maléř, Lukáš Michna, Mikuláš Bartoň, Jan Hanzlík, Vojtěch 

Kubečka, Štěpán Novák, Michal Slovák, Lukáš Hanzelka a  trenér 
Miroslav Slovák.
V LTV Příbor 25. zprávy s premiérou 15. 6. 2019, www.televize-pribor.cz.

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Mladí basketbalisté diskutovali se starostou města Janem Malíkem a pro-
mluvili i na mikrofon místní televize.    Foto: Jiří Tomaškovič

Starosta Příbora Jan Malík přijal v prostorách piaristického kláštera 
úspěšný tým chlapců BK Příbor U15. 
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V červnu 2019 skončil 11. ročník projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Letošní prvňáčky 
přihlásila do projektu naše knihovna ve spolupráci se ZŠ Jičínskou. Děti 
navštěvovaly knihovnu, zjistily, že knihy si nemusí vždy kupovat, ale 
mohou si je jen půjčit. Povídali jsme si o knížkách a proběhla i výtvarná 
dílna. Odměnou za absolvování projektu bylo slavnostní „pasování 
prvňáčků na čtenáře“, kdy děti zhlédly pohádku o broučkovi a získaly 
knížku Miroslava Tvrze Kde se nosí krky, což je původní česká novinka, 
napsaná a ilustrovaná výhradně pro účastníky projektu. 
Na konci května proběhl Den pro děti a rodiče s knihovnou. Počasí 
nám sice nepřálo, a  tak jsme nemohli využít klášterní zahradu, ale 
i  v  prostorách knihovny panovala příjemná atmosféra. Akce byla 
určena hlavně menším dětem, které se podívaly na pohádku Jak skřítek 
Vítek roztančil kytičku. Pak následovaly hry, soutěže, zábava s klauny 
a oblíbené malování na obličej.
Knihovnu také navštívila spisovatelka Petra Dvořáková, která dětem 
představila svou knihu Julie mezi slovy. Dospělým návštěvníkům byla 

určena přednáška bylinkáře Radomíra Wojnara o léčivých rostlinách, 
plná praktických rad. Zájem byl obrovský a do přednáškové místnosti 
jsme se skoro nevešli…
Další akce budou pokračovat od září. 
Všem našim čtenářům a návštěvníkům přejeme krásné léto a dětem 
hezky prožité prázdniny.

Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Pasování prvňáčků Pasování prvňáčků

V pátek 7.  června odpoledne Kulturní dům doslova praskal ve 
švech. Proběhlo zahájení fotografi cké výstavy Historie výroby osobního 
automobilu Tatra v Příboře.  
Výstavu uspořádali Zdeněk Kübel a Jiří Slaný. Oba na realizaci výstavy 
pracovali několik let, a byla to práce zcela jistě mravenčí a detektivní.
Sháněli fotografi e po lidech a trávili hodiny nad archivními materiály. 
Nakonec vzniklo deset velkých fotografických panelů. „Fotografie 
mapují období zhruba padesáti let, kdy se ve městě vyskytovala fabrika, 
která významným způsobem ovlivňovala hospodářský a  společenský 
život obyvatel města, nabízela vysoce kvalifi kovanou a prestižní práci, 
spolupodílela se na bytové výstavbě další občanské vybavenosti pro své 
zaměstnance a pro jejich rodiny, podílela se na kulturním životě ve městě, 
zajišťovala pro zaměstnance zdravotnickou a rekreační péči,“ přiblížil 
výstavu Z. Kübel a dodal, že spíše náhodou vznikl ještě jedenáctý panel, 
připomínající, že právě automobily Tatra vozívaly také prezidenty – 
název panelu je Tatra na Hradě.
Tato výstava prezentuje nejen automobily vyráběné v  Tatrovce, ale 
z panelů na nás dýchá život, který v Tatrovce byl. Vztahy pracovní, přátel-
ské, milostné, legrace, ale i vážné chvilky únavy a zodpovědnosti z práce. 
Většina z přítomných se na fotografi ích našla anebo nacházela své blízké.

Pro mě osobně je tato výstava velmi cenná, jelikož díky ní se na mě 
každé ráno z panelu usmívá má milovaná babička Olinka a jsem si jistá, 
že i spousta z vás najde na panelech své milované, kteří tady, bohužel, 
už s námi nejsou.
Děkuji touto cestou panu Z. Kübelovi a  J. Slanému a všem, kteří se 
na realizaci této výstavy podíleli a připomněli nám, že Příbor je sice 
rozlohou menší město, ale neskutečně veliké svými lidmi a jejich činy.  
Výstava je v Kulturním domě výstavou stálou. Veřejnosti je přístupná v pon-
dělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hod. anebo individuálně dle domluvy.
V LTV Příbor 27. zprávy s premiérou 29. 6. 2019, www.televize-pribor.cz.

Ve spolupráci s LUNOU, s. v. č., Příbor, odborem sociálních služeb, poskytovateli soci-
álních služeb, Dětským zastupitelstvem, Městskou policií Příbor a Sborem dobrovolných 
hasičů Příbor probíhal v neděli 2. června 2019 od 13:00 hod. v městském parku DEN DĚTÍ 
A RODINY.
Program byl naplněn vystoupeními dětí zájmových kroužků LUNY, prezentovali se posky-
tovatelé sociálních služeb, městská policie, děti si mohly prohlédnout hasičské auto Sboru 
dobrovolných hasičů Příbor. 
V rámci akce proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Můj sen, od 14:45 hod. vystou-
pila Poppy a Adélka se svým ztřeštěným programem pro nejmenší drobotinu. Pro děti byla 
připravena soutěžní zastavení, skákací hrady nebo projížďka na koni. Celý dětský den zakončil koncert Th oma Artwaye se skupinou. Děkujeme 
všem vystupujícím za jejich vynikající výkony a všem, kteří na této velké akci pro děti spolupracovali, Technickým službám Příbor za technickou 
přípravu a úpravu parku a všem pořadatelům a prodejcům za spolupráci. V LTV Příbor 25. zprávy s premiérou 15. 6. 2019, www.televize-pribor.cz.

Foto: Stanislava Slováková

Foto: Stanislava Slováková

KULTURNÍ ŽIVOT

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

Ing. Iveta Busková, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Letošní 30. výroční Městské památkové rezervace v Příboře si 
mohli občané připomenout jednu z dalších zdařilých akcí. V úterý 
11.  června 2019 v 16 hod. se konala v aule Masarykova gymnázia 
přednáška historičky výtvarného umění Mgr.  Mariky Demlové 
nazvaná „Karlsederovi jako příborský fenomén“. Autorka si kladla za 
cíl posluchačům představit velmi bohatou tvorbu této významné sta-
vitelské rodiny. Nejednalo se o pouhý přehled všech staveb nesoucích 
rukopis otce a syna Karlsederů. Přednášející na vybraných příkladech 
demonstrovala charakter a  proměny profesní kariéry rodiny Karl-
sederů, která svou tvorbou výrazně ovlivnila nejen samotný vzhled 
města Příbora, ale i celého regionu. 
Základy rodinné stavitelské tradice položil již Kašpar Karlseder (1822 
až 1897), a jejími pokračovateli byli jeho synové Vavřinec (Laurenz), 
Bedřich a František (Franz), z nichž nejvýznamnější architektonický 
a  stavitelský otisk zanechal ve městě a  v  okolí Bedřich Karlseder 
(1856-1913). Mgr. Marika Demlová poukázala i na sporné realizace 
některých staveb (např. Masarykova gymnázia v  Příboře, české 
Měšťanské školy v Kopřivnici, Štramberské trůby ad.), na kterých se 
Karlsederovi podíleli pouze jako stavitelé a nikoli jako projektanti, 
jak bývá často chybně zmiňováno. Architektonická tvorba rodiny 
Karlsederů zahrnovala pestrou škálu od jednoduchých venkovských 
stavení přes měšťanské a rodinné domy, školní budovy, tovární objekty 
a  sakrální stavby. Podoba staveb vycházela především z  tvarosloví 
pozdního historismu prolínajícího se s  prvky lidové architektury, 
které byly pozvolna nahrazovány secesí. 
Na přednášku navázala v 18 hod. vernisáž stejnojmenné výstavy spo-
jená se křtem k této příležitosti vydaného katalogu „Kašpar a Bedřich 
Karlsederovi, domy příborské“, jehož autorem je Pavel Vlašic. Jádro 

výstavy zasazené do Kulturního domu (mj. připisovaného B. Karl-
sederovi) tvoří architektonické plány a návrhy zapůjčené ze sbírek 
Státního okresního archivu v Novém Jičíně. Prezentované dokumenty 
doprovázejí fotografi e soudobých staveb. Návštěvník je tak vystaven 
konfrontaci původních architektonických návrhů se současnou 
podobou jednotlivých objektů. 
Příbor touto malou, ale důstojnou připomínkou splácí jeden z dluhů 
významným osobnostem města, které spoluutvářely jeho minulost 
a vlastně i přítomnost. 

Historické kořeny (nejdříve školské, krajské, mezinárodní a poté 
celostátní) výtvarné soutěže Můj sen, kterou založila a dlouhodobě 
organizovala paní Mgr. Marie Šupová, sahají až do roku 1996, kdy 
proběhl v Příboře její první ročník. Soutěž, která se svým tematickým 
zaměřením odkazuje na psychoanalýzu a osobnost jejího zakladatele 
Sigmunda Freuda, se – podobně jako v předchozích ročnících – i letos 
vyznačovala širokým záběrem tvůrčích nápadů. Záměrem soutěže je 
ponechat všem zúčastněným autorům výtvarných prací zcela volnou 
ruku ve volbě jednotlivých témat a výtvarných technik. Tím mají větší 
možnost vyniknout nejen osobitý estetický styl a tvůrčí přístup soutě-
žících, ale také vizuální fantazie spojené s rozmanitými snovými asoci-
acemi. Soutěž byla tradičně rozdělena do čtyř věkových kategorií od 3. 
až 19. let. Obdrželi jsme celkem 363 obrázků z mateřských, základních 
a uměleckých škol a gymnázií. Tematicky i stylisticky rozmanité práce 
byly zaslány z celkem 21 měst a obcí z Moravskoslezského, Olomouc-
kého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Jihočeského kraje.
Komise výtvarné soutěže Můj sen 2019 (předsedkyně Marie Šupová, 
členové Stanislava Slováková, Irena Nedomová, Iveta Busková, Petra 
Richterová, Jan Švábenický), která se sešla dne 13. května v Kulturním 
domě, posuzovala nejen vizuální uchopení tématu psychoanalýzy 
a snů, ale také výtvarné techniky a tvůrčí fantazii soutěžících. Všechny 
výtvarné práce byly zajímavé nejen z hlediska barevného, grafi ckého 
a kompozičního řešení, ale také z tematického a motivického pohledu. 
Samotná barva pak představovala u všech prací základní stylistický 
prvek k navození rozmanitých asociací, dojmů, představ a myšlenek 
prostupujících snovými procesy. Ve vizuální obrazotvornosti jednotli-
vých soutěžících se souběžně s představivostí a sny prolínají také jejich 
osobní zkušenosti, které prožívají v běžném reálném životě a jenž mají 
ve výtvarném ztvárnění symbolický a metaforický charakter velmi 
blízký Freudovým psychoanalytickým poznatkům. Velmi děkujeme 
všem žákům, studentům, rodičům a školám za zaslání jejich prací 
a zároveň srdečně gratulujeme všem vítězům soutěže. 

Podrobnější informace k soutěži Můj sen 2019 jsou dostupné v rubrice 
aktuality na webu Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře: http://
www.freudmuseum.cz/.
Děkuji paní Mgr. Marii Šupové za informace o historii výtvarné sou-
těže Můj sen.

Foto: Stanislava Slováková

Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová, historička výtvarného umění

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Foto: Stanislava Slováková
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Ve dnech 8. a 9.  června 2019 jsme usku-
tečnili exkurzi do Sigmund Freud Museum 
(Muzeum Sigmunda Freuda) ve Vídni, kterému 
předcházela e-mailová komunikace o  mož-
nostech vzájemné budoucí propagace a  spo-
lupráce. V  této souvislosti umístilo vídeňské 
muzeum na svůj web odkaz na Rodný dům 
Sigmunda Freuda v Příboře do seznamu muzeí, 
knihoven a archivů zabývajícími se Freudem 
a psychoanalýzou. Výletu se zúčastnili starosta 
města Jan Malík, zastupitelka města Miroslava 
Motlíčková Ratajová, správce Rodného domu 
Sigmunda Freuda Jan Švábenický a  přátelé 
Christine Habermann von Hoch, Ivo Saniter 
a  Tomáš Motlíček. První trasa naší výpravy 
vedla na vyhlídkovou louku Bellevuewiese, 
rozprostírající se nad městem, kde se nachází 
pamětní deska Sigmunda Freuda z roku 1977. 
Právě v  těchto mís-
tech napsal zakladatel 
psychoanalýzy jedno 
ze svých stěžejních 
děl Výklad snů (Die 
Tr a u m d e u t u n g ) , 
které poprvé vyšlo ve 
vídeňském naklada-
telství Franz Deuticke 
v roce 1899. V mezi-
národním kontextu 
se jedná o jednu z nej-
citovanějších kniž-
ních publikací napříč 
širokým horizontem 
rozmanitých oborů 
l idského poznání 
a vědění. 
Vídeňské muzeum 
v  ulici Berggasse 19 
je v  současné době 
v rekonstrukci (bude 
z n o v u o t e v ř e n é 
v květnu 2020) a veřej-
nosti je zpřístupněna 
pouze část rozsáhlé 
expozice na dvou pro-
vizorních místech. 
Současný speciální 
muzejní projekt je 
nazván Moving Freud 
Museum (Freudovo 
pohyblivé muzeum) 
a nachází se v ulicích 
Berggasse 13 a Liech-
tensteinstraße 19. Zatímco na první adrese je lokalizována 
výstava exponátů věnovaných osobnosti Freuda a problematice 
psychoanalýzy a malý projekční sál, v druhé uvedené destinaci 
jsou umístěny obchod s  freudovskými suvenýry, malá kavárna 
a větší projekční sál. V muzeu nás uvítal Moritz Hoff mann, který 
projevil velký zájem o Rodný dům Sigmunda Freuda a aktuální 
situaci ohledně propagace jeho osobnosti v našem městě. Součástí 
expozice byly vedle velkoformátových fotografi í, obrazů, ilustrací, 

knižních publikací a lékařských pomůcek také 
předměty ze starověkých civilizací dokládající 
Freudův velký zájem o historii antického světa 
a archeologii. Muzeum není zaměřené pouze na 
psychoanalýzu, ale zahrnuje široký společenský 
a kulturní rámec Freudovy osobnosti. 
V menším projekčním sálu u hlavní expozice 
jsou promítány francouzské dokumentární 
záběry z Freudova života s anglicky namluve-
ným komentářem jeho dcery Anny Freud, kde 
je zachycen také jeho rodný dům v Příboře. Ve 
větší projekční místnosti v zadní části obchodu 
se suvenýry promítá muzeum ukázky z evrop-
ských a  amerických hraných filmů o  životě 
a lékařské praxi Sigmunda Freuda i ze snímků 
ovlivněných psychoanalýzou. V  rámci vlivu 
Freuda na různé národní kinematografi e se 
zde pořádají menší fi lmové přehlídky zamě-

řené na úzké význa-
mové souvislosti mezi 
psychoanalýzou jako 
vědou a fi lmem jako 
kulturním průmys-
lem. Po projekcích 
obvykle následují dis-
kuse mezi pozvanými 
odborníky a  publi-
kem na téma sexua-
lity a  psychoanalýzy 
v rozmanitých fi lmo-
vých žánrech. Celé 
muzeum je pojaté 
jako multikulturní 
instituce zahrnující 
pestré interaktivní 
prvky (např. instalace 
filmových projekcí) 
i  odborný výzkum 
zaměřený na život 
a   d í lo  S igmunda 
F r e u d a .  J e d n í m 
z  hostů propagační 
strategie muzea je 
rakouský herec Chris-
toph Waltz půso-
bící v  Hollywoodu 
a   známý z   f i lmů 
Quentina Tarantina.
Chtěl bych jménem 
Odboru kultury a ces-
tovního ruchu Měst-
ského úřadu v Příboře 
tímto velmi poděkovat 

paní ředitelce Mag. Monice Pessler, Msc a vedoucí odboru výzkumu 
ve vídeňském muzeu Dr. Daniele Finzi, která zařídila všechny zále-
žitosti ohledně naší návštěvy Freudovy expozice. Dále bych chtěl 
poděkovat také vedoucí oddělení propagace a komunikace s veřej-
ností Natashi Halbauer za umístění odkazu Rodného dům SF na 
web vídeňského muzea a Moritzi Hoff mannovi za velkou vstřícnost 
a ochotu, které projevil při našem osobním setkání. 

Foto: Tomáš Motlíček

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Expozice artefaktů starověkých civilizací.

Rekonstrukce přijímací místnosti Sigmunda Freuda.

Vyhlídková louka s pamětní deskou.

Vídeňské vydání Výkladu snů z roku 1914.

Lékařský kufřík Sigmunda Freuda.

Pohled na expozici v Muzeu Sigmunda Freuda.

Detail pamětní desky Sigmunda Freuda. 
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STŘEDA 3. 7. 2019, 17 HOD.
VERNISÁŽ VÝSTAVY „J4 – výstupy na Javorník“ fotografů 
Dušana Svobody, Petra Lenarta, Lenky Malinové a Milana Víchy 
se uskuteční v Galerii radnice v 17 hod.  Výstava potrvá do 3. 9. 2019.

SOBOTA 6. 7. 2019 OD 16 HOD., MĚSTSKÝ PARK
VEPŘÍK aneb venkovní příborské koncertování
Na letošní rok jsme si pro vás na prázdniny připravili novou akci 
VEPŘÍK aneb venkovní příborské koncertování. Skupinu FiHa z Ost-
ravy doprovodí pásmo místních skupin, které se přihlásily v rámci 
výzvy. Jedná se o skupiny Galerie z Frenštátu pod Radhoštěm, Still 
Alive z Nového Jičína, Atlas z Kopřivnice a Los Poblitos z Příbora. 
Všechny vystupují v rámci výzvy a koncertují jen pro vás zadarmo. 

Tak je přijďte podpořit. Vstup volný. V případě nepříznivého počasí 
se akce přesouvá do Kulturního domu.

PÁTEK 26. 7. 2019 OD 12 HOD., NÁMĚSTÍ S. FREUDA
BESKYD RALLEY
Nenechte si ujít spanilou jízdu veteránů, kteří budou mít zastavení 
na náměstí Sigmunda Freuda od 12:00 do 14:30 hod. Vstup volný.

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

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

 

PROGRAM AKCÍ – ČERVENEC 2019 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Středa 
3. 7. VERNISÁŽ VÝSTAVY Náš kopec Galerie v radnici Příbor 

Město Příbor / Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Sobota 
6. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL Venkovní příborské 

koncertování 
Městský park Příbor 

Město Příbor 16:00 hod. volný 

Sobota 
13. 7. MYSLIVECKÝ VEČER Myslivecký letní večer Mysl. chata Příbor – Točna 

MS Příbor I 16:00 hod. volný 

Úterý 
16. 7. 

VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO RODINY S DĚTMI 

Prázdninová dílna 
s sebou: ozdoby na zdobení 

Městská knihovna Příbor 
Městská knihovna Příbor 16:00 hod. volný 

Sobota 
20. 7. HASIČSKÝ VEČER Letní večer Výletiště pod Obecním domem 

SDH Hájov 20:00 hod. 50,- Kč 

Pátek 
26. 7. 

AUTOMOBILOVÁ 
JÍZDA Beskyd Rallye Náměstí Sigmunda Freuda 

www.beskydrallye.com 
12:00 – 

14:30 hod. volný 

Sobota 
27. 7. HASIČSKÝ VEČER Benátská noc Zahrada hasičské stanice 

SDH Příbor 19:00 hod. 20,- Kč 

Sobota 
3. 8. 

MINI HUDEBNÍ 
FESTIVAL Revivalový festiválek Městský park Příbor 

Město Příbor 19:00 hod. 80,- Kč 
100,- Kč 

Neděle – středa 
4. 8 – 7.8. FILMOVÉ PROJEKCE Kinematograf bratří 

Čadíků 
Městský park Příbor 

Město Příbor 
Vždy od 

21:15 hod. dobrovolné 

1. 5. – 31. 10 DLOUHOTRVAJÍCÍ 
AKCE Otevřené chrámy Kostel Nar. Panny Marie 

Biskupství Ostravsko-Opavské  volný 

12. 6. – 28. 9. DLOUHOTRVAJÍCÍ 
VÝSTAVA Sto let našeho letectva Muzeum a pamětní síň SF 

Muzeum Novojičínska  30,- Kč 
15,- Kč 

26. 6. – 28. 9. DLOUHOTRVAJÍCÍ 
VÝSTAVA Historické plakáty Muzeum a pamětní síň SF 

Muzeum Novojičínska  30,- Kč 
15,- Kč 

Od. 7. 6. 2019 STÁLÁ VÝSTAVA 
Historie výroby osobního 

automobilu Tatra v 
Příboře 

Foyer Kulturního domu 
Příbor 

Zdeněk Kübel a Jiří Slaný ve 
spolupráci s městem 

Pondělí a 
středa od 
13:00 do 

17:00hod. 

volný 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY 
Instituce / Kroužky / Kurzy Otevírací doba Adresa / Kontakt 
Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 
Út – čt: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 hod. 

So: 9:00 – 17:00 hod. 
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 

 556 725 191 

Rodný dům Sigmunda Freuda duben - září: 
Út – ne: 9:00 – 17:00 hod. 

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

E-mail: rodnydum@seznam.cz 
 556 722 200 

Městská knihovna Příbor 

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH  
Oddělení pro dospělé i pro mládež: 

Pondělí: 8 – 12, 13 – 15 hod. 
   Úterý: 8 – 12, 14 – 18 hod. 
Čtvrtek: 8 – 12, 14 – 18 hod. 
    Pátek: 8 – 12 hod. 

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
Web: https://pribor.knihovna.info 

E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz 
 556 725 037 

Galerie v radnici 
Po, St: 8:00 – 11:00 / 12:00 – 17:00 hod. 

Út, Čt, Pá: 8:00 – 11:00 / 11:30 – 14:00 hod. 
 

Vernisáže a výstavy fotografií 

Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 19 
 556 455 444 

Turistické informační centrum 
Příbor Po – ne: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hod. 

Adresa: Jičínská 54 
Web: https://turista.pribor.eu/tic/ 
E-mail: mic@pribor-mesto.cz 

 556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

zábavné a vzdělávací akce.  
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 560 
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/ 

E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz 
739 681 287 

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

zábavné a vzdělávací akce.  
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 50 
Web:  https://kulturnidum.pribor.eu/piaristicky-

klaster-1/ 
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz 

605 227 756 

Měsíčník města Příbora Uzávěrka srpnového čísla: 
čtvrtek 18. 7. do 17:00 hod. 

Adresa: Zámečnická 117 
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz, 

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

Local TV Příbor 
Vysílání - denně  ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
Pátek     - pořad: Stalo se před 20 lety 
Sobota  - pořady z archivu Příbora a Local TV 
Neděle  -  zprávy 2019, premiéra 

Adresa: Jičínská 12 
Web: www.televize-pribor.cz 

E-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 776 725 909, 608 738 793 

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

Adresa: Masarykova 489 
E-mail: info@bavklubpribor.cz 
 556 723 778, 739 080 862 

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

Adresa: Dukelská 1346 
E-mail: luna@lunapribor.cz 
556 725 029, 732 902 256 

Tenisový klub Příbor, z. s. 
Hraní na tenisových kurtech 

Po – ne: 9:00 – 19:00 hod. Adresa: Na Valše (za bývalou restaurací 
Mexiko) 

Web: tenispribor.cz 
 739 705 255 

Fit centrum Příbor Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod. 
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod. 

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

Po:  9:30 hod. Bodyball, overball         - Draha 
      16:00 hod. Rodiče s dětmi               - Draha, Terka 
      20:00 hod. Bodystyling                   - Terka 
St: 18:45 hod. Kruhový trénink            - Terka 
       20:00 hod. Bodyball, overball       - Draha  
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout -Terka  

Adresa: Štramberská 1361 
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 

 724 963 164 

Sauna Příbor 
Sauna je uzavřena a její provoz bude 

obnoven od poloviny září. 
Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 

Štramberská 1361 
 739 805 227 

Cvičení Tai Chi 
Základní škola Npor. Loma  Čt: 19:00 – 20:00 hod. Adresa: Školní 1510 

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

Powerjóga 
Tělocvična  Základní škola Příbor Út: 17:45 – 19:15 hod. 

Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz 
 603 119 174 
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Beskyd Rallye
22. Ročník spanilej jazdy beskydskou krajinou

usporiadané s finančnou podporou miest turzovka, krásno nad kysucou a čadca

25. - 28.7. 2019

26. 7. Moravská Etapa
10:30 - 12:00  Štramberk - Prejazd
12:00 - 14:30  příbor - Námestie
15:00 - 17:00  Kopřivnice polygon - tatra

27. 7. Slovenská etapa25. 7. Prológ
18:00 - 20:30  Frýdlant nad Ostravicí VeĽká rača - Dedovka

OŠČadnica - Centrum
Krásno nad kysucou
Čadca
Turzovka
Ostravice

10:30 - 12:30
12:00 - 13:00
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:30 - 18:30

www.beskydrallye.com

kysucou
krásno nad

ostravicí
Frýdlant nad

ostravicePříbor kopřivniceOŠČadnicaČadca

 

 

 

16. července 2019 

v 16.00 hodin  
 

Srdečně zveme děti, 
rodiče i prarodiče 
na výtvarné odpoledne 

do městské knihovny. 

Budeme vyrábět letní 
kloboučky.  
Přineste si s sebou: 

 ozdoby na dozdobení 
 

         

 knihovna@knihovna-pribor.cz 
556 725 037, www.pribor.knihovna.info 

 

Myslivecký spolek Příbor I. 
vás srdečně zve na  

 

MYSLIVECKÝ 
LETNÍ VEČER, 

  

  který se uskuteční 
  
 

 v sobotu 13. července 
 od 16:00 h  

 

na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“. 
 

K poslechu a tanci  
hraje skupina  
„REMIX“ 

 
 
 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
Pro děti připraven  

SKÁKACÍ HRAD ZDARMA.  
 

PRVNÍ CENA SRNEC 

EČER,

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

                          PŘÍBOR              

                                       
pořádá v sobotu 27. 7. 2019  
od 19.00 hod. v zahradě hasičské 
stanice PŘÍBOR 

                                
                                      

BENÁTSKOU 
NOC 

K tanci a poslechu hraje hudba: TNT 
 

Bohaté občerstvení zajištěno: 
tradiční hasičský guláš, párek 
v rohlíku, hasičská klobása, 
pivo, alko a nealko nápoje. 
 
Vstupné – 20,- Kč 
 
Vstup na Benátskou noc povolen 
osobám starší 18 let. 
 
Srdečně Vás zvou                        PŘÍBORŠTÍ HASIČI    
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍPOZVÁNKY A OZNÁMENÍPOZVÁNKY A OZNÁMENÍ
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červenec - prosinec  2019           sudý týden
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice
8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30.9., 14. 10., 

28. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12.

28. října
B. Buska
Bezručova
Březinova
Čs. armády
Dukelská
Dvořákova
Gagarinova
Frenštátská
Etzlova
Hřbitovní
J. Rašky
J. Hory
Jičínská
Jiráskova
Juráňova
K. H. Máchy
Kašnice
Komenského

Kpt. Jaroše
Krátká
Křivá
Lidická
Masarykova
Místecká - od centra po řeku
Na Hrázi
Na Kamenci
Na Valše
Nádražní
Nám. S Freuda
Nerudova
O. Helmy
Okružní
Ostravská
Palackého
Pol. vězňů
Ř. Volného

Remešova
Smetanova
Stojanova
Sv. Čecha
Šafaříkova
Šmeralova
Štefánikova
Štramberská
Švédská
Švermova
Tržní
Tyršova
U Brány
Úzká
V Kopci
Viznarova
Wolkerova
Žižkova

Projekt „Nákup bionádob pro občany města Příbora“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

červenec - prosinec  2019         lichý týden
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice 
či místní části

1. 7., 15. 7., 29.7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 
21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.

9. května
Alšova
B. Němcové
Erbenova
Hluboká
Hukvaldská
Kamenná
Kubínova
L. Janáčka
Lesní
Lomená
Luční
Mánesova
Místecká - od řeky směr F-M
Mlýnská

+ Hájov a Prchalov

Myslbekova
Na Benátkách
Na Nivách
Nábřeží Rudoarmějců
Nová
Osvobození
Pod Haškovcem
Říční
Sadová
Sládkova
Sušilova
Tovární
Větřkovská
Vrchlického
Zahradní

PŘIDĚLENOU BIONÁDOBU (hnědé barvy o objemu 240 l) PŘISTAVTE 
K VÝVOZU VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.

Kontakt: Ing. Karin Juchelková, 731 549 482, www.tspribor.cz

SETKÁNÍ ABITURIENTŮ 
MASARYKOVA GYMNÁZIA 

V PŘÍBOŘE 
 

Vážení abiturienti, 
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech 
absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1974 
(včetně). 
Setkání se uskuteční v sobotu 7. 9. 2019 v aule Masarykova 
gymnázia v Příboře. 
 
PROGRAM SETKÁNÍ 
  8:00 - 10:00 posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy 

10:00 - 12:00 slavnostní zasedání v aule školy 
       - kulturní vystoupení žáků školy 
       - vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše 
         informace o dění ve škole za uplynulý rok 
       - vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky 
       - vystoupení starosty města Ing. arch. Jana Malíka 
         informace o dění ve městě za uplynulý rok 
       - vystoupení hosta setkání Mgr. Mariky Demlové 
         na téma „Karlsederovi jako příborský fenomén“ 
 

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne 
společné fotografování. 

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání 

MUDr. Mořic Jurečka        Mgr. Pavel Kerekeš 
      zástupce abiturientů         ředitel školy 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
v Příboře a město Příbor 

srdečně zvou na 

Příborskou muzejní školu (nejen)
pro seniory IX

Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na 
potřeby a požadavky seniorů 21. století. 
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj 
čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat 
s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy.
V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném 
roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata 
z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního 
i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují 
a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené 
rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační 
a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea 
Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci 
Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit 
a specializovaných institucí.

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí 
 v konferenčním sále Piaristického kláštera (nově zrekonstruovaná 

část)od 9.00 do 10.45 hod. 

Muzejní škola se uskuteční od 23. září do 2. prosince 2019. 
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme

v pondělí 2. 9. 2019 (od 8.00 do 11.00 hod.) 

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč
Omezená kapacita: 60 osob 

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. 
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Kontakt
Antonín Friedel
604 579 198, antonin.friedel@iallianz.cz 
Nám. Sigmunda Freuda 21, Příbor

Využijte slevu až 21 % na pojištění majetku 
a auta a dalších zajímavé nabídky.
Navíc u nás na pobočce můžete ihned zaplatit 
bezhotovostně a na poštu tak už nemusíte.

NOVÁ 
POBOČKA
ALLIANZ POJIŠŤOVNY
Pojištění:
Auto
Majetek
Život
Cesta
Podnikání

Finance:
Penzijní spoření
Stavební spoření
Hypotéky
Úvěry
Investice

INZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMA

PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 

 
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BETONOVÉ SE VZORY 
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

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

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ 
Doprava zdarma. 
Na přání provedeme i montáž. 
 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

------------------------------------------------------- 
  THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz 
  PRODEJ, VÝSADBA U VÁS,   TEL.: 722 550 000 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  27
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