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Figurína Sigmunda Freuda, 
která je pevnou součástí expo-
zice Rodného domu Sigmun-
da Freuda v Příboře, předsta-

vuje jednu z hlavních kulturních atrakcí 
a vizuálních zajímavostí muzea pro české 
i zahraniční návštěvníky. Zatímco větši-
nu času vede Freud rozjíma-
vý život a v zamyšlené sedící 
pozici přemýšlí nad novými 
psychoanalytickými poznatky, 
v posledních dnech se rozhodl 
vycestovat za svými obdivova-
teli sám. Navštívil dvě prestiž-
ní mezinárodní události, aby 
mohl učinit psychoanalytický 
průzkum jejich návštěvníků. 
Figurína Sigmunda Freuda se 
jinými slovy stala dekorativní 
součástí propagace historie, 
kultury a  cestovního ruchu 
města Příbora v Rakousku a České repub-
lice. Ve dnech 26. – 28. 2. 2019 si zapůjči-
la figurínu společnost Moravian-Silesian-
Tourism, s. r. o., se sídlem v Ostravě-Vít-
kovicích, na mezinárodní dvoudenní event 
Reise-Inspirationen zaměřený na netra-
diční zážitky a konaný v muzejním areálu  

MuseumsQuartier ve Vídni. Z Vídně vedla 
další Freudova cesta do Ostravy, kde byla 
figurína ve dnech 1. – 3. března 2019 vy-
stavena v propagačním stánku Fantastické 
zážitky v Beskydech v rámci Lašské brány 
Beskyd na mezinárodním veletrhu Dovo-
lená 2019 na Černé louce.

Sigmund Freud a  s ním i  zaměstnanci 
odboru kultury a cestovního ruchu Měst-
ského úřadu v Příboře srdečně děkují or-
ganizátorům obou událostí za propagaci 
a  šíření dobrého jména Rodného domu 
Sigmunda Freuda i našeho města v České 
republice a zahraničí.

Veletrh Reise-Inspirationen

DOBRODRUŽNÁ CESTA SIGMUNDA FREUDA 
Z PŘÍBORA DO VÍDNĚ A OSTRAVY

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

MĚSTA PŘÍBORA
MĚSÍČNÍK

Foto z Vídně: Ivette Polašek, Czech Tourism Wien, foto z Ostravy: Stanislava Slováková
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

7. schůze RM v termínu dne 19. února 2019 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit na 

dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Příbor záměr města 
pronajmout právnické osobě JETI model, s. r. o., Lomená 
1530, 742 58 Příbor, pro účely vybudování 10-12 parko-
vacích míst pro zaměstnance a klienty firmy, dvě části 
pozemku parc. č. 307/4 v k. ú. Klokočov u Příbora o cel-
kové výměře cca 250 m2, na dobu neurčitou s 12měsíční 
výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 5 000 Kč s kaž-
doročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ za 
podmínky, že parkoviště bude mimo pracovní dobu JETI 
model, s. r. o., k dispozici veřejnosti. Termín: 19.02.2019 

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit po 
dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města propach-
tovat ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░, pozemek parc. č. 1608 v k. ú. Sedlnice, pro účely země-
dělské prvovýroby, na dobu neurčitou s roční výpovědní 
lhůtou k 30.09. následujícího roku, za roční pachtovné ve 
výši 128 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční 
inflace dle ČSÚ. Termín: 25.02.2019 

- Rada města neschvaluje pronájem části pozemku parc. 
č. 1320/1 v k. ú. a obci Příbor pro účel výstavby mon-
tovaných garáží dle žádosti pana ░░░░ ░░░░ ze dne 
28.08.2018. 

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit po 
dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prona-
jmout ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, 
část pozemku parc. č. 1119 v k. ú. Závišice o výměře 20 
m2, pro umístění včelína, na dobu neurčitou s roční vý-
povědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 50 Kč s kaž-
doročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ. 
Termín: 25.02.2019 

- Rada města schvaluje darovací smlouvu v předloženém 
znění na poskytnutí peněžního daru v částce 2000 Kč 
uzavřenou mezi městem Příborem a Vyšší odbornou 
školou, Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, na 
podporu organizace přehlídky technických profesí s ná-
zvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se uskuteční v roce 
2019 v Kopřivnici.

- Rada města souhlasí s bezplatnou propagací přehlídky 
technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ 
v Měsíčníku města Příbora v rozsahu reklamy maximálně 
1/2 strany formátu A4.

- Rada města souhlasí s propagací přehlídky technických 
profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ formou tří hlá-
šení v městském rozhlase.

- Rada města ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi zajistit propa-
gaci přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo má 
zlaté dno“ v městském rozhlase, na webových stránkách 
města a v městském periodiku. Termín: 20.03.2019 

- Rada města schvaluje v  předloženém znění Dodatek 
č. 4 ke Smlouvě o dílo - ze dne 30.09.2013 - smlouvě 
o zabezpečení sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro město Příbor - pořadové číslo 
smlouvy - město Příbor 367/2013/ORM (tříděný odpad) 
mezi městem Příborem a společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., jehož předmětem je úprava jednot-
kových cen o inflační doložku.

- Rada města schvaluje v  předloženém znění Dodatek 
č. 4 ke Smlouvě o dílo - ze dne 30.09.2013 - smlouvě 
o zabezpečení sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro město Příbor - pořadové číslo 
smlouvy - město Příbor 395/2013/ORM (směsný odpad) 
mezi městem Příborem a společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., jehož předmětem je úprava jednot-
kových cen o inflační doložku.

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vě-
domí zprávu o plnění II. Plánu rozvoje rodinné politiky 
města Příbora na období 2018 - 2020.       

 15/7/RM/2019 Monitoring plnění III. Střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících ak-
tivit  města Příbora na období 2018 - 2020 (č. bodu 
programu: 16) 

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vě-
domí zprávu o plnění III. Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora 
na období 2018 - 2020.  

- Rada města schvaluje Plán práce komise pro občanské 
záležitosti na I. pololetí roku 2019.

- Rada města odvolává členku komise pro životní prostředí 
paní Ing. Zuzanu Gřesíkovou.

- Rada města jmenuje člena komise pro životní prostředí 
pana Valentina Putalu.

- Rada města jmenuje tříčlennou likvidační komisi ve slo-
žení: předseda Ing. Bc. Zuzana Turková, členy komise: 
Jiřího Demla a Ing. Zdeňka Pařízka.

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zajistit:
• oboustranné zprůjezdnění ulice Zámečnické od rod-

ného domu Sigmunda Freuda po ulici Jičínskou 
• snížení parkovacích míst na ulici Zámečnické s par-

kovacím kotoučem na dobu 2 hodiny (minimálně 1/4 
celkové parkovací plochy) 

• prověřit možnou změnu orientace označení šikmého 
stání 

• projednání projektu parkoviště na ulici Zámečnické 
a Cyklokoncepci města Příbora ve Stavební komisi RM

- Rada města schvaluje předložený dodatek č. 4 koncesní 
smlouvy na provozování kanalizací mezi městem Příbo-
rem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi, a. s., 
Ostrava, který upravuje vzájemné vztahy v oblasti plánu 
financování a obnovy vodovodů a kanalizací.

- Rada města vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu 
na realizaci stavby „Rekonstrukce fasády a výměna oken 
budovy Lidická 49, Příbor“. 
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 21/7/RM/2019 Podoba a  umístění pamětních desek 
k poctě významných osobností města - objasnění pro-
blematiky (č. bodu programu: 22) 

- Rada města bere na vědomí dosavadní postup prací při 
tvorbě ocenění významným osobnostem města. 

- Rada města schvaluje ke zveřejnění záměr města pro-
najmout nebytové prostory v budově č. p. 1346 na ulici 
Dukelské v Příboře Základní škole Gaudi, s. r. o., Lubina 
424, 742 21 Kopřivnice. 

- Rada města schvaluje Basketbalovému klubu Příbor, 
z. s., se sídlem Místecká 39, Příbor, 742 58, IČ 70031011, 
výjimku z Programu poskytování veřejné finanční pod-
pory na činnost a provoz na rok 2019 ve věci prodloužení 

termínu pro podání žádosti o veřejnou finanční podporu 
na činnost a provoz z rozpočtu města pro rok 2019 dle 
podkladového materiálu.

- Rada města schvaluje žádost MO KDU - ČSL Příbor 
o vyhlášení v městském rozhlase pozvánky na před-
nášku europoslance Dr. Pavla Svobody na téma Dů-
věra nebo Nedůvěra v Evropskou unii, která proběhne 
03.03.2019. 

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zaslat čle-
nům rady města aktuální verzi Pravidel pro uzavírání 
pachtovních a nájemních smluv. Termín: 26.02.2019 

- Ing. Arnošt Vaněk prověří přesunutí termínu rady města 
z 21. 5. 2019 na 28. 5. 2019.  Termín: 26.02.2019

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

3. zasedání Zastupitelstva města Příbora, konané dne 
20.02.2019, projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Zastupitelstvo města odvolává členku paní Vlastu Ma-

chovou na vlastní žádost z Osadního výboru Prchalov. 
- Zastupitelstvo města volí člena Osadního výboru Pr-

chalov pana Pavla Dušánka od 01.03.2019.
- Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. Zápis č. 1 z  jednání Finančního výboru konaného 
dne 23.01.2019.

2. Usnesení z 1 jednání Finančního výboru konaného 
dne 23.01.2019.

3. Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru konaného 
dne 16.01.2019.

4. Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Hájov kona-
ného dne 17.12.2018.

5. Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Hájov kona-
ného dne 14.01.2019.

6. Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Prchalov ko-
naného dne 05.12.2018.    

7. Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Prchalov ko-
naného dne 09.01.2019.

8. Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Prchalov ko-
naného dne 06.02.2019 včetně návrhu na vytvoření 
turisticky významného místa v obci Prchalov.

- Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 2922/246 v k. ú. Příbor, o výměře 3m2, dotčený stav-
bou garáže, vymezený geometrickým plánem č. 3259-
453/2018 zpracovaným Ing. Marcelem Vojtou, za kup-
ní cenu 200 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem 
a dalších podmínek dle kupní smlouvy v předloženém 
znění, paní Romaně Bordovské Kubíčkové, Lesní 1645, 
742 58 Příbor.

- Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o sta-
vebně technickém a provozním stavu kanalizační sítě 
v majetku města Příbora.

- Zastupitelstvo města souhlasí s majetkoprávním zámě-
rem bezúplatného převodu kanalizací na ulicích (Štram-
berská, Lomená, Palackého - Šafaříkova).

- Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru ISM 
předložit k odsouhlasení konkrétní podklady včetně 

smluvních záležitostí souvisejících se záměrem převodu 
kanalizací na ulicích Štramberské, Lomené, Palackého 
a Šafaříkově. Termín: 31.07.2019.

- Zastupitelstvo města neschvaluje proplacení příspěv-
ku manželům Boháčovým z Programu Dědictví města 
Příbora pro rok 2018.

- Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru ISM 
přepracování pravidel pro přidělování finančních pří-
spěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor v rámci 
programu Dědictví města Příbora. Termín: 20.03.2019.

- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
města Příbora na rok 2019 v členění a finančních část-
kách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

- Zastupitelstvo města bere na vědomí celkové objemy 
upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2019 po 
zapracování RO č. 1: 
Příjmy 187 253,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schvále-
nému rozpočtu města Příbora na rok 2019 o 6 405,00 tis. 
Kč. 
Výdaje 243 433,00  tis. Kč, což je zvýšení opro-
ti schválenému rozpočtu města Příbora na rok 2019 
o 62 065,00 tis. Kč
Financování 56 180,00  tis. Kč, což je zvýšení opro-
ti schválenému rozpočtu města Příbora na rok 2019 
o 55 660,00 tis. Kč

- Zastupitelstvo města vyjadřuje zájem města Příbora 
o spolufinancování nových kotlíkových dotací - 3. výzva, 
připravovaných Moravskoslezským krajem, a to formou 
podpory jednotlivým žadatelům o dotaci fixní částkou 
7 000 Kč na žadatele. 

- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci 
mezi Moravskoslezským krajem a městem Příborem při 
realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 3. výzva, v předloženém znění.

- Zastupitelstvo města schvaluje Aktualizaci č. 1 Plánu 
financování a obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
města Příbora pro období 2018 - 2027 v předloženém 
znění. 

Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk dne 15. března 2019
Usnesení v plném znění na www.pribor.eu
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po 
svých rodičích?
Mí rodiče jsou dosti rozdílní, a přesto si 

nejsem jist, co jsem po kom zdědil, protože 
jsem obvykle „někde mezi“. Nicméně spíše po 
matce mám poměrně nadstandardní důvěru 
v lidi kolem sebe, lásku k přírodě a zálibu 
v četbě. Spíše po otci mám věčnou zvídavost 
přijít věcem ve svém okolí na kloub, věčnou 
touhu pochopit podstatu přírodních dějů 
kolem sebe (nezbytnou pro to, aby člověk 
mohl úspěšně učit biologii). Po otci mám 
taky introvertní sklony (které mne kantořina 
naučila skrývat).
2. Vaše nejoblíbenější činnost.

Nejraději se toulám přírodou ve dvou 
typických typech krajiny – jednak jsou to hře-
beny kopců s výhledy do krajiny, jednak jsou 
to naopak údolí s rozmanitými typy vodních 
toků. Opakovaně se vracím na jižní Moravu, 
která mne nikdy nepřestane uchvacovat – 
ať už jde o Bílé Karpaty, Lednicko-valtický 
areál, Pálavu anebo Národní park Podyjí. 
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film, 

hudba.
Nejsem bohužel schopen vyhmátnout 

jedinou knihu či film. Obecně mám rád 
knihy a  filmy s  originálními myšlenkami 
a smyslem pro humor. V dětství mě nesmírně 
oslovily verneovky, později mne bavily 
knihy Terrycho Pracheta, nebo Adamsův 
Stopařův průvodce Galaxií. Rád se nechám 
také vtáhnout do barvitých detektivních 
příběhů D. L. Sayersové, A. Christie či sira 
A. C. Doyla. Z českých autorů v mé knihovně 
převažuje Jiří Suchý. Z populárně naučných 
knih mám rád knihy F. Cricka a F. Koukolíka, 
zaměřené na odhalování tajemství mozku 
a lidského myšlení.
U filmů miluji nápaditý a inteligentní čes-
ký humor, suchý anglický humor i ztřeštěný 
humor francouzský, proto mne nejvíce baví 
evropské komedie. U amerických filmů mi 
většinou vadí ostře černobílé vidění světa 
a prvoplánovité směřování k nutnému ví-
tězství dobra nad zlem – proto mne nejvíc 
baví ty filmy, které se tomuto klišé úspěš-
ně vyhýbají (Rain Man, Hrdinou proti své 
vůli, Vrtěti psem, Návrat do budoucnosti, 
F. Gump).

Mám rád také divadlo: Kromě již jmenova-
ného Divadla J. Cimrmana mám rád hry 
Osvobozeného divadla, i když je znám spí-
še zprostředkovaně skrze knihy a pozdější 
hry divadla ABC. Nemohu zapomenout na 
Brouka v hlavě s vynikajícím Jiřím Dvořá-
kem, Nedivadlo Ivana Vyskočila a hry An-
tonína Procházky. 
Z populární hudby mám rád folk, především 
Karla Plíhala, na jehož koncert se Příboráci 
mohou těšit, přijede k nám v září. 
4. Čím jste chtěl být jako dítě?

Když jsem na přihlášku na gymnázium 
měl uvést nějaký učební obor pro případ, že 
by přijímačky dopadly špatně, uvedl jsem 
„prodavač“. Bezpochyby jsem byl v  tomto 
ovlivněn svou babičkou, která byla řeznicí..
5. Měl jste v dětství svůj vzor?

Ano, byl jím Václav Vaněk, můj třídní 
z bíloveckého gymnázia.
6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?

Vlastně jsem již odpověděl v  minulé 
otázce, ale byl zde ještě jeden vliv: jako stu-
dent matematického gymnázia jsem chtěl 
najít povolání, ve kterém bych uplatnil ma-
tematiku, ale zároveň jsem se chtěl specia-
lizovat na biologii. V té době dokázaly tyto 
dva obory sloučit jen dva vš obory – lesní 
inženýrství nebo učitelství M-Bi. Rozhodl 
jsem se pro to druhé.
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?

Silné. Prožil jsem zde takřka celý svůj 
život, založil jsem zde rodinu a užívám si 
výhodné polohy Příbora mezi podmanivým 
Poodřím a fascinujícími Beskydami.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

Již od dětství mám rád procházky podél 
řeky Lubiny (v zimě pak občas přímo po ní).
9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Nelíbí se mi, když vidím, jak někteří lidé vě-
domě znečišťují životní prostředí nás všech 
– ať už to jsou pejskaři, kteří odmítají uklízet 
po svých miláčcích, kuřáci bezohledně roz-
hazující špačky kamkoliv kolem sebe nebo 
občané zanechávající odpad u plného kon-
tejneru bez ohledu na to, že necelou minutu 
chůze je jiný kontejner, kam by onen plast 
či papír bylo možné vyhodit. Nelíbí se mi 

chování lidí, kteří v podnapilém stavu ruší 
noční klid a dávají okatě najevo, že město 
patří výhradně jim. Nelíbí se mi, jak dlouho 
obvykle městu trvá zrealizovat dobrý nápad 
(včetně toho, že často stačí jediný názor proti, 
aby realizace zcela skončila).
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-

mavý zážitek?
Jako malý kluk jsem si v Lubině hrával 

s raky – dnes už mi samému připadá stěží 
uvěřitelné, že pod soutokem Lubiny s Kopřiv-
ničkou mohli takovíto živočichové přežít, no 
však to také bylo jen asi dva roky a populace 
byla vyhubena (pravděpodobně chemickým 
znečištěním vody v Lubině).
Dalším nezapomenutelným zážitkem byl 
pohled na Příbor z kokpitu letadla, který 
mi dopřál pilot tohoto letadla a můj bývalý 
student, Ing. Martin Kubáň. Díky, Martine!
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní 

největší úspěch?
Samozřejmě se nabízí odpověď reflektu-

jící mou současnou pozici ve městě, avšak to 
je věc daná zčásti rozmanitými konstelacemi 
nezávislými na mně samém. Proto za svůj 
největší úspěch pokládám své úspěchy v roli 
učitele. Mí studenti se dostávali na vysoké 
školy biologického typu i přes náročná přijí-
mací řízení, ačkoli se často vůbec nejednalo 
o premianty školy. Díky osobním setkáním 
a sociálním sítím se opakovaně setkávám 
s pozitivním hodnocením toho, co jsem své 
studenty naučil, často i ze strany studentů 
nestudujících biologii – a to je úspěch, který 
jen stěží něco dalšího překoná.
12. Napadá Vás nějaká osobní životní 

prohra?
Samozřejmě že napadá, ale nechám si ji 

s dovolením pro sebe 😊 
13. Kdyby to bylo možné se znovu naro-

dit, chtěl byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?
Ne.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?
V našem městě existuje mnoho spolků či 

sdružení, které se snaží sbližovat Příboráky 
na základě nejrůznějších kritérií – komunit-
ních, zájmových, zdravotních, politických… 
V činnostech těchto spolků vidím naději pro 
vizi Příbora jako města aktivního, živého 
a přátelského. Města, kde se najdou snadněji 
lidé ochotní realizovat dobrý nápad než lidé, 
kteří jakýkoli nápad budou pouze kritizovat, 
či dokonce bránit jeho realizaci. V takovém 
městě by chtěli žít v daleko větší míře i naši 
mladí spoluobčané, kteří se zatím po svých 
vysokoškolských studiích vracejí do Příbora 
bohužel jen velmi zřídka. Příbor je městem 
s velikým potenciálem a zaslouží si hrdé pa-
trioty ochotné pro něj něco udělat.

Mnohokrát děkuji za odpovědi a přeji 
příjemnou rodinnou i pracovní pohodu.

Irena Nedomová

Mgr. Pavla Netušila
Stav: ženatý  
Děti: 2  
Dosažené vzdělání: VŠ (PřF OU)
Povolání: učitel, 
 nyní místostarosta
Koníčky: cyklistika, turistika,  
 houbaření,
 popularizace biologie
V Příboře žije: od r. 1973 
 (od svých 2 let)
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Informujeme občany o zahájení běžného provozu kom-
postárny na Točně, a to od pondělí 18. 3. 2019.

Provozní doba
Pondělí 7.00–18.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–18.00
Pátek 7.00–15.00
Sobota 7.00–12.00

Provozovatelem je firma SUEZ Využití zdrojů, a. s.,  
správce kompostárny Jiří Bystřičan, tel.:  724  437  280;  
technický pracovník Václav Deml, tel.: 602 590 186.

Občané města Příbora mohou na  kompostárnu vozit 
a zdarma odevzdávat veškerý bioodpad ze zahrad – jako 
např. větve, trávu, listí či rostliny, které si nechtějí kompos-
tovat sami, či se nevejdou do hnědých nádob rozmístěných 
po městě. Současně si mohou i nabrat kompost pro vlastní 
potřebu.
Od 15. 4. 2019 budou opět 2 x týdně sváženy i velké bioná-
doby 770 l rozmístěné po městě. I do nich mohou občané 
odkládat bioodpad ze zahrádek. Přednostně by však měli 
všichni, co mají kompostér, dávat trávu, listí i jiný kompos-
tovatelný materiál do kompostérů a využívat svůj kompost. 
Teprve přebytek biohmoty patří do hnědých nádob, ať už 
do 220litrových u rodinných domů, nebo do velkých 770li-
trových na veřejných stanovištích.

ZAHÁJENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU KOMPOSTÁRNY A SVOZY BIONÁDOB 770 L
Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Vážení občané, majitelé nemovitostí v Městské památ-
kové rezervaci Příbor a  historicky cenných nemovitostí 
i mimo rezervaci, do 30. dubna 2019 Městský úřad Příbor, 
odbor investic a správy majetku přijímá žádosti o přidě-
lení finančních příspěvků na obnovy památkových hodnot 
objektů v rámci Programu Dědictví města Příbora. Tyto pří-
spěvky nejsou určeny na modernizaci objektů a jiné stavební 
úpravy prováděné v zájmu vlastníka, které nejsou nezbytné 
pro uchování památkové hodnoty objektu.

Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisejí s:
a) vnějším vzhledem objektu (opravy fasád, renovace, výji-

mečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna 
klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závaz-
ným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče;

b) statickým zabezpečením objektu;
c) opravou krovu, komínových těles;
d) opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž, 

kamenné prvky aj.;
e) opravou ohradní a opěrné zdi.
Žádost o poskytnutí příspěvku musí obsahovat:
a) přesný popis plánovaných prací;
b) položkový rozpočet plánovaných prací;
c) kopii dokladu o vlastnictví objektu;
d) kopii závazného stanoviska výkonného orgánu památ-

kové péče (MÚ Kopřivnice);

e) v případě stanoveném ustanoveními stavebního zákona 
kopii ohlášení stavebních prací nebo stavebního povolení;

f ) plnou moc – v  případě zastupování vlastníka jinou 
osobou;

g) fotodokumentaci stávajícího stavu nemovitosti nebo její 
části, ke které se váže žádost o příspěvek, dokládající 
nutnost obnovy.

Výše schváleného příspěvku nesmí překročit 50 % prokáza-
ných a uznatelných nákladů nezbytně nutných na zachování 
památkové podstaty objektu.

Úplné znění Pravidel pro přidělování finančních příspěvků 
vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor v rámci Programu 
Dědictví města Příbora i žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku lze nalézt na webových stránkách www.pribor.eu 
v sekci OBČAN/MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE/
DOTAČNÍ PROGRAMY V  MPR, nebo lze informace 
získat na MÚ Příbor, odboru investic a  správy majetku, 
2.NP, kancelář č. 12 – kontaktní osoba Renata Šablaturová,  
tel. 731 130 863, 556 455 452, 
e-mail: sablaturova@pribor-mesto.cz

Na spolupráci se těší pracovníci odboru  
investic a správy majetku, MÚ Příbor

VÝZVA MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ  
REZERVACI PŘÍBOR A HISTORICKY CENNÝCH NEMOVITOSTÍ I MIMO 

REZERVACI K ÚČASTI NA PROGRAMU DĚDICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA
Ing. arch. Renata Šablaturová, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

INFORMACE PRO OBČANY



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

O odpovědném přístupu k  příro-
dě kolem nás, ochraně planety Země 
i o nevytváření zbytečných odpadů už 
slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes 

a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek 
a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním 
přírodě způsobuje. 
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou 
nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Tří-
dění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost pla-
nety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. 
A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme 
do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například 
i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení. 
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného 
odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické re-
cyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů 
můžeme díky recyklaci využít více než 90 % mate-
riálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, 
jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další 
výrobě a bude tak možné omezit spotřebu surovin 
z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se 

navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud 
by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do pod-
zemních vod. 
Obyvatelé našeho města Příbora mohou nefunkční elektrozařízení 
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na ulici Štramberské 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 obchodě 
při nákupu nových. 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co 
již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologic-
kou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu 
nabízí městům a obcím zcela zdarma. 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení může-
te odevzdat na více než 4400 sběrných místech, která 
společnost EKOLAMP po celé České republice zřídi-
la, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná 
místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, 
ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do 
doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a  více informací najdete na  
www.ekolamp.cz. 

V posledních letech stoupá zájem o lokalitu Z69, která se nachází 
v severní části katastru Klokočov a je rozvolněnou krajinou na okraji 
zástavby. Jde o zájem jak ze strany samosprávy, tak ze strany veřejnosti 
(množí se žádosti o pronajmutí části pozemků za různými účely, ať 
už jde o minizoo, aroniový sad, nebo pastvu hospodářských zvířat…).
Za účelem skloubení všech těchto tendencí 
a funkčního uspořádání prostoru byla vy-
tvořena územní studie k lokalitě Z69, která 
byla schválena v dubnu roku 2016 Radou 
města Příbora a následně taktéž zastupi-
telstvem. Bohužel od té doby se hlasitě 
debatuje o tom, zda má město v souladu 
s touto studií zřídit v lokalitě Z69 discgol-
fové hřiště, či nikoli, zatímco jiné důležité 
otázky ustupují do pozadí.
Jedná se především o budoucnost stromo-
vého porostu naproti klokočovské drůbe-
žárně, který na daném místě roste již řadu let v rozporu s druhem 
využití zapsaném v katastru. Oficiálně je na tomto místě dle zápisu 
v katastru nemovitostí orná půda, s níž by se mělo podle toho zacházet 
v souladu s platnými zákony. Ochrana zemědělského půdního fondu 
(ZFP) je v naší zemi velmi důkladná a takto označené pozemky jsou 
velmi hodnotné po hospodářské stránce, což nyní zásadním způsobem 
brání nejen využití tohoto prostoru k jakémukoliv jinému účelu, ale 
ohrožuje i existenci porostu jako takového. 
Dne 6. 2. se konala jedna z cyklu tzv. „vycházek se starostou“, která byla 
věnována právě této lokalitě. Na místě samém proběhla čilá diskuze jak 
s příznivci, tak odpůrci změn, které se v této lokalitě chystají. Zejména 
z řad myslivecké veřejnosti se ozývalo přání nechat lokalitu tak, jak 
je, aby sloužila jako úkryt srnčí zvěři a bažantům. Z této i veškerých 
dalších diskuzí je patrné, že zde došlo k zásadnímu nepochopení celé 
situace. Mnozí občané bojují usilovně proti discgolfovému hřišti s po-
citem, že když na lokalitě nebude hřiště, nebude se s ní muset nic dít 
a vše zůstane při starém. Bohužel v současné situaci již nemůžeme 
očekávat, že nadřízené orgány budou tolerovat, že orná půda neslouží 
svému účelu a je na ní stromový porost, musí tedy dojít k narovnání 
situace dle aktuálního stavu. Zákon na ochranu zemědělského půdního 
fondu totiž ve svém § 20a hovoří jasně: „Právnická osoba… se dopouští 

přestupku tím, že … užívá zemědělskou půdu nezemědělským způso-
bem bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu.“ 
Odstavec 2c) navíc výslovně uvádí, že přestupku se dopouští právnická 
osoba, která používá zemědělskou půdu jako plantáž dřevin. Podle 
toho, jaký z možných odstavců by soud použil, by město platilo za ten-

to přestupek částku do jednoho, případně 
deseti miliónů korun. A samozřejmě by 
k této sankci přibyla povinnost obnovit na 
dané lokalitě ornou půdu.
A tím se dostáváme k zásadní otázce: Jak 
lze legalizovat porost rostoucí na orné 
půdě? Původně se nabízela celkem jedno-
duchá cesta: převedení ze zemědělského 
do lesnického půdního fondu. To lze za 
určitých okolností provést bezplatně. Ov-
šem nikoli, jde-li o půdu s vysokou bonitou 
půdy druhé třídy, jak je tomu v našem pří-

padě. Při této bonitě by vynětí ze ZPF stálo okolo 200 Kč za 1 m2, 
tedy něco kolem 9,3 miliónu Kč. K téže sumě se dostáváme, pokud 
budeme uvažovat o zahradě, nebo přímo o převodu na rekreační 
plochu. Poslední možností záchrany dřevin je tzv. „veřejná zeleň“, ale 
tam už sám název napovídá, že charakter lokality by doznal menších 
změn. Tento převod by byl nejčistším krokem k legalizaci a pone-
chání identity místa. Péče o dřeviny by tak byla mírně intenzivnější 
s odbornou probírkou jednou ročně, především za účelem odstranění 
suchých stromů. Nešlo by tedy o závratnou změnu, pouze o častější 
údržbu porostů, které budou přehledné a stabilní.
Všichni chápeme hodnotu unikátně vytvořeného dřevinného krytu, 
který vznikl vzrůstem dřevin v bývalé zahradnické školce. Nejjed-
nodušší cestu nápravy, tj. vykácení porostu a obnovení orné půdy, si 
proto v tuto chvíli nepřeje vůbec nikdo. Aktuálně věnujeme veškeré 
úsilí tomu, jak legalizovat stávající stromový porost bez nutnosti platby 
mnohamiliónové částky. V této souvislosti se lítý boj proti discgolfové-
mu hřišti jeví jako hledání nepřítele tam, kde není, za účelem zachování 
stavu, který je neudržitelný. Boje bychom nyní měli nechat stranou 
a soustředit se na to, co nás spojuje – a tím je snaha o zachování po-
rostu jako takového. 

Za kontrolu správnosti terminologie děkuji Ing. Romaně Šašinkové.

Na základě podkladů z Ekolampu zpracovala Ing. Dita Kalužová

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta Příbora

RECYKLACE – MÓDNÍ ZÁLEŽITOST NEBO SPRÁVNÁ VĚC  
PRO NAŠI BUDOUCNOST?

NÁHLED DO PROBLEMATIKY STROMOVÉHO POROSTU 
V KLOKOČOVĚ (V LOKALITĚ Z69)



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  7

Kde vyřídit průkaz osoby se zdravotním postižením
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 
1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně 
osob s poruchou autistického spektra. Na základě posouzení zdra-
votního stavu jde o  dlouhodobě nepříznivý stav, který omezuje 
schopnost pohyblivosti nebo orientace. Nárok na vydání průkazu 
podmiňuje zpráva posudkového lékaře. Existují tři typy průkazu, a to 
průkaz TP – těžce postižení, ZPT – zvlášť těžce postižení a průkaz 
ZTP/P – zvlášť těžce postižení vyžadující průvodce. Řízení o přiznání 
průkazu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na místně 
příslušném pracovišti Úřadu práce, kontaktní pracoviště Kopřivnice, 
oddělení dávek osob zdravotně postižených – 3. poschodí.

Jaké jsou výhody pro držitele průkazu osoby se zdravotním 
postižením 
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na následující 
benefity, které vyplývají přímo za zákona č. 329/2011 Sb., o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
předpisů, a to: 
- vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích,
- přednost při osobním projednávání své záležitosti,
- bezplatnou dopravu místní veřejnou dopravou,
- slevu jízdného při vnitrostátní dopravě osobními vlaky, rychlíky 

i v autobusové přepravě,
- nárok na pořízení parkovacího průkazu
- a další rozšířené výhody, jako je sleva na dani z příjmu, pojistného 

na veřejném zdravotním pojištění, ekologická daň z autovraků, 
osvobození od daně ze stavby a od různých správních poplatků.

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou držitelé průkazu ZTP (s výjimkou 
sluchového postižení), či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití 
dálnice a rychlostní silnice, občané tedy neplatí dálniční známku. 
Výhoda neplacení dálniční známky je však stanovena pouze na 
území ČR.

Kde vyřídit parkovací průkaz
Za zmínku stojí podrobněji objasnit možnost pořízení parkovacího 
průkazu. Parkovací průkaz smí být použit jen na vozidle, které zajiš-
ťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby. Přepravovaná osoba je 

povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka městské policie, 
že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Umístění parkovacího 
průkazu musí být zvnějšku na dobře viditelném místě a držitelům 
opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou na místech, kde je zákaz 
stání, ale nesmí tím dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
Držitelům průkazu ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P 
vydává parkovací průkaz obec s rozšířenou působností, a to Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví v Kopřivnici (budova, kde sídlí rovněž 
úřad práce - 2. poschodí). Při vyřízení parkovacího průkazu je nutná 
osobní účast a k žádosti se přikládá jedna fotografie o rozměrech 
35x45mm. 

Jak požádat o vyhrazené parkovací místo
Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového 
postižení), či ZTP/P může v místě bydliště požádat o vyhrazené par-
kovací místo. Tato možnost je upravena městem Příborem vnitřním 
přepisem č. 05/2016, který schválila Rada města Příbora. Písemné 
žádosti o vyhrazené parkovací místo vyřizují na základě plné moci 
žadatele Technické služby města Příbora, příspěvková organizace. 
Žadatel je povinen za vyznačení místa poplatek uhradit. V současné 
době se cenová nabídka za účtování práce, dopravy a materiálu pohy-
buje v rozmezí cca 4.500 Kč. Technické služby na základě povolení 
zajistí dopravní značení v souladu s platnými normami, a to nejpoz-
ději do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o povolení zřízení 
parkovacího místa. Vyhrazené parkování se zřizuje maximálně na 
dobu tří let, dopravní značení je majetkem žadatele, který si hradí 
náklady s opravou o obnovou značení sám.   

Kde získáte více informací 
Úřad práce, kontaktní pracoviště Kopřivnice, Štefánikova 1163, 
742 21 Kopřivnice, oddělení dávek osob zdravotně postižených,  
tel: 950 139 578(592), e-mail: koprivnice.ssp@nj.mpsv.cz  

Městský úřad Kopřivnice, Odbor sociálních věcí a  zdravot-
nictví, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, tel: 556  879  465,  
e-mail: soc.odbor@koprivnice.cz

Technické služby města Příbora, příspěvková organizace, Štram-
berská 483, 742 58 Příbor, dispečer Ing. Vladimír Pavelka,  
tel: 737 245 981, e-mail: dispecer@tspribor.cz

Irena Rozehnalová,  odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

František Reese
Vilém Horkel
Jana Matulová
Martin Babinec
Jiří Janata
Josef Večerka
Libuše Šumberová
Marie Krejčí

Alena Kűfferová
Ludmila Svobodová
Věra Durajová
Rudolf Černý
Marta Sýkorová
Vladimír Mrkvička
František Olšák
Jiří Kubala

Marie Tomková
Gertruda Lukáčová
Irena Brchelová
Bohuslav Feix
Václav Lazebníček
Oldřiška Rašková
Margita Svobodová
Danuše Zapletalová

Vojtěch Raška
Stanislav Vacek
Františka Potůčková
Božena Horychová
Karel Loveček
Stanislava Nedomová
Marie Filipová
Julie Kodadová

Julie Hozová
Vlastimil Lys
Julie Žabenská
Alois Kabát
Jiřina Tymlová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Anna Drozdová
Juraj Hivšč

Josef Juřena
Ludmila Juřicová

Zdenka Nováková
Jiřina Zápotočná

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

BLAHOPŘÁNÍ

Prosíme občany, kteří se v loňském roce zúčastnili společných oslav sedmdesátin, pětasedmdesátin a osmdesátin a nevyzvedli si fotografii, 
aby tak učinili na matrice (přízemí radnice vlevo). 
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY STRÁŽNÍKŮ NA ZŠ JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE

Strážníci i v letošním roce zavítali začátkem mě-
síce března do prvních a třetích tříd Základní školy 
Jičínské v Příboře. Preventivní přednášky byly tradičně 
zaměřeny zejména na oblast bezpečnosti silničního 
provozu. Za pomoci obrázků znázorňujících dobré 
a špatné příklady chování byla dětem vysvětlena zá-
kladní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu 

na pozemních komunikacích. V prvních třídách byla zdůrazněna 
zejména role chodce, jako např. chůze po chodníku, přecházení přes 
přechod pro chodce nebo správný pohyb po silnici. Žákům třetích 
tříd strážníci vysvětlili základní pravidla při jízdě na jízdním kole. 
Dětem byla také vysvětlena důležitost reflexního oblečení při pohy-
bu za snížené viditelnosti. Pozornost strážníků však nebyla věnována 
pouze dopravní výchově, ale také nebezpečným situacím, se kterými 
se mohou děti setkat, např. když jsou doma samy, jak správně volat 
na čísla tísňových linek, co dělat, když najdou injekční stříkačku, když 
se setkají s toulavým psem, nebo když je osloví neznámá osoba nebo 
řidič vozidla. Nakonec byly děti za svou pozornost, kterou věnovaly 
strážníkům, odměněny drobnými dárečky.

leden - prosinec  2019 sudý týden

data svozů platná pro 
všechny zde uvedené ulice

21.1., 18. 2., 18.3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27.5., 
10. 6., 24. 6., 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.

leden - prosinec  2019                lichý týden
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice 
či místní části

28. 1., 25. 2., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 
17. 6., 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
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Mgr. Dana Lišková, Základní škola Jičínská 486, okres Nový Jičín

POZVÁNKA

CO SE DĚJE U NÁS VE ŠKOLE

V úterý 12. února navštívili naši čtvrťáci Muzeum Novoji-
čínska, p. o., v Příboře, kde se prostřednictvím pana  Micha-
ličky seznámili se základními fakty o historii a s typy historic-
kých pramenů. Na konci besedy se mohli podívat i na různé 
historické předměty, např. na křesadla, vázy, nože, sekery, 
fotoaparáty, staré nástroje apod.
V týdnu před jarními prázdninami si šesťáci udělali pomyslný 
„výlet“ do starověku. V projektovém týdnu zaměřeném na 
starověké civilizace měli možnost objevovat svět antiky nebo 
starověkého Egypta. V rámci výtvarné výchovy tak tvořili 
sošky posvátných zvířat. V matematice se zabývali římskými 
číslicemi, v přírodopise bájnými zvířaty, ve fyzice vyráběli 
starověké stroje. Pro některé z nich byla velkou výzvou i práce 
ve skupinách, ve kterých museli pracovat celý týden a učit se 
tak vzájemné spolupráci, komunikaci i plánování a rozdělo-
vání úkolů. 
Tak jako každý rok i letos se během února uskutečnilo lyžová-
ní s výjezdovou lyžařskou školou do Skiareálu v Palkovicích. 
Během týdne se zájemci z řad žáků prvního stupně naučili 
základům lyžování nebo se zdokonalili v  technice. Tímto 

bychom rádi poděkovali lyžařské škole Skisněhulka, jmeno-
vitě manželům Reichertovým, za organizaci a bezproblémové 
fungování celé akce.
V březnu pak proběhl Maškarní bál pro první stupeň. Deváťáci 
si pro své spolužáky připravili spoustu soutěží a her. Všichni 
účastnící obdrželi sladkou odměnu.
Naše škola se opět zapojila do projektu Krokus, kdy jsou ško-
lám zdarma poskytnuty cibulky žlutých krokusů, které účast-
níci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl 
milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely 
během holokaustu. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu 
hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.
Závěrečnou prezentací vyvrcholil v  našem městě projekt 
„Příběhy našich sousedů“, který organizuje společnost Post 
Bellum, o. p. s. Do projektu se zapojila skupina žaček z osmých 
ročníků. Dívky měly za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit 
vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy 
a  nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou 
reportáž či dokument. Výsledky své práce prezentují i na webu 
Příběhy našich sousedů. 

 

 

 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
 

JARO - duben 2019 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

2. dubna 2019 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 

Švermova x Dukelská  

Šmeralova x Gagarinova  

3. dubna 2019 
středa 

Okružní - u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  

4. dubna 2019 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 

Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím) 

5. dubna 2019 
pátek 

(odvoz v po 8. 4.) 

9. května x brána bývalé TATRY  

9. května x Osvobození  

B. Němcové x Hluboká   

9. dubna 2019 
úterý 

Na Valše - u kurtů  

Na Hrázi  

Štramberská x Bezručova 

10. dubna 2019 
středa 

Pod Haškovcem  

Větřkovská x Sušilova   

Vrchlického x Za Vodou 

11. dubna 2019 
čtvrtek 

Wolkerova - u trati  

Komenského - pod letadlem  

J. V. Choráze - za obchodem 

12. dubna 2019 
pátek 

(odvoz v po 15. 4.) 

Hájov 

Prchalov - u obchodu 

Paseky u Setničků  

16. dubna 2019 
úterý 

Stojanova x Smetanova 

Smetanova x K. H. Máchy  

O. Helmy  

17. dubna 2019 
středa 

Vrchlického - u hřiště  

Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici 

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 
MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

www.tspribor.cz

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
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 p. uč. Jana Filipová, Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

HRAČKY V MINULOSTI

SPORTOVNÍ AKTIVITY NA ZŠ NPOR. LOMA PŘÍBOR

Od nepaměti je hračka 
pracovní nástroj, zdroj zába-
vy a fantazie všech dětí. Jak se 
hračky vyvíjely, s čím si děti 
hrály v minulosti, jsme se do-
zvěděli z poutavého vyprávění 
pana Michaličky v Muzeu Pří-
bor, v pobočce Muzea Novoji-
čínska, p. o. 
Děti byly překvapeny pozná-
ním, že se hračky vyráběly z přírodnin, jako byla sláma, dřevo, 
oblázky. Moc se jim líbila lodička z kůry, hliněné kuličky, panenka 
z polínka či koník z klacíku. Zaujalo je malování uhlíkem na plo-
chý kámen, švihání bičem, střílení prakem, točení špulkou od nití 

jako „káčou“, hry s plochými 
oblázky či fazolemi. Jak málo 
kdysi stačilo k rozvoji dětské 
fantazie a kreativity.
Ale i  naše dnešní děti mají 
rády přírodniny a  dokážou 
krásně rozvinout hru. Jen 
těch společných příležitostí 
mají bohužel méně, než jsme 
mívali my. Ráda je pozoruji při 

společných hrách v přírodě, kdy jsou vším, čím chtějí být.
Přeji dětem, aby mohly být spolu co nejvíce, a vám krásné dny při 
hrách s vašimi dětmi.

V LTV Příbor 13. zprávy s premiérou 24. 3. 

V měsíci únoru a březnu se naši žáci ze ZŠ Npor. Loma Příbor 
věnovali kromě učení i různým sportovním aktivitám. 
Děti ze 4. a 5. tříd se v  tomto školním roce nově účastní výuky 
bruslení. Kurz probíhá od 12. února na Zimním stadionu v Kop-
řivnici v celkovém rozsahu 6 výukových lekcí. Žáci mají možnost 
zdokonalit své bruslařské dovednosti a naopak úplní začátečníci 
se mohou naučit základům bruslení pod vedením instruktorů. Vý-
hodou je možnost zapůjčení bruslí a ostatních pomůcek k bruslení 
na místě. 
Zájemci z řad žáků 1. stupně ab-
solvovali v  týdnu od 11. 2. do 
15. 2. výjezdový lyžařský kurz 
se Skisněhulkou. Děti denně 
ráno odjížděly na sjezdovku 
v Palkovicích a v poledne se sice 
unavené, ale spokojené vracely 
zpět k obědu. I když sněhu bylo 
málo, lyžařské nadšence to ne-
odradilo. Na konci lyžovali i ti, 
kteří předtím na lyžích nikdy 
nestáli.

Již pošesté se naši chlapci ze čtvrtých a pátých tříd zúčastnili turnaje 
v miniházené, který pořádá oddíl házené z Kopřivnice. Kluci se zde blí-
že seznámí s pravidly, zahrají si a mohou své zkušenosti přenést do ho-
din tělesné výchovy. Samozřejmě také mohou motivovat ostatní žáky.
Sportu, konkrétně basketbalu, se věnuje na naší škole mnoho chlapců 
i děvčat, naše škola už mnoho let spolupracuje s příborským bas-
ketbalovým klubem. V březnu se týmy nejstarších chlapců a děvčat 
zúčastnily prvních kol basketbalového turnaje základních škol. Chlap-

ci zvítězili na turnaji v Odrách, 
porazili týmy z Nového Jičína 
a Oder a postoupili do krajského 
kola. Obdobně se dařilo i dív-
kám, nejprve zvítězily v domá-
cím prostředí nad družstvem ZŠ 
Jičínská a ZŠ Jubilejní z Nového 
Jičína, v oblastním finále pora-
zily družstva z Oder, Bartošovic 
a Bílovce a probojovaly se také 
do krajského kola. Do krajských 
kol přejeme chlapcům i děvča-
tům hodně štěstí.

Jak jste jistě zaznamenali, 1. listopadu 2018 byl zvolen nový starosta Ing. arch. Jan Malík (za stranu Příbor je náš domov), osmatřicetiletý 
architekt s dobrými nápady a motivací. Svůj první rozhovor ve své funkci poskytl časopisu Připínáček.

Jak vás napadlo kandidovat na starostu města Příbora?
Přiznám se, že mě to nenapadlo. Stal jsem se lídrem strany Příbor 

je náš domov z toho důvodu, že to nikdo nechtěl dělat, a tak jsme se 
rozhodli, že o pořadí na kandidátce budeme hlasovat, a já jsem získal 
nejvíce hlasů. Automaticky se počítá s tím, že lídr politické strany chce 
být starostou. Já jsem s tím nepočítal, ale postavil jsem se k výsledku 
voleb čelem.

Jaké pravomoci má starosta a jaká je pro vás osobně nejdůležitější 
pravomoc?

Pravomocí má samozřejmě mnoho, to se takhle těžko říká. Je to 
představitel samosprávy. Samospráva znamená, že se město samo o sebe 

stará. Starosta podepisuje různé dokumenty, zastupuje město navenek. 
Pravomoci se dají najít na internetu.

Z mého pohledu nejdůležitější je být dobrým příkladem všem obča-
nům své obce. Chovat se tak, aby si ho občané vážili a nechali se inspirovat 
tím, jaký je. To si myslím, že je nejdůležitější.

Co byste vy a vedení města chtěli na Příboře změnit?
Nelehké otázky mi kladete (smích). Já si obecně myslím, že bychom 

si měli vážit svého města, možná i být spokojeni s tím, jaké město je. 
To si myslím, že je hlavní věc, kterou si někteří lidé neuvědomují, že 
naše město je velice pěkné a z mého pohledu se o něj staráme dobře. Že 
i předchozí vedení město spravovalo dobře. Já bych nechtěl tvrdit, že ti, 

PUBLICISTIKA ŽÁKŮ PŘÍBORSKÝCH ŠKOL

„MĚLI BYCHOM SI VÁŽIT SVÉHO MĚSTA“
ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA PŘÍBORA

Irena Smolíková, 9.B, a Josef  Németh, 8.A, Základní škola Příbor, Jičínská
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co byli přede mnou, něco dělali špatně. Já si 
myslím, že město je v docela dobrém stavu. 
Máme krásné historické centrum. Doprav-
ně jsme v blízkosti Mošnova, Slovenska, 
Polska. Co se týká občanského vybavení, 
máme tady dvě základní školy, gymnázium, 
dokonce i  tři mateřské školy a zdravotní 
středisko. Všude jsme schopni dojít pěšky, 
takže nemusíme mít MHD uvnitř města. 
Abych odpověděl na otázku, co by se mělo 
zlepšit, tak tím, že jsme historické město, 
kladu velký důraz na to, abychom si toho 
vážili a abychom tu historickou podstatu 
udržovali v co nejlepším stavu, abychom 
opravovali staré domy, které to potřebují.

Za mě si myslím, že bychom si zasloužili mít lepší sportovní zaříze-
ní, to tady trošku chybí. Naopak kultura je tady na velmi vysoké úrovni.

Občas se říká Příbor - město důchodců... Jsou nějaké plány pro 
vyžití mladých rodin?

Připravujeme projekt discgolfového hřiště, což je právě jedna z věcí, 
která by měla sloužit i pro mladé rodiny. To je jen jeden z mála sportů. 
Pro mne je to velká priorita, už je to i v územním plánu. Mělo by to 
být v Klokočově naproti drůbežárně. Co se týká toho, že se o nás říká 
město důchodců, mě vyvedl z omylu pan místostarosta, který říkal, 
že průměrný věk našeho města je 42 let, což je přibližně stejně jako 
v Kopřivnici. Já jsem taky žil v domnění, že jsme přestárlé město, ale 
už to není pravda.

Je těžké říct, co je to město pro mladé. Nemyslím si, že je nutné 
z města dělat univerzální město pro všechny, protože možná právě to, 
že jsme takové klidné město, vyhovuje mladým rodinám. Není tu hluk, 
je tu klid. Základní vybavenost, o které jsem mluvil, ta tu je, a pokud 
někdo chce něco víc, tak si za tím dojede.

Týkala by se oprava i hřiště Primus?
Fotbalové hřiště Primus není majetkem města. Hřiště je tělový-

chovné jednoty (TJ). Je zájem opravit hlavní tribunu, ale nemají na ni 
finance. Je tu tedy možnost finanční spolupráce s městem. Vše je zatím 
u jednacího stolu...

Má v plánu vedení města něco změnit na naší škole?
Připravuje se projekt rekonstrukce Základní školy Jičínské. Bude 

se zateplovat, natírat vnější fasáda a vyměňovat okna. Jinak bych si 
hodně přál, aby se více využívalo hřiště u školy. Až se opraví dvorní 
trakt, pokusíme se hřišti udělat reklamu směrem k širší veřejnosti.

Jaký máte názor na novou příborskou lávku?
Já z toho mám obrovskou radost. Byl jsem u zrodu architektonické 

soutěže, kterou jsem sám inicioval. Lávka v historickém městě je výzva. 
Tohle byl ten nejlepší návrh, který byl do soutěže poslán. Lávka je velice 
jednoduchá a já jsem příznivcem jednoduchých věcí. Navíc jak je večer 
osvětlená, je super (smích).

Někteří lidé říkají, že klouže...
Z mého pohledu je to trošku vyhecova-

né téma, protože speciální materiál lávky je 
velmi hladký a je hodně lesklý. Vypadá tedy 
kluzce už od pohledu. Ale když technické 
služby kontrolovaly veškeré lávky v Příboře, 
zjistily, že kloužou přibližně stejně.

Původně jste architekt, co tato práce 
obnáší?

Architekt rozumí všemu a  ničemu 
(smích). My architekti rádi kecáme úplně 
do všeho. Proto si myslím, že je to ideální 
profese pro to, být starostou. Protože máme 
předpoklady „rozumět všemu“. Pozitivní 

vlastností architektů je, že si dokážou mnohé věci představit ve svojí 
hlavě, a proto mají nějakou vizi, například pro vzhled města a kam jej 
směřovat. To znamená, že cokoliv se ve městě staví, ve mně vzbuzuje 
další otázky: Kolik to bude stát? Jak stavba ovlivní okolí? Architekt se na 
věci dívá z širšího úhlu pohledu.

Co jste dělal před tím, než jste se stal starostou?
Mám celkem bohatou minulost. Vystřídal jsem řadu ateliérů. Začínal 

jsem u Kamila Mrvy v Kopřivnici. Sedm let jsem pracoval ve Vítkovicích, 
měl jsem možnost vidět a podílet se na přerodu Dolní oblasti Vítkovic. 
Můj konkrétní přínos spočívá v rekonstrukci dolu Hlubina, kde vzniklo 
kino, umělecké ateliéry a hudební zkušebny. 

Máte nějaký architektonický či politický vzor?
Jeden z mých nejoblíbenějších je Frank Lloyd Wright, americký ar-

chitekt přelomu 19. a 20. století. Dokázal zakomponovat své stavby do 
přírody, což mi v současnosti u mnohých architektů chybí. Často ztrácejí 
návaznost s okolím stavby a přehnané výstřednosti narušují ráz krajiny. 
Co se týče politického vzoru, zatím „naštěstí“ žádný nemám (smích).

Co rád děláte ve svém volném čase?
Já jsem celkem dost sportovně založený. Hraji už dlouhá léta volejbal. 

V současnosti jsem začal hrát tenis. Také chodívám pravidelně na Javorník 
jako turista. Jinak jsem velký fanda filmů. Miluju filmovou hudbu. 

Máte pro nás nějaké doporučení?
Co se týká filmového i knižního žánru, mým nejoblíbenějším je science 

fiction. Ale mám rád i thrillery, horory nebo romantické filmy. Oblíbeným 
filmem je třeba 2001: Vesmírná odysea (2001: A Space Odyssey, 1968) od 
Stanleyho Kubricka, v poslední době mě zaujal film Paterson (Paterson, 
2016) od Jima Jarmushe. Je to takový velice klidný příběh o řidiči autobusu. 
Hraje ho Adam Driver, který hraje také zloducha ve filmech Star Wars. 
Dobrá knížka je třeba Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. Já jsem se 
byl na Žítkové dokonce i podívat, na místa, kde se to odehrává. 

Děkujeme za rozhovor
Rozhovor byl již publikován v časopise Připínáček (únor 2019)

https://drive.google.com/file/d/1ByGlTxrFL5BVhXvm-wuj8mxSCuhZym7H/view

Milí čtenáři,
chtěl bych vás jménem naší pracovní 

skupiny informovat o  projektu Světová 
škola. Tento projekt navazuje na projekt 
Globalschools, který se zabýval tématy 
migrace, konzumu a vzájemného respek-
tu. Tématem našeho projektu je elektrická 
energie a její využití, a proto jsme projekt 
nazvali Civilizace na baterky. Cílem toho-
to projektu je seznámit žáky i veřejnost se 
současnými globálními problémy. Na pro-
jektu se podílejí nejen učitelé, ale hlavně 
žáci - konkrétně skupina šesti lidí ve věku 
od 10 do 15 let. Pro ně to ale není jen hra, 
cokoliv vymyslí, to opravdu uskuteční. Tato 
skupina se schází jedenkrát týdně a jí připravené aktivity pak nabídne 
třídám a vyučujícím. 
Pro tento rok máme naplánovány mnohé aktivity. Koncem května to-
hoto roku chceme zorganizovat jednodenní konferenci na toto téma 
v piaristickém klášteře. V první části proběhnou prezentace žáků, které 
nabídnou různé úhly pohledu na daný problém a představí veřejnosti 

výsledky zkoumání žáků. Na to naváže 
beseda s pozvanými odborníky a zástupci 
města, kde bude příležitost k diskusi. Zá-
věr bude patřit Školní kapele. Během jejího 
koncertu zazní písně, které se budou týkat 
tohoto tématu. Účastníci akce budou mít 
možnost si prohlédnout výstavu žákov-
ských prací a vyzkoušet si různé nástroje 
a technická zařízení.
Naše skupina už zařídila spolupráci s měs-
tem Příborem a příborským muzeem, pro-
běhla schůzka s panem starostou a s úřed-
níky města. Setkali jsme se také s panem 
doktorem Michaličkou, vedoucím Muzea 
Příbor, a pracujeme na přípravě workshopů 

pro žáky. Plánujeme exkurze a besedy s odborníky. Máme připravený 
výzkum formou dotazníku, který bude zjišťovat, jak se žáci orientují 
v problému. Členové Školní kapely nacvičují písně na koncert a mladší 
žáci připravují zajímavé pokusy s elektrickou energií.

Článek byl již publikován v časopise Připínáček (únor 2019)
https://drive.google.com/file/d/1ByGlTxrFL5BVhXvm-wuj8mxSCuhZym7H/view

CIVILIZACE NA BATERKY ANEB SVĚTOVÁ ŠKOLA 2019
Jakub Rozsypal, 9. A, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
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16. února proběhl první 
ples Společně pro Příbor pod 
názvem Náš ples. Ples zahá-
jil místostarosta Příbora Pavel 

Netušil. Kulturní vystoupení zajistili L-dance, CHEERLEADING 
FunTimeAthletics Nový Jičín, parkouristé ze TJ Sokol Příbor, ta-
nečníci Jan Tyllich a Lenka Komínková. Půlnoční tombolu vylosoval 
Jiří Pospíšil, který si poté přátelsky povykládal se starostou Pří-
bora Janem Malíkem. Ovšem ples nedělají lidé, nýbrž kapela. Na 
Našem plese se představila kapela Night Shift, jejíž někteří členo-
vé jsou Příboráci – o to je překvapivější, že na příborských plesech 
nehrají častěji. 
Nabízíme obrazovou reportáž Stanislavy Slovákové z tohoto plesu, 
který má ambici rozmnožit skupinu tradičních příborských plesů.

V neděli 17. února 2019 uspořádal Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen tradiční karneval pro děti.
Přestože začátek karnevalu byl v 15 hodin, již od dvou hodin odpo-
ledne se sál místního kulturního domu začal plnit rodiči a hlavně 
dětmi. Mezi přibližně 65 maskami jsme mohli najít princezny, 
zvířátka, tanečnice, pohádkové postavičky a mnoho jiných krás-
ných kostýmů. 
Ve dvouhodinovém programu se o zábavu dětí starali „Klauni 
na volné noze“, děti mohly soutěžit, tancovat a velkou radost jim 
udělala bublinová show.

Liga žen se postarala o napečení domácích zákusků a nesměla chy-
bět ani tradiční bohatá tombola. Na závěr karnevalu si děti mohly 
ještě zahrát „židličkovou hru“ a poté se již unavené, ale zároveň 
spokojené, pomalu odebraly do svých domovů.
A my pořadatelé, také unavení, ale zároveň hodně spokojení, se 
těšíme na další ročník karnevalu, který snad bude stejně úspěšný 
jako ten letošní.

Letošní zima nám na bruslení na 
místním rybníku moc nepřála, tak 
jsme s předstihem využili možnost 
pronájmu ledové plochy na zimním 
stadiónu v Kopřivnici.  A tak v sobo-
tu 2. března v pravé poledne začali 
bruslit první účastníci této již tra-
diční sportovní akce. Ta je určena 
pro všechny děti, mládež a dospělé 
z naší obce či členy našeho sboru 
z okolních obcí. 

Opět přišlo plno dětí se svými 
rodiči a prarodiči. Ti menší si vza-
li i hokejku s pukem a nahrávali si 
mezi sebou. Bruslilo se celou dobu 
po předem připravené ledové ploše. 

Kdo už nemohl, tak si šel odpoči-
nout na střídačku. A taky napít se 
teplého čaje, který určitě přišel vhod.

Pár jedinců, kteří z různých dů-
vodů nebruslili, byli nápomocní za 
mantinelem. 

Čas pronajaté ledové plochy 
uběhl poměrně rychle. Na závěr 
jsme si udělali společnou fotku na 
památku. Byla radost sledovat hlav-
ně spokojené děti, které mají zase 
další sportovní zážitek. Pár pádů 
a slziček bylo, ale vše nakonec pře-
bil úsměv s  červenými tvářemi. 
Snad bude možnost si to zase ně-
kdy zopakovat.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Petra Kuchařová, předsedkyně Ligy žen, Hájov

Dalibor Matula, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

NÁŠ PLES

DĚTSKÝ KARNEVAL HÁJOV

BRUSLENÍ V KOPŘIVNICI
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V sobotu 16. 2. 2019 se uskutečnil 40. ročník 
žákovského a  31. ročník juniorského poháru 
plastikových modelářů. Je to nejstarší soutěž žáků 
v České republice, konající se bez přerušení.
Letošního ročníku se zúčastnilo 35 žáků s  71 
modelem a 18 dospělých s 50 modely. Ani v  této 
konkurenci se naše děti neztratily. Vojta Ražnok 
obsadil s  modelem protitankového kanónu 
v  kategorii mladší žáci – bojová technika 1/72, krásné 
5. místo. Adam Čagánek skončil druhý v kategorii dioráma 
– žáci. Se Zlínem Z-142 si vybojoval 2. místo v kategorii starší 
žáci- letadla 1/72 Vít Kellner.
Soutěž začala jako vždy v  8 hodin registrací soutěžících 
a modelů. V 10 hodin po přivítání a zahájení soutěže se začalo 

se samotným hodnocením modelů. Tato soutěž není 
jen pro úzký okruh soutěžících. Spolu s hodnocením 
probíhá i soutěž divácká, kde návštěvníci svými hlasy 
rozhodují, který model se jim nejvíce líbí. Letos to 
byla Tatra 813 od pana Binara a model Me-410 
mladšího žáka Šimona Hermana. Soutěž byla 
ukončena ve 14 hodin předáním cen všem vítězům.
Touto akcí však naše práce nekončí. Máme před sebou 

soutěže v Karviné, Slavičíně, Znojmě a další. Na tyto soutěže 
pojedeme se současnými a novými modely, které děti postaví. 
Pokud máte zájem o  historii, vojenskou techniku a  máte 
dostatek trpělivosti, přijďte mezi nás. Rádi přivítáme nové členy

Reportáž v Local TV 13. zpravodajství s premiérou 24. 3. 2019

PLASTIKOVÍ MODELÁŘI V PŘÍBOŘE
Jan Kellner, vedoucí kroužku plastikových modelářů při SVČ Luna Příbor

Ve středu 13. 2. 2019 se sešli senioři našeho města v Kulturním 
domě na své Výroční členské schůzi, aby zhodnotili svoji 
činnost za uplynulý rok 2018. Naše pozvání přijali místostarosta 
Mgr. Pavel Netušil a Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí sociálního 
odboru.
Po zahájení a úvodních formalitách jsme uctili památku dvou 
členů, kteří opustili naše řady. Poté přednesl podrobnou zprávu 
o činnosti předseda Lexa Friedrich.
K 1. 1. 2019 má náš klub 103 členy, oproti loňskému roku je to 
o 12 více. 
Pětičlenný výbor klubu se pravidelně scházel 1x za měsíc. 
Převážně se řešilo zajišťování konkrétních úkolů, jako je denní 
provoz, organizování akcí kulturních, společenských, plánování 
besed a zájezdů.

ČINNOST
Leden – první akcí r. 2018 byla Výroční členská schůze, za 
účasti 85 našich členů.
Březen -  oslava MDŽ v prostorách našeho klubu, kdy všechno 
pohoštění, obsluhu a organizační zajištění zorganizovali členové 
výboru.
Duben – Křeslo pro hosta, kdy naše pozvání přijal a už podruhé 
do něj usedl starosta Ing. Bohuslav Majer. Ten věcně reagoval 
a odpovídal na naše početné dotazy týkající se fungování života 
ve městě. Věcně reagoval a vzal na vědomí naše připomínky.
Další dubnová akce, přednáška a beseda se členy Okresního 
hasičského sboru Nový Jičín „Společně bezpečně“. Tématem 
bylo vysvětlení práce s hasicími přístroji, požární prevence, 
význam integrovaného záchranného systému.
Začátkem května se uskutečnil zájezd na zahradnickou výstavu 
„Valašská zahrada“ do Rožnova pod Radhoštěm s možností 
nákupu sazeniček, květin, stromků a různého nářadí. Poté ještě 
návštěva s prohlídkou zámku ve Valašském Meziříčí.
Každoročně se snažíme alespoň jednu besedu nebo přednášku 
zaměřit na zdraví, letos to bylo téma „Jídlověda není věda“. 
Přednášela Petra Bergrová, studentka Lékařské fakulty Karlovy 
univerzity. Podala nám velmi zajímavé informace o  složení 
potravin, zelenině, ovoci, o nových produktech zdravé výživy. 
Součástí byla i ochutnávka různých druhů pečiva, pomazánek, 
čerstvých šťáv z ovoce a zeleniny, čajů.
V  červenci jsme absolvovali zájezd do Polska, následně do 
Chotěbuzi s prohlídkou repliky slovanského  hradiště, prohlídkou 

akvárií v Rybím domě a následným dobrým obědem.
Další výlet nás zavedl na Borůvkové hody a na zámek v Bruntále.
V září jsme se zúčastnili besedy s p. doktorem  Štenbauerem 
z Biomediky Praha. Ten nás seznámil se spoustou bylinek, 
jejich sběrem, užitím - konkrétně nám řekl, kterou užívat na 
naše zdravotní potíže.
Začátkem října, na náš svátek - Den seniorů, jsme společně 
navštívili slavnostní odpoledne v Kulturním domě. Další akcí bylo 
tradiční Vinobraní, tentokrát v režii Svazu tělesně postižených. 
Proběhlo společně v prostorách klubu za účasti obou spolků a za 
doprovodu naší věrné harmonikářky, paní Lidušky Adamcové.
Pamatujeme i na naše obětavé členky, které se střídají ve vaření 
kávy a celoročním úklidu našich společných prostor. Tyto bývají 
pravidelně jednou ročně odměněny poděkováním a společným 
pohoštěním. Toto se uskutečnilo v listopadu.
Na prosinec jsme naplánovali náš poslední nákupní zájezd do 
Polska s následnou návštěvou Vánočních trhů v Ostravě.
A na závěr to nejlepší, SILVESTR 2018, který se pomalu stává 
tradicí, a tak v dobré náladě se všichni zúčastnění rozloučili se 
starým rokem.

KLUBOVNA a PODĚKOVÁNÍ
Na závěr bych se ještě zmínila pro nás o největší události roku 
2018, tou bylo přidělení poměrné částky z výhry, kterou město 
získalo v soutěži „Obec přátelská seniorům 2018“. Z velké 
části jsme si vyměnili nábytek v  našem klubu na náměstí, 
pořídili si počítač, cvičební přístroje, elektronické šipky, spoustu 
společenských her aj. 
Za tento finanční dar děkujeme minulému vedení města v čele 
se starostou panem Ing. Bohuslavem Majerem, děkujeme 
pracovnicím sociálního odboru Bc. Lence Filipcové a  paní 
Mgr. Karolíně Najzarové, které se velmi angažovaly po organizační 
stránce a byly aktivní. Rovněž děkujeme za poskytnutí VFP 
z rozpočtu města, kterou jsme převážně financovali naše zájezdy 
a výlety.

ROK 2019
Toto je výčet našich akcí, které jsme připravili a zorganizovali 
pro naše členy. Chceme i nadále pokračovat v aktivní činnosti, 
ve snaze rozšiřovat členskou základnu, abychom se opět 
zařadili mezi aktivní Kluby seniorů - jako to dokládá ocenění 
„Certifikátem“ v roce 2017.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SENIORŮ
ZHODNOCENÍ ROKU 2018

Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů města Příbora, z. s.
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Současně s republikou jsme si připomně-
li i 100 let od vzniku Svazu letců. Vznikl jako 
podpůrný spolek pro zahynulé a zraněné let-
ce. Nejdřív to byl Kroužek pilotů, později 
Svaz letců Československa, Československé 
republiky a od roku 1993 Svaz letců České 
republiky. Během těch sta let byl třikrát ná-

silně zrušen: v roce 1939 nacistickou oku-
pací, po roce 1948 komunistickou mocí 
a v roce 1969 normalizací. Počtvrté před 
dovršením 100 let, tentokrát následkem 
změn v naší současné společnosti. Svaz 
letců se z odboček transformoval do sa-
mostatných spolků.
Transformace u odbočky v Příboře pro-
běhla usnesením ustavující schůze ze 
dne 5. prosince 2017 a 30. ledna 2018 
následným zapsáním spolku u Krajského 
soudu. To vše potvrdila členská schůze 
3. března 2018, která vytyčila program 
a potvrdila výbor spolku v tomto složení:
Předseda  Čestmír Šedivý
Místopředseda Ing. Jaroslav Jurek
Jednatel  Ladislav Jerguš
Hospodář Jaroslav Janečka
Organizace Marián Pavlík

Členská základna byla vytvořena z pře-
vážné části bývalých členů odbočky 
a spolek k  tomuto datu měl 28 členů. 
Nutno podotknout, že jsme jedinou or-
ganizací tohoto zaměření v Moravsko-
slezském kraji. Zaměřením a smyslem 
činnosti jsme tak nepřímo navázali na 
činnost předešlé odbočky.
Činnost spolku vycházela z plánu, který 
jsme se snažili koncipovat tak, aby v ma-
ximální míře zohledňoval zájmy a po-
třeby našich členů, které jsou spojeny 
s  leteckou tématikou, a taktéž potřeby 
regionu, jehož jsme součástí. 
Základem činnosti jsou pravidelné úter-
ní schůzky, které dávají možnost sezná-
mit se s aktuální situací a s úkoly pro 
splnění plánu. Díky nim si letci připo-
mínají významné společenské události, 
mohou přímo reagovat na možné změny 
a okamžitě přijímat přímá rozhodnutí.
V roce 2018 jsme uskutečnili 2 tematické zájezdy - 23. a 24. května 
do leteckého muzea v Košicích, vedoucí Ing. Ripčík a dalších 7 
kolegů. 4. září minibusový zájezd do letecké továrny a muzea 
v Kunovicích, vedoucí Ing. Jurek a 13 kolegů.
Jako jediná organizace jsme se v masovějším měřítku a položením 
kytice účastnili vzpomínkových akcí organizovaných městem. 
5. května ke dni osvobození, 26. října u památníku v Klokočově 
k připomenutí 100 let od vzniku republiky a 12. listopadu na 
Den veteránů.
Vzpomínáme i na naše zahynulé kolegy. Jako každoročně, tento-
krát 18. srpna v obci Hůrka, vzpomínkou na 10 zahynulých kolegů 
v roce 1964. Této vzpomínky se pravidelně účastní i předseda 
osadní rady pan Daniel Glogar a někteří místní občané.
Další každoroční akcí je setkávání bývalých příslušníků leteckých 
útvarů, působících na letišti Mošnov. 6. října přišlo do Domu 
kultury 164 bývalých kolegů z celé republiky a značná část i ze 
Slovenska. První setkání bývalých příslušníků 1. dopravního 

leteckého pluku se uskutečnilo v roce 1990. Na podzim byla 
v Kulturním domě instalována výstava „100 let československého 
letectví“, kterou připravil ve spolupráci s klubem Apolo Kop-
řivnice kolega Janečka. Její vernisáž byla počátkem měsíce září.
Zaměření na mládež se děje prostřednictvím modelářských klubů 
Luna Příbor a Apolo Kopřivnice. Nejen účastí na jejich soutěžních 
akcích, ale i možností besed o létání, panelů z historie letectva 

nebo i video ukázek. Tím, že vyhodno-
cujeme model letounu, na kterém se 
létalo v našem letectvu, podněcujeme 
zájem o naši leteckou techniku. Samot-
nou kapitolou je „Memoriál Zdeňka 
Škarvady“. Je to soutěž o model letounu, 
na kterých létali naši letci v rámci RAF.
16. prosince jsme navštívili Palačov, 
památník amerických letců, kteří pad-
li v den tzv. „krvavé neděle“ v prosinci 
1944. Následně jsme navštívili muzeum 
v Suchdole nad Odrou. S kolegy z Klubu 
vojenské historie již řadu let udržujeme 
kontakt. Jde o jakýsi druh spolupráce.
To vše zaznělo na výroční členské schůzi 
spolku, která se konala 23. února 2019 
v budově bývalé základní školy na Du-
kelské ulici, kde je i sídlo našeho klubu. 
Schůze se účastnila řada významných 
hostů. Především Ing. arch. Jan Malík, 
starosta města, gen. Ing. Jiří Kubala, plk. 
Ing. Ladislav Maťašovský, paní Ivanka 
Škarvadová a další.
V rámci programu byla gen. Kubalou 
a předsedou našeho spolku Čestmírem 
Šedivým předána medaile u příležitosti 
100. výročí československého letectví 
- městu Příboru, Ing. Bohuslavu Maje-
rovi, Pavlu Šenkovi z Apolo Kopřivnice 
za spolupráci a dlouholetou pomoc při 
organizovaní naší činnosti. Medaili ob-
drželi i členové spolku Ladislav Jerguš, 
Jaroslav Janečka, Ing. Jaroslav Jurek, Sla-
vomír Valečko a Luboš Nantl.
Bylo taktéž konstatováno, že podstat-
ný podíl na úspěšné prezentaci našeho 
spolku má finanční dotace poskytnuta 
městem Příborem.
Významným bodem programu bylo udě-
lení „čestného členství“ in memoriam 
našemu dlouholetému příteli a  rádci 

a poslední rok jeho života i našemu členu brig. gen. Zdeňku 
Škarvadovi. Zdeněk byl členem odbočky v Přerově, ale od vzni-
ku naší odbočky se účastnil všech našich akcí a v době, kdy již 
zdraví odcházelo, se nechal přeregistrovat k nám a v listopadu 
2012 byl slavnostně pasován za našeho člena. Zemřel v květnu 
2013 ve věku 95 let.
Souhlas s čestným členstvím vyslovila jeho manželka Ivanka 
a osobně převzala i certifikát.
Na závěr schválila členská schůze program na r. 2019, který je 
totožný s loňským rokem. Navíc je konkretizována spolupráce 
s ostatními spolky na Moravě a Slovenským leteckým zväzom, 
pobočkou Trenčín. Je to setkání na Bradle, setkání moravských 
spolků v Kunovicích, zájezdy do Vodochod a do Hrabyně. 
Úkolem, je také více propagovat Památník letců na Frenštátské 
ulici, propagovat naši činnost jak v Měsíčníku města, tak i v dal-
ších mediích.

V Local TV Příbor ve 14. zprávách s premiérou 31. 3. 2019

SVAZ LETCŮ PŘÍBOR, z. s.
Ladislav Jerguš, jednatel Svazu letců Příbor, z. s.
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V sobotu 9. února 2019 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Hájov v sále Kultur-
ního domu na Hájově „HASIČSKÝ PLES“. 
Naše hasičské plesy jsou pořádány růz-
nou formou. Vloni to bylo pochování basy, 
předloni hasičský maškarní ples a na letoš-
ní rok připadl klasický společenský ples.

Ples hasičů má v naší obci dlouholetou tradici a těší se vždy 
velkému zájmu. Vzhledem k tomu, že to byl pouze jediný ples, 
který se letos v naší obci konal, zájem o účast na plese výraz-
ně předčil kapacitní možnosti Kulturního domu na Hájově.
Tento fakt nám přidělal spoustu starostí, jak uspokojit po-
ptávku po vstupenkách na ples. Kapacitu sálu jsme naplnili na 
maximální počet 120 míst, další hosté plesu, převážně mladí 
hasiči a hasičky obsadili prostory vinárny v suterénu kultur-
ního domu. Jak jsme se sami přesvědčili, velký zájem o ples 
nepůsobí pořadatelům jen radost, ale přináší i velké starosti.
Ples tradičně zahájil starosta sboru, který všechny hosty při-
vítal a popřál příjemnou zábavu.
K tanci a poslechu hrála skupina YPSILON BAND, která hned 
od úvodní skladby navodila pohodovou příjemnou atmosféru 

plesu, o čemž svědčí fakt, že taneční parket byl zcela zaplněn 
od úvodní písně až po tu poslední, která přišla na řadu až 
kolem 3. hodiny ranní.
Pro hosty plesu bylo připraveno bohaté občerstvení a otevřen 
„Hasičský bar“.
Každý hasičský ples bývá obohacen nějakým kulturním vy-
stoupením. V letošním roce si toto „obveselení“ plesu vzali na 
starost mladí hasiči a hasičky. V první scénce, která by se dala 
nazvat „Těžký život hájovského hasiče“, pobavili celý sál, jací 
to jsou zahradníci a jak dokážou zhodnotit popadané ovoce.
Kolem 23. hodiny přišlo na řadu taneční vystoupení družstva 
mužů. Kteří svým vystoupením dostali celý sál do varu a pro 
velký úspěch museli své vystoupení opakovat.
V průběhu večera rovněž proběhla slosovatelná hra o ceny. Za 
ceny do této hry bychom chtěli moc poděkovat sponzorům 
hasičského plesu, kterými byli převážně podnikatelé a živ-
nostníci z naší obce, členové výboru SDH Hájov a i mnozí 
hosté plesu.
Podle reakcí hostů se náš letošní ples vydařil a budeme moc 
rádi, pokud přijdete na hasičský ples na Hájově i v příštím 
roce.

Každý včelař ví, že žihadlo sice bolí, ale 
je pro člověka velmi zdravé. Naše včelky se 
pomocí žihadla brání vetřelcům a dávají tak 
najevo, že se jim něco nelíbí (například když 
jim včelař bere jejich med). Buď jak buď, po 
prvním roce včelaření už obdržená žihadla 
včelař nepočítá, bere je jako jednu z  forem 
užitečné komunikace a na jaře se na první 
žihadlo i  těší. Znamená to, že jeho včely zdárně přečkaly 
zimu, jsou plné života a jen tak se nedají.
Dovolte, abych i  já, poučen svými včelami, uštědřil jedno 
pomyslné „žihadlo“ prostřednictvím příborského Měsíčníku.
Upozorňuji na to, kde mohu a kudy chodím, že v Příboře nám 
ubývají lípy, jedny z nejužitečnějších včelařských stromů. 
Lipový med patří mezi nejkvalitnější medy.  
Naše Základní organizace Českého svazu včelařů v Příboře 
vytipovala místo k větší výsadbě lipových stromů. Dne 11. 12. 
2018 jsme zaslali návrh s prosbou o spolupráci příborským za-
stupitelům. Je to už čtvrt roku a dosud se nám nikdo neozval.
Dne 9. 3. 2019 zavlála na příborské radnici vlajka, prý tibet-
ská. Oblast Tibetu je ovšem nedělitelnou součástí Číny, tudíž 
tibetskou vlajku nikde v oficiálních přehledech nenajdete. Je 
to něco, jako vlajka Valašského království.
Asi se zbláznil, říkáte si. Jak to spolu souvisí (žihadlo, Tibet, 
lípy)? Hned vysvětlím. Žádost o vyvěšení vlajky v rámci své 
reklamní nebo chcete-li „píárové“ akce zaslal zastupitelům na 
radnici spolek Lungta (sídlící na pražské adrese). Na stránkách 
justice.cz se o tomto spolku mnoho podstatného nedozvíte – 

pouze název, adresu, IČO. Na rozdíl od spolku 
Českého svazu včelařů neuvádí žádná jména, 
žádné listiny např. o hospodaření. Pokud vím, 
tak na rozdíl od příborských včelařů spolek 
Lungta nikdy nic užitečného pro město Příbor 
a jeho občany neudělal.
A světe div se, žádost spolku Lungta projedná-
vá městská rada a dává souhlasné stanovisko 

s bezplatným využitím budovy radnice pro jeho reklamní akci.
Rekapitulace:
- Žádost příborských včelařů o výsadbu nových lipových 
stromů užitečných pro město i občany nestála příborské radě 
a zastupitelům ani za odpověď.
- Žádost spolku Lungta o provedení propagační akce s bez-
platným využitím budovy radnice  rychle a kladně vyřídila 
samotná městská rada.
No řekněte, vážení čtenáři, není to na žihadlo?
Závěr nečiním, závěr si udělejte sami. Ode mě snad jen jedna 
prosba:
„Vážené dámy a pánové radní. Řešte prosím přednostně pro-
blémy a spolupráci s českými spolky, které mají vztah k Pří-
boru a jeho občanům, a které přinášejí městu užitek. Prosím, 
nepokoušejte se hrát špinavé geopolitické a vojensko - strate-
gické hry, kterým nerozumíte. V nich Vám zahraniční režisér 
beztak přidělil jen nedůstojnou roli „užitečných tydýtů“ .
Na moravské radnici v Příboře nechť vlaje pouze česká vlajka. 
A bude-li to 365 dní v roce, budu první, kdo to podpoří.

HASIČSKÝ PLES NA HÁJOVĚ

VČELÍ ŽIHADLO

Tomáš Bordovský, Sbor dobrovolných hasičů Hájov

Ing. Jiří Tuza, předseda ZO ČSV Příbor
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Stejně jako v jiných městech a vesnicích naší republiky byl i v Pří-
boře jedním z tradičních zvyklostí masopustní průvod.
Zejména v poválečném období minulého století se tohoto průvodu 
účastnili občané našeho města skutečně ve velkém počtu. Různé 
spolky se předháněly v originalitě masek i alegorických vozů. Vše 
doprovázela hudba, skvělá nálada a dobrá zábava. 
Tuto atmosféru a vzpomínky můžeme ostatně vidět na archivních 
snímcích naší lokální televize.
Pak přišla doba útlumu. Zvyky a tradice byly pokládány za přežitek 
a nastala „nová doba“.
Oslava masopustu i další lidové zvyky se pomalu vytrácely z pově-
domí lidí a vypadalo to, že zmizí v nenávratnu.
Tato situace ale nedala spát skupině zapálených „obroditelů”, a tak 
se postupně po roce 1990 v našem městě začaly obnovovat tradice 
dřívějších dob.
Připomeňme Valentinskou pouť (první venkovní pouť roku v celé 
České republice) nebo obnovené metání metel, stavění a svěcení 
„palem“ ve farním kostele před Velikonocemi...
Před více než 12 lety proto došlo i k obnovení oslav masopustu s jeho 
průvodem a maskami.
Pokládáme za čest, že jsme byli v loňském a především již naplno 
v letošním roce osloveni pořadateli. Vznikla tak možnost spolupo-
dílet se na přípravě této obnovené tradice.
Potěšila nás vstřícnost občanů města, kteří podpořili masopust-
ní dění svou aktivní účastí v maskách, nebo jen přihlíželi v rolích 

diváků. Potěšující byla zejména skutečnost, že se do průvodu jako 
vždy zapojili zmínění „obroditelé“ této masopustní tradice. Také jim 
patří srdečné poděkování za úspěšný průběh akce, protože jejich 
zkušenosti a humor pomohly nám nováčkům vše zvládnout se ctí 
v letošním roce.
Bez pomoci a podpory pracovnic odboru kultury by to rovněž nešlo!
Přeci jen by ale masopust měl být masovější akcí.
Co se dá udělat pro to, aby ten příští byl ještě zdařilejší, s pestřejší 
paletou masek a s větší účastí?
O čem masopust je?
Pomineme-li připomenutí konce zimy a začátku jara, konec ho-
dokvasu a nadcházející půst, je to také vše o sousedském družení, 
o legraci a přátelství.
Rádi bychom oslovili členy všech spolků a přivítali je v masopustním 
průvodu!
A nejen spolky!  Jistě by nebylo od věci zapojit i mladou generaci. 
Vždyť pracovníci muzea umí skvěle přiblížit dětem svátky a zvyky. 
Od toho už je jenom krůček k výrobě maškar a masek v hodinách 
výtvarné výchovy ve školách. A i kdyby se měly děti zapojit třeba 
jen do zahajovací části masopustu na náměstí a do úvodu průvodu, 
určitě by se s radostí a elánem přidaly. 
Stojí za to vymyslet ještě další nápady a nadcházející masopust by 
mohl být přímo skvělý!
Zamysleme se, prosím, jak přispět a připojit se k této již tradiční akci.

Foto s. 22 a galerie na www.pribor.eu

Vážení,
obracíme se na Vás s prosbou o zveřejnění výsledků letošního 

ročníku Tříkrálové sbírky a poděkování Vašim občanům. Díky jejich 
ochotě jsou výsledky opět vynikající. 
Bez této významné pomoci bychom nebyli schopni poskytovat naše 
služby ve stávajícím rozsahu či kvalitě, poskytovat sociální pomoc 
lidem v krizi, ani se podílet na humanitární pomoci do zahraničí.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotlivých obcí 
v oblasti našeho působení. Jako každý rok, i letos zdůrazňujeme, že 
výsledky jsou pouze informační a rozhodně nemají sloužit k vzá-
jemnému srovnávání. Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, 
ale zejména o ochotě pomáhat, či něco obětovat. 
Získané finanční pro-
středky lze použít na pří-
mou sociální výpomoc 
osobám v hmotné nouzi, 
na humanitární pomoc 
do zahraničí a  provoz 
charitních projektů. 
Výsledky všech přede-
šlých ročníků, jako i další 
informace o  této sbírce, 
jsou zveřejněny na našich 
internetových stránkách:
www.charitakoprivnice.
cz .
Rádi bychom ještě jednou 
poděkovali všem, kdo do 
sbírky přispěli, nebo se na 
ní jakkoliv podíleli. 
Věřte, že naše slova díků 
jsou upřímná, i  když 
je již možná čtete po 
několikáté.

V Kopřivnici  
25. 1. 2019

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - VÝSLEDEK A PODĚKOVÁNÍ

Jaromír Šaman Kostelník, příborský ochotnický spolek ŠTĚK

Mgr. Miloslav Leško, ředitel Charity Kopřivnice

     
 

      
 

 
Zpráva o využití Tříkrálové sbírky 2018 

  
  

 
  

 

 
Charita Kopřivnice 

 
 

Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice 
 

 
      

 
     
     
 

Vybraná částka celkem 950 736,00 
 

 
podíl Charity Kopřivnice (65 %) 617 978,00 

 
 

vybráno složenkami 
 

20 058,00 
 

 
K vyúčtování celkem  638 036,00 

 
     
     

 středisko text skutečnost  
  
 

Humanitární dary dar Charitě Nový Jičín 21 328,00 
 

  přímá sociální výpomoc 49x 86 200,00 
 

 
  Humanitární dary celkem 107 528,00 

 
     
 

Podpora péče  nákup PHM 61 210,00 
 

 
o seniory na DPS likvidace nebezpečného odpadu 9 002,00 

 
 

  PC pro DPS 23 460,00 
 

 
  běžný a režijní materiál 4 086,00 

 
 

  DPS Mořkov celkem 97 758,00 
 

     
 

Podpora péče nákup PHM 223 784,00 
 

 
o seniory  opravy a udržování aut 81 764,00 

 
 

v terénní službě zdravotnický materiál 60 702,00 
 

 
  školení, semináře 9 360,00 

 
 

  pojištění aut 24 329,00 
 

 
  energie 32 811,00 

 
 

  CHOS celkem 432 750,00 
 

     
 

Vyúčtovaná částka celkem 638 036,00 
 

     * Z vybrané částky obdrží místní charita 65 %, diecézní charita 15 %, fond humanitární pomoci 10 %, 

 
sekretariát ČKCH 5 % a na režie sbírky jde rovněž 5 %.  

     * Na základě záměrů, schválených diecézní charitou, může místní charita použít tuto částku ve prospěch 

 
osob v hmotné nouzi, nebo na financování charitních projektů. 

     
* 

Sbírku nelze použít na mzdy, odměny a reprezentaci. Nelze z ní rovněž poskytovat dary právnickým 
osobám. . 

     * Po vyčerpání financí zasílá každá charita podrobný rozpis účetních dokladů ke kontrole diecézní charitě. 

     
 

Charita ještě jednou děkuje všem, kteří přispěli, nebo se do sbírky zapojili ! 
 

     
     
     
 

V Kopřivnici 28. 12. 2018 Mgr. Miloslav Leško 
 

   
ředitel 

  
     

  2019
obec aktivní Kč
Hájov 3 18 616,-
Hodslavice 10 58 895,-
Hostašovice 5 26 010,-
Kopřivnice 18 139 692,-
Libhošť 9 67 217,-
Lubina 19 90 447,-
Mořkov 11 75 409,-
Příbor 12 161 690,-
Rybí 13 70 597,-
Sedlnice 9 49 851,-
Skotnice 1 7 924,-
Štramberk 20 92 642,-
Veřovice 6 48 165,-
Závišice 7 50 943,-
Ženklava 6 27 600,-
Životice 3 23 970,-
celkem 152 1 009 668,-
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V sobotu 9. 3. 2019 patřila sokolovna Tělo-
cvičné jednoty Sokola Příbor mladým příz-
nivcům nejmenšího míčku z celého okresu. 
Konal se tam už 5. okresní bodovací turnaj 
mládeže ve stolním tenise. Čtyři tyto turnaje 
se postupně uskutečnily ve Studénce, Novém 
Jičíně, Frenštátu a Kopřivnici. Poslední šestý 
turnaj se uskuteční v dubnu v Bílovci.

Zahájení turnaje byl přítomen i  starosta města Příbora  
Ing. arch.Jan Malík, který popřál všem účastníkům mnoho spor-
tovních úspěchů a ocenil velkou účast a zájem mladých o tento 
sport. Sportovní organizaci celého turnaje měl na starosti pan 
Adolf Hüttl z výkonného výboru okresního svazu stolního tenisu 
Nový Jičín. Po celou dobu turnaje byl přítomen i předseda OS ST 
pan Pavel Hazuka.
Turnaje se zúčastnilo celkem 56 hráčů a hráček rozdělených po 
devíti do šesti divizí podle úspěšnosti v předešlých turnajích. Po 
rozehrání a rozlosování do tříčlenných skupin v jednotlivých divi-
zích mohly okolo půl desáté začít tuhé boje o umístění. Tři první 

z každé skupiny postupovali do bojů o 1. - 3.místo, tři druzí o 4. - 
6. místo a tři třetí o 7. - 9. místo. Hrálo se na sedmi stolech na tři 
vítězné sety a každý hráč si zahrál celkem čtyři zápasy. Celkovým 
vítězem v A divizi se stal Ondřej Pařil z Kopřivnice před dvěma 
hráči z Frenštátu – Ondřejem Mezerou a Radkem Milatou. Divizi 
B vyhrál Jakub Pargáč taktéž z Frenštátu, divizi C Filip John z Bí-
lovce, divizi D Natálie Knopová z Nového Jičína, divizi E Marika 
Michnová z Frýdlantu a divizi F Ondřej Škrobánek ze Studénky.
Nejlepší tři hráči z každé divize byli odměněni medailemi, po-
háry, diplomy, poukazy na nákup zboží ve Sportisimu za 200 Kč 
a věcnými cenami. O žaludky a pitný režim zúčastněných hráčů, 
trenérů, rodičů a všech hostů bylo náležitě postaráno v bufetu, 
který zajišťovali členové oddílu stolního tenisu.
Velký díky za poukazy pro nejlepší a připravené balíčky s cukro-
vinkami a ovocem pro každého účastníka turnaje patří sponzorovi 
panu Josefu Studenému. Taktéž bych chtěl poděkovat městu Pří-
boru za poskytnutí grantu na tento turnaj a všem členům oddílu 
stolního tenisu při TJ Sokol Příbor, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci celé akce.

OKRESNÍ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE
Bohuslav Polášek, předseda oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Příbor

Nejmladší minižáci U10 BK Příbor 
zakončili svou první basketbalovou 
sezonu zápasy proti Frýdku-Místku 
(středa 6. března) a NH Poruba (ne-
děle 10. března). Přestože žádnou další 
výhru nepřidali a základní část oblast-

ního přeboru ukončili se dvěma vítězstvími, které dosáhli proti 
Frýdku-Místku (25:23) a SBŠ Ostrava (18:12), mohou na sebe 
být po zásluze pyšní.   
„Sezona 2018/2019 je první jak pro kluky, tak i pro naše trenér-
ské duo Petr Vidomus Holub a Martina Mazáčová, tudíž jsme 
nevěděli, co od ní vlastně čekat. Zápasy proti zkušenějším druž-
stvům nám ukázaly, kam směřovat a vést tréninky. Myslím si, že 
i díky tomu jsme dokázali ve skupině vyhrát dva zápasy. Velkým 
bonusem pro nás je bojovnost našich kluků a jestli jim ten zápal 
takto vydrží, tak se to v příštích letech musí projevit,“ popisoval 
trenér Holub.
Tým chlapců U10 bude ve druhé části sezony hrát ve skupině 
o 9. až 12. místo. „Soupeři by měli být vyrovnanější a my bychom 
z toho mohli něco ‚urvat‘. Máme dobrý tým, od vysokých kluků 
jako je Honzík Rádek, Venda Vidomus, Kuba Zajíc, Ondra Urban 
přes rozehrávače typu Filípka Špačka, Olíka Kresty, střelce Olíka 
Anderleho, Míši Mazáče až po velice platné obránce Ríšu H. 
Huvara, Erika Nikla, Kevina Lyčku, Martina Nikla a Martina Va-
rechu. Poslední dva jsou dokonce ročník 2011, takže se nemáme 
čeho bát,“ pochválil kouč. „Vedeme ke sportu děti ročníků 2009 
a mladších a rádi přivítáme na tréninku všechny, kteří přemýšlejí 
nad nějakým sportem. Přijďte se k nám podívat, zkusit si basket-
bal. Je to jeden z nejlevnějších a divácky i hráčsky nejatraktivněj-
ších sportů v Příboře,“ pozval Petr Vidomus Holub.

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI BK PŘÍBOR ODEHRÁLI  
PREMIÉROVOU SEZONU V OBLASTNÍM PŘEBORU

Nejmladší minižáci BK Příbor U10 odehráli svou premiérovou sezonu 
 a dosáhli na dvě vítězství.                  Foto: archiv BK Příbor
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„Chceš-li zůstat stále fit, musíš do Štramberka jít!“ 
Toto heslo razí organizátoři třetího ročníku turis-
tického pochodu Lašskou bránou Beskyd s názvem: 
Štramberský Jasoň. Loňského ročníku se zúčastnilo 
více než 3 000 vyznavačů turistiky. Akce se koná vždy 
třetí víkend v květnu a letos tak vychází na sobotu 

18. května. Organizátoři slibují rekordní účast. Chtějí 
zvednout lidi z gaučů a děti od počítačů a udělat z této 
akce největší turistický pochod na Moravě. Kromě 
samotného pohybu je také cílem ukázat lidem i méně 
známá místa v okolí Štramberka, Kopřivnice, Příbora 
a Hukvald, kudy většina tras prochází.  
V loňském roce si lidé užili pohybu na 11 trasách, letos 
je nabídka ještě pestřejší. Nejnáročnější trasa povede 
z Ostravy a měří 53 kilometrů. Kdo si netroufne na 
celou trasu, může vyrazit od přehrady Olešná u Frýd-
ku-Místku. Odtud je to do cíle už „jen“ 36 km. Obě 
trasy účastníky provedou přes Palkovické hůrky do 
Hukvald. Tady se k nim přidává 29kilometrová trasa 
vedoucí z Kopřivnice okolo Větřkovické přehrady. 
Všechny tři trasy pokračují oborou hukvaldského 
hradu a do cíle se účastníci dostanou po turistických 
trasách přes Tichou, okraj Frenštátu a Lichnov. Nově 
společně s nimi půjde z frenštátského náměstí také krátká 11kilomet-
rová trasa. Z Frenštátu bude vycházet i druhá nová trasa, která povede 
přes oblíbený Velký Javorník, a do Štramberka chodci dorazí přes 
Mořkov a Libotín. Svou délkou 33 kilometrů se řadí k těm náročnějším 
trasám pochodu.
Všechny ostatní pěší trasy začínají v Kopřivnici. Kromě již zmiňované 
trasy přes Hukvaldy jsou to i dvě v minulých ročnících velmi popu-
lární. Ta první má 8 kilometrů a vede přes vrchol Bílé hory. Druhá 
účastníky zavede do oblasti Červeného kamene kolem Bezručovy 
vyhlídky a zříceniny Šostýna. Letos byla trasa prodloužena o úsek 
kolem jeskyně Šipka a celkem měří 16 kilometrů. V Kopřivnici začíná 
také trasa odkrývající tajemství jihozápadního okolí Štramberka. Vede 
libotínskými lesy, kde se potká s delší trasou z Frenštátu. Obě trasy 

účastníky zavedou na louky okolo vrchů Kocmínek a Holivák, odkud 
se nabízí opravdu krásné výhledy na Štramberk a jeho okolí.
Pro zdatné turisty je připravena takřka okružní – 37 kilometrů dlou-
há – trasa Lašskou bránou Beskyd. Z Kopřivnice vede kolem Boro-
veckých rybníků do Příbora, z něj pak okolo Větřkovické přehrady 
a přes Fojtovy vrchy s nádherným výhledem až na Hukvaldy. Pak 

projde oborou hukvaldského hradu a přes Vlčovice 
a Červený kámen do cíle ve Štramberku. Na trase je 
i několik příjemných míst k občerstvení, což účastníci 
jistě ocení. Trasu letos mohou zdolat i cyklisté, ovšem 
ti s  jednou výjimkou na trase, a  tou je hukvaldská 
obora. V oboře je zákaz jízdy na kole, proto účastníci 
buď kolo v tomto úseku povedou, anebo pojedou po 
objízdné trase mimo oboru. Milovníci cykloturistiky 
se mohou těšit i na 47 kilometrů dlouhou trasu z Os-
travy přes přehradu Olešnou a Hukvaldy.
Organizátoři turistického pochodu myslí také na ro-
diny s kočárky, pro které mají nachystané hned dvě 
trasy. První je ta úplně nejkratší z tras Štramberského 
Jasoně. Měří jen 7 kilometrů a účastníky relativně 
pohodlně dovede z Kopřivnice do cíle na štramber-
ském náměstí. Druhá měří 13 kilometrů a vede kolem 
řeky Lubiny na příborské náměstí a poté přes Paseky 

rovnou po žluté do Štramberka. 
Všichni účastníci obdrží na startu startovní číslo se svým jménem, 
štramberské uši a mapu s itinerářem své trasy. V cíli na náměstí ve 
Štramberku se pak mohou těšit na originální medaili s motivem peče-
tidla příborského senátu z roku 1615, které objevil hlavní organizátor 
akce Rostislav Bažanowski ve Státním okresním archivu v Novém 
Jičíně. Na turisty budou v cíli také čekat domácí klobásy ze Sedlnic, 
nebo vegetariánská bageta, pivo, či kofola. Registrovat se mohou nejen 
jednotlivci, ale i celé rodiny včetně čtyřnohých mazlíčků. Zájemci se 
mohou od 4. března 2019 přihlašovat online na www.stramberskyja-
son.cz, ovšem po trasách Štramberského jasoně se dá vydat kterýkoliv 
den v roce. Více na: www.lasska-brana.cz(odkaz: https://www.lasska-
-brana.cz/cz/vylet/trasy-stramberskeho-jasone).

TURISTICKÝ SLOUPEK

Lukáš Filip, vedoucí IC Kopřivnice a manažer turistické destinace Lašská brána Beskyd

ŠTRAMBERSKÝ JASOŇ 2019 NABÍZÍ 13 TRAS,  
POPRVÉ SE PŮJDE I Z FRENŠTÁTU

Odměnou za postup do extraligy je pro příborské basketba-
listy U15 další várka kvalitních utkání proti silným soupeřům, 
radovat se mohou ale také při poznávání míst, kam se obvykle 
v sezoně nedostanou. Jedním z těchto míst bylo jihočeské historic-
ké město Písek, kam Příboráci vycestovali 
v rámci 6. extraligového kola. 
V historickém městě je čekala mimo důležité 
utkání (bohužel porážka 60:75) také večerní 
procházka po městě a návštěva nejstaršího 
mostu v Čechách, Kamenného mostu, který 
byl vystavěn zřejmě ve 3. čtvrtině 13. století 
během vlády Přemysla Otakara II. „Město 
Písek je opravdu krásné historické město, 
které jsme poznali v sobotu večer při cestě 
na večeři opravdu jen letmo,“ přiblížil trenér 
Slovák.
Po utkání v  Písku se příborští extraligo-
ví basketbalisté představili třikrát doma. 
Hostili Holice, které porazili po boji o dva 

body 67:65, a Pardubice (77:59) a v dohráv-
ce 4. kola šestý tým loňského mistrovství 
České republiky Kondory Liberec. A síla 
severočeského týmu, který přijel do Příbo-

ra navíc posílen, 
se v  posledním 
utkání první poloviny extraligy ukázala. 
„Liberec přijel posílený o člena širšího ká-
dru reprezentace ČR Marka Pulpána a další 
hráče z okolí Liberce. Od prvních minut bylo 
k vidění na příborské palubovce pohledné, 
ve velmi slušném tempu hrané utkání, které 
jsme ztratili až v úplném závěru po třech 
trojkách hostujícího týmu. Škoda našeho vý-
padku v posledních čtyřech minutách. Dobře 
rozehrané utkání jsme trestuhodně ztratili, 
ale dokázali jsme si, že jsme schopni hrát vy-
rovnané utkání téměř s každým týmem,“ uve-
dl po porážce 71:84 trenér Miroslav Slovák.

ZA POSTUP DO EXTRALIGY POZNÁVAJÍ BASKETBALISTÉ  
NOVÁ MÍSTA V ČESKU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Tým BK Příbor U15 na Kamenném mostě v jihočeském 
historickém městě Písek. 

Foto: archiv Miroslava Slováka 
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Jonas Jonasson napsal dlouho očekávané pokračování světového 
bestselleru o životě jednoho svéhlavého starého muže Stojed-
naletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět. Před rokem 
utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců a teď se svým 
přítelem Juliem užívá života na Bali. Ale jen do chvíle než se 
Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu narozenin. Horkovzduš-
ný balon, kterým si chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota a muži 
se ocitnou na širém moři. Když je zachrání severokorejská loď 
pašující uran, je jasné, že několik významných politiků bude mít 
znovu plné ruce práce.
Ta druhá žena je nová kniha nejprodávanějšího autora špio-
nážních thrillerů současnosti Daniela Silvy. V zapadlé vesničce 
v andaluských horách žije tajemná Francouzka, která sepisuje 
své paměti. O muži, do něhož se před dávnými lety zamilovala 
v Bejrútu, o dítěti, jež se z této lásky narodilo… Ta žena v sobě 
uchovává nejpřísněji střežené tajemství ruských tajných služeb. 
Jen ona zná velmi dobře totožnost krtka, kterého Kreml už dáv-
no nasadil do MI6. Totožnost dítěte zrady, jak ho sama nazývá. 
Během pátrání se Gabriel Allon se svými spolupracovníky do-
stává až k nejzapeklitějšímu případu 20. století ve světě tajných 
služeb. K největší zradě a největšímu zrádci, jednomu z členů tzv. 
cambridgeské pětky, který dokázal dvacet let klamat své přátele 
a kolegy a pracoval pro Rusy. Kim Philby je sice už dávno mrtvý, 

ovšem jeho jidášská krev koluje v žilách dítěte zrady dál a má 
nakročeno k čím dál větší moci. Jestli jeho dědice může ve složité 
hře tajných služeb někdo odhalit, tak je to právě Gabriel Allon. 
Mistr francouzského thrilleru Bernard Minier napsal pátý díl 
bestsellerové série s kriminalistou Servazem nazvaný Sestry. 
Místo nálezu dvou mrtvých sester nápadně připomíná místo 
činu pětadvacet let starého zločinu a  je na Servazovi, zda do-
padne vraha.
Einstein – člověk, génius a teorie relativity je kniha Waltera 
Issacsona, která se nevěnuje jen slavným vědeckým teoriím, ale 
odkrývá i Einsteinův osobní život, léta dospívání a první expe-
rimenty v Německu, práci na švýcarském patentovém úřadě, 
dvě manželství a děti, jeho roli při vývoji atomové bomby nebo 
nabídku stát se prezidentem Státu Izrael.
Příběhem dvou dívek, dvou století a osudové lásky je román 
Marie Lamballe Hortenziová zahrada. Děj se odehrává během 
druhé světové války a v současnosti. Spojuje je vesnice ve fran-
couzské Bretani a starý klášter Notre Dame ležící uprostřed lesa 
opředeného dávnými legendami o bájném králi Artušovi a jeho 
rytířích kulatého stolu. Do životů dvou rodin nečekaně zasáhne 
válka. Francii obsadí Němci, muži odcházejí bojovat a ženy se 
musí postarat o hospodářství. Ale i v této těžké době prožívají 
dvě dívky milostné příběhy, krásné, ale i tragické.

Březen je v prostře-
dí českých knihoven 
svátkem čtenářů a čte-
ní. Se svými aktivitami 
se k akci Březen - mě-
síc čtenářů  hlásí více 
než 400 knihoven, kte-
ré v tuto dobu pořádají 
různé besedy či před-
nášky. Od roku 2011 se 
v knihovnách vyhlašuje 
Čtenář roku. Je to oce-
nění čtenáře, který za 
předchozí rok přečetl 
nejvíce knih. Podle 
loňského průzkumu 
čtenářství se opět po-
tvrdilo, že ženy čtou 
více než muži a  Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků se rozhodl, že chce muže 
ve čtenářství podpořit, a proto budou letos v knihovnách vybíráni 
nejlepší čtenáři z řad mužů a obdrží tak titul „mistr čtenář – 
muž“. Takovýmto mužem je v naší knihovně pan Ladislav Jašek. 
Knihovnu navštěvuje šest let a čte hlavně detektivky a thrillery.
Jsme potěšeni, že je stále hodně dětí, které čtou, a proto jsme 
rádi ocenili největší čtenářku dětského oddělení Terezku 
Holoubkovou.
A co se v  loňském roce vlastně četlo? Nejpůjčovanější knihy 
pro dospělé byly Okénko do snů Táni Keleové-Vasilkové, Malý 
pražský erotikon Patrika Hartla a Počátek Dana Browna. U dětí 

jsou naprostým hitem Deníky malého poseroutky Jeffa Kinneye 
a v oblibě se stále drží knihy o Harrym Potterovi.
Od 11. do 17. března proběhl Národní týden trénování pa-
měti, což je doba, kdy si pravidelně připomínáme, že je třeba 
něco udělat pro náš mozek. Tomuto tématu jsme se věnovali 
s trenérkou paměti III. stupně Mgr. Martinou Burianovou na 
přednášce o Alzheimerově chorobě. Dozvěděli jsme se, jak se 
nemoc projevuje v jednotlivých stádiích, a také řadu praktických 
informací o tom, jak s nemocnými v rodině komunikovat, jak 
doma vytvořit bezpečné prostředí, a hlavně, jak průběh nemoci 
zpomalit.
Naši návštěvníci si 
v březnu mohli také 
poslechnout cesto-
vatelskou přednášku 
o  Íránu a děti s  ro-
diči si na výtvarné 
dílně vyrobili jarní 
motýlky. Knihov-
nu navštívili žáci 
základních i mateř-
ských škol a  před-
stavit své knihy 
přijela spisovatelka 
Markéta Harasimo-
vá. Žákům sedmých 
tříd vysvětlila, co je 
to stalking, jak se mu 
bránit a podělila se 
o vlastní zkušenosti.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC DUBEN

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Čtenář roku Ladislav Jašek

Dětský čtenář roku Tereza Holoubková
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MUZEUM NOVOJIČÍNSKA V PŘÍBOŘE

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 
– Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře vyhla-
šuje soutěžní projekt pro žáky základních a studenty 
středních škol
Vzpomínky na minulost…
V příborském muzeu funguje experimentální Dílna 

tradičních technologií, která má za úkol upozornit na dovednosti 
našich předků. Přáli bychom si, aby v odkazu poznávání minulosti 
na základě tradičních rukodělných technik pokračovaly do budoucna 
i další generace. Vyhlašujeme proto soutěž o tematické ceny pro žáky 
základních a středních škol. 
Soutěžním úkolem je zhotovit výrobek nebo opracovat materiál 
rukodělnou technikou vycházející z  tradičních lidových technik 
nebo z archeologických nálezů. V rámci soutěže nabízíme možnost 
konzultace v příborském muzeu s možností doporučení, případně 
poskytnutí výchozího materiálu. 
Zúčastnit se mohou soutěžící ve věku 10-20 let. 
Hotové výrobky přineste do příborského muzea v sobotu 18. května 
2019 v 9.00 – 9.30 hod. V tento den bude v muzeu probíhat Den se 

starými technologiemi VIII.
Porota soutěže bude složena z  vysokoškolských studentů věnujících 
se rukodělným experimentům.
Malá inspirace: Opracování kamene nebo kosti, zpracování textil-
ních vláken (len, kopřiva, vlna), textilní techniky (výroba provázků, 
náramků, tkanic, sítí, krajky), plstění (suchou i mokrou technikou), 
barvení přírodními barvivy, pletení z proutí, slámy či trávy, výrobky 
ze dřeva, hlíny, peří, šišek, kůry a lýka…
Podmínka soutěže: Všechny výrobky musí být zhotoveny pouze 
ručně bez použití strojového zařízení. Hodnoceno také bude, 
zda jsou inspirované lidovou tradicí či archeologickými nálezy.

Kontaktní informace: 
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Muzeum a pa-
mětní síň S. Freuda v Příboře 
Bc. Monika Chromečková, pracovník vztahů k veřejnosti 
Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191 
E-mail: muzeumpribor@seznam.cz www.muzeum-pribor.cz

SOUTĚŽ MUZEA NOVOJIČÍNSKA: VZPOMÍNKY NA MINULOST...
Bc. Monika Chromečková, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

BAV klub Příbor -  středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58      e-mail: info@bavklubpribor.cz      web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.: 739080862 

 
Nabízíme PRÁZDNINOVÝ 

VELIKONOČNÍ BAREVNÝ DEN PRO DĚTI, 
aby rodiče mohli pracovat 

Ve čtvrtek 18.4. 2019 – od 6:30 do 16:30h 
velikonoční prázdniny, 

 

připravíme pro děti, od 1. do 5. třídy, pestrý program i dle počasí: 
např. hry a soutěže na zahradě nebo v klubovně, trampolíny, slackline, 
hledání pokladu – čokovajíček, velikonoční tvoření-malování vajíček, 

pletení tatarů, velikonoční dekorace, bubnování, SKÁKACÍ HRAD . 
 

Cena vč. svačin  a obědu :   180,- pro rodiče zapojené do projektu MAS 
      250,- pro ostatní   

 

Na akci nutno dítě přihlásit a uhradit zápisné do úterý 9.4.2019, 
uveďte čas, kdy se dítě dostaví a kdy odejde.  

 

Další informace sdělíme telefonicky. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBOR, PIONÝRŮ (NA BENÁTKÁCH) 
PŘIJME SPRÁVCE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

URČENOU PRO VEŘEJNOST 
 

Očekávané pracovní předpoklady:  
o zručnost při práci se zahradním nářadím a 

zahradní technikou 
o samostatnost, zodpovědnost a důslednost 
o možnost pracovat v pracovní dny (odpolední hodiny) a střídavě o 

víkendech 
 

Práce bude probíhat na základě uzavřené dohody  o provedení práce 
v termínu od 1. 4. – 31. 10. 2019  

 
Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067, 

e-mail: mspionyru@tiscali.cz 

POZVÁNKY

OZNÁMENÍ INZERCE

 

1 
 

 
 

.Co dělat, když vaše dítě nechce kreslit? 

Na tuto otázku a mnohé další vám odpoví lektorka Mgr. Kateřina Kunzová na malém semináři pro rodiče 
s názvem 

KKKrrreeesssbbbaaa   aaa   ddděěětttssskkkááá   řřřeeeččč   
Dětská kresba se vyvíjí individuálně, přesto se však objevují určité společné znaky, charakteristické 
pro jednotlivá vývojová období dítěte.  

Společně budeme poznávat, jak se vyvíjí dětská kresba od nejranějšího věku a jakou má souvislost s 
vývojem dětské řeči. 
 
Ve druhé části setkání se seznámíme s vhodnými pomůckami na kresbu pro jednotlivá věková 
období. 
  
 
Místo konání:  Mateřská škola Kamarád, ul. Frenštátská – třída Hříbečci  

Čas konání:  25. 4. 2019 v 15.15 hod.      
Na dané téma bude s rodiči pracovat Mgr. Kateřina Kunzová  

PRONÁJEM 
nově zrekonstruovaných prostor 

ve středu města Příbor  
(cca 80 m2) na rehabilitační 

centrum, kancelář, fitness nebo 
obchod a podobně. 

Informace na: 722 969 472 
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KULTURNÍ REFLEXE

Nově předkládaná knižní publikace historiků a kurátorů z pří-
borské pobočky Muzea Novojičínska vychází z několikaletého sbě-
ratelského a badatelského procesu, jejichž prvním výsledkem byla 
dlouhotrvající výstava. Publikace Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to 
není! Neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 
20. století navazuje svým hlavním názvem i předmětem zájmu na 
stejnojmennou expozici zaměřenou na sociokulturní a průmyslový 
fenomén výroby dekorativních a praktických předmětů v kopřiv-
nické a příborské automobilce Tatra mimo její oficiální produkci. 
Václav Michalička je autorem analytického textu a Petra Vidomusová 
fotografické části knihy, která dokumentuje historicky rozebíraný 
materiál. Knižní publikace je v rámci našeho regionu z tematického 
i metodologického hlediska inovativním počinem, který přistupuje ke 
zvolenému tématu z širokých interpretačních pozic. Autoři výstavy 
i z ní vyplývající publikace si zvolili nelehký úkol, jehož výzkum 
s sebou nese časově i odborně náročné zpracování. Výsledky tohoto 
projektu umožnily prezentovat veřejnosti nové poznatky z oblasti 
regionální historie, které se autorům podařilo získat také prostřed-
nictví individuální a kolektivní paměti mnoha dotazovaných osob 
spojených s tímto fenoménem.
Pečlivě komponovaná a přehledná struktura knihy umožňuje čtenáři 
zorientovat se v konkrétních oblastech tématu, přičemž autoři si 
nekladou za cíl podat vyčerpávající informace o neoficiální produkci 
v Tatře, ale poukázat na její charakteristické rozpoznávací znaky. 
Václav Michalička zvolil interdisciplinární metodologický přístup, 
který mu umožňuje zkoumat dosud neprobádané pozadí fungování 
Tatry v širokých estetických, sociokulturních a průmyslových souvis-
lostech. Členění jednotlivých kapitol na kontextuální a výzkumnou 
část dokládá, že autor nezamýšlel pojmout historii jako popisnou 
a výčtovou faktografii, jak tomu často bývalo v minulosti, ale jako 
historickou analýzu rozmanitých významových souvislostí. Úvodní 
kapitoly zasvěcující čtenáře do společenského, kulturního a prů-
myslového kontextu neoficiální tovární produkce tak čtenáři více 
umožňují pochopit význam následující analýzy fenoménu Tatra. Text 
Václava Michaličky lze vnímat nejen jako sociokulturní historii nebo 
historii všednodennosti, ale také jako sociologickou studii předsta-
vovanou svědectvími dotazovaných pamětníků. Autor pojímá výklad 
artefaktů, tvůrčích mechanismů i  technologických postupů jejich 
vzniku jako narativní dějiny prezentované napínavým vyprávěním, 
přičemž i dotazované osoby označuje v  textu jako narátory, tedy 
vypravěče. Nevyhýbá se ani anekdotickým epizodám, které dotvářejí 
lidový kolorit továrního prostředí. 
Právě komentované vzpomínky bývalých zaměstnanců příborské 
a kopřivnické automobilky Tatra i pamětníků spoluvytvářejí pou-
tavým vypravěčským stylem historii jako osobní příběhy, v nichž se 

literárně prolínají lidové formu-
lace dotazovaných osob s odbor-
ným přístupem autorem textu. 
Václav Michalička vysvětluje 
fenomén neoficiálních produktů 
vyráběných v Tatře jako důsledek 
trávení volného času v  období 
socialismu, jehož součástí bylo 
rozmáhající se chataření, cha-
lupaření a zahrádkaření. Doví-
dáme se tak, že jednou z hlavních 
motivací k této výrobě byla, vedle 
přirozené touhy po lidské tvoři-
vosti a kutilství, velká poptávka 
po tehdy obtížně dostupném či 
zcela nedostatkovým zboží na 
našem trhu. Zajímavým poznat-
kem je skutečnost, že v Tatře nevznikaly pouze dekorativní a prak-
tické předměty do výbavy domácností, ale také artefakty spojené 
s oblastí kultury (banjo, rezofonická kytara, notový pult, stojan na 
mikrofon, posuvné hlediště s poschoďovým systémem pro kulturní 
dům ve Štramberku). Tyto doposud málo známé či zcela neznámé 
objevy otevírají laické i odborné veřejnosti nové horizonty kulturní 
a průmyslové historie, jejíž vnímání se obecně s postupujícím časem 
neustále proměňuje a vybízí všechny účastníky historického procesu 
k přehodnocování naší minulosti. 
Charakteristickým dokladem této společenské přeměny je zachycení 
současných postojů dotazovaných osob ke zkoumaným artefaktům, 
kde se setkáváme jak s nostalgickým pohledem, tak i odmítavým 
přístupem a konstatováním, že předměty naplňovaly tehdejší este-
tický a módní diskurz své doby. Kniha je sociokulturním svědectvím 
o průmyslovém fungování automobilky Tatry mimo její oficiální 
výrobní sféru, ale nalezneme v ní také sociologické, antropologické 
i etnografické linie dotvářející celkový významový kontext širokého 
výzkumu. Text publikace vydaný v nakladatelství Muzea Novojičínska 
čítá 160 stran a obsahuje strukturovaný poznámkový aparát i ang-
lické a německé résumé. Pohled na analyzovaný fenomén zajímavě 
kompletují fotografie Petry Vidomusové, které svým stylizovaným 
pojetím překračují pouhý ilustrativní rámec k tématu a představují 
tak nezávislý expoziční materiál, jež by určitě nalezl svou vlastní živo-
taschopnost na samostatné výstavě bez přímé souvislosti s obsahem 
knihy. Předměty zachycené na fotografiích jsou opatřeny důkladnými 
charakteristikami, které seznamují čtenáře s konkrétními představo-
vanými exempláři. Závěrem lze již pouze vyslovit přání, abychom se 
v Příboře v budoucnu setkávali s více takovými publikacemi.

STŘEDA S JARKOU
Společný program pro rodiče s dětmi

10:00–11:00 / vstupné 40 Kč

  3. 4. Povídání o jarních kytičkách
10. 4. Básničky, tanečky, říkadla, povídání
17. 4. Pohádka „O pejskovi a kočičce“
24. 4. Básničky, tanečky, říkadla, povídání

PÁTEK S JARKOU 
Výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi

10:00–11:00 / vstupné 40 Kč

  5. 4. Jarní strom – prstová technika
12. 4. Velikonoční tvoření (s sebou malý květináč)
26. 4. Recyklované vázy (s sebou sklenici na zavařování,  
 láhev od mléka a jiné)

Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186

NEOFICIÁLNÍ PRODUKCE AUTOMOBILKY TATRA  
NA STRÁNKÁCH KNIŽNÍ PUBLIKACE

POZVÁNKA PRO NEJMENŠÍ  
- MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK V LUNĚ

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbora
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KULTURNÍ ZAMYŠLENÍ

Připomenutí 200. výročí narození matky Leoše Janáčka – 
paní Amálie Janáčkové, roz. Grulichové, pocházející z Příbora, 
dům č. 17
Letos si 13. dubna 2019 připomeneme rovných 200 let, které uply-
nuly od narození paní Amálie Janáčkové, rozené Grulichové - matky 
světoznámého hudebního skladatele z Hukvald - Leoše Janáčka. 
Matka tohoto ve světě stále víc uznávaného hudebního skladatele 
byla totiž „Příboračka“.
Z doprovodné fotografie náhrobku Janáčkových rodičů a jeho bratra 
Františka na hřbitově na Hukvaldech si můžeme potvrdit, že paní 
Amálie Grulichová se narodila 13. dubna 1819.  
Chybějící údaj o  místě narození v  Příboře mi 
ochotně upřesnil synovec dlouholetého našeho 
bývalého kronikáře Lubomíra Loukotky – pan 
Igor Jalůvka, který rovněž propadl kouzlu historie 
a jistě se bude chtít s vámi podělit o výsledky své-
ho pátrání po příborských předcích Leoše Janáčka  
- t. j. z matčiny strany……
Při vašem jarním výletě na Hukvaldy můžete 
položit kytičku na hrob paní Amálie Janáčkové, 
rozené Grulichové. 
Proč je důvod si toto významné datum Janáč-
kovy matky i po tolika letech připomínat?
Doba dostatečně ověřila, že matka a její ukolébav-
ky jsou primární podmínkou pro rozvoj hudeb-
nosti každého dítěte. A v době Janáčkova dětství 
- v době, kdy neexistovalo rádio ani další „hudební 
nosiče“  a dítě bylo odkázáno jen na živou hudbu, 
živý zpěv, to platilo dvojnásob…
Poslechněme si, jak Leošovu matku a  její podíl 
na rozvoji hudebnosti dětí vykresluje významný 
brněnský muzikolog Bohumír Štědroň ve své životopisné  knize „Leoš 
Janáček“ /PANTON, Praha 1976/: 
„Rovněž Leošova matka Amálie, rozená Grulichová, dcera krej-
čího z Příbora, ze starého měšťanského rodu, rázné a energické, 
dobrosrdečné povahy, pěstovala hudbu, hrála na kytaru a po 
smrti svého manžela (1866) dovedla se ujmout varhanické služby 
v kostele, aby uživila sirotky. Rodová hudebnost tedy prýštila ze 
dvou pramenů a v Leošovi se projevila v nejvyšší míře - vyspěl ve 
velikého umělce.“ /Konec citace/
Jak již bylo řečeno, Janáčkova matka pocházela z Příbora. Náš bývalý, 
předčasně zesnulý místostarosta, pan Ing. Bedřich Turek rád „dával 

k lepšímu“ a často prohlašoval: 
„Jak málo scházelo a Příbor se mohl stát rodištěm dvou světových 
velikánů…“. 
Po svatbě bydleli totiž mladí manželé Janáčkovi nějaký čas v Příboře 
u manželčiných rodičů, než se odstěhovali na Hukvaldy, kde otec Jiří 
Janáček získal učitelské místo.
Grulichův měšťanský dům stával v samém centru města. Přímo sou-
sedil s budovou radnice. A byl zřejmě při rozšiřování blízké silnice 
zbourán v letech 1937–1938, kdy se od bývalé lékárny /dnes nově 
TIC/ rozšiřoval vjezd na příborské náměstí. Na uvolněný prostor byl 
po terénních úpravách přestěhován pomník významného příborské-

ho rodáka, rovněž světově proslulého, tzv. otce 
psychoanalýzy -  Sigmunda Freuda. 
Od této chvíle jsem si nepřestávala klást otázku:
Co ještě mají tito dva velikáni ve svém životním 
příběhu společného??? 
Mimo lokální blízkost rodiště a téměř shodnou 
dobu narození /Janáček – 1854, Freud – 1856/ 
a dnešním prostorovým propojením? Můžete pá-
trat se mnou!!! Těším se na podnětnou spolupráci 
s vámi…. 
Věřím, že se nám společnými silami podaří vy-
pátrat i další souvislosti v životním běhu Janáčka 
a Freuda než jen ten základní fakt, že oba dva 
světoví velikáni našeho kraje tzv. „čůrali proti vě-
tru“a došli tudíž k uznání až ve zralém věku……
Stále totiž platí, že přeskočit někoho ve frontě 
se nese nelibě, natož tak přeskočit svým dílem 
dobu…. To se neodpouští.
P.S.: Autorka článku bude potěšena, pokud se 
s ní o výsledky svého pátrání podělíte, případně 

zašlete fotografii z výletu na hukvaldský hřbitov …. Autorství bude 
respektováno.
Předpokládám, že se nám společným úsilím podaří během pátraní 
nalézt i údaje, které jsme na počátku pátrání ani neočekávali, což nás 
všechny jistě v mnohém obohatí. 
Každopádně spojení JANÁČEK + FREUD bude prospěšné jak 
pro Příbor, tak i pro Hukvaldy.

Mgr. Marie Šupová, Příbor, 
kontakt: supova.marie@centrum.cz, supova.marie@email.cz

Mobil: 777 6 5 1856

A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ …
Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka fotosoutěže „O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“

TRADIČNÍ MASOPUST V PŘÍBOŘE 2019 

Náhrobek, foto: IC Hukvaldy

Foto: Stanislava Slováková, fotogalerie na www.pribor.eu



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  23

PONDĚLÍ 1. 4. 2019
OTEVŘENÍ ZAHRADY PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA
Po dlouhém zimním spánku se opět otevřou brány piaristic-
kých zahrad. Piaristické zahrady jsou veřejnosti přístupné denně, 
v měsících: duben a říjen od 9 hod. do 19 hod., květen až září 
od 9 hod. do 21 hod.
Při příležitosti otevření zahrady jsme si připravili pro děti i do-
spělé koncert skupiny Maxíci. Vstup volný.

STŘEDA 3. 4. 2019, 19:00 hod.
MIROSLAV DONUTIL, PTEJTE SE MĚ,  
NA CO CHCETE…, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
ONE MAN SHOW úspěšného českého herce, moderátora a zpě-
váka s názvem Ptejte se mě, na co chcete, já, na co chci, odpovím. 
Umělec bude nejen vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze 
svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků jak na 
papíře, tak ústně. Před vystoupením bude u šaten k dispozici 
tužka a papír, na který můžete psát dotazy pro Miroslava Do-
nutila. V průběhu vystoupení bude na ně odpovídat. V  průběhu 
vystoupení zpívá Miroslav Donutil „živě“ písničky ze svého alba, 
které si můžete o přestávce také zakoupit. Vstupné v předprodeji 
370 Kč, na místě 400 Kč.

SOBOTA 6. 4. 2019, OD 08:00 hod.
VELIKONOČNÍ JARMARK,  
NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA
Jarmarky mají v Příboře již dlouholetou tradici. Od 8:00 do 12:00 
hodin budete mít příležitost si na Velikonočním jarmarku na ná-
městí S. Freuda zakoupit velikonoční dekorace, keramiku, pochu-
tiny a mnoho dalších výrobků. Ani letos nebude chybět kulturní 
doprovodný program, ve kterém vystoupí děti a žáci příborských 
mateřských a základních škol. Letos se můžete těšit na vystoupení
Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica. 
Program začne v 9:30 hod. před radnicí.

STŘEDA 10. 4. 2019, 19:00 hod.
ŽALMAN & SPOL., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Legenda českého folku Pavel Lahonka Žalman. Byl a  je vůd-
čí postavou několika významných českých folkových souborů. 
Spolupracoval i s další významnou folkovou kapelou Nezmaři 
či pardubickou skupina Stopa (skupina Spojených trampských 
osad Pardubice). Vstupné 200 Kč.

SOBOTA 13. 4. 2019 
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL
30. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE V PŘÍBOŘE
09:00–17:00 hod.: zpřístupnění památek
09:00–11:00 hod.: otevřena věž farního kostela
09:00–17:00 hod.: Muzeum Novojičínska, výstava „Zboží ukryté 

v roce 1938“
09:00 hod.: prohlídka farního kostela s výkladem velikonočních 

tradic
10:00 hod.: koncert sboru Valentin „Přeletěla vlaštovička“ – 

náměstí S. Freuda
11:00 a 14:00 hod.: prohlídka domu č. p. 38: Lucerna – dům s duší
15:00 hod.: koncert sboru Musica Priboriensis „Božská múdrost“ 

– piaristická zahrada /klášter
16:00 hod.: přednáška o vývoji města a jeho cennostech „Vývoj-

-historické artefakty-jedinečnost“ – piaristický kláš-
ter, následovat bude procházka po městě – Mgr. Jana 
Koudelová, Ph.D., NPÚ

17:00 hod.: Večer v muzeu včetně jednodenní výstavy výklen-
kových sošek – volný vstup do 22:00 hod., Muzeum 
Novojičínska

SOBOTA 20. 4. 2019, 15:00 hod.
KONCERT SLOVENSKÉ SKUPINY BANDA, 
PIARISTICKÁ ZAHRADA/KLÁŠTER
Slovenská lidová kultura má velmi bohatou tradici, která se na 
venkově utvářela po staletí. Pro skupinu Banda se stala důležitým 
zdrojem inspirace rozmanitá slovenská lidová hudba, kterou 
ráda spojuje s jinými kulturami a současnými hudebními styly 
např. se ska, hip hopem, punkem, funkem a podobně. Banda se 
při výběru písní do svého repertoáru nezajímá jen: „o melodie 
a texty písní, ale i lokální zvláštnosti nářečí, způsob vedení ví-
cehlasu nebo zdobení (cifrování), harmonizování a rytmizování 
lidových muzikantů.“ Oblíbenými slovenskými regiony Bandy 
jsou příhraniční Myjava a Záhoří, Horehroní, Podpolaní, Spiš-
sko-šarišské mezihoří a další. Banda má ve svém instrumentáři 
tradiční nástroje užívané na Slovensku - housle, basu, cimbál, 
akordeon, ale i importované, např.: mandolínu, buzuki, klávesy, 
bicí a rozličné perkuse. Nepostradatelným nástrojem skupiny 
je lidský hlas. 

SOBOTA 20. 4. 2019, 19:00 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚTOVÉ PÍSNĚ,  
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Mezzosopranistka Andrea Kalivodová a tenor Jakub Pustina za 
klavírního doprovodu Marty Vaškové uvedou nejkrásnější světo-
vé melodie – O sole mio, Santa Lucia, Granada, Oči černé, Con 
Te Partirò, Funiculi, Funicula, Kalinka, Zpívání v dešti, Volare 
a další. Vstupné 250 Kč.

STŘEDA 24. 4. 2019, 18:00 hod.
SUPERGROUP CZ, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Česká republika se dočkala své kapely snů – Supergroup.cz! All 
stars team rockových muzikantů ve složení Kamil Střihavka, 
Michal Pavlíček, Roman Dragoun, Jan Hrubý, Vladimír Guma 
Kulhánek a Miloš Meier vyráží na jarní šňůru. Těšit se můžete 
na ty nejlepší hity české i zahraniční rockové muziky.
Vstupné 300 Kč.

ÚTERÝ 30. 4. 2019, 16:00 hod.
SLET ČARODĚJNIC, PIARISTICKÉ ZAHRADY
Létání na koštěti, rej v maskách a  jiné čarodějnické soutěže 
můžete zažít od 16:00 hod. v piaristických zahradách. Kostýmy 
čarodějů a čarodějek budou oceněny malou drobností. Za ne-
příznivého počasí se akce přesouvá do Kulturního domu Příbor. 
Vstup volný.

PŘIPRAVUJEME:

•           1. 5. 2019:  Prvomájový koncert
•           6. 5. 2019:  74. výročí osvobození města Příbora
•  11.-12. 5. 2019:  festival komorních orchestrů

Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního 
domu Příbor v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo 
on-line na http://kulturnidum.pribor.eu anebo v  turistickém 
informačním centru.

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

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC DUBEN 2019
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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PROGRAM AKCÍ – DUBEN 2019

Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup
Pondělí

1. 4.
OTEVŘENÍ PIARISTICKÉ 

ZAHRADY
Zahájení sezony 2019 

v zahradách
Piaristická zahrada Příbor

Město Příbor 9:00 hod. volný

Pondělí
1. 4. POPOVÝ KONCERT Maxíci Piaristická zahrada Příbor

Město Příbor 16:30 hod. volný

Po - pá
1.– 5. 4. SBĚR OBLEČENÍ Šatník Dům s pečovatelskou sluţbou 

Diakonie / MÚ Příbor
8:00 –

17:00 hod. volný

Středa
3.4. SPORTOVNÍ HRY Sportovní odpoledne Luna Příbor, tělocvična 13:30 hod. volný

Středa
3. 4. ONE MAN SHOW Miroslav Donutil:

Ptejte se mě, na co chcete
Kulturní Dům Příbor

Město Příbor 19:00 hod. 370,- Kč

Sobota
6. 4. AKCE V PŘÍRODĚ Ukliďme Česko Sraz v městském parku

Město Příbor, Junák a další 9:00 hod. info k akci 
viz plakát

Sobota
6. 4. TRADIČNÍ JARMARK Velikonoční jarmark

(s hudebním programem)
Náměstí Sigmunda Freuda 

Město Příbor
8:00 – 12:00 

hod. volný

Po - pá
8.– 12. 4. SBĚR OBLEČENÍ Šatník Dům s pečovatelskou sluţbou 

Diakonie / MÚ Příbor
8:00 –

17:00 hod. volný

Úterý 
9. 4. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Velikonoční dílna Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný

Středa
10. 4. SPORTOVNÍ HRY Sportovní odpoledne Luna Příbor, tělocvična 13:30 hod. volný

Středa 
10. 4. JUBILEJNÍ KONCERT Ţalman a spol.:

50 let na scéně
Kulturní dům Příbor

Město Příbor 19:00 hod. 200,- Kč

Sobota
13. 4.

MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTEK A SÍDEL 

Program k 30. výročí 
vyhlášení MPR Příbor

- viz kulturní okénko a plakát

Náměstí, památky, zahrady, 
klášter, dům č. 38, muzem

Město Příbor

9 – 22 hod.
--------------------------------------------------------------

věž otevřena 
9-11 hod.

volný

Sobota
13. 4. TANEČNÍ PŘEHLÍDKA O zlatý pohár 

BAV klubu Příbor
Kulturní dům Příbor

BAV klub Příbor od 11:30 hod. 50,- Kč

Sobota
13. 4. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ Tvořivá sobotní dílna

(keramika, hedvábí) Luna Příbor 14:00 –
18:00 hod.

100,- Kč
200,- Kč

Sobota
13. 4.

JEDNODENNÍ VÝSTAVA 
PLASTIK

Večer v muzeu
Mezinárodní den památek

Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda Příbor 

17:00 –
22:00 hod. volný

Neděle
14. 4. BURZA SBĚRATELSTVÍ 14. sběratelská burza Kulturní dům Příbor

Klub filatelistů Příbor
8:00 –

11:30 hod. volný

Neděle
14. 4. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Antonín Dvořák: Biblické 

písně a varhanní skladby
Kostel sv. Valentina

Římskokatolická farnost Příbor 17:00 hod. dobrovolný

Úterý
16. 4. BIBLICKÉ ČTENÍ Bible: Celonárodní čtení Městská knihovna Příbor

BJB Příbor
15:00 –

18:00 hod. volný

Středa
17. 4. SPORTOVNÍ HRY Sportovní odpoledne Luna Příbor, tělocvična 13:30 hod. volný

Čtvrtek
18. 4. DĚTSKÝ DEN Prázdninový velikonoční 

barevný den pro děti BAV klub Příbor 6:30 –
16:30 hod. viz plakát

Čtvrtek
18. 4. MALOVÁNÍ VAJÍČEK Velikonoční tvoření

(vejce, větvičky) Luna Příbor 8:30 –
12:00 hod. 50,- Kč

Pátek
19. 4. PŘEDNÁŠKA Mesiáš ve světle 

biblických proroctví
Nám. S. Freuda 4, 1. patro

BJB Příbor 17:00 hod. volný

Sobota
20. 4. KONCERT WORLD MUSIC Banda Piaristická zahrada Příbor

Město Příbor 15:00 hod. volný

Sobota
20. 4. PĚVECKÝ KONCERT Nejkrásnější světové 

písně
Kulturní dům Příbor

Město Příbor 19:00 hod. 250,- Kč

Středa
24. 4. SPORTOVNÍ HRY Sportovní odpoledne Luna Příbor, tělocvična 13:30 hod. volný

Středa
24. 4. ROCKOVÝ KONCERT Supergroup cz Kulturní dům Příbor

Město Příbor 18:00 hod. 300,- Kč

Čtvrtek
25. 4. SEMINÁŘ PRO RODIČE Kresba a dětská řeč Mateřská škola Kamarád 15.15 hod. volný

Neděle
28. 4. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Alleluja Kostel sv. Valentina

viz plakát 18:00 hod. viz plakát

Úterý
30. 4. ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE Slet čarodějnic Piaristická zahrada Příbor

Město Příbor 16:00 hod. volný

Středa
1. 5. KVĚTINOVÁ VÝSTAVA Prodejní výstava květin 

a sazeniček Koupaliště Ricco 9:00 –
17:00 hod. volný

Středa
1. 5. PRVOMÁJOVÝ KONCERT

Lašský dechový orchestr
Příbor - Štramberk

a maţoretky APLOMB ZUŠ

Městský park Příbor
Město Příbor 10:00 hod. volný

do 1. 6. 
2019 PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a Pamětní síň S. Freuda

v Příboře, Muzeum Novojičínska, p.o.
Plný: 30 Kč
Sníţený: 15Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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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

Oddělení pro dospělé
Po: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 hod.

Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež

Po: 13:00 – 15:00 hod. /  Út, čt: 13:00 – 17:00 hod. 

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

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

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 květnového čísla:
čtvrtek 18. 4. 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

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
Po, čt:  15:00 – 21:00 hod. muži
Út, pá: 15:00 – 21:00 hod. ženy
St, so:  15:00 – 21:00 hod. společná

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

INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

Z KULTURNÍHO DOMU PŘÍBOR

Foto: Stanislava Slováková, fotogalerie na www.pribor.eu
Čarodějky v kuchyni, 5. 2. 2019 Minipárty - K. Šíp a J. Náhlovský, 27. 2. 2019 Maxipes Fík, 13. 3. 2019 
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sobota 
6. dubna 

Pojďme společně 
uklidit Příbor a okolí! 

Sraz v 9 hod. v městském 
parku u amfiteátru,  
Lidická ulice, Příbor 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice, staré igelitky a pevnou obuv. 
Po akci hry pro děti v městském parku. 
 
Organizuje MÚ Příbor společně s Junákem - Skautem, Dětským zastupitelstvem  
a panem Martinem Domitrou, Sdružením nezávislých Příbor je náš domov. 

 

POZVÁNÍ NA KULTURU
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VELIKONOČNÍ DÍLNA 
9. dubna 2019 v 15.00 hodin         

v Městské knihovně Příbor 

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na výtvarné odpoledne do městské knihovny. 
Budeme kreslit mandaly na velikonoční vajíčka. Vyfouknutá vajíčka si doneste s sebou. 

            

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

 

BAV klub Příbor  - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58   e-mail: info@bavklubpribor.cz     www.bavklubpribor.cz   Tel.:739080862 

 

O zlatý pohár 
BAV klubu Příbor 

17. ročník  
regionální taneční přehlídky 

  

vv  ssoobboottuu      1133..44..22001199     od 11:30h 

vv    KKuullttuurrnníímm    ddoomměě    PPřřííbboorr 

Přijďte se podívat a povzbudit tanečníky. 
 

V programu:   

pestrá a zajímavá vystoupení ve stylu 
SHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP, 

LA tance a DISKOTÉKA pro soutěžící i diváky. 
 
 

Prodej občerstvení zajištěn. 
Vstupné 50Kč/os. 
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14. sběratelská burza
v Příboře.

Klub filatelistů při SVČ Luna Příbor oznamuje, že v neděli 
14. dubna 2019

pořádá setkání sběratelů všech odborností a
burzu známek, mincí, pohlednic a dalšího 

sběratelského materiálu.
Akce se uskuteční v Kulturním domě v Příboře v době od 

8.00 do 11.30 hod.

Všechny zájemce o sběratelství srdečně zveme a těšíme se na osobní setkání.

Bližší informace můžete získat na tel. 604 580 592, na emailové 
adrese: hoby.sluzby@seznam.cz ,

nebo na webových stránkách  www.filateliemix.cz

Antonín Dvořák
Biblické písně

a varhanní skladby
 Účinkují:

Alena Obrusníková Juřenová - zpěv soprán
Mořic Jurečka - zpěv baryton

Karel Monsport - varhany

Římskokatolická farnost Příbor
Vás srdečně zve na koncert duchovní hudby

v neděli 14. dubna 2019 v 17:00 hodin 
v kostele sv. Valentina 

Vstupné dobrovolné
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Neděle 28. dubna 2019 v 18:00 
Příbor - kostel sv. Valentina

Dirigent: Zdeněk Pukovec

Sponzoři:

Vstupné

Příbor 100 Kč

město Příbor

FF

ALLELUJA
MISSA BREVIS J. Pavlica (Hradišťan)

Regina Coeli Pietro Mascagni,
G.F. Handel Alleluja a další skladby

Účinkují:
· Alena Obrusníková-Juřenová - soprán ·

· Petr Urbánek - baryton ·
sólista Národního divadla Moravskoslezkého v Ostravě 

· Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín ·

· Pěvecké sdružení Kopřivnice ·

· Chrámový sbor Hustopeče nad Bečvou a Příbor ·

· Symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor · 
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Výběrové řízení na pracovní 

pozici uklízečka 
 

 
Masarykovo gymnázium Příbor, p. o., vypisuje výběrové řízení 
na pracovní pozici uklízečka s nástupem od 1. 5. 2019. 
Nabízená smlouva je na dobu určitou na 2 roky se zkušební 
dobou 3 měsíce s případným prodloužením pracovního 
poměru. 

Pracovní doba je od 13:00 hodin do 21:30 hodin. Pracovní 
náplň zahrnuje zejména úklidové práce, stírání prachu, stírání 
podlah, čištění a desinfekci sociálních zařízení, vysávání, 
čištění nábytku, čištění oken a svítidel. 

Nabídka musí být podána v českém jazyce písemně na adresu 
zadavatele (Masarykovo gymnázium, Příbor, Jičínská 528,  
742 58 Příbor). Lhůta pro podání nabídek do 1. kola končí  
12. 4. 2019 v 10:00 hodin. 
 
 

více informací včetně dalších požadavků  
naleznete na www.gypri.cz 

OZNÁMENÍ, NABÍDKY, POZVÁNKY, VÝZVY
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BAV klub  Příbor  - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    Info@bavklubpribor.cz      www.bavklubpribor.cz          Tel.: 739 080 862 

 Příměstský  tábor  
 v BAV klubu Příbor  

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

 

Termín : po 12.8 - pá 16.8.2019 
 

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

 

   
 

Cena: 1100,- Kč  pro rodiče, přihlášené do Operačního 
programu Zaměstnanost, pro ostatní: 1400,-  Kč 

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

Vážení rodiče,  letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu, 
kde čeká děti pestrý program - hry, soutěže, sportovní  
a zábavné prvky, výpravy, tanec, tvoření a další zábava. 

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

    
 

Přihlášky a platbu za tábor odevzdejte do 12.7.2019  
 

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

BAV klub  Příbor  - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    Info@bavklubpribor.cz      www.bavklubpribor.cz          Tel.: 739 080 862 

 Příměstský  tábor  
 v BAV klubu Příbor  

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

 

Termín : po 12.8 - pá 16.8.2019 
 

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

 

   
 

Cena: 1100,- Kč  pro rodiče, přihlášené do Operačního 
programu Zaměstnanost, pro ostatní: 1400,-  Kč 

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

Vážení rodiče,  letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu, 
kde čeká děti pestrý program - hry, soutěže, sportovní  
a zábavné prvky, výpravy, tanec, tvoření a další zábava. 

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

    
 

Přihlášky a platbu za tábor odevzdejte do 12.7.2019  
 

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

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58   Info@bavklubpribor.cz    www.bavklubpribor.cz    Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862 

TAJUPLNÝ  tábor  
 v BAV klubu Příbor  

5 denní stanový pobyt pro školní děti  

Termín: po 8.7 - pá 12.7.2019 
 

Ubytování : ve stanech v areálu BAV klubu, k dispozici 
 budova s hernou, sálem, zahrada, skákací hrad, 

ping-pong, ohniště, trampolíny, BAZÉN, slackline. 
 

       

Cena : 1.700,-Kč,  
pro rodiče, přihlášené do Operačního programu Zaměstnanost,  

na první dítě cena 1.400,-Kč 
zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pojištění, práci personálu 

 

Vážení rodiče, milé děti i letos pořádáme stanový tábor v BAV 
klubu, kde bude pestrý program - hry, soutěže, sportovní  

a zábavné prvky, MAXI bubliny, tajuplné výpravy a výlety, tanec, 
tvoření, noční stezka odvahy a další zábava. 

Dalším zpestřením bude hra na africké DJEMBÉ bubny  
a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.  

    
 

Přihlášky a úhradu odevzdejte do 31.5.2019 
 

Bližší informace a přihlášky ke 
stažení na: www.bavklubpribor.cz.  
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                                PRODEJNÍ  VÝSTAVA  KVĚTIN  A  SAZENIČEK  
      Srdečně vás zveme na prodejní výstavu  květin, sazeniček, balkónových rostlin,  

      rajčat, paprik a jiných radostí pro zahrádkáře. 

                                           
      VÝSTAVA SE USKUTEČNÍ NA    KOUPALIŠTI  v Příboře  1.května od 9,00 do 17,00 hodin. 

       Přijďte  si  nakoupit kvalitní a cenově dostupné sazenice rostlin.  

       Nebude  scházet ani první  jarní kotlíkový guláš pod kaštany. 

       Srdečně  zve personál  městského koupaliště RICCO 

                                                                                                                 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 
náhrobků i zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících 
pomníků 

▪ broušení Terasa a jeho 
impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy 
písma (zlato, stříbro, bronz, 
barva) 

▪ veškeré betonářské a 
likvidační práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, lampy, 
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, 
schodišť ad. 

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla !!! 

Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 10 let! 

Jarní sleva na naše práce až 20%. 

INZERCE A REKLAMA
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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 
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