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Tak jako každý rok, tak 
i  letos si Příbor v  sobotu 
14. dubna připomněl Mezi-
národní den památek a sídel. 
Zároveň šlo o  první akci 
věnovanou 30. výročí vyhlá-
šení centra Příbora měst-
skou památkovou rezervací.
Program byl zahájen 
v 9 hodin MUDr. Mořicem 
Jurečkou komentovanou 
prohlídkou farního kos-
tela Narození Panny Marie 
s  výkladem velikonočních 
tradic. Od 10 hodin se usku-
tečnil na náměstí Sigmunda 
Freuda koncert pěveckého 
sboru Valentin s  názvem 
„Přeletěla vlaštovečka“.
V 11 a 14 hodin probíhaly 
komentované prohlídky 
nově zrekonstruovaného 
domu č.p. 38 v  městské 
památkové rezervaci, tzv. 
domu s  duší. V 15 hodin 
v piaristickém klášteře uvedl 
koncert Sboru Musica Pri-
boriensis „Božská múdrost“ 
předseda komise pro měst-
skou památkovou rezervaci Stanislav Štefek, 
DiS. Na koncert v 16 hodin navazovala před-
náška Mgr. Jany Koudelové, Ph.D., o vývoji 
města a jeho cennostech s následnou procház-
kou po městě.

U příležitosti této akce byly 
od 9. do 17. hodiny bezplatně 
otevřeny příborské památky, tj. 
kostel Narození Panny Marie, 
kostel sv. Františka, kostel sv. 
Kříže, kostel sv. Valentina, 
rodný dům Sigmunda Freuda, 
piaristický klášter se zahradou 
a Muzeum a pamětní síň Sig-
munda Freuda. Díky Římsko-
katolické farnosti Příbor byla 
také zpřístupněna věž farního 
kostela.
Muzeum Novojičínska mělo 
připravenu od 17 do 22 hodin 
výstavu výklenkových plastik 
ze sbírek muzea. Jednalo se 
o dřevěné sošky, které zdobily 
štíty domů a v minulosti jako 
patroni domu plnily i ochran-
nou funkci. Také si návštěvníci 
mohli prohlédnout výstavu 
Zboží ukryté v roce 1938.
Počasí nám, bohužel, nepřálo, 
ale i tak věříme, že se zúčastně-
ným akce líbila.
Poděkování patří všem, kteří se 
na organizaci a  realizaci této 
akce podíleli. Speciální podě-

kování patří MUDr. Mořici Jurečkovi, Mgr. 
Blance Hrubé, Rudolfu Korčákovi, Mgr. Janě 
Koudelové, Ph.D., pracovníkům Muzea Novo-
jičínska, Stanislavu Štefkovi, DiS., a dětskému 
zastupitelstvu.

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

MĚSTA PŘÍBORA
MĚSÍČNÍK

Foto: Stanislava Slováková

Fotogalerie: https://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2019/1342019-mezinarodni-den-pamatek-a-sidel-
30-vyroci-vyhlaseni-mpr-v-pribore-2408cs.html
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

9. schůze RM v termínu dne 2. dubna 2019 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.

- Rada města schvaluje pronájem části plochy za sportovní 
halou na ul. Štramberské v rozsahu 800 m² pro umístění 
a provozování cirkusu Bernes.

- Rada města schvaluje pronájem části plochy za sportovní 
halou na ul. Štramberské v rozsahu 1000 m² pro umístění 
a provozování cirkusu Humberto.

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit 
na úřední desce MÚ po dobu 30 dnů záměr města pro-
najmout plochu za sportovní halou na ul. Štramberské 
v  Příboře o  výměře cca 5000 m² pro účel umístění 
a provozování zařízení lidové technické zábavy na dobu 
10 dnů v měsíci září 2020 a 10 dnů v měsíci září 2021, 
vždy v období konání příborské pouti, za stanovených 
podmínek.

- Rada města mění termín plnění usnesení rady města 
č.  80/18/3 ze dne 26.06.2018 ukládacího vypracování 
a předložení návrhu využití současně pronajatých a pro-
pachtovaných zemědělských pozemků v k. ú. Klokočov 
u  Příbora a  v k. ú. Příbor, pro realizaci ekologických 
opatření a  pro jejich další pachtování od 01.10.2019, 
s ohledem na jejich situování v území v kontextu s cíli 
ochrany přírody a krajiny, a to do 11.06.2019.

- Rada města schvaluje v  předloženém znění dohodu 
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kana-
lizací provozně souvisejících mezi městem Příborem 
a  společností Severomoravské vodovody a  kanalizace 
Ostrava, a. s.

- Rada města schvaluje zpracování dokumentace pro 
stavební povolení „Cyklopropojení u křižovatky Příbor-
-západ“ dle studie Ing. Kateřiny Čechákové.

- Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
městem Příborem a Základní školou Gaudi, s. r. o., za 
podmínek dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

- Rada města vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu 
na realizaci stavby „Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, Freu-
dova a Frenštátská, kabelové rozvody VO“.

- Rada města schvaluje rekonstrukci vjezdu na pozemku 
parc. č. 805 v k. ú. Příbor ve vlastnictví města Příbora 
do garáží bytového domu č.p. 1303 na ulici Fučíkově dle 
předloženého návrhu.

- Rada města rozhoduje v souladu s doporučením hod-
noticí komise o  výběru zhotovitele veřejné zakázky 
„Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Lidická 49, 
Příbor“ - společnosti STAV RK SERVIS, s. r. o., Skotnice 
3, 742 58 Skotnice, IČ 05374464.

- Rada města schvaluje smlouvu o  dílo mezi městem 
Příborem a společností STAV RK SERVIS, s. r. o., Skot-
nice 3, 742 58 Skotnice, IČ 05374464, na realizaci akce 
„Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Lidická 49, 
Příbor“ s cenou díla 1489 686,91 Kč bez DPH.

- Rada města bere na vědomí konání kulturní akce Florián-
kové posezení pořádané SH ČMS Sborem dobrovolných 
hasičů Hájov v areálu výletiště pod Obecním domem č.p. 
87 na Hájově, od 04.05.2019 od 16:30 hod. do 04.05.2019 
do 23:00 hod.

- Rada města schvaluje prodloužení konání kulturní akce 
Hasičské posezení, pořádané SH ČMS Sborem dobro-
volných hasičů Hájov v areálu výletiště pod Obecním 
domem č.p. 87 na Hájově, od 20.07.2019 od 20:00 hod. 
do 21.07.2019 do 03:00 hod.

- Rada města schvaluje prodloužení konání sportovní akce 
Hasičská noční soutěž, pořádané SH ČMS Sborem dob-
rovolných hasičů Hájov v areálu výletiště pod Obecním 
domem č.p. 87 na Hájově, od 07.09.2019 od 19:00 hod. 
do 08.09.2019 do 03:00 hod.

- Rada města schvaluje prodloužení konání kulturní akce 
Benátská noc, pořádané Sborem dobrovolných hasičů 
Příbor v zahradě hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 
742 58 Příbor, od 29.06.2019 od 19:00 hod. do 30.06.2019 
do 02:00 hod.

- Rada města schvaluje prodloužení konání kulturní akce 
Benátská noc, pořádané Sborem dobrovolných hasičů 
Příbor v zahradě hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 
742 58 Příbor, od 27.07.2019 od 19:00 hod. do 28.07.2019 
do 02:00 hod.

- Rada města schvaluje prodloužení konání kulturní akce 
Benátská noc, pořádané Sborem dobrovolných hasičů 
Příbor v zahradě hasičské stanice Svatopluka Čecha 190, 
742 58 Příbor, od 24.08.2019 od 19:00 hod. do 25.08.2019 
do 02:00 hod.

- Rada města bere na vědomí konání sportovní akce Sou-
těž mladších a starších žáků a dorostu, pořádané Sborem 
dobrovolných hasičů Příbor v zahradě hasičské stanice 
Svatopluka Čecha 190, 742 58 Příbor, od 18.05.2019 od 
08:30 hod. do 18.05.2019 do 15:00 hod.

- Rada města rozhoduje vybrat nejvhodnější nabídku 
a  uzavřít smlouvu k  veřejné zakázce malého rozsahu 
s  názvem ,,Rekonstrukce elektroinstalace v  domě č.p. 
1486 - 1488 ul. U Tatry“ s dodavatelem ALL COMPANY, 
s. r. o., 739 51 Dobrá 240, IČ 28561783.

- Rada města souhlasí s  navrženým obsahem „OZNÁ-
MENÍ o vyhlášení výběrového řízení (VŘ) č. 1/2019 na 
pracovní místo tajemníka Městského úřadu v Příboře“, 
které vyhlašuje starosta.
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

4. zasedání Zastupitelstva města Příbora, konané 
dne 20.03.2019, projednalo jednací body, z  nichž 
mj. vybírám:
- Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápisy 

z výborů ZM.
- Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku 

parc. č. 1370 v k. ú. a obci Příbor pro účel zřízení par-
kovacích míst, dle žádosti ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░ ze dne 10.05.2018.

- Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku 
parc. č. 148/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Hájov, od░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 
100 Kč/m2 a dalších podmínek dle kupní smlouvy v před-
loženém znění. 

- Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. 
č.  2178/21 v  k. ú. a  obci Příbor do vlastnictví ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, 
za kupní cenu ve výši 813 140 Kč plus DPH v zákonné 
výši a dalších podmínek dle kupní smlouvy v předlože-
ném znění. 

- Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. 
č.  2178/33 v  k. ú. a  obci Příbor do vlastnictví ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 
1 100 900 Kč plus DPH v zákonné výši a dalších podmí-
nek dle kupní smlouvy v předloženém znění. 

- Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku 
parc. č.  1320/1 v k. ú. a obci Příbor ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
dle jeho žádosti ze dne 04.06.2018 za cenu 400 Kč/m2.

- Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finančních 
prostředků z  Programu regenerace MPR a  MPZ MK 
ČR pro rok 2019. 

- Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit v  řízení pro 
poskytování veřejné finanční podpory - grantu pro rok 
2019 žadatelům veřejnou finanční podporu – granty.

- Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit v  řízení pro 
poskytování veřejné finanční podpory na materiálně 
technickou základnu pro rok 2019 žadatelům veřejnou 
finanční podporu na materiálně technickou základnu. 

- Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit v  řízení pro 
poskytování veřejné finanční podpory na činnost a pro-
voz pro rok 2019 žadatelům veřejnou finanční podporu 
na činnost a provoz.

- Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit v  řízení pro 
poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby 
pro rok 2019 žadatelům veřejnou finanční podporu na 
sociální služby.

- Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o  bez-
pečnostní situaci a veřejném pořádku na území města 
Příbora za rok 2018. 

- Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění 
II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na 
období 2018 - 2020.

- Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění 
III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a sou-
visejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020. 

- Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k poda-
ným a připravovaným žádostem města o dotace. 

- Zastupitelstvo města schvaluje „Pravidla pro přidělování 
finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v  MPR 
Příbor“ dle přílohy č. 3 a návrh veřejnoprávní smlouvy 
dle přílohy č. 4.

- Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, 
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 41035526, 
na provozování dopravy seniorů Diakonáček v období 
od 01.01. - 31.12.2019 ve výši 120  000  Kč z  rozpočtu 
města § 4349.

- Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s Dia-
konií ČCE - středisko v Ostravě, Syllabova 19, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČ: 41035526, o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na provozování dopravy seniorů 
Diakonáček dle přiloženého návrhu.

- Zastupitelstvo města deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 
písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 
společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového 
Jičína 194, 742 72, IČ: 258 72 826, jako zástupce města 
pro výkon všech práv akcionáře pana Mgr. Pavla Netu-
šila. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora 
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za 
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. arch. 
Janu Malíkovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░

- Zastupitelstvo města ruší usnesení č.  10/4/ZM/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 1320/1 v k. ú. a obci Příbor ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
dle jeho žádosti ze dne 04.06.2018 za cenu 400 Kč/m2.“

- Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru ISM:
1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr 

města odprodat ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , část pozemku parc. 
č. 1320/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. 
Příbor o výměře cca 135 m2 v rozsahu dle zákresu 
výkresu situace, pro účel vybudování vjezdu na poze-
mek parc. č. 3122/1 v k. ú. Příbor za podmínek:
• kupní cena 400 Kč/m2

• náklady související s  převodem nemovitosti - 
vyhotovení geometrického plánu, poplatky za 
vklad práva do katastru nemovitostí apod. uhradí 
kupující. Termín: 29.03.2019

2. zadat vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků parc. č. 1320/1 v k. ú. Příbor pro účely pro-
deje tohoto pozemku. Termín: 29.03.2019

Zpracováno dne 18. dubna 2019 
Usnesení v plném znění na www.pribor.eu.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po 
svých rodičích?
Po obou rodičích jsem zdědila pra-

covitost, po tatínkovi smysl pro pořádek, 
po mamince lásku k  dětem, organizační 
schopnosti a ochotu pomáhat 

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Jakákoli - pokud jsem v přírodě s par-

tou fajn lidí a navíc je tam přítomna i část 
nebo celá moje rozvětvená rodina, je to 
úžasné.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film, 
hudba.
Mám ráda knihy irské spisovatelky 

Lorny Byrneové, zvlášť pak knihu Andělé 
v mých vlasech.

Z filmů pak starý český film Nebe 
a dudy - herecký výkon malých Formanů 
je zde fantastický. 

Hudbu nemám vyhraněnou - někdy 
písničky Dalibora Jandy a někdy Pochod 
Židů z opery Nabucco.

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Co si od svého dětství pamatuji, tak 

to bylo povolání učitelky, vychovatelky, 
zkrátka vždy v tom byly děti.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ano. Mým vzorem a  nejen v  dětství 

byla, je a vždycky bude moje maminka.

6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
Už jsem vlastně odpověděla. Byla to 

láska k dětem a touha s nimi a pro ně pra-
covat. Měla jsem ráda hudbu, tanec, hrála 
jsem divadlo, chodila jsem cvičit. Ráda 
jsem vymýšlela pohádky a příběhy. Záro-
veň jsem měla velký vzor v mé mamince, 
která s dětmi pracovala celý život.

7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Velmi silné. Mám zde své kořeny 

a nikdy jsem neuvažovala o bydlení v jiném 
městě. Prožila jsem zde krásné dětství, 
našla jsem si zde svého celoživotního par-
ťáka Rudka, žijí zde také rodiny našich 
dětí. Mám tu mnoho přátel, kamarádů 
a své povolání. Je to moje město, pro které 
se snažím udělat vše, co je v mých silách. 
Někdy se to daří, ale někdy také ne. Ale 
i to je život. 

8. Které místo ve městě máte nejraději?
Mám ráda celé město, jelikož se náš 

dům nachází ve staré části Příbora, líbí 
se mi uličky pod naším krásným farním 
kostelem, které se sváží k  řece Lubině. 
A samozřejmě mám ráda Benátky, máme 
zde zahradu i starou chaloupku po mých 
hodných prarodičích.

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Budu se opakovat, říkala jsem to už 

mockrát - nelíbí se mi vlakové nádraží 

a lidi, kteří si věčně na něco stěžují a sami 
pro druhé nic nedělají. 

A byla bych moc ráda, kdyby město zvá-
žilo možnost stát se majitelem nějaké pěkné 
vybavené restaurace. A  tu pronajmout 
šikovnému podnikateli. To bych si moc 
přála. Tento model funguje i v jiných obcích.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-

mavý zážitek?
Tak na to by nestačila tato stránka. 

Zážitků mám mnoho - pěkných, veselých 
i smutných. Vždyť už nějaký ten rok pracuji 
v  zastupitelstvu a  v radě města a  někdy 
těch zážitků je tam víc jak na divadle!

Ale také mám mnoho krásných zážitků 
spjatých s akcemi města a za ně děkuji…!
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní 

největší úspěch?
Nepovažuji to jen za svůj osobní úspěch, 

ale jsem velmi ráda a vděčná za svou fun-
gující rodinu, na kterou mám spolehnutí 
a máme se rádi. Na Velký pátek se nám 
narodilo šesté vnouče, co víc si mohu přát?
12. Napadá Vás nějaká osobní životní 

prohra?
Životní prohra ne, ale napadá mě 

několik věcí, které bych dnes řešila jinak, 
snad lépe, kdo ví? 
13. Kdyby to bylo možné se znovu naro-

dit, chtěla byste dělat něco jiného? 
Být někým jiným?
Děkuji za svůj život takový, jaký je. Jsem 

spokojená a nikým jiným bych nechtěla být.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 

vzkázat?
Milí občané našeho krásného města, 

přeji Vám dar zdraví, spokojenost, lásku 
a úsměv, který Vás nic nestojí, ale mnoho 
dává a potěší. 

Mnohokrát děkuji za odpovědi 
a přeji stále tolik optimismu, kolik je 
cítit ve všech Vašich odpovědích.

Irena Nedomová

Ivanu Žárskou,
radní města Příbora
Stav: vdaná  
Děti: tři synové, jedna dcera  
Dosažené vzdělání: středoškolské 
- pedagogická škola
Povolání: dříve učitelka MŠ,  
nyní na důchodě a opět učitelka MŠ
Koníčky: rodina, hory (Vysoké 
Tatry), zahrada a bylinky 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD, PŘÍBOR
Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370  

přijme zaměstnance na pozici 
SPRÁVCE ZAHRADY s nástupem květen 2019.

Pracovní doba správce je v pracovní dny v odpoledních hodinách, o víkendu 
v dopoledních i odpoledních hodinách dle dohody s dalším správcem.

Požadavky k výkonu správce zahrady jsou manuální zručnost 
a zodpovědný přístup k práci.

Bližší informace získáte na tel.: 556 725 246.
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Dne 26. 3. 2019 převzalo z  rukou 
zástupců vedení města Příbora ocenění 
sedm pedagogů příborských škol. Toto 
slavnostní setkání bývá každoročně pří-
ležitostí k ocenění práce pedagogů a po-
děkování za vše, co pro výchovu mladé 
generace dělali a dělají. 
Slavnostní ráz celé akci, která se kona-
la v prostorách piaristické koleje, rov-
něž dodalo vystoupení žáků příborské 
Základní umělecké školy pod vedením 

paní učitelek Jiřiny Lacné a Mgr. Taťány 
Lomako.
Nejen oceněným pedagogům, ale všem 
pedagogickým zaměstnancům přejeme 
v jejich práci pevné nervy, hodně elánu 
a silnou dávku entuziasmu při výchově 
a vzdělávání budoucích generací.

V Local TV Příbor, 15. zprávy s premiérou  
7. 4. 2019, www.televize-pribor.cz

Foto: Silvie Strakošová

Tak jako každý rok, tak i v letošním roce pořádá Liga proti rakovině 
Praha dne 15. května 2019 tradiční celonárodní sbírku, při které více 
jak 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách bude nabízet žluté kvítky 
měsíčku lékařského.
Město Příbor se 15. května 2019 k této akci opět připojí. Žlutý kvítek s rů-
žovou stuhou si občané města mohou zakoupit i v turistickém informač-
ním centru, rovněž ve všech příborských školách a školkách, v místních 
firmách a také u dobrovolníků, kteří budou chodit městem. V letošním 
roce se kytička bude opět prodávat za minimální příspěvek 20 Kč. 
K 31. 12. 2017 bylo na sbírkovém účtu Českého dne proti rakovině shro-
mážděno více jak 18.843.000 Kč a v roce 2018 to již bylo 19,67 mil. Kč. 
Z tohoto čísla je patrné, že lidé jsou velmi štědří a podporují významné 
projekty, které přispívají při léčbě onkologických pacientů, nebo také 
projekty nádorové prevence. 

V Příboře se v roce 2015 vybralo na tuto akci 24 944 Kč, v roce 2016 
to bylo 29 399 Kč, v roce 2017 to bylo již 34 330 Kč a v roce 2018 se 
vybralo v našem městě dokonce 36 016 Kč. Z těchto čísel je patrné, 
že příborští občané vždy přispějí na dobrou věc. Za to jim patří velké 
poděkování. Věřím, že i v letošním roce budou ruce příborských občanů 
štědré a podpoří svým finančním darem projekty, které přispívají jednak 
k léčbě, ale také k prevenci onkologických onemocnění.
Výtěžek bude použit na podporu projektů nádorové prevence, na zlep-
šení života onkologických pacientů, na podporu dovybavení onkolo-
gických pracovišť, na výzkum a vybavení onkologických center a na 
podporu onkologické výuky.
Ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojí, 
a také všem dárcům. Jsme potěšeny, že jim není lhostejný život dru-
hých lidí.

V posledních letech dochází ve městě ke zvýšenému výskytu 
škodlivých epidemiologicky významných hlodavců. V druhé polovině 
května roku 2019 bude odbornou firmou zajišťována deratizace 
veřejných ploch a objektů, které spravuje město Příbor. 

Žádáme občany města, aby se za účelem koordinace a zvýšení 
účinnosti připojili k deratizaci svých objektů ve stejném období, 
kdy bude probíhat plošná deratizace města. Předem děkujeme 
všem, kdo pomohou hlodavce likvidovat a provedou deratizaci svých 
objektů.

Podle ustanovení §55 písm. b) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se speciál-
ní ochrannou deratizací rozumí odborná činnost cílená na likvidaci 

původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu 
hlodavců a dalších živočichů.

Podle ustanovení §57 odst. 2) zákona je speciální ochrannou 
deratizací povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá 
fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba 
při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epi-
demiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. 

Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory 
nesloužící k podnikání, má tuto povinnost podle věty první vlastník 
nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitostí v majetku 
České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, 
které přísluší hospodaření s ní.

Naděžďa Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Drahomíra Plandorová, Ing. Dana Forišková, Ph.D.

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

INFORMACE PRO OBČANY

Ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2019  
za vynikající pedagogickou činnost převzali
• Michaela Beňová, Mateřská škola Kamarád, Příbor
• Jitka Vašková, Mateřská škola Příbor, Pionýrů
• Mgr. Eva Rečková, Základní škola Příbor, Jičínská
• Mgr. Vladislava Strnadová, Základní škola Npor. Loma, Příbor
• Mgr. Světlana Ivasiva, Základní umělecká škola, Příbor
• Jana Dylová, Mateřská škola Hájov s.r.o., Příbor
• Mgr. et MgA. Blanka Hrubá, Masarykovo gymnázium, Příbor
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Piaristická zahrada je veřejnosti přístupná denně, v měsících: 

 
duben a říjen         od 9:00 hod. do 19:00 hod., 
květen až září        od 9:00 hod. do 21:00 hod., 
listopad až březen  uzavřena. 
 

 
Piaristická zahrada slouží výhradně k relaxaci a odpočinku,  
jakékoliv další aktivity je nutno předem projednat s provozovatelem. 
 
 
Užívání piaristické zahrady je bezplatné, mimo účely uvedené v aktuálně 
platném ceníku. 

 
 

Kontakty na provozovatele: 
Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, e-mail: klaster@pribor-mesto.cz, tel.: +420 605 227 756 

 
Kontakty na správce: 

Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor, e-mail: mobiliar@tspribor.cz, tel.: +420 731 593 110 
 

Podrobnější informace k návštěvnímu řádu piaristické zahrady naleznete na webovém odkazu: 
https://turista.pribor.eu/e_download.php?file=data/editor/295cs_2.pdf&original=N%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvn%C3%A

D+%C5%99%C3%A1d+PZ+od+1.2.2016.pdf 
 

Srdečně Vás zveme na návštěvu a odpočinek do piaristické zahrady a budeme se těšit na Vaši návštěvu! 
 

Zaměstnanci odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře. 

POZVÁNKA DO PIARISTICKÉ ZAHRADY 

Obecně lze říci, že nárok na výplatu starobního důchodu 
vzniká tehdy, jestliže člověk dosáhne tzv. důchodového věku 
a splní potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Po-
kud však chcete odejít do důchodu dříve, máte dvě možnosti. 
První z nich je tzv. předčasný starobní důchod. Ten umožňuje 
odejít do důchodu až o pět let dříve, a to tehdy, je-li váš dů-
chodový věk minimálně 63 let. Pokud je váš důchodový věk 
nižší, můžete jít do předčasného starobního důchodu o tři 
roky dříve. Předčasný starobní důchod však znamená trvalé 
snížení důchodu. Čím dříve do důchodu odejdete, tím nižší 
bude váš důchod. Je tedy na místě zvážit, kdy do předčasného 
starobního důchodu odejít, aby nebyl příliš nízký a zajistil 
nám tak přijatelnou životní úroveň. Navíc možnost přivy-
dělat si je v tomto případě omezená. Vaše výdělečná činnost 
totiž nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Není tedy 
možné být zaměstnán na základě pracovní smlouvy, a to ani 
na zkrácený úvazek. Vhodnou variantou je například dohoda 
o provedení práce, pokud výše vašeho hrubého měsíčního 
příjmu nepřesáhne 10.000 Kč. Odpracovat přitom můžete 
maximálně 300 hodin ročně. Jakmile dosáhnete důchodového 
věku, veškerá omezení přivýdělku pro vás končí a vy můžete 
pracovat neomezeně. 
Druhou možností je tzv. předdůchod. Ten lze začít čerpat 
nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku, musí však 
být čerpán minimálně dva roky. Na rozdíl od předčasného 
starobního důchodu člověk v předdůchodu nečerpá finance 

ze státního rozpočtu, ale z vlastních úspor, které mu vznik-
ly na základě doplňkového penzijního spoření. Naspořená 
částka musí být tak vysoká, aby měsíční výše důchodu byla 
minimálně 30 % průměrné mzdy za kalendářní rok před-
cházející roku, v němž jste začali čerpat předdůchod, a to po 
celou dobu jeho čerpání. Nyní je tato částka přes 8.000 Kč. 
Pokud byste tedy chtěli letos odejít do předdůchodu a čerpat 
jej dva roky, musíte mít naspořeno přes 192.000 Kč. Po do-
sažení důchodového věku se pak výše starobního důchodu 
nijak nesnižuje. Navíc je možné si při čerpání předdůchodu 
neomezeně přivydělat a výše výdělku má pozitivní vliv na 
výši starobního důchodu.
Jaký je váš důchodový věk, můžete zjistit například na 
webových stránkách České správy sociálního zabezpečení  
www.cssz.cz, nebo můžete navštívit osobně kteroukoliv po-
bočku okresní správy sociálního zabezpečení, kde vám kromě 
informací o důchodovém věku mohou případně vypočítat 
i výši důchodu, na který budete mít nárok. 

V případě potřeby můžete navštívit naši Občanskou po-
radnu, která se nachází v přízemí budovy městského úřa-
du na adrese náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor.

Konzultační hodiny: 
Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
 13:00 – 16:00 hodin – pro objednané

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor
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Novelizace zákona č.  561/2004 Sb., o  předškolním, 
základním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního 
vzdělávání. 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k před-
školnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Nesplnění této 
povinnosti ze strany zákonného zástupce lze považovat za 
porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle 
školského zákona, za který lze uložit pokutu.

Povinné předškolní vzdělávání se pro školní rok 2019/2020 
vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a na 
děti s odkladem povinné školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na 

území ČR déle než 90 dnů,
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří 

pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo pře-

chodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlu-
bokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání v  mateřské škole je 
bezplatné.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní 
docházky v  pracovních dnech a  je stanoveno v  rozsahu 4 
hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána 
ve dnech školních prázdnin. Dítě má rovněž právo vzdělávat 
se v mateřské škole po celou dobu provozu. 
Mateřská škola ve školním řádu stanoví podmínky uvolňování 
dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu doklá-
dání jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení 
důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak musí uči-
nit nejpozději do tří dnů od vyžádání. Dále mateřská škola ve 
svém školním řádu také stanoví začátek doby vzdělávání a další 
informace o podmínkách povinného předškolního vzdělávání.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje 
tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: 
- individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez 

pravidelné denní docházky do mateřské školy,
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě pří-

pravného stupně základní školy speciální,
- vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které mini-

sterstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alter-
nativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, 

musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, 
nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém 
se má dítě začít povinně vzdělávat, tzn. do konce května.

Povinnost obce je stanovit vyhláškou školské obvody spá-
dových mateřských škol, které zřizuje. Do spádové školy 
jsou přednostně přijímány děti s  místem trvalého pobytu, 
v  případě cizinců místem pobytu, v  příslušném školském 
obvodu nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, 
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské obvody 
jednotlivých spádových mateřských škol, není zároveň 
dotčeno právo rodičů na výběr školy. O přijetí k předškolnímu 
vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Přednostní přijímání dětí 
do spádové mateřské školy se týká nejen dětí předškolních, ale 
i dětí, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou 
nejméně třetího roku věku.

Školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných 
městem Příborem jsou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 
stanoveny takto:

a) školský obvod Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, 
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace tvoří:

 ulice 9. května, Boženy Němcové, Dr. Čejky, Hluboká, 
Hukvaldská, Choráze, Kubínova, Lesní, Lomená, Luční, 
Místecká č.p. 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, 1109, 1110, 
1112, 1114, 1115, 1117, 1118, 1121, 1123, 1126, 1633, 
Mlýnská, Myslbekova, nábřeží Rudoarmějců č.p. 839, 
887, 888, 897, 1514, 1515, 1517, Osvobození, Pionýrů, 
Říční, Sadová, Školní, Tovární, U Tatry, Zahradní, Zdeňka 
Nejedlého, místní část Hájov.

b) školský obvod Mateřské školy Kamarád, Příbor, Fren-
štátská 1370 tvoří:

 ulice Alšova, 28. října, Bezručova, Bonifáce Buska, Bře-
zinova, Čs. armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, 
Etzlova, Frenštátská, Freudova, Fučíkova, Gagarinova, 
Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, 
Juráňova, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kamenná, 
Kašnice, Komenského, Kpt. Jaroše, Krátká, Křivá, Leoše 
Janáčka, Lidická, Mánesova, Masarykova, Místecká č.p. 
35, 37, 38, 39, 40, 41, 255, 256, 257, 258, 259, 282, 283, 
286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 472, 
567, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, 
Na Valše, nábřeží Rudoarmějců č.p. 861, 862, 863, 865, 
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, Nádražní, 
náměstí Sigmunda Freuda, Nerudova, Nová, Npor. Loma, 
Okružní, Oldřicha Helmy, Ostravská, Palackého, Pod 
Haškovcem, Pod Hradbami, Politických vězňů, Reme-
šova, Řehoře Volného, Sládkova, Smetanova, Stojanova, 
Sušilova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, 
Štefánikova, Štramberská, Švédská, Švermova, Tržní, 
Tyršova, U Brány, Úzká, Větřkovská, Viznarova, V Kopci, 
Vrchlického, Wolkerova, Zámečnická, Žižkova, místní 
část Prchalov.

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Ivana Pavelková
Milada Kelnarová
Květoslava Konvičková
Emilie Filipová
Jan Bělunek
Zdenek Žák
Naděžda Paterová

František Berger
Břetislav Sýkora
Petr Huvar
Václav Matula
Milan Holášek
Helena Žabenská
Josef Tobiczyk

Marie Velfelová
Ludmila Máchová
Pavel Šrámek
Milada Hlubíková
Ludmila Salvetová
Sylvie Klocková
Marta Liberdová

Zdenka Schaffelhoferová
Ludmila Mocková
Richard Fridrich
Sylva Rycová
Drahomír Rapala
Ludmila Šeflová
Marie Matlová

Zdeněk Kudr
Vladimír Hanák
Věra Tkáčová
Anděla Jurásková
Stanislav Jelen
Anna Kahánková
Drahomíra Filipová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Miroslava Šikulová
Marta Lošáková

Jarmila Hrnčárková
Marie Krpcová

František Bittner
Jaroslav Brus

Ondřej Pavelka
Miluše Michálková

Libuše Petříková
Bětuška Reková

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

Dle Směrnice č.  7/2016 k  udělování Cen obce a  čestného 
občanství města Příbora, která byla schválena Zastupitelstvem 
města Příbora dne 23.03.2016, může podat kterýkoli občan měs-
ta Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území 
města Příbora návrh na udělení Ceny obce nebo čestného ob-
čanství prostřednictvím komise pro občanské záležitosti, která 
návrhy zpracuje a předá Radě města Příbora.
Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě v Pří-
boře, odboru organizačním a správních činností – matrika nebo 
na webových stránkách města Příbora.
Směrnice je k nahlédnutí na webových stránkách města a na 
Městském úřadě v Příboře.

Návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a datum narození navrhovaného občana;
• bydliště navrhovaného občana; v případě, že se jedná o ob-

čana již zemřelého, pak poslední bydliště;
• souhlas navrhované osoby; v případě, že se jedná o občana 

již zemřelého, pak souhlas osoby blízké; 
• zdůvodnění návrhu na ocenění;
• jméno či název navrhovatele;
• datum předání návrhu na MÚ.

Návrhy musí být dodány na Městský úřad Příbor – matriku 
nejpozději do 30.05.2019.

Ve chvíli, kdy rodiče po 
narození dítěte zjistí, že 
není všechno v  pořádku a 
že jejich dítě má nějaký hen-

dikep, ocitají se rázem ve velmi těžké životní situaci. Prožívají 
obrovskou nejistotu, obavy, co bude s jejich dítětem, jak se 
bude dál vyvíjet, jak ho oni sami mohou rozvíjet, jak s ním 
komunikovat. A právě v tomto náročném 
období může pomoci služba rané péče, 
která je rodinám s  dětmi se zrakovým 
hendikepem dostupná i v Příboře.
Jedná se o bezplatnou sociální službu 
rodinám, které pečují o dítě s hendikepem 
ve věku od narození do sedmi let. Funguje 
to tak, že poradkyně rané péče dojíždějí 
přímo do rodin a  s  využitím vhodných 
metod a postupů pomáhají rozvíjet schop-
nosti a dovednosti dítěte, instruují rodiče, 
jak mohou dítě stimulovat, podporují také 
zdravé sourozence dítěte. Zapůjčí rodině vhodné pomůcky či 
hračky, poskytnou sociální poradenství i další potřebné infor-
mace, doporučí další odborníky.
Na pomoc rodinám s  dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením se specializuje Společnost pro ranou péči, pobočka 
Ostrava, která působí v rámci celého Moravskoslezského kraje, 

tedy i v Příboře. „Po narození dcery se na nás většina lékařů 
dívala jako na speciální případ, absolvovali jsme nespočet vyšet-
ření. Když k nám domů přijela poradkyně rané péče, neřešila, co 
všechno je špatně, ale jak Nikolce a nám pomoct to zvládnout. 
Velmi povzbuzující bylo zjištění, že problémy, kterých jsem se 
bála, mají dnes i díky technice, zkušenostem a studiím řešení. 
Na každou další návštěvu poradkyně rané péče se těšíme. Vždy 

nám přiveze nové podněty, probereme, co 
se podařilo a zabralo. Diskutujeme o aktu-
álních problémech a o tom, jak je řešit. Je 
osvobozující mluvit s někým, komu toto téma 
není nepříjemné a nedívá se na mě s lítostí 
a současně s  pocitem úlevy, že jeho se to 
netýká,“ říká jedna z klientských maminek.
Na centrum rané péče se mohou obracet 
rodiče, jejichž děti mají v oblasti zrakového 
vnímání vážnější hendikep, nebo jejichž 
vývoj neprobíhá, jak má. 

Více informací naleznete na:
www.ranapece.cz/ostrava/
kontaktní tel.: 774 567 236
e-mail: ostrava@ranapece.cz

Projekt rané péče v regionu podporuje také město Příbor.

Mgr. Kristina Mezníková, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Ilustrační foto
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JUDr. Rostislav Michálek, vedoucí odboru organizačního a správních činností Městského úřadu Příbor

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

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

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

Město Příbor umožňuje občanům vyřizovat některé jejich 
záležitosti prostřednictvím webové aplikace pod názvem „Portál 
občana“. Tato aplikace jim umožňuje „navštívit“ úřad přes inter-
net 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Občané si tak vyřídí mnoho 
záležitostí, aniž by museli přijít na úřad. 
Občané mohou tímto způsobem platit místní poplatky, nájmy 
obecních bytů a zábory veřejného prostranství. Dále zde mohou 
požádat o pronájem obecních bytů, oznámit ztrátu občanského 
průkazu či cestovního pasu a podat žádost o informace. Lze tak 
komunikovat s úřadem v klidu a pohodlí domova a formuláře 
pro životní situace jsou vždy po ruce. Rychle a jednoduše lze vy-
plnit žádost s pomocí průvodce, který provede celým procesem 
a pomůže s vyplněním. Výhodou je také možnost online platby 
kartou přes platební bránu.
Existují dva způsoby využívání „Portálu občana“ a to prostřed-
nictvím neověřené a ověřené registrace. 
U neověřené registrace se občan pouze registruje na webových 
stránkách města v sekci „Portál občana“ a může ihned začít vy-

plňovat online formuláře a žádosti, ve kterých se automaticky 
předvyplní jeho osobní údaje. Podle typu formuláře může být 
po jeho odeslání vyžadováno, aby se dostavil na úřad a osobně 
podání podepsal. V přehledech potom vidí historii odeslaných 
podání a ta, která má rozepsaná. 
U ověřené registrace se postupuje obdobně jako v předešlém pří-
padě s tím rozdílem, že je třeba se následně dostavit na městský 
úřad pracoviště evidence obyvatel, kde pomocí průkazu totož-
nosti dojde k ověření. Poté je možné již komunikovat s úřadem 
vzdáleně, aniž by bylo nutné zde osobně docházet. Podání bude 
rovnou zpracováváno způsobem, jako by jej občan podal osobně 
na úřadě. U registrovaného přístupu se zřídí tzv. Osobní účet, 
kde občan uvidí poplatky vůči městu, které musí uhradit, a zá-
roveň ty, které už byly uhrazeny. Nezaplacené poplatky může 
zaplatit převodem z účtu. Kromě předvyplněných osobních údajů 
se v některých formulářích automaticky předvyplní další údaje, 
které jsou už úřadu známé.

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů poskytu-
jeme službu - Mobilní rozhlas. Zaregistrujte se, vyplňte své tel. 
číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
• SMS zprávy
• hlasové zprávy
• e-maily
• zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění 
ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Jak se můžete registrovat: 
• zašlete jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo na e-mail 

buskova@pribor-mesto.cz anebo tyto údaje nahlaste na tel.: 
731 130 855,

• zaregistrujte se sami na https://obec.mobilnirozhlas.cz/.

Mobilní aplikace V obraze
Jedná se o  poměrně novou službu 
pro  občany a  návštěvníky našeho 
města.
Aplikace přináší přehled aktualit 
z webu naší obce. Upozorňuje na nově 
vložené zprávy, pořádané akce, 
můžete si prohlédnout fotogalerii.

Co lze sledovat: 
•	 kulturní a sportovní akce,
•	 fotogalerie,
•	 aktuality.

Co je potřeba k jejímu stažení:
•	 mít chytrý telefon s  operačním 

systémem Android či iOS,
•	 přístup na internet,
•	 místo v úložišti telefonu cca 13 MB.
Kde si lze aplikaci stáhnout?

  

Mobilní aplikace Mobilní rozhlas

Pro majitele chytrých telefonů byla vytvořena aplikace navazující 
na zasílání informativních SMS, např. pozvánek na kulturní akce, 
odstávek energií, čištění ulic, svoz odpadů, konání schůzí zastu-
pitelstva atd. – tyto zprávy přicházejí zároveň i jako upozornění 
na aplikaci chytrého telefonu. 
Zároveň umožňuje i  funkci Zmapuj to – nahlášení černých 
skládek apod. s přímou identifikací místa.

Aplikaci lze stáhnout zde: 
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První jarní sluníčko nekom-
promisně odhalilo odhozené 
petky či jiné odpadky stejně 
jako černé skládky pneumatik 
či nepotřebných věcí naháze-
ných do příkopů nebo do lesa. 
Proto v  sobotu 6. dubna pro-
běhla na celém území republiky 
dobrovolnická úklidová akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 
Do akce se mohl zapojit napros-
to každý, kdo je ochoten pomoci 
likvidovat odpadky z míst, kam 
jednoznačně nepatří, ať už jde 
o  turistické či cyklistické tra-
sy, břehy potoků a řek, příkopy 
nebo lesní zákoutí. 
V Příboře se do úklidu oko-
lí obce přihlásili Junák-Český 
skaut, Dětské zastupitelstvo 
s  panem Domitrou, sdružení 
nezávislých Příbor je náš do-
mov a také někteří občané.
Přijít v sobotu sbírat odpadky vlastníma rukama bylo ovšem v letoš-
ním deštivém počasí a v době, kdy na náměstí probíhal velikonoční 
jarmark, navýsost chvályhodné. Děti z již jmenovaných organizací 
i ostatní účastníci obdrželi od města Příbora jako poděkování malé 
občerstvení a drobné dárečky s ekologickou tématikou. Celkem se 

70 dobrovolníkům podařilo se-
sbírat 200 kg odpadu a uklidit 
4 trasy: kolem řeky Lubiny až 
na Orinoko, na druhou stranu 
až do Skotnice, kolem obchvatu 
a také z Masarykovy ulice pod-
chodem až k Prchalovu. 
Cestou z  Masarykovy ulice 
směrem k  Prchalovu děti na-
cházely hlavně psí exkrementy 
v pytlících. Proto žádáme pejs-
kaře, kteří venčí psy v přírodě 
mimo město, ať exkrementy 
v sáčku odnesou až do odpadko-
vého koše či nejbližší popelnice, 
anebo je raději nechají v přírodě 
bez plastového sáčku. Množství 
odpadkových košů kolem ces-
ty na Prchalov bude navýšeno, 
nicméně úklid exkrementu ne-
končí umístěním do sáčku, ale 
až do odpadkové nádoby. Toho 

by si pejskaři měli být vědomi. Jinak se dopouštějí přestupku proti 
veřejnému pořádku.
Připojujeme několik fotek z úklidové akce. Více naleznete na webu 
města (www.pribor.eu) v sekci Životní prostředí.

V Local TV Příbor, 18. zprávy s premiérou 28. 4. 2019,  
www.televize-pribor.cz

Doba, kdy Evropa posílala svůj plastový odpad do Číny, je pryč. 
Zatímco dříve se plast ze žlutých kontejnerů dal prodávat, dnes už 
za jeho odběr musíme platit. Ozývají se proto otázky, proč bychom 
vlastně měli třídit? 
Inu jednoduše proto, že za plast platíme méně než za směsný odpad. 
Cena skládkovného je momentálně u černých popelnic (směsný od-
pad) 1000 Kč/t, ale bude rychle stoupat. Je v zájmu města a všech 
jeho občanů, aby tohoto typu 
odpadů bylo co nejméně. A nej-
lépe toho lze dosáhnout tím, že 
maximum odpadu umístíme do 
barevných popelnic. A co víc, za 
třídění odpadu (kromě bioodpa-
du) dostává město dotační peníze 
od společnosti Ekokom, což činí 
v posledních třech letech vždy 
více než milion Kč. 
Ceny, které obec platí za směsný 
odpad svých občanů, rychle ros-
tou. Za rok 2018 činily souhrnné výdaje na svoz odpadů 5,723 milionů 
korun (včetně likvidace objemného odpadu, který občané vozí na 
sběrný dvůr), což mimochodem znamená cca 680 Kč na občana. Po-
platky jsou nižší díky tomu, že za tříděný odpad dostáváme zmíněný 
milion korun na dotacích a díky tomu, že do výpočtu ceny poplat-
ku nezahrnujeme náklad cca ¾ milionu Kč, které město vynakládá 
na svoz bioodpadu z malých hnědých popelnic označených nápisem 
BIO. Když byl tento svoz koncem roku 2017 zaveden, byl chápan jako 
nadstandardní služba občanům a nebyl využit k navýšení poplatku, 
ačkoli jeho svoz stojí právě oněch cca ¾ milionu Kč, tedy cca 95 Kč 
na každého poplatníka.

Svoz bioodpadu z domácností je služba trvající rok a půl a tedy re-
lativně nová. Rád bych apeloval na občany, aby se ji snažili využít, 
protože i bioodpad z domácností může být odpadem, který po vytří-
dění sníží množství drahého směsného odpadu. Popelnic po městě je 
víc než dost, žádná hnědá popelnice s nápisem BIO nepatří konkrét-
nímu občanovi, nikdo za svoz bioodpadu z těchto menších hnědých 
popelnic totiž neplatí. Do hnědých kontejnerů patří veškerý rostlin-

ný odpad z domácností (slupky, 
ohryzky, kávová sedlina, čajové 
sáčky, hnijící ovoce, papírové 
ubrousky, skořápky vajíček), ale 
také zahradní odpad (listí, tráva, 
plevel, štěpka). Nepatří zde od-
pad živočišného původu (kosti), 
ani dřevo (větve). Přikládám foto-
grafii obsahu hnědé popelnice na 
Místecké ulici, kde z toho všeho, 
co do kontejneru patří, najdeme 
pouze jeden ohryzek. Naopak 

v něm najdeme igelity, plechovky a pivní lahve. Takovýto přístup ke 
třídění hatí snahu ostatních občanů, protože obsah takovéto popelni-
ce nakonec stejně skončí ve směsném odpadu a jen zbytečně zatěžuje 
obsluhu popelářského vozu a kompostárny. 
Zlepšit třídění odpadů je v zájmu nás všech, proto od převzetí svozu 
odpadů technickými službami v říjnu tohoto roku plánujeme zvýšit 
frekvenci svozu tříděného plastu a papíru na 2x týdně. Věřím tomu, 
že díky lepšímu třídění (ne všichni se např. již naučili třídit plechovky 
a tetrapak do žlutých kontejnerů spolu s plasty) se nám podaří účin-
ně snížit množství směsného komunálního odpadu a zpomalíme tak 
nevyhnutelný nárůst poplatku za odpady v našem městě.

Ing. Dita Kalužová, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

Úvod starosty města Jana Malíka

Dětské zastupitelstvo na Prchalově

Skauti na Orinoku

Konečná ve Skotnici

Foto: Pavel Netušil
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Jsou problémy, které prostě nemají žádné 
dobré řešení. Část Moravskoslezského (a část Jiho-
moravského) kraje postihla epidemie jmelí, která 
nemá obdoby. Co vlastně o jmelí víme?
Jmelí je stálezelený keřík, který je poloparazi-
tický. Z hostitelské rostliny totiž odebírá pouze 
vodu a minerální látky, zatímco organické látky 
si vyrábí sám díky fotosyntéze. V našem regionu 
napadá především lípy, akáty a jabloně, ale také 
javory, topoly, hlohy a vrby. Jmelí bílé jedlové na-
padá jehličnany, zejména jedle (v našem regionu 
je vzácné). Dokud nedojde k  epidemii, napadá 
jmelí výhradně starší stromy rostoucí jednotlivě 
nebo na kraji hustějšího porostu. V Příboře však 
lze běžně jmelí pozorovat u mladých lip i uvnitř 
stromového porostu v našich parcích. Jmelí roz-
šiřuje několik druhů ptáků živících se plody jmelí 
(objevují se v prosinci) – jsou to především br-
koslav severní, drozd brávník a další drozdovití 
ptáci (kvíčala), ale také podstatně drobnější pěnice 
černohlavá. Semínka zanesená ptáky na kůru stro-
mů klíčí již v zimě nebo časně zjara, až do května 
pak roste rostlinka z vlastních zásob. Při prorůs-
tání kořínků (tzv. haustorií) do dřeva hostitele je 
většina zdravých stromů schopná pomocí zvýše-
né syntézy polyfenolů zabránit kořínkům jmelí 
v přístupu k živinám ve dřevě stromu – koncem 
jara tedy rostlinka jmelí odumírá. 
Stromy sužované suchem a nečistotami v ovzduší 
však tuto svou imunitu rychle ztrácejí. Zejména 
u lip a jabloní pak dochází k velmi vysoké míře 
zajmelení stromu. Keříky napojené na cévy stro-
mu pak mohou žít 30-40 let. Mnohé lípy už jsou 
tak zajmeleny, že nemají dost vody samy pro sebe. 
Nejprve schnou nejzajmelenější větve, nakonec 
celý strom - už dávno před tím se však stává ne-
bezpečným pro své okolí, protože napadené větve 
jsou křehčí, zato však mají větší plochu a pod ná-
porem větru či mokrého sněhu se snadno lámou. 
„Léčbu“ chemickými postřiky zkoušeli např. ve 
Vsetíně, ale pro technickou a  finanční nároč-
nost a pouze dočasnou účinnost toho zanechali. 
O něco nadějněji vypadá „léčba“ injektáží herbici-
dů do dřeva napadeného stromu v době, kdy ještě 
sám nemá listí; tato varianta je ovšem zatím pouze 
experimentální a my ji zatím nemůžeme využít. 
Napadené stromy jsou tedy často dendrology 
navrženy ke skácení. V Příboře to jsou zejména 
mnohé lípy a akáty (mimochodem téměř žádné 
lípy v Příboře nejsou káceny z popudu městské-
ho úřadu – většina kácených lip padá na popud 
silničářů nebo síťařů, např. plynařů). Město skáce-
lo např. několik lip u starého hřbitova, které byly 
nejprve léčeny ozdravnými řezy – ty však pouze 
o několik let oddálily situaci, kdy posudky den-
drologů vedly k jejich zániku. Bohužel právě lípy 
a akáty jsou významnými medonosnými dřevinami, které bu-
deme v naší flóře jen stěží nahrazovat. Není to pro naše včelaře 
dobrá zpráva, protože výsadba nových lip se ve světle aktuální 
epidemie zdá být pouze přiléváním oleje do ohně. Nicméně ne-
vzdáváme se.
Studie z roku 1990 ukázala, že např. mezi topoly jsou velké rozdíly 
v míře rezistence vůči jmelí mezi jednotlivými kultivary. Ostatně 
i v našem městě si snadno můžete všimnout, že zatímco na roz-
sochatých topolech bílých v lužních lesících kolem Lubiny jmelí 

parazituje, na štíhlých topolech černých (např. u Lubiny v blíz-
kosti vlakového nádraží) nemá jmelí šanci. Budeme tedy v určité 
míře sázet i nadále rozmanité druhy a kultivary lip s nadějí, že 
některým se podaří tlaku parazitů odolat.
Proti jmelí je však nutno bojovat frontálně. Soukromí vlastní-
ci ohrožených druhů dřevin by ve vlastním zájmu měli pečlivě 
sledovat, zda jejich lípa či jabloň není napadena jmelím. V rám-
ci svých možností by pak měli jmelí ze stromů odstraňovat, aby 
svými plody nepřispívalo k dalšímu šíření epidemie.

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Foto: Pavel Netušil
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Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Kola 
jsou označována speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které v sobě nesou jedinečný kód SelectaDNA. 
Podle tohoto kódu je možné dohledat vlastníka jízdního kola. Vlastní postup značení je velmi jednoduchý. Po očištění přísluš-
ných míst na jízdním kole nanese strážník na tato místa syntetickou DNA. Roztok na jízdním kole usychá asi 25 - 30 minut, 
poté je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Takto označené jízdní kolo je následně zaregistrováno do 
databáze Městské policie Příbor a Registru identifikačního značení. Značení jízdních kol budou provádět strážníci na služebně 
Městské policie Příbor. 

Kdo si může jízdní kolo zaevidovat: 
– občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
– neznečištěné jízdní kolo,
– občanský průkaz,
– doklad o  nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní 

smlouva apod.).

Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám:
– sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.

Značení bude realizováno na služebně Městské policie Příbor 
od 1. května 2019 ve vybraných termínech, a to podle pořad-
níku, do kterého se zájemci o označení jízdního kola mohou 
předem hlásit na telefonním čísle 556 455 404 nebo osobně na 
služebně městské policie. 

Upozorňujeme, že vzhledem k technologii nelze značit jízdní 
kola za deštivého počasí. Nelze taktéž označit mokré jízdní 
kolo a je třeba počítat s jízdou po označení, kdy mokrý terén 
způsobí znehodnocení označení. Ti, kteří budou mít stanoven 
pevný termín v pořadníku na označení jízdního kola, budou 
z důvodu deštivého počasí přeřazeni na jiný termín.

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
 
KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
DS 77j35ss 
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OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ 8:00 – 11:00    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK 8:00 – 11:00    
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ÚTERÝ ZAVŘENO    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK ZAVŘENO   
PÁTEK ZAVŘENO  
   
OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ÚTERÝ ZAVŘENO  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ČTVRTEK ZAVŘENO  
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ZŠ Příbor, Jičínská 
ve spolupráci s městem Příbor

Vás zve na tematický podvečer  
projektu Světová škola s názvem

Civilizace na baterky
ve čtvrtek 30. května 2019

od 16:00
v refektáři piaristického kláštera v Příboře.

Můžete se těšit na 
prezentace a výstavu žákovských prací,
pokusy a hrátky s elektřinou a ROBOTY,

panelovou besedu s odborníky 
a tematický koncert Školní kapely.

Občerstvení zajištěno!

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ 
A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ 

DOBU NA

www.tspribor.cz

POZVÁNKA
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V dubnu proběhl na naší škole projekt žáků 
7. ročníků s  názvem „Objevujeme svět“. Ten-
tokrát bylo cílem projektu seznámit žáky s  glo-
bálními problémy. Důraz byl kladen na rozvoj 
skupinové spolupráce, čtenářské gramotnosti a na 
porozumění složitým vztahům ve světě (obchod-
ním, ekonomickým, ekologickým a  kulturním). 
V hodině ČJ žáky do problematiky uvedla četba 
knihy „Největší přání“ od Ester Staré, která popi-
suje cestu plyšového modrého koníka z výrobny 
až k  majiteli. Touto knihou se žáci inspirovali 
a  vymýšleli příběh svého předmětu. Popisovali 
jeho výrobu, cestu, pocity a  dobrodružství na 
cestách. V dějepise žáci probírali objevné plavby napříč kontinenty 
a zamýšleli se nad jejich kladnými i zápornými důsledky. Na dějepis 
navazoval zeměpis a žáci hledali v mapách největší přístavy světa 
a ideální obchodní cesty pro lodní dopravu. Probírali také turismus 
a nejnavštěvovanější místa na zeměkouli. Zajímavá byla také hodina 
přírodopisu, ve které žáci zjišťovali, z čeho se skládá celková cena 
banánů v obchodě. Kolik procent dostane stát, distributoři, obchod-
níci a samotní dělníci na plantážích ve Střední Americe. Seznámili se 
s životem na plantážích, s těžkými pracovními podmínkami místních 
lidí a s pojmy Fair Trade a BIO. Netradiční byla i hudební výchova, 
ve které žáci zažili muzikoterapii. Zazněly hudební nástroje z celého 
světa, jako např. tibetské mísy, didgeridoo, africký a  šamanský 
buben, dešťová hůl, sansula a zvonkohra Shanti. Poznatky z celého 
projektového týdne žáci zpracovali v informatice do prezentace, se 

kterou pak na konci týdne seznámili ostatní. Celý 
projektový týden pak zakončila velice zajímavá 
beseda s cestovatelem Tomášem Orlíkem.
Letošní jaro je pro naše osmáky ve znamení volby 
jejich budoucnosti. Při návštěvě Informačního 
a poradenského střediska Úřadu práce v Novém 
Jičíně diskutovali o možných povoláních a jak se 
na ně připravit. Seznámili se s  postupem volby 
střední školy, jak si volit a podle čeho se rozhod-
nout. Navštívili akci „Řemeslo má zlaté dno“, kde 
své studijní a učební obory prezentovaly VOŠ, SOŠ 
a SOU Kopřivnice a STZŠ z Nového Jičína. Záro-
veň zde vystavovaly některé firmy z okolí, v nichž 

úspěšní absolventi těchto středních škol mohou získat uplatnění. 
Zatím poslední akcí byla návštěva STZŠ v Novém Jičíně. V rámci 
Projektového dne na SŠ si všichni osmáci postupně vyzkoušeli práci 
ve školních dílnách. Za pomocí učňů této školy opracovávali výrobek 
z kovu, vyráběli ze dřeva a  zkoušeli i práci instalatéra a  zedníka. 
A co osmáky čeká dál? Již na konci září je domluvena exkurze ve 
firmě BROSE a i další akce, které povedou k zodpovědnému výběru 
střední školy. 
Začátkem dubna proběhl na naší škole také zápis do prvních roč-
níků. Letos bylo přijato 30 dětí, pro které se v září otevřou dvě první 
třídy. Moc se na budoucí prvňáčky těšíme!

Zápis předškoláků v Local TV Příbor, 17. zprávy  
s premiérou 21. 4. 2019, www.televize-pribor.cz

Za pedagogy Mgr. Dana Lišková, Základní škola Jičínská, Příbor

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou projektů – Světová škola a projekt „GET UP and GOALS“.

Projekt „GET UP and GOALS!“ 
je evropský projekt globálního 
rozvojového vzdělávání, který bude 
během 3 let realizován ve 12 evrop-
ských zemích. V Česku jej ARPOK 
implementuje ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské 
komise a České rozvojové agentury.
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří získávají 
odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) 
a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do 
výuky. Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a stu-
dentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů 
o SDGs.

Světová škola je místem, kde:
•	 globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
•	 se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým 

děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
•	 žáci, učitelé i  širší veřejnost získávají informace o  globální 

problematice;
•	 žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují 

o jejich řešení;
•	 je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou 

organizací uspořádána akce;
•	 je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Snad se nám podaří v obou projektech uspět a rozšířit obzory nejen 
našich žáků, ale také naše. 

A jak se nám to zatím daří? Co se týká prvního projektu - „GET UP 
and GOALS!“ – třída 9. A prošla pěti tématy Klimatické změny. 
Ověřovali jsme spolu lekce, ve kterých jsme se seznamovali s pojmy 
emise, uhlíková stopa, klimatická změna, mezinárodní dohody… Četli 
jsme náročné texty, shromažďovali informace, diskutovali, souhlasili, 
polemizovali, vymýšleli strategie.

Co se týká Světové školy, tak to jsme si v letoš-
ním školním roce zvolili téma CO A Z ČEHO 
PIJEME? Provedli jsme dotazníkové šetření 
v celé škole a v  rámci Dne otevřených dveří, 
který se konal v  březnu, jsme prezentovali 
výsledky. Kromě toho jsme také připravili přehled nejčastěji používa-
ných minerálních vod a dalších oblíbených nápojů. U lahve minerálky 
jsme pečlivě vyskládali kostky cukru, ze kterých se některým návštěvní-
kům udělalo nedobře. U všeho byla místní televize… O co nám vlastně 
jde? No hlavně o to, abychom přestali kupovat jednorázové pet-lahve 
a abychom si vážili vody. Čili zdroje pití, který je v naší škole kdykoliv 
k dispozici a v dobré kvalitě. Proto bychom chtěli uspořádat BĚH PRO 
VODU. Tato akce by měla zajistit finanční obnos, za který bychom 
chtěli koupit zdravé lahve všem budoucím prvňáčkům. V první půlce 
června bychom pak chtěli pozvat širokou veřejnost města Příbora na 
naši místní akci, kde budeme náš projekt prezentovat podrobněji. 
Těšíme se na vaši účast.
O dalších akcích na naší škole se více dočtete na www.zs-lomapri-
bor.cz. 

Projekt Světová škola v Local TV Příbor, 18. zprávy  
s premiérou 28. 4. 2019, www.televize-pribor.cz

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
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Nedávno naše země oslavila stoleté výročí založení Československé republiky a další „osmičková” výročí. Ve škole i v televizi se 
připomínají různé historické události. Rozhodli jsme se přinést vám rozhovor s člověkem, který se může historie doslova dotýkat, a to 
v kronice našeho města. Paní Irena Nedomová je kronikářkou města Příbora. Většina z vás ji zná jako redaktorku městské televize, 
LTV Příbor. Vídáte ji často na nejrůznějších akcích, jak před kamerou s mikrofonem v ruce natáčí reportáže pro televizní vysílání. 
My jsme si s ní povídaly o její práci kronikářky města a taky trochu o historii Příbora.

Paní Nedomová, jak 
dlouho děláte kroni-
kářku města a  jak jste 
se k této práci dostala? 
Dostala jsem se k ní jako 
slepý k  houslím, řekla 
bych. Přátelila jsem se 
s naším úplně nejúžasněj-
ším panem kronikářem 
Lubomírem Loukotkou, 
který psal kroniku 37 let 
až do své smrti. Ve chvíli, 
kdy zemřel, měl rozepsán 
rok 2011 a  tehdejší pan 
starosta Milan Strakoš 
se mě zeptal, jestli bych 
nechtěla kroniku dělat. 
Já jsem namítla, že je to 
problém, že nejsem his-
torička a neznám dějiny města Příbora tak dobře, abych si na to 
troufla. On namítl, že kronikář nemusí znát dokonale historii 
města, že stačí, když je to jeho koníčkem. Musí hlavně věrohodně 
a správně zapsat současnost města. Ta mi nedělá problém, protože 
současně dělám redaktorku městské televize, a tím pádem se mi 
to vše krásně propojilo. No a druhá taková malá zkouška byla, že 
jsem musela panu starostovi napsat nějakou větu ručně perem na 
papír. A bylo to. Nakonec jsem tedy souhlasila a v srpnu v roce 
2011 mě Rada města Příbora jmenovala kronikářkou. Tehdy jsem 
slíbila, že budu psát kroniku ručně

Takže se píše kronika stále ručně?
Od počátku je skutečně v Příboře kronika psaná ručně. Není to 
úplně obvyklé v dnešní době elektronizace a digitalizace. Píše se na 
ruční papír dokumentním inkoustem, takže by měla přežít i pří-
padné poškození vodou, vlhkostí, což tištěná kronika nepřežije. 

Máte něco společného s předchozími kronikáři?
Ano a je to moc zajímavé. Když se podíváme na jména kronikářů 
od roku 1921, kdy se začala kronika opravdu psát. Náš první pan 
kronikář Jan Andrýs byl pan učitel, přesně cvičný učitel učitel-
ského ústavu - ústav to byl velmi vyhlášený. Když jsem se dívala 
na seznam všech kronikářů, bylo jich deset, všichni byli učitelé. 
I já jsem původním povoláním učitelka. Kdybych zůstala u svého 
povolání, tak vás dnes možná učím češtinu.

Co vlastně vaše práce obnáší? Pomáhá Vám někdo?
Je to každodenní práce. Každý den večer se zamyslím nad tím, 
jestli není něco, co se událo ve městě a co bych do kroniky měla 
zapsat. Do počítače si zapíšu třeba jednu dvě věty. Někdy události 
tak zvaně překlopím z našich televizních zpráv (LTV Příbor - 
pozn. redakce). Pokud mě něco opravdu zaujme, tak vlastně 
vložím do zpráv a zároveň zapíšu do kroniky - ovšem stručněji. 
Na konci roku ale potřebuji pomoc ředitelů škol, ředitelů podniků, 
společností, úředníků na radnici, aby mi i oni v několika větách 
napsali, co se u nich událo za předchozí rok. Toto všechno si 

předpřipravím v  počí-
tači, abych měla před-
lohu, podle které budu 
přepisovat.

Jste první žena, která 
kroniku píše?
Ano, ale jenom v  Pří-
boře. Kronikářek v České 
republice je velká řada. 
Sama jsem byla překva-
pená, kolik je žen kro-
nikářek. Jsou to ženy, 
které jsou třeba i výtvarně 
nadané a  malují. Já tedy 
nemaluji, nejsem výtvarně 
nadaná. Ale v  Příboře 
jsem první ženou po 
10 mužích kronikářích.

Jak je kronika stará nebo kdy se datuje její první záznam?
První záznam napsal pan učitel Jan Andrýs v roce 1921 a psal 
dění v Příboře od roku 1914. 

Kolik má kronika svazků nebo knih?
Tady před sebou máme 7. a 8. díl. Předchozích 6 dílů je ve Státním 
okresním archivu v Novém Jičíně. Jsou přibližně stejně tlusté jako 
tyto a mají asi 600 stran. Když se kronika dopíše, tak do 10 let od 
tohoto dne se musí uložit do Státního okresního archivu.

Jaký je pro Vás nejzajímavější záznam?
To se nedá říct. Ale asi z doby, kterou jsem nikdy nezažila. Třeba 
záznamy o první světové válce nebo z období první republiky. 
Opravdu je těžké říct, který je nejzajímavější. Kde otevřete kro-
niku, tak jen žasnete a říkáte si: „Takhle se žilo? Tak to bylo?” 
Děti třeba zajímá, kdy přiletěli čápi do Příbora v tom roce, kdy 
se narodily.

Píše se v kronice něco o vzniku Československé republiky? 
Píše, děvčata, protože by to nebyl správný kronikář, kdyby neza-
znamenal významné dějinné události. Já jsem např. hledala rok 
1918, protože jsme měli ono slavné sté výročí republiky, a pan 
Jan Andrýs píše…
Blížil se rok 1918. „...obyvatelstvo neklesalo na mysli. Zprávy 
z bojišť nesvědčily o příznivém postavení rakouských a němec-
kých armád. Vyčerpaná těla a utýrané hlavy vzpružovala naděje 
a plná důvěra v brzký a spravedlivý konec války. Nikdo se netajil 
se svou radostí. Tehdy se již lidé nebáli konfidentů, každý  s kli-
dem a veřejně projevoval své smýšlení. Pohnutí vzbuzoval pohled, 
kterak každého rána tísnilo se před prodejnou novin p. Jana Löffel-
manna v čís. 109 v Piaristické ulici  množství lidí čekajících na 
nové zprávy. Člověk nejprostší vedle inteligenta, mladík a stařec, 
žena a muž, všichni bez rozdílu s netajenou radostí a uspokoje-
ním hlasitě oznamovali si zprávy nepříznivé Rakousku, ale zato 
dvojnásob milé Čechům.
Tak stihl nás státní převrat 28. října 1918.

Irena Smolíková, Veronika Dordová 9. B, Základní škola Jičínská, Příbor

PUBLICISTIKA ŽÁKŮ PŘÍBORSKÝCH ŠKOL
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ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Letos se konal již sedmnáctý 
klokočovský ples, který probíhal 
jak jinak než ve skotnické restauraci 
U Žabáka. Mohl být osmnáctý, ale 
loni jsme museli vynechat z důvodu 
rozsáhlé rekonstrukce sálu. Jelikož 
jsme tak trochu patrioti, nechtěli 
jsme tradici měnit a konat jej jinde.
Po každém plese píši, že byl nejvyda-
řenější. No, nyní tomu je tak znovu. 
Perfektní organizace, souhra, žádné 
problémy, skvělá hudba, která je již 
naše tradiční. Tolik plesů je za námi, 
že už máme vše za ta léta zmáknuté 
a víme co a jak. To znamená dopo-
ledne sraz v  sále a  začíná chystání 
stolů, výzdoba, balení cen do sbírky, 
sepisování sponzorů, chystání baru, 
šatny atd. 
Naše práce ale začíná již mnohem 
dříve. Shánění sponzorských darů, 
nakupování cen z našeho sdružení, 
výroba jednohubek (tady bych chtěl 
zvláště poděkovat panu Tillovi st. 
a  p. Szydlowskému), koláčků (paní 
Bolkové), věnečků (Janě Pustějov-
ské), nákup pamlsků (Alča Filipová), 
alko i ne-alko nápojů, tisk plakátů, 
vstupenek, prodej místenek. No prostě není to tak jednoduché.
Ale teď už k samotnému plesu. Přesně v 18:15 h odvážel hosty 
nový dopravce na místo konání. V  klidu se všichni usadili na 
předem domluvená místa a čekalo se na zahájení. To bylo, kvůli 
některým nedochvilným jedincům, krapet posunuto. Tu chvíli 
si ale návštěvníci užili již na tanečním parketu. Jakmile jsme 
byli všichni, tak po úvodním proslovu a přivítání nastalo první 
překvapení večera. Vzhledem k  tomu, že předešlý den slavily 
ženy svůj svátek MDŽ, byla přednesena Originální báseň vlastní 
tvorby, jakási óda na krásu žen ve všech směrech. Nato ihned 
každá dívka či žena v sále dostala malou kytičku. No a začala ta 
správná zábava. Na našich plesech se ihned tančí, beze studu, 
bez okolků. Celým večerem doprovázela kapela MARASBANDA  
https://marasbanda.webnode.cz/, a tímto jí děkujeme. Hráli jako 

vždy perfektně, a uvidíme se i v příš-
tím roce 2020.
V půl deváté se podávaly večeře 
v sále. Snad všem chutnalo. Poté opět 
tanec a  čekalo se na vrcholové tak 
trochu divadelní a zároveň taneční 
vystoupení hájovských hasičů. To 
mělo nevídaný úspěch, tedy hlavně 
v  řadách dámského pokolení, když 
už tedy měly ten svátek, že ano. 
Po vytleskané opakovačce se kluci 
oblékli, tím nastiňuji, o  co vlastně 
šlo, a byli patřičně odměněni sudem 
zlatavého moku. To už se blížila doba 
prodeje losů. Zde musím hodně 
pochválit všechny hosty o kázeň, kde 
jsem prosil, aby se netlačili k  pro-
dejcům a spořádaně čekali na svých 
místech. Na každého se dostalo 
a snad i každý něco vyhrál, protože 
cen bylo opět mnoho. 
Po prodeji se nemohli hosté dočkat 
slibovaného tradičního losování 
z čísla vstupenky o hlavní ceny, kte-
rých bylo letos nejvíce, a  to deset. 
To proběhlo přesně podle plánu 
třicet minut po půl noci. Z  osudí 
začínal losovat šéf kapely, který 

zároveň vybral jednu z oněch cen. Výherce opět vzal do rukou 
jakoukoli cenu a vylosoval dalšího výherce. Tak to pokračovalo, 
než se rozdaly všechny ceny. Tímto všem výhercům gratulujeme. 
Samozřejmě i těm co vyhráli cenu ze sbírky. Tady se ovšem naše 
řízená část večera dostala ke konci a už se jen tančilo, pilo a hlavně 
bavilo až do čtvrté hodiny ranní.
Tím ale pro organizátory plesu povinnosti nekončí. V  jednu 
hodinu odpoledne jsme měli nástup, začal úklid sálu a mini-hod-
nocení celé akce, která dopadla podle nás na výbornou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, pomoc-
níkům, také Gabči a Igimu v šatně, muzikantům, hospodskému 
Mirkovi a v neposlední řadě všem sponzorům jak z řad podni-
katelů, tak občanů a  návštěvníků plesu. Již dnes se těšíme na 
18. ročník, který snad bude jistě jak jinak, jeden z těch nejlepších. 

Karel Till ml., za o. s. Klokočov 

Zpráva o něm přišla do Příbora časně ráno 29. října. Jásot a radost 
byla všeobecná, všude však zachována důstojnost, každý si byl 
vědom vážnosti okamžiku. Ustaven národní výbor...”

Takže se určitě v kronice píše i o jiných osmičkových datech.
Samozřejmě, třeba o roku 1938, kdy se Příbor stal součástí Sudet. 
To byl pro obyvatele velký šok, protože přímo v Příboře žilo málo 
Němců. Tehdejší pan kronikář např. píše, že starosta nechtěl vyslat 
zástupce města do Nového Jičína, aby vítali Němce. Pan starosta 
tehdy zároveň s okupací skončil se starostováním. Nebo třeba rok 
1968, kdy vjely na náměstí sovětské tanky. O všech těchto datech 
se v kronice dočtete.

Pamatujete si co jste napsala ve svém prvním zápisku?
Ano, úplně přesně - psala jsem, že nás opustil náš dlouholetý 
kronikář pan Loukotka. Často na něj myslím. Někteří lidé jsou 
nahraditelní, jiní ale ne - pan Loukotka je nenahraditelný.

Dala Vám tato práce nějakou novou zkušenost nebo Vás nějak 
obohatila?
Děvčata, jak sama víte, je jedno, jestli děláte časopis, nebo něco 
jiného, každá práce vás nějakým způsobem obohacuje. A myslím, 
že práce, kterou dělám, by mohla do budoucna lidem přinést 
užitek. Navíc - jsem si jistá, že bez poznání minulosti, a k té jsem 
se dostala díky kronikám, nelze pochopit současnost - to není 
fráze, je to pravda pravdoucí. I proto rádi vysíláme v LTV pořady 
v archivu, jakási ohlédnutí. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, aby Vás práce i nadále 
bavila a obohacovala.

Rozhovor byl již publikován v časopise Připínáček (listopad 2018)
https://drive.google.com/

file/d/1iKFsGRdxgmZjPG9futxHsKnpFO10StnR/

https://drive.google.com/file/d/1iKFsGRdxgmZjPG9futxHsKnpFO10StnR/view
https://drive.google.com/file/d/1iKFsGRdxgmZjPG9futxHsKnpFO10StnR/view
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Máme za sebou 9. maškarní, dětský ples, který se konal opět v Kulturním domě Příbor. 

Naštěstí máme v Příboře možnost využít 
KD k této akci, protože dětí bylo jak jinak, 
mnoho. Znovu musím konstatovat, že jsme 
opět zlomili rekord v zájmu a počtu zúčast-
něných dětí. Celkem 104 přihlášených dětí 
plus jejich rodiče, prarodiče či jejich známí. 
Poptávka hluboce přesáhla nabídku a  my 
jsme byli bohužel nuceni některé odmít-
nout. Ale to hlavně z důvodu, že jsme měli 
nabalený přesný počet cen, který jsme stejně 
nakonec  navyšovali přesto, že  bylo  dávno 
po uzávěrce. Ale opravdu den předem, či 
v den akce, když se maminky dostavily s dětmi, že by se rády přidaly, 
s omluvou jsme museli odmítat. Poctivě přihlášené děti by mohly 
přijít o cenu a to by nebylo dobré. Proto opět vyzývám rodiče, aby si 
příští rok, kdy se bude konat jubilejní ročník, opravdu pohlídali termín 
a zavčas se přihlásili. Informace jsou s dostatečným předstihem jak 
v příborském Měsíčníku, tak na našich webových stránkách, nebo na 
plakátovacích plochách. Pokud se již ví, sledujte také případné změny 
na stránkách Klokočova oddíl „celoroční plán akcí“ pro daný rok. 
Tady bych chtěl říci, že se budeme příště snažit vyhovět všem, hlavně 
dětem, a v případě opět většího zájmu, se pokusíme kapacitu o něco 
navýšit. 
No a nyní k  samotnému průběhu dne. Od brzkých ranních hodin 
probíhaly přípravy. Tradičně chystat bufet, označovat nabalené ceny 
ve sbírce, foukání balónků, chystání hudby, strojení se do kostýmů 
a další. Potom hodina pausa na oběd a šlo se na věc. Kolem jedné 
hodiny odpoledne začaly přicházet první děti v maskách. Sednout 
a vybrat si místo mohl každý, kde chtěl. Nakonec, jak jsem již zmínil, 
byl plně obsazený jak velký, tak malý sál. Ještě půl hodinky po druhé 
hodině jsme čekali na některé opozdilce a mohlo se opravdu začít. Po 
uvítací řeči a krátkém představení, jak bude odpolední šou vypadat, 
dal klaun HOPík slovo své pravé ruce Kytiččce a ta začala se všemi 
dětmi „řádit“ na parketu, kde si všichni báječně a společně zatancovali. 
Tu a tam nějaká ta přestávka na oddych a občerstvení, které hosté 
nalezli v našem buf íčku. Byly nabízeny párky v rohlíku, spousta nealko 
nápojů ale také čepované pivko pro tatínky. Tančení se  střídalo se 
soutěžemi, těch jsme také měli dost. Přenášení vršků s kolíčky, opičí 

dráhu, střelbu s hokejkou do branky, tančení 
s rodiči a balónkem na noze a jiné. 
Samozřejmě nesmělo chybět vyhlášení tří 
nej masek. Třetí místo získala Víla (či Motý-
lek), druhé místo malinkatý Vodník, a vítěz-
stvím se mohla pochlubit trojice brášků 
jako „tříděný odpad“. Více naleznete ve 
fotogalerii o. s. Klokočova, také zde: https://
www.pribor.cz/cz/foto-z-akci/9-detsky-
-maskarni-bal-2332019/?fbclid=IwAR2n-
NaSWbhBCIIjl3EF1oNU7IgT1JieVUW-
VoZFutLzQFb4SXH5CnN4Zb7vA  a v pro-

gramu LTV Příbor https://www.youtube.com/watch?v=qckka4gn-84
Ještě před tímto vyhlášením se rozdaly ceny ze sbírky všem zúčast-
něným dětem. Tady vyhrával každý los, což děti zcela jistě ocenily. 
Musím podotknout, že všechny ceny do sbírky zakupuje vždy naše 
sdružení. No a nakonec, vrcholem a závěrem odpoledne bylo naše 
tradiční vypouštění balónku z balkónu, které  si děti mohly odnést 
do svých domovů. 
Po zakončení všichni organizátoři měli napilno a začalo se uklízet 
a uklízet. Tímto děkujeme obsluze bufetu, kuchyně, šatny. Nemalou 
zásluhu mají také ti, co nebyli vidět. Foukači balónků, řidiči atd. Hlavně 
bych chtěl poděkovat našim novým pomocnicím s dětmi - Valči, Any 
a Barči - poprvé si vyzkoušely, co to je ukočírovat takovou spoustu 
dětí. Snad jim elán vydrží a rády pomůžou i příště.
Na závěr bych chtěl všechny pozvat na další naši chystanou akci, která 
se uskuteční na hřišti v Klokočově. 1. 6. 2019 máme tradiční kácení 
máje spojené s oslavou Dne dětí, kde všechny srdečně zveme. To je 
naše druhá letní nej akce s hudbou, guláškem, skákacím hradem, hrami 
pro děti atd. Podrobnosti naleznete zde na WWW.KLOKOCOV.COM, 
facebooku a plakátech. Tomu bude předcházet stavění máje, které 
bude 27. 4. 2019 na hřišti v Klokočově. To bývá ovšem v komornějším 
duchu. Na to také určitě zveme všechny, kteří by se chtěli podívat, 
jak se staví hezky postaru bez těžké techniky, ručně. Zde ovšem bez 
muziky a další zábavy. 
Takže se na Vás všechny budeme těšit...

V Local TV Příbor, 16. zprávy s premiérou 14. 4. 2019,  
www.televize-pribor.cz

Milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás na tomto místě jménem 

výboru Městské organizace KDU-ČSL pozdravil 
a podělil se s Vámi o informaci z naší činnosti.

V lednu jsme se mohli společně potkat na tradičním lidovém plese. 
Výborná atmosféra a plné prostory Kulturního domu byly jasným 
důkazem, že se akce více jak vydařila. 
Na konci ledna proběhla v naší městské organizaci Výroční členská 
schůze, která mimo své dané náležitosti volila vedení místní organi-
zace a taktéž zástupce do vyšších stranických orgánů. 
Předsedou na další dvouleté období byl zvolen Stanislav Štefek, DiS., 
místopředsedy pak Ing. Jan Monsport a Ing. Dana Forišková, Ph.D. 
Taktéž byl zvolen 15členný výbor, který má na svých bedrech celkové 
fungování strany v Příboře. 
Velkou radostí pro nás bylo, že jsme v neděli 3. 3. mohli v Příboře 
přivítat poslance Evropského parlamentu Doc. Pavla Svobodu, který 
měl pro Příborské připravenu přednášku s následnou diskuzí na téma 
(Ne)Důvěra v EU? Aktivní debata, která probíhala, nám dala jasný 
signál, že má smysl podobné akce dělat. 
Poslední neděli v březnu jsme pak zorganizovali autobusový zájezd 
na oslavy 100 let vzniku KDU-ČSL, které proběhly na brněnském 
výstavišti. Jedním z hlavních bodů programu byly vynikající koncerty 
kapel Svítání a Hradišťan. 

Co se týká naší politické práce v zastupitelstvu města a radě města, 
jsme u větších projektů nesmírně rádi, že se konečně podařilo najít 
prostředky a vybrat firmu pro realizaci I. etapy obnovy fasády objektu 
ZŠ Jičínské. Taktéž jsme rádi, že se letos podaří opravit páteřní komu-
nikaci v městském parku a konečně se podaří revitalizovat fasádu 
M-klubu tak, aby prostředí městského parku a okolí KD mohlo být 
slušnou vizitkou našeho města. Takovou drobnou radostí, které 
jsme si mohli my všichni občané povšimnout, je oprava osvětlení 
dominanty našeho města – farního kostela. Zde patří velké díky 
aktivnímu přístupu Technických služeb.
Všichni zástupci KDU-ČSL jsou připraveni Vám naslouchat a být zde 
pro Vás. To neznamená, že se vždy vše podaří ke spokojenosti všech, 
ale mohu Vás ujistit, že se nic u nás nehodí do koše jako marginálie!
Bohužel nás v minulém období postihla i jedna velmi smutná událost; 
odešel z tohoto světa náš kandidát do zastupitelstva města Mjr. v. v. 
pan Ladislav Jerguš. Jeho aktivita nám všem, ale i celému městu bude 
chybět. Na druhou stranu je pro nás velkou výzvou navázat na jeho 
odkaz a inspirovat se. Velké díky za vše! 
Milí přátelé, děkujeme Vám za podporu, podněty a  komunikaci. 
Mohu Vás ujistit, že lidovci jsou s  Vámi, naslouchají a  nebojí se 
pracovat…

Žijeme Příborem! Pěkné dny.

Karel Till ml., za o. s. Klokočov 

Stanislav Štefek, DiS., radní města Příbora

https://www.pribor.cz/cz/foto-z-akci/9-detsky-maskarni-bal-2332019/?fbclid=IwAR2nNaSWbhBCIIjl3EF1oNU7IgT1JieVUWVoZFutLzQFb4SXH5CnN4Zb7vA
https://www.pribor.cz/cz/foto-z-akci/9-detsky-maskarni-bal-2332019/?fbclid=IwAR2nNaSWbhBCIIjl3EF1oNU7IgT1JieVUWVoZFutLzQFb4SXH5CnN4Zb7vA
https://www.pribor.cz/cz/foto-z-akci/9-detsky-maskarni-bal-2332019/?fbclid=IwAR2nNaSWbhBCIIjl3EF1oNU7IgT1JieVUWVoZFutLzQFb4SXH5CnN4Zb7vA
https://www.pribor.cz/cz/foto-z-akci/9-detsky-maskarni-bal-2332019/?fbclid=IwAR2nNaSWbhBCIIjl3EF1oNU7IgT1JieVUWVoZFutLzQFb4SXH5CnN4Zb7vA
https://www.pribor.cz/cz/foto-z-akci/9-detsky-maskarni-bal-2332019/?fbclid=IwAR2nNaSWbhBCIIjl3EF1oNU7IgT1JieVUWVoZFutLzQFb4SXH5CnN4Zb7vA
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Skvělého úspěchu dosáhl v  této basketba-
lové sezoně tým BK Příbor U15. Postoupili do 
extraligy, kde si osmou příčkou zajistili účast 
na závěrečném turnaji, na němž se v  Brně od 

1. do 4. května rozhodne o novém českém šampionovi v  téhle 
věkové kategorii.

„Je to velký úspěch a klukům za předvedené výkony patří poděko-
vání,“ uvedl trenér týmu BK Příbor U15 
Miroslav Slovák, který kromě příjem-
ných starostí v souvislosti z postupem 
na mistrovství republiky řešil i  méně 
příjemné výzvy v  podobě složitého 
skládání sestavy v  posledních čtyřech 
extraligových kolech.

Úspěšní příborští basketbalisté totiž 
kromě povinností v  mateřském klubu 
vypomáhali i ostravským týmům Snakes 
a Nová huť na mezinárodních turnajích 
Evropské basketbalové mládežnické ligy 
(EYBL), pivot David Dostál zase odces-
toval v dubnu s reprezentačním výběrem 
do patnácti let na turnaj do Moskvy. 

„Proto do domácích utkání proti Sršňům z  Písku, pražským 
Tygrům a v menším měřítku i v Pardubicích a Holicích nastoupila 
velmi omlazená příborská sestava. Poprvé si extraligu mezi patnác-
tiletými vyzkoušel starší minižák Vojta Pustějovský, do sestavy se 
dostal také stejně mladý Viktor Ivánek. Po třech měsících si atmosféru 
utkání připomenul i s koleny laborující Ondra Linart a pomoci nám 
přijel z Frýdku-Místku Kuba Dombek,“ popsal trenér Miroslav Slovák.

A závěrečné zápasy „mladá“ sestava 
zvládla tak napůl. Domácí zápasy s Pískem 
(62:79) a  s Tygry Praha (57:88) prohrála, 
naopak výlety do Pardubic a Holic o víkendu 
13. a  14. dubna skončily úspěšně. „Na 
palubovkách soupeřů z  východních Čech 
jsme odehráli dvě velmi těsná vítězství, ve 
kterých jsme už ale měli postup na mistrov-
ství České republiky zajištěný. V  konečné 
tabulce extraligy U15 jsme vybojovali 
8. místo, které zaručovalo přímý postup 
do Brna,“ řekl trenér Miroslav Slovák. 
Mistrovství České republiky se uskuteční 
od 1. do 4. května v hale vítězů Extraligy - 
brněnských Tygrů. 

Jak praví staré rčení, pro nalezení řešení 
je potřeba problém zkoumat z  více stran. 
A  když je řečeno „A", má býti řečeno také 
pověstné „B". Nejinak je tomu v  případě 
řešení problematiky lokality Z 69, respektive 
její úvodní části - discgolfu. 

V reakci na článek pana místostarosty 
Mgr. Pavla Netušila z minulého čísla Měsíč-
níku je bráno s  povděkem, že zde existuje 
snaha o  hledání vhodného řešení. Nutnost 
řešení neuspokojivého stavu a „porušování zákona o ZPF“ (zeměděl-
ský půdní fond) je ovšem zřejmá jak zmiňované myslivecké veřejnosti, 
tak i místním obyvatelům. Ano, je zde potřeba hledat řešení - ale 
řešení vhodné, ne směřované pouze jednoúčelově. 

Nechávám pouze na čtenáři, aby si z následujících řádků udělal 
úsudek sám. Nechejme nyní mluvit čísla. Za případné vynětí ze 
ZPF by město Příbor muselo zaplatit cca 9,3 milionu Kč. Plánované 
náklady na discgolf jsou dle rozpočtu stávající studie Z 69 1,8 mili-
onu Kč, což je 1/5 z teoretického poplatku za vynětí. Ale tímto studie 
nekončí. Celkový odhad nákladů za plánované činnosti ve zmiňované 
lokalitě je cca 61.000.000 Kč. Ano, vidíte správně - je to zhruba 6,5x 
více, nežli by bylo zaplaceno na již zmiňovaných poplatcích. Tato 
částka je i pro městský rozpočet velké sousto. Nebylo by lepší výše 
zmiňované prostředky použít skutečně pro sport, rozvoj mládeže 
a rodin s dětmi? Nabízí se otázka neuspokojivého stavu například 
tělocvičny a  prostoru na ZŠ Jičínské, dlouhodobě nevyhovující 
hřiště u ZŠ Npor. Loma, areál fotbalového hřiště nebo sokolovna 
a  přilehlé prostranství. Nebylo by snad lepší finanční prostředky 

„utratit" v tomto duchu? I s ohledem na to, že 
nejbližší hřiště discgolfu se nachází například 
v Kopřivnici? Ale opusťme nyní rovinu čísel 
a zaměřme se na ekologii.

Dávám tímto panu místostarostovi 
stoprocentně za pravdu, že porosty dřevin, 
nacházející se mezi střelnicí a drůbežárnou 
v Klokočově, skutečně vyžadují neodkladnou 
údržbu. Je jasné, že dřeviny rostoucí v řadě 
s odstupem 1 m, nemohou mít odpovídající 

stanovištní podmínky pro kořenový systém a je nutné tyto jedince 
protřídit. Myslivecká a ani jiná veřejnost naproti tomu neočekává, jak 
bylo mylně pochopeno, že tato lokalita nesezná změn, ale je nutné 
pochopit, čím je tak výjimečná a tyto změny tomu přizpůsobit. Tato 
plocha, ač vytvořena uměle, skýtá útočiště a potravu vysokému množ-
ství druhů živočichů a zvěře, ať už se jedná o hmyz, bezobratlé, ptáky 
nebo savce. Za vytvoření podobného ekosystému dnes jiná města 
vynakládají obrovské finanční prostředky. Po nutné a přírodě blízké 
úpravě se tato lokalita nabízí k případné enviromentální výchově, 
čímž by byl zajištěn záměr nutný k převedení této plochy na veřejnou 
zeleň, a to bez vysokých poplatků za vynětí.

V neposlední řadě se lokalita Z 69 nachází na migračním koridoru 
zvěře ve směru východ - západ. Po realizaci opatření vyplývajících 
ze studie by tento přirozený migrační koridor zanikl.

V tuto chvíli patří vedení města Příbora poděkování za snahu 
o dialog při řešení této problematiky.

S pozdravem Valentin Putala st., zastupitel MO ČSSD

SPORTOVNÍ ŽIVOT

OBČANSKÉ NÁZORY

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Tým BK Příbor U15 postoupil na mistrovství České 
republiky do Brna. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Fotografie pořízena v prostoru mezi střelnicí 
a drůbežárnou. Foto: Valentin Putala
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To nejlepší, co máme je název prvního dílu plánované trilo-
gie, v níž se Griet Op de Beecková pouští do citlivých osobních 
témat. Citlivý román o krizi středního věku, stínech minulosti, 
hledání sebe sama a  nalézání druhých. Lucas je na konci sil. 
V kariéře soudce se mu nepodařilo naplnit mladické ideály, ubíjí 
ho dlouholeté manželství a straší ho vlastní minulost. Jednoho 
dne se uprostřed soudního líčení sebere a  uteče - ze soudní 
budovy, z dosavadního života. Aniž ví, co přesně hledá, zastaví 
se na mostě sebevrahů… Díky této události dostává jeho život 
nový směr. 
Fantasy příběh plný magie Střípky času napsala mladá autorka 
Petra Slováková, v současnosti žijící v Příboře. Nápaditý young 
adult román, v němž jsou čarodějové i cestování časem nedílnou 
součástí temné Ostravy, se čte jedním dechem. Hlavní hrdinka 
Jana by mohla být obyčejná středoškolačka. Kdyby ovšem neměla 
schopnost cestovat časem. V tíživé rodinné situaci se Jana musí 
postarat sama o sebe, a tak si přivydělává prodejem starožitností 
přenesených z minulosti. Upoutá však na sebe pozornost bytostí 
střežících časovou kontinuitu…
Švédský spisovatel Mons Kallentoft nás v kriminálním románu 
Vůně ďábla zve k desátému případu inspektorky Malin Forsové. 
Malin prochází osobní krizí a utápí se v alkoholu, navíc ji trápí 
jeden nevyřešený případ. Její šéf jí nabídne poslední šanci a pošle 

ji na několik měsíců do Thajska, kde má pracovat jako kontaktní 
policistka na švédské ambasádě v Bangkoku. Zachránit ji může 
jen práce. Když je ve městě nalezeno tělo švédské ženy, v Malin 
se probouzí lovecký instinkt.
Karin Krajčo Babinská v románu Za sny vypráví příběh Maxe 
a Marly. Muže, kterého vlastní způsob života dohnal až na samé 
dno, a ženy sice překypující energií a radostí ze života, ale ukrý-
vající osudové tajemství. Jejich náhodné setkání jim zcela změní 
životy. Kniha emotivně vypráví o lásce a znovuzrození. O naději, 
že jsme schopni dojít ke štěstí, jakkoli složité se to může zdát.
Probudím se na Šibuji je čtivý román mladé debutující japano-
ložky Anny Cimy. Je o hledání cesty k odlišné kultuře, o nejedno-
značnosti reálného světa a o ošemetnosti splněného snu. Když se 
sedmnáctiletá Jana dostane do vysněného Tokia, nejraději by zde 
zůstala navždy. Záhy se přesvědčí o tom, jak nedozírné následky 
může takové přání mít. Ocitne se totiž uzavřená v magickém 
kruhu rušné čtvrti Šibuja.
Historický detektivní román Ohnivé znamení z prostředí Bra-
tislavy sedmnáctého století je třetím příběhem z  cyklu „Stein 
a Barbarič“ spisovatele Juraje Červenáka. Nález lidských ostatků 
přivede notáře Barbariče na stopu bezohledných lupičů a překup-
níků s otroky. Poslední, co Prešpurk v předvečer voleb a velkého 
výročního jarmarku potřebuje, je rozsáhlé vražedné spiknutí…

Na přednášce paní PhDr. Jany 
Koudelové z Národního památkového 
ústavu v Ostravě 13. dubna (přednáška 
v  klášteře byla součástí Meziná-
rodního dne památek a  sídel) padla 
zmínka o Zámečnické uličce. Ulička 
v Příboře už neexistuje a posluchače 
zajímalo, kdy se zbourala.
Nejdříve si připomeňme, že tato 
ulička začínala číslem 109 a  končila 
číslem 117, rodným domem Sigmunda 
Freuda. Na něj navazoval dům č. 118 
(a navazuje doposud), tzv. sklípek. 
Byla to ulička přesně v místech, kde 
ještě nedávno stála tržnice s dřevěnými domky. Fotografie napoví. 

Začneme číslem 109 a  vzpomínkou bývalého pana kronikáře 
Lubomíra Loukotky: „Pan Löffelmann prodával hračky a  školní 
potřeby, moc rád jsem tam chodil na barvy. To byly kotoučky velké 
asi jako pětikoruna a na spodní straně bylo na přilepeném papírku 
vytištěno, jaká je to barva: siena pálená, berlínská modř, okr světlý 
apod. Vrcholem blaženosti bylo, když jsem si tam jednou koupil 
zlatou a stříbrnou barvu, i když jsem je na nic nepotřeboval.“ Pan 
obchodník prodával i panenky, jejich „náhradní“ díly, věci patřící do 

papírnictví a další a další zboží lákající 
děti, ale i dospělé.
Podle údajů z  roku 1973 patřil Voj-
těchu Löffelmannovi i  sousedící 
dům č. 110 (v letech 1930-1940 byla 
majitelkou Karolina Löffelmannová). 
Na počátku 20. století zde bydlel 
obuvník Josef Lubina.
V tomtéž roce se píše v kronice města, 
že č.  111 patřilo Věře Adámkové 
a byl to bývalý dům Marie Juraňové, 
sestry akad. sochaře Františka Juraně. 
V č. 112 bydlela (r. 1973) paní Marie 
Lacinová, ale původně patřil rodině 

zámečníků Zajícových, od nich koupili dům Venclovi a teprve později 
zde Oldřich Matula opravoval kola a moto.
Č. 113 - za první republiky zde bylo Venclovo (František) sedlářství 
a čalounictví. K tomuto domu se pojí jedna zajímavost - v r. 1756 
přišel do Příbora ze Skalice nad Sázavou Václav Pokorný a založil 
v domě č. 113 lékárnu. Dům stál mezi ulicemi Zámečnickou a Etzlo-
vou (za 1. republiky se tak jmenovala pozdější Freudova ulice a ulice 
ČSA). 22. 1. 1762 ale Václav Pokorný koupil domek č. 5 na Horním 
předměstí (dnes Jičínská ulice č. 54, TIC) a přestěhoval se do něj. 
Samozřejmě i s lékárnou – ta byla v domě do roku 2018.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

HISTORICKÉ HORIZONTY

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Irena Nedomová, kronikářka Příbora
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1968, Archiv města Příbora, L. Loukotka

rok 1910, foto Státní okresní archiv  
Nový Jičín

70. léta 20. století, Archiv V. Krumploviče 1977, Archiv města Příbora, R. Jarnot

1969, Archiv města Příbora, R. Jarnot

Zpět k Fr. Venclovi vyráběl a prodával brašny 
i například koňské chomouty, ale také - dnes 
bychom řekli – byl mistrem odborného výcviku. 
Dvakrát týdně vždy odpoledne docházel do 
tak zvané Pokračovací školy (sídlila v budově 
dnešní ZŠ Jičínské) a  vyučoval tam svému 
řemeslu budoucí sedláře. Je také známo, že 
v letech 1919 – 1924 v domě prodával zeleninu 
Adolf Vrabel. 
„Zajímavé bylo,“ říkával kronikář Příbora Lubo-
mír Loukotka, „že když jste vešli do domu z uličky 
Zámečnické, byli jste v  prvním poschodí. Sešli 
jste po schodech dolů do přízemí a vyšli druhou 
stranou na Etzlovu ulici!“ (dnes ČSA).
V domě č. 114 bydleli samí řemeslníci a živnost-
níci. Byl ale zajímavý i tím, že v r. 1903 přišel do 
Příbora Jan Richter a zřídil si v něm tiskárnu. 
Jan Richter pocházel z  Místku. Před svým 
příchodem do Příbora pracoval ve Valašském 
Meziříčí. Tiskárnu měl podnikavý živnostník 
v domě celé 4 roky. Pak si našel lepší prostory 
na Místecké ulici v domě č. 472 a přestěhoval se tam. Je to dům mezi 
tzv. Palácem a železářstvím. Fasádu zdobí Fr. Palacký. Jan Richter ale 
ani v tomto domě nezůstal dlouho. Když se mu naskytla možnost 
koupit uzounký, ale dlouhý pozemek vpravo na konci Masarykovy 
ulice, neváhal. Kronikář města Příbora Lubomír Loukotka k tomu 
řekl: „Jan Richter si tak splnil svůj dlouholetý sen – sen mít kousíček 
lesa. Psal to ve svém deníku. Kdysi jsem ho měl k dispozici.“ Byl to 
opravdu jen malinkatý lesík, ale tiskař byl spokojený. Na uzoun-
kém pozemku si postavil tiskárnu. Dnes tady stojí Domov Příbor 
(seniorů).

Současníci budou vědět z  povídání, že tady 
bylo stolařství Grossmannových a  natěračství 
pana Talpy. To přešlo na zeťe Jana Veličku. Měl 
živnost: Malířství písma a natěračství.
V č. 115 - si možná někteří ještě vzpomenou, 
bývávalo těsně po válce a možná i za 1. republiky 
tzv. vetešnictví paní Evy Vaverkové.
Č. 116 bylo v  19. století domem, kde bydlel 
obuvník Václav Sládek. 
Všechny tyto domy byly na počátku 70. let 20. sto-
letí vykoupeny. Nebyl vykoupen dům Tomáše 
Balcárka čp. 117, rodný dům dr. S. Freuda (1856-
1939), psychoanalytika. „Zůstane zachován jako 
památka na slavného rodáka,“ citace z kroniky 
města.
U všech vykoupených domů se totiž počítalo 
s  demolicí. K  té v  roce 1973 sice nedošlo, ale 
„hlásili se zájemci o odkoupení stavebního mate-
riálu.“ (citace z kroniky) 
Pak to nastalo: v roce 1975 - 8. prosince byl 
zbourán dům pana Löffelmanna č.  109 na 

křižovatce za radnicí (roh Jičínské a Čsl. armády), 15. prosince - č. 110, 
16. prosince - č. 111 v ul. Zámečnické.
Pravděpodobně se bouralo dál, v kronice za rok 1977 se dočteme, 
že „v týdnu od 29. 8. do 3. 9. byly odklizeny bouračky z domů č. 114 
– 116 v Zámečnické ulici. Z celé uličky zbyl jen jeden dům – č. 117 
rodný dům dr. Sigmunda Freuda, dříve dům Jana Zajíce, zámečníka.“
Někteří pamětníci říkají, že se mělo pokračovat s bouráním pravé 
části ulice K. Čapky a mělo dojít k rozšíření cesty. 

Zdroj: Kronika města Příbora, Muzeum Novojičínska, p. o.  
- archiv Mgr. Lubomíra Loukotky, vzpomínky občanů 
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Od 19. století se v českých zemích roz-
víjela občanská společnost, v níž občané 
využívali možnost svobodně uskutečňovat 
své zájmy individuálními aktivitami, ale 
také sdružováním do nejrůznějších spolků. 
Tato stránka občanské společnosti je 
nezastupitelná, neboť ne všechny činnosti 
mohou být v plné šíři pokryty institucemi. 
Wankel, Maška, Kříž, Knies, Absolon 
a řada dalších jsou jména nejen nerozlučně 
spjata s počátky archeologického bádání, 
ale také stále citované autority v  oboru. 
O dějinách české archeologie, jejich před-
stavitelích a různých spolcích a společnos-
tech toho bylo napsáno mnoho. Fungování 
demokratického státu je nemyslitelné bez 
občanské společnosti a zájmových skupin, 
bez spojování občanů různých zájmů, ale i individuálních aktivit. 
Jen tak se utváří společnost svobodných lidí, kteří svou činností 
naplňují hodnoty, jako jsou svoboda, spravedlnost a  rovnost. 
Ústavně zaručená svoboda vědeckého bádání má univerzální plat-
nost, neomezuje se jen na oblast vysokých škol, muzeí a dalších 
institucí a podmiňuje jakýkoli rozvoj vědecké činnosti. 

Po roce 1948 byla koncepce občanské společnosti u nás nežá-
doucí. Přes nepříznivé podmínky, nepřející individuálním 
aktivitám a dobrovolnému sdružování, které není organizováno 
státními institucemi, se iniciativou Jiřího Fryče podařilo v Příboře 
v roce 1970 založit archeologický kroužek začleněný v následu-
jícím roce do Domu kultury ROH. O vzniku archeologického 
kroužku, jeho prvním předsedovi Jiřím Fryčovi a zakládajících 
členech, jejich aktivitách atd. jsou informace v odborné literatuře, 
jako je kupříkladu Biografický slovník českých, moravských a slez-
ských archeologů od doc. Karla Sklenáře z roku 2005 nebo různé 
publikace vydávané Českou archeologickou společností. Ostatně 
čtenáři Měsíčníku města Příbora jsou stávajícím předsedou 
archeologického klubu Janem Divišem pravidelně informováni 
nejen o činnosti klubu, ale i o nových objevech archeologických 
lokalit a  jejich publikování v  odborném 
a periodickém tisku.  

V jedné vlastivědné publikaci vydané 
v roce 1931 se uvádí, že kromě Petřkovic 
nebyly nikde jinde na Ostravsku dosud 
objeveny žádné památky po lidech starší 
doby kamenné. Také Maškovy objevy 
ve Štramberku z  roku 1880, týkající se 
neandertálců, byly dlouho považovány 
za ojedinělé. Teprve výzkumy archeo-
logů z  Příbora přinesly nové poznatky, 
že neandertálci po sobě zanechali stopy 
nejen ve štramberských jeskyních, ale 
i na Bílovecku, v krajině, kde se k levému 
břehu Odry od západu k východu svažují 
nejvýchodnější úpatí Nízkého Jeseníku. 
Soustavné dlouhodobé výzkumy Jana 
Diviše prokázaly, že ve středním paleolitu 
bylo hustěji osídleno pravěkými lovci okolí 
Fulneku a Bílovce, než okolí Štramberka. 
K  poznání rozsahu středopaleolitického 
osídlení významně přispěly především objevy kolem Bílovce 
a  Bílova. Jde o  stovky nástrojů, jejichž zařazení do středního 
paleolitu je nesporné. Na Bílovecku jsou doloženy i  staropa-
leolitické nástroje. To, že zařazení konkrétního archeologic-
kého nálezu nemusí být vždy jednoduché, ilustruje unikátní 
dvoustranný nástroj z radiolaritu, u něhož se ani odborníci na 

paleolit z Brna nemohou shodnout, zda 
jde o  střední paleolit nebo o  starší fázi 
mladého paleolitu (szeletien). I v tom je 
kouzlo archeologie. 

O objevy dosud neznámých archeologic-
kých lokalit se také zasloužil Daniel Fryč. 
Patří k nim například neolitická lokalita 
v Pustějově spadající do období prvních 
zemědělců. Dalšími významnými objevy 
jsou archeologické lokality z  rozhraní 
neolitu a eneolitu (doby měděné). 

Členové Archeologického klubu v  Pří-
boře tak objevili skutečný rozsah osídlení 
Novojičínska od neolitu po střední a starý 
paleolit. Bez jejich činnosti by se o úsvitu 
lidských dějin regionu mnoho nevědělo. 

Zjištění, že lidé zde žili nejen v  době prvních zemědělců na 
sklonku doby kamenné před 6 000 lety, ale také v hlubinách věků 
počítaných na stovky tisíc let, je fascinující.

V roce 2018 jsem pro německý odborný časopis Geschiebekunde 
Aktuell vydávaný Společností pro výzkum souvků v Hamburku 
napsal článek Baltské pazourky v  dosahu pazourkové linie 
v oderské části Moravské brány. Zmínil jsem práce archeologů 
z  Příbora a  pro ilustraci toho, jak se pazourkové souvky vyu-
žívaly jako nástrojová surovina, jsem uvedl, že v letech 2000 – 
2015 bylo v okolí Fulneku a Bílovce objeveno 28 paleolitických 
lokalit, z nichž pochází 2 755 převážně pazourkových artefaktů. 
Ve vědecké radě časopisu jsou zastoupeni pracovníci z univer-
zit Německa a skandinávských zemí, mimo jiné i specialisté na 
pravěké dějiny. Informace o množství objevených lokalit a o tom, 
že je zde doloženo osídlení od středního paleolitu až do konce 
doby kamenné, měla velký ohlas. V oblastech kolem Baltu nic 
takového není možné z důvodu dřívějších zalednění. Na hranici 
pleistocenních zalednění ležící Moravská brána má jako pravěká 
komunikace s vlastními zdroji kamenné suroviny význam v celo-
evropském paleolitu. 

V příštím roce bude mít Archeologický 
klub v  Příboře významné jubileum – 
50  let. To by mohla být příležitost pro 
uspořádání výstavy. Jan Diviš zvažuje 
věnování své cenné sbírky dokládající 
starobylost osídlení Novojičínska Morav-
skému zemskému muzeu v Brně. Sbírka je 
výsledkem několika desetiletí intenzivní 
odborné práce. Něco podobného už nikdo 
jiný nebude mít možnost zopakovat, 
i  kdyby tomu chtěl čas a  úsilí věnovat. 
Třeba už jen z toho důvodu, že na lokali-
tách časem dochází k nejrůznějším změ-
nám a ne vždy lze vše znovu povrchovým 
průzkumem získat. Archeologické nálezy 
jsou unikátní a nenahraditelné. To se týká 
i sbírky Daniela Fryče.

Nejstarší historie regionu a nálezy, které 
ji dokumentují, patří k  nejcennějším 
statkům kulturního dědictví. Zásluhou 

nejaktivnějších členů archeologického klubu je neolit i paleolit 
Novojičínska znám tak, jak dosud znám nebyl. Takové kulturní 
dědictví by mělo být uchováno i pro příští generace. Nejen ve 
vzdálených muzejních depozitářích v Brně, ale i ve stálé, třebaže 
jen malé výstavě vybraných exponátů v místě, odkud archeolo-
gické nálezy pocházejí.

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu v Příboře

Předseda archeologického klubu Jan Diviš,  
foto Aleš Uhlíř

Oboustranný nástroj z radiolaritu, střední 
paleolit nebo starší fáze mladšího paleolitu, 
foto Aleš Uhlíř
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Takto vypadá pamětní deska na průčelí 
příborské radnice dnes. 

Foto: Hana Šmídová

Foto z pohřbu rudoarmějců v Příboře 8. 5. 1945. Zdroj: Archiv města Příbora

Mapa původního místa pohřbení padlých, 
jak jej v roce 1945 zaznamenali sovětští 
vojáci.          Zdroj: CAMO RF Podolsk

„Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka?“  
— Albert Einstein, německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Zdroj: https://citaty.net/citaty/275849-albert-einstein-neni-lepsi-zemrit-za-vec-ve-kterou-verime-jako-j/

NOVÉ HISTORICKÉ POZNATKY

Hana Šmídová 
Petr Bartošík, Muzeum městyse Suchdol nad Odrou

Pamětní desky na průčelí budovy Městského 
úřadu v  Příboře. Kdo z  příborských občanů by 
neznal pietní místo, kolem něhož alespoň jednou 
za týden neprošel, aniž by si jich povšimnul. Kdo 
u nich nestál při oslavách a vzpomínkových akcích 
našeho města. Jsou zde umístěny již od května 
1965, kdy byly slavnostně odhaleny k 20. výročí 
konce druhé světové války a  osvobození města 
Příbora. Pietní místo bylo věnováno příborským 
hrdinům, kteří položili svůj život v boji proti fašis-
tickým okupantům, ať již padli zde doma, nebo na 
území jiného státu. Jedna z pamětních desek byla 
věnována i  vojákům Rudé armády a nese jejich 
jména. Ano, jsou na ní umístěna jména padlých 
hrdinů, kteří zahynuli daleko od svého domova, 
ale nikoho z nás občanů nenapadlo se jimi blíže 
zabývat a případně dojít k překvapivému zjištění, 
že by zde uvedené údaje mohly býti jiné …
Na upozornění jednoho z  příbuzných padlých 
vojáků, který se v květnu 2017 pokusil vyhledat 
prostřednictvím sociálních sítí místo posled-
ního odpočinku svého prastrýce, se zjistilo, že 
v roce 1965 došlo bohužel k politováníhodnému 
omylu a jména padlých vojáků zde byla uvedena 
nesprávně, neúplně nebo s podstatnými chybami. 
Jak se to stalo… V  poválečných záznamech 
městské kroniky, pečlivě vedené v květnu 1945, 
byla jména ještě uvedena správně, pouze s drob-
nými nepřesnostmi. V  roce 1965 při výrobě 
pamětní desky jsou však již jména uvedena špatně 
a  následně dlouhá léta poté jsou zde uctívána 
zkomolená jména padlých hrdinů… 
A tady jsou skutečná jména padlých hrdinů, kteří 
položili své životy za naši svobodu při osvobozo-
vání města Příbora v květnu 1945. Pro srovnání 
psáno následovně od prvního po posledního dle 
současné pamětní desky:
• Djomin Roman Fjodorovič, staršina
• Stěpankevič Sergej Michajlovič, rjadovoj
• Grinko Nikolaj Kirilovič, kapitán

• Maročkin Pavel Prokopjevič, ml. lějtěnant
• Jagavkin Vasilij Vasiljevič, seržant
• Kadučenko Josif Gavrilovič, rjadovoj
• Sadvokasov Nurachmet, jefrejtor
• Avzelbajev Kirtaj Avzelbajevič, rjadovoj
• Kulikov Fjodor Michajlovič, starší seržant
• Semjonovych Andrej Matvějevič, staršina
• Boltin Alexander Jefimovič, kapitán
• Suchanov Grigorij Nikolajevič, mladší seržant
Tak takto znějí správná jména a vojenské hodnosti 
našich padlých rudoarmějců, které by měly být 
uvedeny na naší pamětní desce v Příboře. Za tímto 
zjištěním stojí téměř dvouměsíční badatelská 
práce úzké skupinky lidí, kteří neúnavně pracovali, 
hledali v archivech, zkoušeli, sháněli, dopisovali, 
překládali, srovnávali a hlavně měli jeden obrovský 
cíl. Napravit historické chyby a  uctít památku 
padlých vojáků, kterým vděčíme za naši svobodu 
a za to, že tady dnes vůbec jsme. Jedná se nám 
pouze o nápravu historického omylu, nehledáme 
žádné viníky.
Z  archivních dokumentů Centrálního archivu 
Ministerstva vnitra Ruské federace v  Podolsku 
se podařilo k jednotlivým vojákům zjistit mnoho 
nám dosud neznámých informací. Byly dohledány 
jejich osobní údaje, kontaktní válečné adresy pří-
buzných, jejich bojový život, zranění i hrdinské 
činy, za které byly následně vyznamenáni apod. 
V souvislosti s posledním jménem padlého hrdiny 
ml. seržanta Suchanova vyplynulo na povrch 
i několik dalších dávno zapomenutých příběhů, 
některých i  dokonce velmi osobních. Velkou 
shodou náhod se nám podařilo dohledat i jména 
dalších padlých hrdinů, kteří položili své životy 
v lese Osičina v blízkém okolí Příbora. Tato jména 
byla pro nás dosud neznámá: 
• Solovjev Ivan Nikiforovič, rjadovoj
• Bojcov Nikolaj Maksimovič, jefrejtor
• Pavlov Tichon Pavlovič, seržant
• Maksimov Vasilij Ivanovič, seržant

https://citaty.net/citaty/275849-albert-einstein-neni-lepsi-zemrit-za-vec-ve-kterou-verime-jako-j/
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Fotoreprodukce originální fotografie 
Bedřicha Karlsedera z roku 1911. Au-
tor reprodukce: Lubomír Loukotka. 
Zdroj: Archiv města Příbora.

Architektura je přímou součástí našeho života, 
ovlivňuje nás, aniž bychom si to uvědomovali. 
Žijeme s ní, v ní, chodíme kolem ní, nenápadně nás 
utváří… Z toho důvodu bychom ve městě Příboře 
neměli opomenout osobnost stavitele a architekta 
Bedřicha Karlsedera. Právě jeho práce se stává 
zásadním pramenem poznání architektonických 
dějin města na přelomu 19. a 20. století. Období, 
které se stalo nejvýznamnější stavební etapou 
města Příbora.
Bedřich Karlseder (1856–1913) se narodil v Příboře 
v rodině příborského stavitele a architekta Kašpara 
Karlsedera. Absolvoval studium vojenského 
stavitelství na Vysoké škole technické ve Vídni. Po 
návratu do Příbora si v otcově firmě, kterou později 
převzal, rozšířil spektrum architektonických témat. 
V roce 1895 se stal oficiálním městským stavitelem 
v  Příboře, kde se aktivně účastnil i  spolkového 
a společenského života. Po jeho smrti roku 1913 
se vedení firmy ujala vdova Anna Karlsederová. 
V roce 1925 firmu prodala. 
Karlsederova architektonická tvorba zabírá širokou 
škálu od jednoduchých venkovských stavení přes rodinné domy, 
městské podniky, tovární objekty a  občas se naskytla příležitost 
navrhnout také luxusnější vilu nebo sakrální objekt. Okruh jeho 
realizovaných staveb je značně rozsáhlý, avšak vždy se přizpůsobující 
finančním možnostem malého města. Základní stylovou intencí 
jeho staveb byl historismus měnící se charakterem a  slohovým 
východiskem až k secesi. Karlsederův rukopis můžeme obdivovat 

v samotném centru na náměstí Sigmunda Freuda, 
kde na fasády měšťanských domů uplatnil převážně 
historizující tvarosloví. Jako příklad uveďme dům 
čp. 12, 15, 34, 46 aj. Právě Karlsederovým přičiněním 
získal Příbor několik dalších velmi elegantních 
fasád. Větší projekční možnosti Karlsederovi 
dovolily veřejné zakázky, jako Katolický dům 
v  Příboře s  výrazně secesním dekorem nebo 
Katolický dům v Kopřivnici. K nejlepším realizacím 
patří Wakova vila; Karlsederova vila, prohlášená za 
kulturní památku; Vila čp. 570 na Masarykově ulici, 
reflektující soudobé moderní tendence, vycházející 
z  anglického typu domu s  centrální halou. Tyto 
stavby lze označit za jedny z  nejzajímavějších 
z místní stavitelské produkce na přelomu století. 
Významným počinem Bedřicha Karlsedera 
v  Moravskoslezském kraji se staly také realizace 
plánů jiných architektů, jako je rekonstrukce hradu 
ve Štramberku, stavba Masarykova gymnázia, 
zimní hospodářská škola nebo měšťanské školy 
v Kopřivnici. Avšak mnohé stavby zevšedněly, jiné 
zanikly nebo přirozeně podlehly modernizaci. 

I když jsme si vědomi, že jeho produkce není hlavním článkem 
uměleckého vývoje a že se může v kontextu jiných moravských měst 
zdát průměrná, přesto Bedřich Karlseder v  mnohých případech 
dokázal, že byl zdatným projektantem. V některých příkladech svou 
osobitostí přesahuje úroveň regionu.

Děkuji panu Pavlu Vlašicovi za svolení publikovat fotografii.

OSOBNOST KULTURNÍ HISTORIE

Mgr. Marika Demlová, absolventka oboru Dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci

Ano, i tito muži u nás padli 
v boji a vděčíme jim za naši 
svobodu.
Z  archivních dokumentů 
se podařilo dále zjistit, že 
tito čtyři sovětští vojáci 
byli pohřbeni spolu s  ml. 
seržantem Suchanovem 
v lese Osičina v kvadrantu 
05-96 nedaleko hájovny. 
Dalších deset rudoarmějců 
bylo pohřbeno vedle kos-
tela sv. Valentina v Příboře, 
jedenáctý vojín Kadučenko 
byl pohřben v samostatném 
hrobě na hřbitově v Příboře. 
Takže tímto místo dva-
nácti jmen padlých vojáků 
Rudé armády známe jména 
šestnácti. Další z důvodů k zamyšlení, proč je potřeba současnou 
historickou pamětní desku již uložit do muzea a nahradit ji novou 
s platnými a ověřenými údaji. Je to důležité nejen pro rodiny padlých 
vojáků, pro poslední pamětníky, ale především pro nás ostatní i naše 
děti a další generace, co již 2. světovou válku nezažili. Jména padlých 
vojáků a jejich oběti nesmí být zapomenuty.
Ostatky všech vojáků Rudé Armády byly v únoru 1946 exhumovány 
a převezeny na centrální hřbitov v Dobré u Frýdku -Místku a pohřbeni 
do společné mohyly, kde spočinuli spolu s dalšími 966 svými spolubo-
jovníky. U čtyř nově objevených jmen vojáků to však není jisté, v exhu-
mačních protokolech a seznamech z roku 1946 se jejich jména neob-
jevují a je doložen pouze převoz ml. seržanta Grigorije Nikolajeviče 

Suchanova. Je tak docela 
možné, že jejich ostatky 
spočívají dodnes tam, kde 
padli - v lese Osičině. 
V  současné době bylo 
o zjištěných skutečnostech 
informováno vedení města 
a  byla podaná žádost na 
odbor organizační a správ-
ních činností o  nápravu 
historické chyby a  opravu 
pamětní desky. Zároveň 
byly předány základní 
archivní dokumenty, které 
dokládají vše výše uvedené. 
Zajímavým zdrojem infor-
mací jsou i  bojové deníky 
sovětských jednotek, které 
se bojů o  Příbor účastnily 

a podrobně popisují celý průběh osvobozovacích bojů. Další podrob-
nější údaje k jednotlivým vojákům byly přeloženy do českého jazyka 
a budou rovněž poskytnuty městu k dispozici. Jak s nově zjištěnými 
informacemi město Příbor dále naloží, bude především na současném 
vedení města. Ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně existuje 
a je uloženo více než sto dobových fotografií dokumentujících boje 
a  přesuny sovětských jednotek přes město Příbor z  května 1945. 
Spolu s výše uvedenými archivními dokumenty z Podolska jsou tyto 
materiály zajímavým a dosud nepublikovaným zdrojem.
Blíží se květnové dny a výročí osvobození našeho města. V příštím 
roce to bude již 75 let od konce 2. světové války. Velká příležitost se 
zamyslet, vše zvážit a uvést na pravou míru. 

Foto z pohřbu rudoarmějců v Příboře 8. 5. 1945.          Zdroj: Archiv města Příbora
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Pamětníci obecně často vzpomínají na období socialismu ve 
vztahu ke kinematografii jako na etapu, kdy představovaly holly-
woodské a západoevropské filmy nedostatkové zboží. Dobové distri-
buční materiály k tehdy uváděným titulům prokazují zcela opačnou 
skutečnost, která se týkala i bývalého příborského kina Rudá hvězda. 
K distribučně zastoupeným národním kinematografiím patřil v socia- 
listickém Československu 
i italský film, z jehož popu-
lárních žánrů se těšil nej-
větší divácké oblibě wes-
tern. Programové letáky 
příborského kina se nedo-
chovaly, tudíž se můžeme 
opřít pouze o  dostupné 
zdroje. Informace o promí-
tání a propagaci filmů jsou 
k dispozici pouze v nekom-
pletně dochovaném Kul-
turním zpravodaji Domu 
kultury ROH Příbor z  let 
1976 až 1989 uloženém ve 
Státním okresním archivu 
v  Novém Jičíně. Popisky 
a charakteristiky k jednot-
livým italským westernům 
zde dokládají, jak příbor-
ská kulturní dramaturgie 
prezentovala veřejnosti 
žánrové zaměření jednot-
livých snímků. Jejich časté 
reprízování svědčí o velké 
divácké popularitě wes-
ternu v Příboře, který patřil 
k  vyhledávaným napína-
vým podívaným. 
Ž ánrové  charakter i s -
tiky filmů se v  programu 
Kulturního zpravodaje 
v  některých případech 
lišily od informací v distri-
bučním časopise Filmový 
přehled nebo v heslech na 
oficiálních kinoplakátech. Tento postup často souvisel s efektivněj-
ším oslovením publika konkrétními žánrovými prvky, které touží 
ve filmu vidět. Jak vyplývá z dochovaných zpravodajů, dramaturgie 
příborského kina Rudá hvězda používala nálepku western pouze 
u některých italských filmů. Někdy docházelo k tomu, že u  jejich 
reprízy se čtenář programového letáku setkával již s  jinými ozna-
čeními. Například komediální western Vůně cibule (Cipolla Colt, 
1975) Enza G. Castellariho byl v Příboře propagován stejným heslem, 
jako na kinoplakátu: „Westernová dobrodružství mírumilovného 
pěstitele cibule“. Oproti tomu jiný komediální western Podivné 
dědictví (...e poi lo chiamarono il Magnifico, 1972) Enza Barboniho 
byl v příborském kině prezentován sloganem „Francouzsko-italský 
širokoúhlý western líčí přerod úplného „zelenáče“ v  ostrého hocha 
západu“. Přičemž na oficiálním filmovém plakátu byl uváděn pod 
heslem: „Western pro dobrou zábavu“.
V československé filmové distribuci 70. a 80. let byl nejvíce zastou-
pen komediální model italského westernu, který často naplňoval 

i program příborského kina Rudá hvězda. K divácky velmi úspěšným 
a reprízovaným snímkům patřily například Barboniho Malý unavený 
Joe (...e continuavano a chiamarlo Trinità, 1971) a Odešli jsme jako 
kněží, vrátili jsme se jako kuráti (Partirono preti, tornarono... curati, 
1973) Bianca Manniniho. Druhý z nich je zajímavý tím, že se jedná 
o jediný film italské produkce s tematikou mexické revoluce uvedený 

v  našich kinech. Bývalá 
vedoucí příborského kina, 
paní Zdeňka Baroňová, 
v našem doposud nepubli-
kovaném rozhovoru vzpo-
míná, že k nejúspěšnějším 
a  nejreprízovanějším ital-
ským westernům patřily 
především snímky s herec-
kou dvojicí Terence Hill 
a Bud Spencer. Jak následně 
uvidíme na jednom kon-
krétním případu, i  jejich 
dramatické filmy byly často 
uváděny jako komediální, 
protože publikum si oba 
herce spojovalo s  humor-
ným pojetím westernu 
i jiných populárních žánrů. 
Již samotné spojení Hill 
– Spencer lze považovat 
za samostatný žánr, neboť 
pracuje s cíleným diváckým 
očekáváním. 
Podle Zdeňky Baroňové 
patřil k  nejméně úspěš-
ným italským wester-
nům s  Terencem Hillem 
a   B u d e m  S p e n ce r e m 
v  příborském kině sní-
mek Trumfové eso (I qua-
ttro dell‘Ave Maria, 1968) 
Giuseppa Colizziho, pro-
tože se jednalo o nekome-
diální krvavé pojetí žánru. 
Zatímco na distribučním 

filmovém plakátu byl film uváděn charakteristikou „Nesmiřitelný 
boj s nebezpečnými pistolníky a falešnými hráči“, dramaturgie pří-
borského kina zvolila odlišný způsob reklamy, aby oslovila široké 
publikum. V příborském Kulturním zpravodaji ROH je Colizziho 
western propagován heslem „Italská dobrodružná komedie“, což byl 
strategický postup, jež měl zajistit snímku větší diváckou návštěvnost. 
Z tohoto hlediska se u Colizziho snímku lišila také věková přístupnost 
od jiných dramaticky pojatých westernů promítaných v příborském 
kině. Zatímco jiné nekomediální westerny byly většinou mládeži 
nepřístupné, u Colizziho filmu nebyla v rámci propagace komediální 
podívané a osvědčeného spojení Hill – Spencer přístupnost nijak 
limitována. Jména této herecké dvojice sloužila také jako efektivní 
reklama pro publikum. 
Divácky velmi úspěšný italský western Tenkrát na Západě (C’era 
una volta il West, 1968) Sergia Leoneho měl československou kino-
premiéru v roce 1973, ale vzhledem k nedochovaným materiálům 
(programy kina, kulturní zpravodaj) ve vztahu k  jeho prvnímu 

Kino Rudá hvězda v roce 1977. Foto: Rudolf Jarnot. Zdroj: Archiv města Příbora.

KULTURNÍ HISTORIE

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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příborskému uvedení nelze zasadit film do odpovídajících souvislostí. 
Informace o promítání snímku nejsou zaznamenány ani v Kronice 
města Příbora. Z dochovaných údajů v Kulturním zpravodaji patřil 
Leoneho western za socialismu k nejúspěšnějším filmům v příbor-
ském kině, o čemž svědčí projekce v letech 1976 až 1988. V roce 1987 
byl dokonce při obnovené premiéře v Příboře promítán s opakova-
nými reprízami v červenci a prosinci. Rovněž propagace Leoneho 
filmu se u jeho jednotlivých uvedení v Příboře lišila a dokládá, že 
dramaturgie kina Rudá hvězda se pokoušela oslovit publikum při-
tažlivými prvky a nalákat ho na napínavý příběh. Zajímavá je také 
proměna divácké přístupnosti. Zatímco v  roce 1976 byl snímek 
mládeži zcela nepřístupný, v roce 1987 byla u mládeže hranice pří-
stupnosti stanovena od 15 let, což souviselo i s proměnou vnímání 
podívané pro dospělé.
Heslo pro Leoneho western Tenkrát na Západě bylo na distribučním 
plakátu Ústřední půjčovny filmů Praha, jež měla monopol na promí-
tání snímku, „Claudia Cardinalová a Henry Fonda v italském dobro-
družném filmu“. Zatímco distribuce zvolila spojení mezinárodních 
hereckých hvězd a dobrodružné podívané, dramaturgie příborského 
kina si vystačila s charakteristikou „Barevný dobrodružný film“, jak-
koliv nemá Leoneho film s touto žánrovou polohou téměř nic spo-
lečného. V letech 1987 a 1988 si dramaturgie příborského kina Rudá 
hvězda upravila popisky k filmu podle delší anotace publikované na 
distribuční fotosce ÚPF Praha, v nichž se již objevují rozpoznávací 
vlastnosti westernu. V roce 1987 se v Kulturním zpravodaji ROH 
Příbor objevují dvě hesla „Netradiční příběh z  Divokého západu 
rozehrávající drama nenávisti, pomsty i  lásky“ a „Claudia Cardi-
nalová, Henry Fonda a Charles Bronson ve filmu plném nenávisti, 

pomsty i  lásky. Nejúspěšnější filmový western.“ V obou případech 
klade dramaturgie důraz na žánrovost ve spojení s hereckým obsa-
zením. V roce 1988 se objevila ještě třetí varianta „Drama nenávisti, 
pomsty i lásky v netradičním příběhu z Divokého západu“ vsazující 
na kombinaci lidských vlastností s dějovým prostředím. 
Jeden z posledních italských westernů, které se promítaly v příbor-
ském kině Rudá hvězda na konci 80. let, byl dobrodružně pojatý film 
s prvky fantastiky Tex a pán temnot (Tex e il Signore degli abissi, 
1985) Duccia Tessariho, který vznikl na základě komiksové předlohy. 
Tehdejší doporučená věková hranice do 12 let nevhodný dokládá, 
že dramaturgie příborského kina se snažila nabídnout tento žánr 
také mladému publiku, aby tak zajistila i vyšší diváckou návštěvnost. 
Tessariho film byl podle dochovaných zdrojů prvním případem, 
u něhož tvůrci programu kina v Kulturním zpravodaji ROH Příbor 
použili žánrovou nálepku italský western. Během reprízy byl snímek 
již charakterizován oficiálním distribučním heslem „Dobrodružná 
cesta za tajemstvím smrtících kamenů“, které nabízelo návštěvníkům 
kina a  zájemcům o  napínavou podívanou spojení dobrodružství, 
mystiky a nadpřirozených prvků. Italské westerny mělo možnost za 
socialismu shlédnout i příborské publikum a podle vzpomínek paní 
Baroňové i podle záznamů ohledně repríz jednotlivých titulů patřily 
v 70. a 80. letech minulého století k nejnavštěvovanějším filmům.

Děkuji paní Miroslavě Karlíkové, paní Mgr. Ivě Merhautové a paní 
Bc. Lence Chobotové ze Státního okresního archivu v Novém Jičíně 
za ochotu a  vstřícnost při přípravě studijních materiálů. Děkuji 
také panu Rudolfu Jarnotovi za poskytnutí a svolení k publikování 
fotografií příborského kina.

STŘEDA 1. 5. 2019
PRVOMÁJOVÝ KONCERT v podání Lašského dechového orches-
tru – Štramberk, Příbor (jenž nahradil Dechový orchestr mladých) 
je již tradičním programem na prvomájové dopoledne. V městském 
parku v  Příboře se spolu s  muzikanty představí také mažoretky 
Aplomb Základní umělecké školy Příbor. 
Začátek v 10 hodin, vstup volný.

PONDĚLÍ 6. 5. 2019
74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA PŘÍBORA
Na pietní akt Vás zvou pan starosta a  pan místostarosta, letos 
u  pamětní desky „Vlastencům a  osvoboditelům“ před radnicí od 
16 hodin. Akce se uskuteční za hudebního doprovodu Lašského 
dechového orchestru – Štramberk, Příbor.

PONDĚLÍ 6. 5. 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY „Ostravské postřehy a  jiné“ fotografa 
Stanislava Drozda se uskuteční v  Galerii radnice v  17 hodin. 
Stanislav Drozd je předseda bývalého Fotoklubu SČF DK NH 
Ostrava-Zábřeh, člen dřívějšího Městského a Krajského poradního 
sboru pro amatérskou fotografii a KV SČF. 
Výstava potrvá do 2. 7. 2019.

SOBOTA, NEDĚLE 11. 5.‒12. 5. 2019
NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH 
A SYMFONICKÝCH TĚLES
Po roce se opět do Příbora vrací Národní festival neprofesionálních 
komorních a  symfonických těles. V  sobotu vystoupí od 18 hodin 
v  piaristickém klášteře Komorní orchestr Kopřivnice, Komorní 
orchestr Iši Krejčího Olomouc a  flétnový soubor Syrix Praha. 
V neděli se v Kulturním domě také od 18 hodin představí orchestr 
ZUŠ Kopřivnice, Komorní dechová harmonie Brno a Pražské barokní 
harmoniky. Vstupné na každý den činí 50 Kč.

STŘEDA 15. 5. 2019 
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR, 17 HODIN
Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si truhlář vyřeže 
ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem nepů-
sobí svému tátovi jenom radost - tak jako jiné děti má i on spoustu 
chyb a jedná podle své vlastní úvahy, avšak bez zkušenosti s následky 
svých činů. A tak se často dostává do nepříjemných situací a prožívá 
různá zklamání, až nakonec pochopí, že nelze vždy jednat tak, jak jej 
právě napadne, a že poslouchat tatínkovy rady se vyplácí. Pohádka 
je určena dětem od 3 - 9 let. Vstupné 50 Kč.

PONDĚLÍ 27. 5. 2019
CESTUJ CHYTŘE, LEVNĚ A ČASTO
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR, 17 HODIN
Hana Machalová boří mýty o  tom, že cestování je drahé, časově 
náročné a nebezpečné. Vede populární přednášky zaměřené na ces-
tování lidí s běžným zaměstnáním a příjmem. Dodává kuráž všem, 
kterým brání různé životní překážky v plnění jejich cestovatelských 
snů. Inspiruje svými cestami tisíce sledujících. Přesvědčí vás, že svět 
je tu pro všechny bez rozdílu. Bude Vám optimistickým rádcem 
a ohromnou motivací své cesty už dál neodkládat a vyrazit. Vstupné 
130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.

STŘEDA 29. 5. 2019
SUPERGROUP CZ
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR, 18 HODIN
Z důvodu nemoci člena skupiny Supergroup CZ se koncert ze dne 
24. 4. přesunul na květen. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
V případě potřeby je lze vrátit od 29. 4. v TIC nebo v pokladně KD. 
Děkujeme za pochopení. Vstupné 300 Kč.

Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně 
Kulturního domu Příbor v pondělí a středu od 13 
do 17 hodin, v  turistickém informačním centru 
pondělí až neděle od 8 do 17 hodin nebo on-line na  
http://kulturnidum.pribor.eu.
Změna programu vyhrazena. 
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si 
vyberte a dobře se bavte!

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup
Středa
1. 5. KVĚTINOVÁ VÝSTAVA Prodejní výstava květin 

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

Středa
1. 5. KONCERT

Prvomájový koncert
Lašský dechový orchestr  

– Štramberk, Příbor

Městský park Příbor
Město Příbor 10:00 hod. volný

Pátek
3. 5. PAPÍROVÉ TVOŘENÍ Květinový závěs Luna Příbor 9:00 – 12:00 

hod. 40,- Kč

Pondělí
6. 5. PIETNÍ AKT 74. výročí osvobození 

Příbora
Náměstí Sigmunda Freuda

Město Příbor 16:00 hod. volný

Pondělí
6. 5.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ

Ostravské postřehy 
a jiné (Stanislav Drozd)

Galerie v radnici
Město Příbor, Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný

Úterý
7. 5.

VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI Odpoledne s pastelkou Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný

Pátek
10. 5.

VÝTVARNÁ DÍLNA
(papírová technika) Přání pro maminku Luna Příbor 10:00 – 12:00 

hod. 40,- Kč

Sobota
11. 5. KERAMICKÉ TVOŘENÍ Tvořivá sobotní dílna Luna Příbor 14:00 –18:00 

hod.
100,- Kč
200,- Kč

Sobota – neděle
11. – 12. 5.

HUDEBNÍ FESTIVAL
(sobota – piaristický klášter)

(neděle – Kulturní dům)

Národní festival 
neprofesionálních 

komorních 
a symfonických těles

Refektář piarist. kláštera /
Kulturní dům Příbor

Město Příbor
18:00 hod. volný

Sobota – neděle
11. – 12. 5.

MEZINÁRODNÍ 
MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA

Beskyd Model Kit Show 
2019

Kulturní dům Kopřivnice
S účastí Luny Příbor volný

Středa
15. 5. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE Fit dopoledne aneb 

Sportuje celá rodina
Nábřeží u Mexického splavu

Luna Příbor
10:00 – 12:00 

hod.
40,- Kč

(startovné)
Středa
15. 5. DIVADELNÍ POHÁDKA Nosáčkova dobrodružství Kulturní dům Příbor

Město Příbor 17:00 hod. 50,- Kč

Středa
15. 5. NAUČNÁ PŘEDNÁŠKA Léčivé byliny a jejich 

účinky v praxi Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný

Pátek
17. 5.

VÝTVARNÁ DÍLNA
(lepení z papíru) Pampeliška Luna Příbor 10:00 –12:00 

hod. 40,- Kč

Sobota
18. 5. MUZEJNÍ POŘAD Den se starými 

technologiemi VIII
Muzeum a pamětní síň

S. Freuda Příbor
9:00 – 13:00 

hod. 15,- Kč

Středa
22. 5. DĚTSKÉ DOPOLEDNE Básničky, říkadla, hry Luna Příbor 10:00 – 12:00 

hod. 40,- Kč

Pátek
24. 5. VÝTVARNÁ DÍLNA Malování kamínků

(kamínky s sebou) Luna Příbor 10:00 – 12:00 
hod. 40,- Kč

Pátek
24. 5.

KOMPONOVANÝ 
PROGRAM Noc kostelů

Kostel sv. Valentina
Římskokatolická farnost 

Příbor

18:00 – 22:00 
hod. volný

Pondělí
27. 5.

PŘEDNÁŠKA 
O CESTOVÁNÍ

Cestuj chytře, levně 
a často

Kulturní dům Příbor
Město Příbor 17:00 hod. 130,- Kč

150,- Kč
Středa
29. 5. POHÁDKOVÉ ČTENÍ Pohádka

 „O veliké řepě“ Luna Příbor 10:00 – 12:00 
hod. 40,- Kč

Středa
29. 5.

INTERAKTIVNÍ DEN 
PRO DĚTI

Den pro děti a rodiče 
s knihovnou

Piaristická zahrada Příbor
Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný

Čtvrtek
30. 5. ŠKOLNÍ PODVEČER Civilizace na baterky Refektář piarist. kláštera

ZŠ Příbor, Jičínská 16:00 hod. volný

Pátek
31. 5. DĚTSKÝ DEN Den dětí ve Zvonečku Luna Příbor 10:00 – 12:00 

hod. 40,- Kč

Sobota
1. 6. OSLAVA MLÁDÍ A JARA Kácení máje Klokočovské hřiště Příbor

O. S. Klokočov Od 13:00 h. volný

Sobota
1. 6. OSLAVA DNE DĚTÍ Dětský den Klokočovské hřiště Příbor

O. S. Klokočov
Od 13:00 do 

cca 16.30 hod. volný

Neděle
2. 6. KULTURNÍ ODPOLEDNE Den dětí a rodiny Městský park Příbor

Město Příbor Od 13:00 hod. volný

Do 1. 6. PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA Zboží ukryté v roce 1938

Velký a malý výstavní sál
Muzeum a Pamětní síň 

Sigmunda Freuda v Příboře
Muzeum Novojičínska

Plný
30,- Kč
Snížený
15,- Kč

Do 5. 5. KONČÍCÍ VÝSTAVA Toulky přírodou
(Mirek Lipowski)

Galerie v radnici
Město Příbor, Fotoklub Příbor volný

6. 5. – 2. 7. DLOUHOTRVAJÍCÍ
VÝSTAVA

Ostravské postřehy 
a jiné (Stanislav Drozd)

Galerie v radnici
Město Příbor, Fotoklub Příbor volný

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Po uzávěrce: 11. 5. od 11:00 hod. - RESTAURANT DAY - v piaristických zahradách 
 29. 5.   v 18:00 hod. - přesunutý koncert Supergroup.cz - viz Kulturní okénko strana 24
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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

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

Út, čt, pá: 8:00 – 11:00 / 11:30 – 14:00 hod.
Vernisáže a výstavy fotografií.

Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 19
 556 455 444

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

Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/

E-mail: mic@pribor-mesto.cz
 556 455 444

Kulturní dům Příbor
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz

739 681 287

Piaristický klášter Příbor
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

605 227 756

Měsíčník města Příbora Uzávěrka červnového čísla:
čtvrtek 17. 5. do 17:00 hod.

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

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994

Local TV Příbor

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

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce.

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

Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce.

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

Tenisový klub Příbor, z. s.
Hraní na tenisových kurtech Po – ne: 9:00 – 18:00 hod.

Adresa: 
Na Valše (za bývalou restaurací Mexiko)
Web: tenispribor.cz         739 705 255

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

Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227

Oddíl aerobiku TJ Příbor

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

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

 724 963 164

Sauna Příbor
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
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Radomír Wojnar je absolventem 
mimořádného studia na fakultě Farmacie 
vysoké školy Univerzity Karlovy, obor "Léčivé 
rostliny" a nositelem Osvědčení o odborné 
způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv. 
 
Od roku 1990 léčí pacienty ve své 
fytoterapeutické ordinaci v obci Lučina 
u Frýdku-Místku. Ke stanovení diagnózy 
a příčiny nemocí využívá irisdiagnostické 
vyšetření a léčí pomocí fytoterapie. 

Zdokonalil patentovanou metodu digitálního 
počítačového zpracování irisdiagnostiky a je 
výrobcem speciální patentované léčivé bylinné 
kosmetiky a bylinných čajů. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylinkář a léčitel 
RADOMÍR WOJNAR 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR 
15. 5. 2019 v 17 hodin 

 
VSTUP VOLNÝ 

 

Městská knihovna Příbor 
          556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz 

       www.pribor.knihovna.info 
 

 

 

LÉČIVÉ BYLINY 
A JEJICH ÚČINKY V PRAXI 
   

 

 
 

 

 

 

7. května 2019 v 15.00 hodin 
v Městské knihovně Příbor 

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na výtvarné odpoledne 
do městské knihovny. Budeme vyrábět kytičku z papírových 
provázků TwistArt ke Dni matek. 

            

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

 

POZVÁNÍ NA KULTURU
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Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen 
Model Obaly, a. s. l Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Soleta Signum, s. r. o. l Země světa

IT partner:

Partneři:

23. ročník celonárodní veřejné sbírky

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
15.5.2019

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Český den
proti rakovině

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky  
s preventivním kalendářem:

                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Římskokatolická farnost Příbor Vás zve do 
kostela SV. VALENTINA 

        Čas          Program  
                  18.00         Mše svatá za město Příbor 
                         19.00                  Prohlídka kostela s výkladem                
                                      MUDr. Mořic Jurečka                
       19.45         Výchovná lekce kouzelníka Žita - divadelní hra 
                                                                dětí farnosti a příborské schóly 
       20.30               Komentovaná prohlídka  varhan  
            p. Martin Monsport - varhaník  
          21.00         Koncert duchovní hudby  
            zpěv - MgA. Alena Obrusníková 
            varhany - Ing. Karel Monsport            
       22.00         Populi et urbi - Modlitba za Příbor  
       22.05         Ukončení 
                  19.00-22.00        Noční Příbor z nadhledu  
            Volný vstup na věž kostela sv. Valentina  
             22.00         Venite adoremus - zvonění kostelních zvonů 
 Doprovodné akce : výstava liturgických knih, výstava mešního nádobí,    
          prezentace : oprava varhan v kostele sv. Valentina    
          výstava fotografií -  kostel sv. Valentina objektivem Stanislavy Slovákové   
         současná tvorba místního umělce, řezbáře p. Metoděje Berana, 
 po celou dobu konání Noci kostelů bude probíhat přepis Bible a bude  
         možné rozsvítit  svíčku za blízkého člověka 
          

 

 

 

 

29. května od 15 hod. 
 

 
 

 
 

v zahradách piaristického kláštera 
za nepříznivého počasí v knihovně 

 
 

Divadélko Leonka – Jak skřítek roztančil 
kytičky – jarní pohádka 

 
 

Divadlo V batohu – tanec, zábava, hry 
 
 

Malování na obličej 
 
 

Vstup volný 
 
 

Tato akce se uskuteční s finanční podporou 
Ministerstva kultury 

 

DEN PRO DĚTI A RODIČE 
S KNIHOVNOU 
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Občanské sdružení Klokočov vás všechny zve na tradiční

                  1.6.2019 od 13:  00h.,které 
proběhne na klokočovském hřišti v Příboře, ulice Osvobození N 

49°38.96625', E 18°9.26543' za hlasité podpory diváků  pilou břichatkou.
UKÁZKA TECHNIKY PČR,   ukázka výcviku psů 
AGILITY, Hudba, tanec, zábava po celý den i večer  .
Čepované pivo, hovězí guláš, palačinky, párek v rohlíku nebo opékaný na 
ohni a jiné pochutiny, alko či nealko nápoje.(změna programu vyhrazena)
           
----------------------------------------------------------------------------------

Jelikož 1.6. je Dnem dětí, v první části hřiště proběhne jejich oslava 
formou zábavy a her ! ! ! (cca do 16:30h.). Nachystány jich 

bude spousta a to také formou soutěží s
odměnami,diplomy, přetahování
lanem, skákací hrad zdarma.
Vstupné dobrovolné. 
Na nádherně prožitý den zve O.sK 

WWW.KLOKOCOV.COM

 

V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. a Obecně závaznou 
vyhláškou města Příbora č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody 

spádových mateřských škol zřizovaných městem Příborem, se uskuteční 
 

Z Á P I S 
k předškolnímu vzdělávání a povinnému předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2019/2020, který se bude konat 
 
 

v úterý 14. května 2019 - od 8:00 do 15:30 hod. 
 

v mateřských školách:  
 

 „Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370“ 
Zápis do MŠ Kamarád se bude konat pouze  

   v mateřské škole na ul. Frenštátské! 
 
 

 „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,  
příspěvková organizace“ 

 
 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se vztahuje  
na děti, které dosáhnou pátého roku věku k 31. 8. 2019  

a na děti s odkladem povinné školní docházky 
 

U zápisu předložte: 
- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

  
 

Podrobné informace zápisu k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny ve školách, na 
webových stránkách škol a informaci o stanovených školských obvodech mateřských 

škol najdete také na webových stránkách města na adrese www.pribor.eu 
 

  
                                                           

                                                                                                            Město Příbor 

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
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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  
5denní tábor pro školní děti  

Termín: po 8. 7. - pá 12. 7. 2019 
 

k dispozici budova s hernou, sálem, zahrada, 
skákací hrad, ping-pong, ohniště, trampolíny, 

bazén, slackline. 
 

       

Cena : 1.100,-Kč,  
pro rodiče, přihlášené do Operačního programu  

Zaměstnanost, na první dítě. Pro ostatní cena 1.400,-Kč 
zahrnuje - celodenní stravu, pojištění, práci personálu 

 

Vážení rodiče, milé děti, i letos pořádáme tábor v BAV klubu, 
kde bude pestrý program - hry, soutěže, sportovní  
a zábavné prvky, MAXI bubliny, výpravy a výlety, 

 tanec, tvoření 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.  

 
 

BAV klub Příbor- středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor  742 58      email:info@bavklubpribor.czMob.: 739 08 08 62 

 

PODVEČER 
V RYTMU BUBNŮ 

S PRVKY MUZIKOTERAPIE 
 
 

Kdy:  6. 5. 2019 

    18:00-19:30 h 
 

Kde: v BAV klubu 
    na ul. Masarykově 489 

 
Setkání bubeníků, hra na africké bubny 

djembé, výuka rytmů.  
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit               

a zopakovat si základní rytmy a zažít radost 
souznění při společném bubnování.  

Technika je vhodná pro děti i dospělé.  
Pro ty, kteří nemají vlastní buben, možnost 

zapůjčení. 
 

Cena akce: děti do 15 let 50,- Kč 
             ostatní 100,- Kč 

Nutno se předem přihlásit. 
 

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

TAJUPLNÝ  tábor  
 v BAV klubu Příbor  

 5denní 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 : 1.400,-Kč,  
pro rodiče, přihlášené do Operačního programu  

Zaměstnanost, na první dítě. Pro ostatní cena 1.700,-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.  

 
 

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  

   5denní 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, 

SKÁKACÍ HRAD 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, i  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.  

 

Přihlášky a platbu za tábor odevzdejte do 31. 5. 2019

Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.
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LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času, příspěvková organizace 

e-mail: luna@lunapribor.cz,  www. lunapribor.cz 

 

 

PROGRAM NA KVĚTEN 2019 
 

AKCE 
11. – 12. 5. 
Sobota - 
neděle 

BESKYD MODEL KIT 
SHOW 2019 

Veřejná mezinárodní 
modelářská výstava. 
Doprovodné akce. 

 KD 
Kopřivnice 

L. Nenutilová 
732 902 256 

15. 5. 
10:00 – 12:00 

FIT DOPOLEDNE 
aneb SPORTUJE 
CELÁ RODINA 

0 - 3 roky/rodiče s kočárkem,  
3 - 6 let/ koloběžka, trojkolka, 
kolečkové brusle, odrážedlo. 

40 Kč 
startovné 

Nábřeží u 
Mexického 

splavu 

J. Lupíková 
604 188 186 

11. 5. 
14:00 - 18:00 

TVOŘIVÁ  
SOBOTNÍ DÍLNA 

Keramické tvoření.  
 

100, 200 Kč 
 

LUNA L. Nenutilová 
732 902 256 

PRAVIDELNÉ AKCE 
PO 
18:00 – 19:00 

ZUMBA 40 Kč, permanentky 400 Kč/10 vstupů  LUNA R. Fialová 
607 953 300 

PO 
19:00 – 20:00 

TRAMPOLÍNKY 80 Kč, permanentky 800 Kč/10 vstupů LUNA R. Fialová 
607 953 300 

ST 
16:00 – 18:00 

DESKOVKY 30 Kč LUNA V. Kalmusová 
730 904 512 

ST 
17:00 – 18:00 

ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ 

80 Kč LUNA K. Leblochová 
722 922 326 

ST 
18:00 – 19:00 

TANEC PRO 
RADOST 

1 100 Kč/11 vstupů LUNA J. Buryanová 
605 433 967 

ST 
18:15 – 19:15 

KRUHOVÝ TRÉNINK 80 Kč LUNA K. Leblochová 
722 922 326 

ČT 
9:00 – 10:00 

ZLEPŠENÍ KONDICE 
nejen po porodu 

80 Kč 
120 Kč s hlídáním dětí 

LUNA K. Leblochová 
722 922 326 

ČT 
10:00 – 11:00 

ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ 

80 Kč 
120 Kč s hlídáním dětí 

LUNA K. Leblochová 
722 922 326 

MATEŘSKÉ CENTRUM 
3. 5. 
9:00 – 12:00 

KVĚTINOVÝ ZÁVĚS Tvoření s barevným 
papírem. 

40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

10. 5. 
10:00 – 12:00 

PŘÁNÍ PRO 
MAMINKU 

Papírová technika. 40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

15. 5. 
10:00 – 12:00 

FIT DOPOLEDNE  40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

17. 5. 
10:00 – 12:00 

PAMPELIŠKA Lepená technika z papíru. 40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

22. 5.  
10:00 – 12:00 

BÁSNIČKY, 
ŘÍKADLA, HRY 

 40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

24. 5. 
10:00 – 12:00 

MALOVÁNÍ 
KAMÍNKŮ  

S sebou malé kamínky. 40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

29. 5.  
10:00 – 12:00 

POHÁDKA  
„O VELIKÉ ŘEPĚ“ 

 40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

31. 5. 
10:00 – 12:00 

DEN DĚTÍ  
VE „ZVONEČKU“  

 40 Kč LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

7. 6. 
10:00 – 12:00 

ZÁVĚREČNÝ VÝLET   LUNA J. Lupíková 
604 188 186 

 
 
 
 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029 
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz.  

 

 

Volná místa! 
1. 7. - 4. 7. 

PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR 
Program - hry, soutěže, vycházky do okolí.  

Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let. Cena: 800 Kč. 
Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156 

 
 

7. 7. - 13. 7. (I. varianta), 13. 7. - 19. 7. (II. varianta),  
7. 7. - 19. 7. (III. varianta) 

LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV, VÍTKOV 
Program: - hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem od 7 do 18 let.  
Cena za poukaz: I.+II. varianta 2 600 Kč, sourozenci 2 500 Kč/jednotlivec 

III. varianta 4 700 Kč, sourozenci 4 500 Kč/jednotlivec. 
Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256 

 
 

8. 7. - 14. 7. 
POLIČKA a okolí, POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti.  

Cena bude upřesněna později. Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. 3. 2019. 
Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156 

 
 

15. 7. - 19. 7.  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

Program – celotáborová hra „Cesta kolem světa“, hry, soutěže, výlety, relaxace. 
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 12 let. Cena: 1 800 Kč. 

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186 
 
 
 

 

 

  Klub českých turistů Příbor pořádá ve dnech  
10. – 12. 5. 2019 třídenní zájezd 

 

Orlické hory 
 
Odjezd:  4.45 h od Tatry Příbor, 5.00 h od Sokolovny Příbor,  

                Kopřivnice 5.10 h, Štramberk 5.15 h a NJ u Lidlu 5.25 h 
 

Cena:     členové KČT 1 550 Kč         ostatní  1 750 Kč 

    děti            1 350 Kč       1 550 Kč 
 

Předpokládaný návrat: 12. 5. 2019 do 20.00 hod. 

Ubytování: Domov mládeže Kostelec nad Orlicí 

            Trasy pochodu na https://www.kctpribor.cz/ 
- V ceně je zahrnuta doprava, ubytování a polopenze 

- Zálohu, nebo celou částku uhraďte nejpozději do 25. 4. 2019 

 
Platit můžete: 

- po telefonické domluvě na kontaktní adrese 
- na účet KČT Příbor. 1762515339 / 0800 
- v SVČ Luna každé pondělí od 14 do 16 hod. 

 
 

Informace:  Vladimír Bilský        
  Tel.:  737 375 203      

    E-mail: 1.kctpribor@email.cz 
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          Turnaj ve volejbale



osmý ročník o putovní pohár Klokočova 

 Klokočov cup 2019 
 

 
 

V sobotu 15. 6. 2019 se uskuteční již tradiční  
volejbalový turnaj na klokočovském hřišti. 

Podmínky účasti:  
 V družstvu jsou minimálně 2 ženy.  
 Turnaj je určen pro neregistrované, rekreační hráče. 
 Za družstvo se vybírá startovné ve výši 300,- Kč. 

 
    Začátek turnaje v 9.00 hod.  
    Herní systém bude určen podle počtu přihlášených.  
    Z důvodu chystaných ocenění podávejte prosím nejpozději  
    do 10. 6. závazné přihlášky na e-mail: l.pustejovsky@seznam.cz 
 

Občerstvení zajištěno. 
    Hlavně jsou zváni také diváci, fandové, kamarádi. 
    Přijďte podpořit ten svůj tým a pomoci mu k vítězství. 
 

Na vás, hezké počasí a příjemný sportovní zážitek zve klokočovské sdružení. 
               

WWW.KLOKOCOV.COM 
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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%. 

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 
 

Prodej od 
20.5.2019

CENA: 50,- Kč/ks
Prodej PO - SO 8.00 - 11.00  h.

Bližší informace na tel. č.:

602 78 77 79, 724 15 44 15 

V případě zájmu mne kontaktujte:
Antonín Friedel
604 579 198, antonin.friedel@iallianz.cz  
Nám. Sigmunda Freuda 21, Příbor

Přijďte si 
PRO slevU 20%   
na POjištění majetkU

Při příležitosti otevření nové pobočky v Příboře jsme  
si pro Vás přichystali jedinečnou nabídku, která platí  
i pro stávající klienty.

Navíc dostanete 8 000 Kč ročně na opravu Vašich do-
mácích spotřebičů.

Platnost akce do 30. 6. 2019. 

INZERCE A REKLAMA
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V nabídce na zahrádce grilované steaky a klobásy.
Čepované pivo a kofola samozřejmostí.

Restaurace U Čápa Vás zve na

15. května 2019 v 17:00
Tříčlenná družstva
Registrace týmů s předstihem na baru restaurace nebo
na emailu: skarab@skarab.cz.
Ceny vítězům garantovány.
Ku příležitosti turnaje bude otevřena nová grill zahrádka.

Pétanque turnaj
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