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Vážení občané, vážení hosté, 
sešli jsme se zde, abychom si připomněli sto 

jedna let, které uplynuly od uzavření příměří, 
jež ukončilo krvavé boje první světové války. 
V jedenáct hodin 11. 11. roku 1918 skončila 
první světová válka, zbraně utichly. Demokra-
tické země se rozhodly uctít památku obětí této 
strašlivé válečné katastrofy a 11. listopad se tak 
stal trvalou připomínkou statečnosti a hrdin-
ství, stal se Dnem válečných veteránů.
I my v České republice máme dnes příležitost 
vzpomenout na naše vlastence, kteří nasazovali 
své životy za svobodu své země. Je záhodno 
vzpomenout legionářů Československé dob-
rovolnické armády – jejich odhodlání, s nímž 
šli do bitev ve Francii, Itálii či v Rusku. Tato 
téměř stotisícová armáda legionářů přispěla 
k ukončení první světové války a stala se v roce 
1918 základem armády samostatného česko-
slovenského státu.
S   novým státem spojili legionáři své naděje 
a představy. Aktivně se po celou dobu první 
republiky podíleli na jeho budování. Toto úsilí 
bylo po dvaceti letech přerváno druhou světo-
vou válkou. Mnozí z bojovníků první světové 
války museli osvědčit svou oddanost a věrnost 
vlasti znovu. Odcházeli bojovat proti nacis-
tickému Německu. Samostatnou a tragickou 
kapitolou našich dějin je to, jak bylo s hrdiny 
západního odboje zacházeno po roce 1948, 
v době komunistické totality. Perzekuce, věz-
nění, nucený exil. To byla odměna za přesvěd-
čení, že vojenská přísaha zavazuje.
Proto si zde, na tomto místě, připomínáme 
nejenom ono snadno zapamatovatelné datum, 

11. 11. 1918, ale vzpomínáme na veterány všech 
válek i všech novodobých konfl iktů. Na stov-
kách míst po celém světě se konají podobná 
shromáždění, lidé si připínají symbolický květ 
vlčího máku, symbol Dne válečných veteránů.
Ač jsem nikdy nezažil žádnou válku a doufám, 
že ani nezažiji, a tedy nemohu ani sdílet pocity 
válečných pamětníků, přesto končím svůj projev 
s výrazem obrovské úcty a poděkování vojákům, 
veteránům, všem, jimž věrnost vlasti a obrana 
svobody a  demokracie byla a  je celoživotní 
přísahou, byla a  je nejvyšší hodnotou. Chtěl 
bych na tomto místě připomenout konkrétně 
pana bratra mjr. Ladislava Jerguše, který svou 
aktivní prací ve Svazu letců a Klubu vojenských 
důchodců, svými besedami ve školách a účastí 
na akcích města a obou jmenovaných organizací 
pomáhal udržovat mezi našimi občany pově-
domí o krutosti a nelidskosti druhé světové 
války. Letos nás bohužel navždy opustil a já bych 
byl rád, abychom při příležitosti Dne veteránů 
věnovali právě jemu tichou vzpomínku. Děkuji 
vám za pozornost.  Foto: Stanislava Slováková

V Local TV Příbor 47. zprávy s premiérou  
17. 11. 2019, www.televize-pribor.cz

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA

PROSINEC 2019

MĚSÍČNÍKMĚSÍČNÍKMĚSÍČNÍKMĚSÍČNÍKMĚSÍČNÍK



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

Vážení spoluobčané,
pohled do kalendáře nám připomíná, 

že se nacházíme v posledním měsíci roku 
2019. Nastává adventní čas (letos od 1. 12. 
do 25. 12.), který bezprostředně předchází 
druhému nejvýznamnějšímu křesťanské-
mu svátku – narození Ježíše Krista. Tento 
den oslavují všichni lidé dobré vůle a ote-
vřeného srdce v celém křesťanském světě.
Myslím si, že není příhodnějšího období 
k tomu zamyslet se nad sebou, nad svým 
životem a konáním, není vhodnější doby 
ke zpomalení a zklidnění každodenního 
běhu života, než je čas adventní a vánoční. 
Slovo starosty pravděpodobně čtete ještě 
v době, kdy nemáte napečeno všechno 
vánoční cukroví, zajištěný pěkný vánoční 
stromeček, nakoupeny dárky pro své blíz-
ké, a i ten kapr asi stále čeká na své vysvo-
bození z rybářské kádě. Rok co rok v tento 
čas posloucháme informace o tom, jak se 
někam vytratil duch Vánoc, jak jsou plné 
komerce, kýče a obžerství. Prý se jen ho-
níme za hmotnými statky… 
Když nad tím tak přemýšlím, věřím, že to 
tak úplně pravda není. Většina z nás, kteří 
předvánoční a vánoční šílenství dobrovol-
ně podstupujeme, to totiž neděláme pro 
sebe, ale pro druhé. Manželky, manžele, děti, rodiče, vnoučata, přá-
tele a známé. Mnozí z nás přispívají nejrůznější formou na charitu 
a činí tím radost úplně neznámým lidem. Myslíme na své bližní. Mi-
lujeme je a ctíme je. Chceme, aby byli šťastní a spokojení. A potom 
jsme šťastní a spokojení také my. Duch Vánoc se nikam nevytratil. 
Jen se proměnila forma a prostředky, jakými živíme štěstí druhých. 
Každý z nás preferuje něco jiného. Někdo si cení dobrého jídla, jiný 
klidu, pohody a pracovního volna, někdo miluje krásné vánoční po-
hádky. Další si užívá návštěvu rodiny a přátel. Přece záleží jen na nás, 
jaké si ty Vánoce „uděláme“, jak si je užijeme a prožijeme. Vždyť jsme 
svobodní lidé ve svobodné zemi.  
V letošním roce, kdy si připomínáme 30 let od začátku společen-
ských změn v našem státě, vlastně slavíme i tři desetiletí svobod-
ných Vánoc, spojených mimo jiné i s obnovou řady lidových zvyků 
a starých tradic, které byly totalitním režimem pro jejich křesťanský 
základ potlačovány a cíleně opouštěny. Mikuláše s čertem a andě-
lem v příborských ulicích určitě potkáme. Na sv. Mikuláše a jeho 
pomocníky – čerty a anděly se můžeme těšit během jedné z nejna-
vštěvovanějších akcí pořádaných městem – Mikulášské jízdy (letos 
ve středu 4. 12.). S Mikulášskou jízdou je v Příboře spojena i jedna 
z novodobých tradic. Rozsvícení vánočního stromku. Tím letošním 
je 18 m vysoká jedle bělokorá z ulice Březinovy. Tradice vánočního 
jehličnanu umístěného ve veřejném prostoru je stará téměř sto let. 
„Vánoční strom republiky“, jak se ofi ciálně jmenoval, se na příbor-
ském náměstí objevil už v roce 1929. 
Připomeňme si některé místní zvyky, které byly zapomenuty. Kdysi 
dávno – o Štědrém večeru – chodívali městem Adam a Eva a o den 
později, na sv. Štěpána, koledovali v Příboře tři Valaši s andělem. 
I se štědrovečerní tabulí se pojily zajímavé zvyklosti. Tehdy i dnes 
platilo a platí, že měla být večeře bohatá a rozmanitá. Naši příborští 
předkové si dávali pod stůl radlici, na které měli mít všichni polože-
né nohy. Úroda plodin a hojnost všeho druhu v nadcházejícím roce 
měla být tímto aktem zajištěna. Mezi lokální specifi kum náleželo va-
ření devíti druhů polévek a každý stolovník musel všechny ochutnat. 
Advent a vánoční čas je v našem městě neodmyslitelně spjat s řa-
dou skvělých, především kulturních, akcí. Jistě se potkáme na ně-
kterém ze čtyř adventních koncertů (1. 12, 8. 12., 15. 12. a 22. 12.). 

Díky jejich kompozici si přijdou na své 
milovníci vážné hudby, tradičních vánoč-
ních melodií, nebo pohodového jazzu. 
Tradiční dárky můžete pořídit v sobotu 
14. 12. na vánoční jarmarku. Bezprostřed-
ní vánoční náladu navodí 21. prosince od 
15:00 hodin na náměstí Sigmunda Freuda 
živý betlém. Potkáte Ježíška, Pannu Ma-
rii a  Josefa. Skauti přivezou do Příbora 
i v letošním roce Betlémské světlo. Přijďte 
23. a 24. prosince na náměstí. Přineste si 
s sebou lucernu a odneste si domů plamí-
nek z Ježíšova rodiště. Ve farním kostele 
Narození Panny Marie se na Štědrý den 
od 22:00 hodin uskuteční půlnoční mše. 
Na témže místě se můžeme 28. prosince 
od 16:00 hodin zaposlouchat do tónů vá-
nočního koncertu pořádaného Římskoka-
tolickou farností Příbor. Upozornil jsem 
jen na některé kulturní a společenské akce 
z přebohatého prosincového kalendária. 
O všech se dočtete na následujících stra-
nách Měsíčníku města Příbora. Nechat na 
sebe dýchnout pravou vánoční atmosféru 
může opravdu každý z nás. 
Moje vánoční poselství můžete sledovat 
v  posledním letošním vysílání LTV Pří-
bor. V prvním vysílání roku 2020 shléd-

nete v naší příborské televizi novoroční projev místostarosty města 
Pavla Netušila.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem radostné prožití času adventního a vánoč-

ního, pevné zdraví, jasnou mysl a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů v roce 2020. 

Váš
Jan Malík

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

KOUZLO VÁNOČNÍ
Jaroslav Vrchlický

Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se

o půlnoci, kus bytosti všem letí.

Vše známe to juž takřka po paměti
a neklamem se v světel, cetek jase,

a víme, jak vše v krátkém zvšední čase,
však „Narodil se“ umíme přec pěti.

A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku

a cosi v nejtemnější duši zpívá

i tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsk duše ve hluboku:

To Mladost oknem vzpomínky se dívá.

Ze sbírky: Nové sonety samotáře (1891)

ADVENTNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

19. schůze RM v termínu dne 30. října 2019 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM.
- bere na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- bere na vědomí ukončení funkce předsedy stavební komise RM, 

pana Ing. arch. Aleše Makového ke dni 31. 10. 2019 (členem 
komise zůstává) a ukončení členství paní Terezy Horské, ve 
stavební komisi RM ke dni 31. 10. 2019.

- jmenuje předsedu stavební komise RM, pana Ing. Petra Urbana 
od 01. 11. 2019 a členem stavební komise RM, pana Ing. arch. 
Martina Jeřábka od 01. 11. 2019.

- ruší ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku města 
Příbor s.r.o. 1. usnesení RM č. 1/16/RM/2019, 3/16/RM/20919 
a 4/16/RM/2019, dle požadavků KV, ze dne 07. 10. 2019.

- schvaluje ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku 
města Příbor s.r.o. se zpětnou platností a) (upřesněný název 
usnesení RM č. 1/16/2019 dle KV), vložení bodu do programu 
„Návrh na změnu zakladatelské listiny – změna názvu spo-
lečnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. (ve funkci Valné 
hromady)“, b) vložení bodu do programu „Zápisy z výborů ZM 
a komisí RM“.

- doporučuje ve funkci valné hromady společnosti Správa ma-
jetku města Příbor s.r.o. se zpětnou platností ke schválení ZM 
změnu zakladatelské listiny, ve znění předloženém prostřed-
nictvím důvodové zprávy.

- schvaluje ve funkci valné hromady společnosti Správa majet-
ku města Příbor s.r.o. se zpětnou platností odstoupení členů 
Dozorčí rady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. 
pana Ing. Zdeňka Pařízka a pana Ing. Václava Kovalského ke 
dni 31. 12. 2019.

- bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vzne-
sené na 7. zasedání ZM Příbor. 

- schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení 
věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení „HAV 
MS Příbor – Osvobození 1271 HP“.

-  schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení 
věcného břemene pro stavbu „Příbor, p. č. 719, NNk“ na pozem-
ku parc. č. 738 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3292-241/2019 zpracovaného PLANGEO služby s.r.o., mezi 
vlastníkem pozemku městem Příbor a oprávněnou právnickou 
osobou ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.

- promíjí panu Davidovi Raškovi, <anonymizováno>, poplatek 
ve výši 21 217 Kč včetně DPH za zřízení věcného břemene 
pro stavbu „SO 01 Vodovodní řad DN 90“ na pozemcích parc. 
č. 635/8 a 626/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, dle jeho žádosti ze 
dne 17. 10. 2019.

- schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věc-
ného břemene pro stavbu „SO 01 Vodovodní řad DN 90“ na po-
zemku parc. č. 635/8 a 626/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 869-129/2017 zpracovaného panem 
Ing. Alešem Wojnarem, mezi vlastníkem pozemku městem Pří-
bor a oprávněným panem Davidem Raškou, <anonymizováno>. 
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou.

- schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení 
věcného břemene pro stavbu „Vodovodní přípojka k pozem-
ku parc. č. 3115/1“ na pozemcích parc. č. 1356 a 1217 v k. ú. 
Příbor, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a oprávně-
ným panem Ing. Ivanem Horňákem, <anonymizováno>, a to 
bezúplatně na dobu neurčitou.

- doporučuje ZM neschválit odkoupení pozemku parc. č. 403 
v k. ú. Hájov od paní Heleny Vlašicové, dle její nabídky ze dne 
26. 08. 2019.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. zjištění záměru vybudování 
sportoviště dle předložené žádosti SDH Hájov na parc. č. 50/4 
a případné úkony související se změnou územního plánu. Ter-
mín: 10. 12. 2019.

- doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 35 ostat-
ní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Příbor, o výměře 1 m2, 
dotčené obvodovou zdí domu č. p. 383, panu Petrovi Huvarovi 
a paní Bedřišce Huvarové, <anonymizováno>, za kupní cenu 
1 000 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
kupující.

- doporučuje ZM schválit prodej částí pozemku parc. č. 471/2 
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hájov, o celkové 
výměře cca 66 m2, oplocených a užívaných jako prostranství 
kolem domu č. p. 101, panu Martinu Böhmovi, <anonymizo-
váno>, za stanovených podmínek.

- doporučuje ZM neschválit prodej částí pozemků parc. č. 3287/6 
a 166, oba v k. ú. Příbor, paní Janě Chudíkové, dle její žádosti 
ze dne 09. 08. 2019. 15/19/RM/2019 Prodej pozemku parc. 
č. 2222/3 k. ú. Příbor – ul. Na Benátkách (č. bodu programu: 
15). 

- doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2222/3 orná 
půda v k. ú. Příbor o výměře 35 m2 panu Rostislavu Bukovja-
novi, <anonymizováno> za stanovených podmínek.

- schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1850 v k. ú. Příbor 
o výměře cca 30 m2 panu Lukáši Kudělovi, <anonymizováno> 
a paní Zuzaně Chýlkové, <anonymizováno>, pro účel užívání 
– prostranství u rodinného domu č. p. 865, na dobu neurčitou 
s 12měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 105 Kč 
s každoročním navýšením o míru meziroční infl ace a dle dalších 
podmínek nájemní smlouvy v předloženém znění.

- doporučuje ZM schválit pro uliční síť v lokalitě Za školou Npor. 
Loma názvy ulic Za školou, Myslbekova, Hájovská a Vrchlic-
kého, dle upraveného zákresu, ve výkresu situace na podkladu 
katastrální ortofotomapy – varianta č. 1. 

- bere na vědomí a postupuje ZM informaci o současném stavu 
prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře.

- ukládá 1. vedoucímu ORM 1.1. informovat o stávajících zá-
měrech občanské vybavenosti v  lokalitě Z43. 2.1. předložit 
další možnosti využitelnosti lokality Z43 (developerské a jiné 
záměry).

- schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1441/1 v k. ú. Příbor 
o výměře cca 1 m2 společnosti RAFFAEL-art, IČO 14541301, 
se sídlem Palackého 735, 549 41 Červený Kostelec, pro účel 
užívání – umístění reklamního zařízení vitríny, na dobu neu-
rčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 
300 Kč plus DPH.

- schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3218 v k. ú Příbor 
o výměře cca 650 m2 paní Aleně Urbanové, <anonymizováno>, 
pro účel užívání – zahrada u rodinného domu, na dobu neur-
čitou s 12měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 
2 275 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční infl ace 
a dle dalších podmínek nájemní smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 398/2018/SD mezi 
městem Příborem a  společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na akci „Re-
konstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“ 
se zvýšením celkové ceny díla o 694 285,21 Kč bez DPH a pro-
dloužením doby plnění o 25 dnů dle předloženého materiálu.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. zajistit ofi ciální prohlídku ob-
jektu č. p. 245 a 247 pro členy ZM a širokou veřejnost. Termín: 
10. 12. 2019.

- ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s ná-
zvem „Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor“.
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- schvaluje výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ul. Křivá, 
Tržní a Pod Hradbami, Příbor II“.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. vyhlásit veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy 
ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor II“. Termín: 08. 11. 
2019.

- schvaluje výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Prodloužení chodníku 
na ul. Jičínská, včetně přechodu pro chodce s nasvětlením, 
Příbor I“.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. zveřejnit výzvu ke zpraco-
vání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Prodloužení chodníku na ul. Jičínská, včet-
ně přechodu pro chodce s nasvětlením, Příbor I“. Termín: 
08. 11. 2019.

- potvrzuje usnesení RM č. 23/16/RM/2019 upravené o roz-
šíření parkovacích stání pro obsluhu DPS dle předloženého 
návrhu. 

- schvaluje přesun částky ve výši 51 000 Kč ve výdajové části 
rozpočtu města Příbor pro rok 2019 z § 3635 Projektové pří-
pravy na § 6171.3 Činnost místní správy – OISM, Stavební 
úpravy radnice – PD. 

- schvaluje po projednání, ředitelce Mateřské školy Kama-
rád, Příbor, Frenštátská 1 370, paní Mgr. Ivě Drholecké, od 
01. 11. 2019, zařazení do platové třídy 12.

- jmenuje na návrh tajemníka Městského úřadu Příbor po pro-
jednání, do funkce vedoucí Odboru organizačních a správních 
činností na Městském úřadě v Příboře paní Bc. Evu Plišovou, 
s účinnosti od 04. 01. 2020 se zkušební dobou 6 měsíců. 

- schvaluje termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2020 vždy 
od 10–14 hodin dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

- nedoporučuje konání svatebních obřadů v neděli a ve státní 
svátky ČR.

- schvaluje Programy pro poskytování veřejné fi nanční podpo-
ry z rozpočtu města Příbor v roce 2020 pro oblasti: činnost 
a provoz, granty, materiálně-technická základna, prevence 
kriminality, sociální služby.

- bere na vědomí žádost Základní školy Gaudi, s.r.o. o zřízení 
vyhrazeného parkování na ul. Dukelské.

- nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkování na ul. Dukelské 
pro Základní školu Gaudi, s.r.o.

- ukládá 1. vedoucímu OBNF 1.1. zajistit zpřístupnění dvora za 
bývalou školou Dukelská za účelem zabezpečení dovozu stravy 
do školy Gaudi, s.r.o, pro jedno vozidlo. Termín: 19. 11. 2019.

- souhlasí s provozováním mateřské školy při Základní škole 
Gaudi, s. r. o. na území města Příbor.

- bere na vědomí návrhy rozpočtu školských příspěvkových 
organizací města Příbor na rok 2020.

- bere na vědomí návrh rozpočtu Technických služeb města 
Příbor, příspěvkové organizace na rok 2020.

- ukládá 1. vedoucímu ORM 1.1. předložit upravené rozpočty 
příspěvkových organizací snížené o 3 % vůči stávajícím před-
loženým návrhům. Termín: 19. 11. 2019.

- projednala návrh rozpočtu města Příbor na rok 2020.
- ukládá 1. vedoucímu OFI 1.1. předložit upravený návrh (ve-

doucími odborů MÚ) stávající nákladové části rozpočtu města 
na rok 2020 jeho snížením o 5 %, mimo mandatorní výdaje. 
Termín: 19. 11. 2019.

- schvaluje změnu účelu použití veřejné fi nanční podpory na 
činnost a provoz Klubu seniorů města Příbor, z.s., spočívající 
v rozšíření účelu použití o položku na nákup drobného hmot-
ného majetku.

- schvaluje dodatek č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě č. 140/
OKCR/2019 o poskytnutí veřejné fi nanční podpory na činnost 
a provoz Klubu seniorů města Příbor, z.s., spočívající v rozšíření 
účelu použití o položku na nákup drobného hmotného majetku. 

- rozhoduje udělit pro pronájem bytů v domě Jičínská 54 výjim-
ku z Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora 
v  souladu s článkem XV, odst.1 a pronajímat tyto byty za 
nabídku nejvyššího nájemného.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. zveřejnit na úřední desce 
záměr města Příbor pronajmout plynárenské zařízení vybu-
dované v zastavitelné ploše Z43 společnosti RWE GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Termín: 
01. 11. 2019.

- bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů RM.
- souhlasí s vyhlášením požadavku Masarykova gymnázia – in-

formovat v městském rozhlasu o pozvání na „Dny otevřených 
dveří“.

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

8. zasedání ZM v termínu dne 23. října 2019 projednala jed-
nací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z jednání výborů ZM.
- bere na vědomí předložené varianty stanovení nákladových 

podílů spolumajitelů rozhrady na spojovací uličce Farní-Žiž-
kova při realizaci akce „Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova“.

- schvaluje variantu B návrhu fi nančních podílů spolumajitelů 
rozhrady na spojovací uličce Farní-Žižkova při realizaci akce 
„Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova“ dle předloženého materiálu.

- ukládá vedoucímu OISM projednat se spolumajiteli rozhrady 
na spojovací uličce Farní-Žižkova spolufi nancování realizace 
akce „Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova“ v rozsahu „SO-201 – 
Sanace opěrných zdí“. Termín: 29. 11. 2019.

- v  souladu s  dotačními podmínkami a  se zněním směrnice 
č. 14/2016 o zadávání veřejných zakázek provést výběrové 
řízení na zhotovitele akce „Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova“. 
Termín: 14. 02. 2020.

- ruší usnesení č. 16/7/ZM/2019 ze dne 11. 09. 2019.
- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/45 v k. ú. Příbor do 

vlastnictví paní Lenky Suchánkové, <anonymizováno>, za kup-
ní cenu ve výši 906 880 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších 
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/6 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví paní Lenky Srnkové, <anonymizováno>, za kupní 
cenu ve výši 872 000 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších 
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/23 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví paní Hany Strykové, <anonymizováno>, za kupní 
cenu ve výši 813 140 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších 
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/25 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví pana Ing. Jiřího Slámy a paní Jany Slámové, <ano-
nymizováno>, za kupní cenu ve výši 1 484 580 Kč plus DPH 
v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy v před-
loženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/31 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví pana Radka Boloma, <anonymizováno>, za kupní 
cenu ve výši 835 680 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších 
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/37 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví paní Evy Strykové a pana Miloslava Stryka, <ano-
nymizováno>, za kupní cenu ve výši 1 323 260 Kč plus DPH 
v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy v před-
loženém znění.
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Vážení spoluobčané,
žádáme Vás o vyplnění prvního anketního dotazníku přes 

Mobilní Rozhlas. Občan, který není přihlášen do Mobilního 
Rozhlasu, tak může učinit na webu města v záložce občan, 
případně Vám pomůžeme s přihlášením v Turistickém in-
formačním centru.
Anketa je směřována k dotazům ohledně sportu ve městě 
a to především discgolfu. Vyjádřit se můžete i k dalšímu dění 

v oblasti sportu. Po přihlášení do aplikace je příjem i odeslání 
všech zpráv z mobilního telefonu bezplatné. Budeme rádi za 
Vaše příspěvky. Chceme znát Váš názor. Předpokládá se, že 
anketa bude probíhat do konce roku 2019.

Hlasujte, prosím, v naší nové anketě: https://www.mobilni-
rozhlas.cz/app/anketa/facbrvxm 

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

AKTUÁLNÍ INFORMACE

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/39 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví pana Ing. Ondřeje Kociana a paní Mgr. Venduly Ko-
cianové, <anonymizováno>, za kupní cenu ve výši 1 007 160 Kč 
plus DPH v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy 
v předloženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/40 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví paní Evy Strykové a pana Miloslava Stryka, <ano-
nymizováno>, za kupní cenu ve výši 1 379 940 Kč plus DPH 
v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy v před-
loženém znění.

- ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/41 v k. ú. Příbor 
do vlastnictví pana Martina Kuchaře a paní Michaely Kucha-
řové, <anonymizováno>, za kupní cenu ve výši 935 220 Kč plus 
DPH v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy 
v předloženém znění.

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 2178/51 v k. ú. Příbor do 
vlastnictví pana Tomáše Volného, <anonymizováno>, za kupní 
cenu ve výši 755 730 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších 
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.

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

- schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 743/45 orná 
půda o výměře 2 633 m2 a parc. č. 743/47 orná půda o výměře 
13 286 m2, oba v k. ú. Klokočov u Příbora, do vlastnictví pana 
Oldřicha Seiberta, <anonymizováno>, dle smlouvy v předlo-
ženém znění.

- schvaluje bezúplatný převod nemovitostí – pozemku parc. 
č. 2974/28 orná půda o výměře 3 097 m2 a spoluvlastnického 
podílu v rozsahu id. 1/2 pozemku parc. č. 2974/30 orná půda 
o výměře 3 239 m2, vše v k. ú. Příbor, od pana Oldřicha Sei-
berta, <anonymizováno> do vlastnictví města, dle smlouvy 
v předloženém znění.

- schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3279/266 v k. ú. Příbor 
o výměře 1 m2 dotčeného stavbou lávky pro pěší a cyklisty přes 
obchvat silnice I/58 z majetku České republiky s právem hos-
podaření zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města, za kupní cenu 800 Kč a dle 
dalších podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení 
části stavby Silnice D 48 Rybí – MÚK Rychaltice, stavebního 
objektu C 118, bezúplatný převod pozemků parc. č. 3279/224, 
3306/20 a 3086/1, vše v k. ú. Příbor, v celkové účetní hodnotě 
96 731 Kč, z vlastnictví České republiky s právem hospodaření 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o., IČO 65993390, do majetku 
města Příbor, za podmínek dle smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení 
části stavby Silnice D 48 Rybí – MÚK Rychaltice, stavebního 
objektu C 118, bezúplatný převod pozemků parc. č. 3086/9, 
3306/4, 3279/221 a 3279/179, vše v k. ú. Příbor, v celkové účet-
ní hodnotě 37 619 Kč, z vlastnictví města Příbor do majetku 
Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro Správu 
silnic Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, za podmínek 
dle smlouvy v předloženém znění.

- schvaluje zapracování částky 95 000 Kč do výdajové části roz-
počtu města Příbor pro rok 2020 v kapitole § 3713 Změny 
technologií vytápění, projekt Kotlíkové dotace, za účelem do-
fi nancování podpory města všem žadatelům o kotlíkové dotace 
v rámci 3. výzvy vyhlášené MSK, a to na projekty s realizací na 
území města Příbor.

- schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů na rok 2020 ve výši 492 Kč na osobu.

- bere na vědomí stav přípravy Obecně závazné vyhlášky města 
Příbor o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a informace o připravovaných změnách ve svozu ko-
munálního odpadu po 01. 01. 2020.

- bere na vědomí petici za vybudování discgolfového hřiště v Pří-
boře.

- bere na vědomí informaci o zjišťování správného znění jmen 
na pamětních deskách na fasádě budovy radnice v Příboře.

- schvaluje rozpočtové opatření č. 4 města Příbor na rok 2019 
v členění a fi nančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

- bere na vědomí: příjmy 200 471 000 Kč, což je zvýšení opro-
ti schválenému RO č. 3 na rok 2019 o 5 342 500 Kč. Výdaje 
256 651 000 Kč což je zvýšení oproti schválenému RO č. 3 na 
rok 2019 o 5 342 500 Kč. Financování 56 180 000 Kč, což je 
beze změny oproti schválenému RO č. 3 na rok 2019.

- rozhoduje přidělit v řízení pro poskytování veřejné fi nanční 
podpory na sociální služby pro rok 2019 – 2. etapa žadate-
lům veřejnou fi nanční podporu na sociální služby následovně: 
1. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., Odleh-
čovací služba, identifi kátor sociální služby: 2012478, částka 
200 000 Kč. 2. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, 
p.o., Denní stacionář, identifi kátor sociální služby: 3502677, 
částka 12 000 Kč. Celkem: 212 000 Kč. 

- schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Správa ma-
jetku města Příbor s.r.o. v předloženém znění.
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Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás pravidelně infor-
movat o dění v Moravskoslezském kraji z pozice krajské za-
stupitelky. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, tak jsou 
Moravskoslezským krajem vyhlašovány programy v různých 
oblastech, ať již je to oblast kultury, cestovního ruchu a obno-
vy venkova, sociální oblast, tak také v oblasti školství a sportu, 
v životním prostředí, vědě a výzkumu. Moravskoslezský kraj 
se snaží svými fi nančními prostředky podpořit řadu oblastí 
a činností v našem regionu a dochází také k navyšování těch-
to fi nančních prostředků do jednotlivých dotačních titulů. 
V tomto čísle Měsíčníku Vám sdělím informace o dotacích 
z oblasti kultury a nastíním připravované programy v ob-
lasti cestovního ruchu a obnovy venkova. V rámci kultury 
byl vyhlášen každoročně opakující se program, o který je 
velký zájem, a to Program podpory aktivit v oblasti kul-
tury v MSK na rok 2020. Účelem předmětného programu 
je podpora subjektů, které realizují kulturní aktivity a akce 
profesionální, ale také neprofesionální, kulturní uměleckou 
činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů, např. hudba, 
tanec, divadlo, folklor, výtvarné umění. Lhůta pro podávání 
žádosti je od 16. 11. do 3. 12. 2020 do 23.59 hod. Bližší in-
formace získáte na webových stránkách: https://www.msk.
cz/verejna_sprava/granty_kultura.html.
Dalším programem v oblasti kultury je Program podpory 
aktivit národnostních menšin žijících na území MSK. 
Účelem programu je podpořit činnosti zaměřené na udržení 

aktivit a  tradic příslušníků národnostních menšin žijících 
na území našeho kraje, které realizují organizace vykonáva-
jící činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin 
žijících na území kraje. Informace je možné získat na webo-
vých stránkách kraje. Žádosti se budou podávat od 12. 11. 
do 29. 11. 2020.
Program obnovy kulturních památek a památkově chrá-
něných nemovitostí v MSK. Lhůta pro podávání žádosti je od 
2. 12. 2019 do 6. 1. 2020. Tento program se vyhlašuje každo-
ročně. Cílem programu je podpora kulturních památek a pa-
mátkově chráněných nemovitostí na území MSK při dosažení 
maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových 
prostředků. Informace je rovněž možné získat na webových 
stránkách kraje https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava_/pro-
gram_obnovy_kulturnich_pamatek_a_pamatkove_chrane-
nych_nemovitosti_v_moravskoslezskem_kraji_na_rok_2020.
Jsou připravovány i další programy, např. podpora rozvoje 
venkova MSK, podpora cestovního ruchu v MSK, podpo-
ra turistických informačních center a podpora technických 
atraktivit MSK. Tyto programy bude nejdříve schvalovat Rada 
Moravskoslezského kraje. Žádosti se budou podávat začátkem 
ledna 2020. Budu Vás informovat v lednovém čísle Měsíčníku.
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám popřála 
spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svát-
ky a v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů.

Ing. Dana Forišková, Ph.D., zastupitelka Moravskoslezského kraje

Revitalizace budovy Domova Příbor byla zahájena v dub-
nu letošního roku a předpoklad dokončení stavby je napláno-
ván na 01/2020. Celkové náklady projektu činí 26,3 mil. Kč.
Předmětem realizace je rozšíření stávající budovy domova 
seniorů za účelem zlepšení podmínek užívání objektu kli-
enty domova a rozšíření kapacity. Akce je vedena v souladu 
s transformací sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, 
tj. zrušení osmi třílůžkových pokojů, vybudování nových 
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů včetně odpovída-
jícího sociálního zařízení.
Cílem akce je poskytnout uživatelům sociální 
služby, intimitu a prostředí zaručující komfortní 
pobyt v soukromí a také dodržení hygienických 
norem týkajících se minimální velikosti pokojů: 
obytná podlahová plocha nejméně 12 m2 u jed-
nolůžkových pokojů a 18 m2 u dvoulůžkových 
pokojů.

Předmětem řešení je zejména:
• rozšíření počtu pokojů objektu po eliminaci tří-

lůžkových pokojů, a zvětšení stávající kapacity 
lůžek z 60 na 68,

• doplnění sociálního zařízení do stávajících 
pokojů,

• doplnění krytých prosklených teras na úrovni 
všech nadzemních podlaží,

• zajištění bezbariérového přístupu na zahradu,

• zlepšení provozně dispozičního řešení prostoru koupelny 
v 1. NP.

V současné době jsou vylity podlahy v přístavbě, probíhá 
zateplení přístavby, instalace SDK konstrukcí, kompletace 
ZTI rozvodů, silnoproudých a slaboproudých rozvodů.
Realizaci stavby provádí společnost BYSTROŇ GROUP a.s., 
projektantem je společnost ATRIS, s.r.o., činnost technic-
kého dozoru a koordinátora BOZP vykonává Ing. Miroslav 
Geryk.

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje



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

Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu a Vy stále tápete 
s výběrem dárků pro své milované? Máme pro Vás výtečnou 
nabídku – co takhle potěšit je kulturním zážitkem u nás v Kul-
turním domě Příbor?
V předprodeji budou tato divadelní představení a koncerty:
04. 01. 2020: Novoroční koncert, Sdružení hudebníků Příbor
15. 01. 2020: Divadelní představení Nebe
03. 02. 2020: Divadelní představení Hodina duchů
27. 02. 2020: Divadelní představení Domácí štěstí
02. 03. 2020: Divadlo pro děti: Maková panenka
24. 04. 2020: Koncert zpěvačky Elly
26. 04. 2020: Divadlo pro děti: Nezbedná čarodějka
14. 05. 2020: Koncert Lenka Nová a Petr Malásek

Nabídka je pestrá, co říkáte?

Předprodej lístků v Turistickém informačním 
centru Příbor, na pokladně Kulturního domu 
Příbor (pondělí a  středa od 13:00 do 17:00 
hod.) nebo on-line http://www.mujbijak.cz/
klient-841/kino-230.

Budeme se na Vás a Vaše blízké těšit, jsme tu pro Vás .

Ing. Iveta Busková
Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
tel.: 556 455 490, e-mail: buskova@pribor-mesto.cz

A máme tu advent! Toto období je spojeno nejen s typickou 
vánoční atmosférou, výzdobou a pečením cukroví, ale pro většinu 
z nás také s nakupováním vánočních dárků. To představuje velkou 
fi nanční zátěž pro rodinný rozpočet. A právě vánoční dárky jsou 
často důvodem, proč se mnoho lidí rozhodne zadlužit se. Přestože 
spousta obchodníků a fi nančních institucí nabízí zboží na splátky 
s nulovým navýšením a výhodné půjčky, každé zadlužení s sebou 
nese svá rizika. Než se tedy rozhodnete pořídit si vánoční dárky 
na splátky, položte si nejprve tyto základní otázky: 
Budu mít na splátky? Je nutné si uvědomit, že zboží nebo 
sjednaný úvěr nezaplatíte najednou hned po Vánocích, ale zpra-
vidla jej budete splácet několik měsíců a tyto splátky musejí být 
hrazeny ve stanovené výši pravidelně, a tedy i v době pracovní 
neschopnosti nebo v případě ztráty zaměstnání. Pokud tedy 
porovnáte své současné pravidelné měsíční příjmy a výdaje 
a zjistíte, že vám nezbývá dost peněz na uhrazení splátky, mělo 
by vás to před zadlužením varovat. 
Kolik celkem zaplatím? Vždy je vhodné spočítat si, o kolik 
poskytnutý úvěr nebo zboží přeplatíme, resp. zda výše úroků 
skutečně odpovídá nabídce. Není výjimkou, že v rámci nekalých 
praktik obchodníci nabízejí zboží se slevou 40 %, ale po přepo-
čítání oproti ceně původní zjistíme, že sleva je ve skutečnosti 
nižší. U nákupu na splátky může být situace obdobná. 

Jak důležité je koupit tento dárek? Obecně lze říci, že pokud 
si na splátky pořídíte něco, co nezbytně potřebujete a museli 
byste to koupit bez ohledu na Vánoce nebo životnost dané věci 
je delší než doba splácení, jedná se o tzv. dobrý dluh. Typickým 
příkladem může být zakoupení nové televize, když vám stará 
přestala před několika týdny fungovat a vy si novou nadělíte pod 
vánoční stromeček s tím, že ji zaplatíte za šest měsíců. Zakou-
pení týdenní rodinné dovolené v Alpách, kterou budete splácet 
další tři roky, je však v tomto směru mnohem více rizikové a lze 
jej zařadit do kategorie tzv. špatných dluhů.
Než se tedy jakkoliv zadlužíte, pečlivě zvažte všechna pozitiva 
i negativa, a hlavně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Důle-
žité je seznámit se nejen s obsahem samotné smlouvy, ale také 
s všeobecnými obchodními podmínkami, na které se smlouva 
často odkazuje. 
Pokud tedy nějakému dokumentu nerozumíte, využijte pomoc 
odborníků. Základní poradenství k této problematice Vám rádi 
poskytnou pracovníci Občanské poradny, která se nachází v pří-
zemí budovy Městského úřadu na adrese náměstí Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor.
Konzultační hodiny: 
úterý: 09:00–12:00 hodin – bez objednávky
            13:00–16:00 hodin – pro objednané

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

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Pro vás všechny, kteří se chcete více dozvědět o křesťanství 
a máte touhu poznávat nové a neobjevené, jsou určeny evan-
gelizační kurzy Alfa. Na těchto kurzech budete neformálně 
a srozumitelně zkoumat to, co třeba právě hledáte. Můžete po-
zvat i někoho, koho byste měli rádi vedle sebe a přijít společně.

Kurzy začínají v úterý 7. 1. 2020 v Katolickém domě v Kopřivnici 
od 18.45 do 21.00 hod. Konají se každé úterý do 24. 3. 2020.

Během 12 večerů se potkáte se zajímavými lidmi, poslechnete si 
přednášky a budete mít možnost hovořit v diskuzních skupin-
kách. Každé setkání začíná společnou večeří.  Kurz je zdarma, 
je možné přispět na náklady spojené s večeří. 

Informace a kontakty: přihlásit se můžete do 5. 1. 2020 na tel. 
číslech 605 228 985 nebo 732 240 863, e-mailem: alfa.kopriv-
nice@gmail.com

Judita Šprochová, za organizační tým kurzů Alfa 

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
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V tomto období již nastal čas, kdy se „hlavní“ sezóna chataření 
chýlí ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, 
jiní toto právě činí nebo se připravují. 
Případ: „…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí 
provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odci-
zit zahradní techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty 
a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více 
než třicet tisíc korun…“
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít 
pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji 
provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využi-
tím psovodů se služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby 
policie dohlíží na uvedené lokality. Několik kontrol, také v rámci 
celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte 
majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech 
v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům 
připomínali preventivní rady týkající se zabez-
pečení rekreačních objektů:
- poblíž objektu nenechávat zejména žebříky 

či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné 
vzniknutí do chaty,

- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými 
způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hod-
notu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení 
chaty, případně i elektronickými prostředky,

- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné 
věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro 

případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat 
si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí,

- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.

Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci 
s názvem „Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském roce 
a na podzim byla aktualizována, více na: https://www.policie.cz/
clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, 
pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či vozidel. 

Foto: Policie České republiky

Slezská diakonie patří mezi nejvýznamnější poskytovatele 
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Je nestátní nezisko-
vou organizací a pro představu – jen na Novojičínsku poskytuje 
7 sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením.
Díky fi nanční podpoře města Příbor mohou tyto služby aktivně 
využívat i jednotlivci a rodiny z Příbora. 
Těmi, komu naše služby pomáhají, jsou například rodiny, kterým 
se narodí miminko s handicapem a potřebují provázet prvními 
roky života dítěte, hledají cesty k jeho rozvoji a začlenění se do 
běžného života. Podporováni jsou také dospělí lidé s handica-
pem, ať mentálním či duševním onemocněním, aby důstojně 
žili, aktivně trávili svůj čas, udržovali své schopnosti a doved-
nosti, dokázali komunikovat s ostatními, získali či si udrželi 
soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých lidí, pracovali.
Někdy se člověk s handicapem setkává s překážkami na cestě 
být „běžným občanem“, mohou to být předsudky či negativní 
emoce. Je však nutné si uvědomit, že lidé s handicapem jsou 
součástí našich životů, jsou součástí naší společnosti, mají své 

cíle, naděje a sny, chtějí žít své vlastní životy. A tak jako ostatní 
i oni občas potřebují pomoci s věcmi, se kterými si neví rady 
nebo se cítí sami a izolovaní. Proto jsou tu naše služby. 
Občané města Příbor mají možnost přijít a  využívat služby 
Slezské diakonie (www.slezskadiakonie.cz) jako je chráněné by-
dlení ARCHA Nový Jičín, Poradnu rané péče MATANA, EDEN 
Nový Jičín, denní stacionář, EFFATHA Nový Jičín a Kopřivnice, 
sociálně terapeutické dílny, RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitaci 
i služby KARMEL Tichá.  Foto: Martin Holain

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska Slezská diakonie, Nový Jičín

PREVENCE KRIMINALITY
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Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních 
stupňů základních škol se zásadami bezpečného chování a vy-
světlili, jak se zachovat v kritických situacích. V průběhu listo-
padového týdne jim byly nezastupitelným pomocníkem Policejní 
pohádky. Často preventisté mířili zejména k novým žákům prv-
ních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou 
formou s možnými nástrahami, ale především jim vysvětlili, jak 
správně v nebezpečných situacích postupovat. 
Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie 
Policejní pohádky využívána od roku 2014 a je velmi kladně hod-
nocena jak odbornou (pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči, 
prarodiči...). Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými po-
hádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například dozví, jak 
se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu Proč cesta není 
hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších 
příbězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní ka-
marádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční 
stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí 
pedagogů) jsou příběhy O statečném policistovi Honzíkovi, Jak 
Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatem-
nila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný 

a  autorkou ilustrací 
paní Šárka Nogová.  
V  závěru každého 
příběhu zazní po-
učení spravedlivého 
Přemysla a současně 
otázky, díky kterým 
si pravidla bezpeč-
ného chování děti 
zopakují. Například 
v závěru příběhu Jak 
Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, 
poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje: 
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, 
nebo někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete po-
radit, řekněte to někomu dospělému nebo policistovi a ti už budou 
vědět jak na to a určitě vám pomohou.“ V závěrečných otázkách 
pak čtenář nalezne třeba otázku: „Co byste měly, děti, udělat, 
kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ K učení 
se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – pexes, 
omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně 
v kritické situaci chovat.
Pedagogové z  Moravskoslezského kraje mohou tuto didak-
tickou pomůcku získat pro výuku v případě zájmu na emailu 
kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná v morav-
skoslezských knihovnách. Foto: Policie České republiky

Vážení spoluobčané, přátelé a přispěvatelé,
rovněž v roce 2020 se budou termíny uzávěrek příspěvků do jednotlivých vydání Měsíčníku města Příbora z organizačních 

důvodů lišit. Uveřejňujeme následující seznam termínů a prosíme tímto o jejich přesná dodržení.

MĚSÍC DEN UZÁVĚRKY VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU
Leden 17. 1. (pátek) Únorové vydání 2020
Únor 14. 2. (pátek) Březnové vydání 2020

Březen 18. 3. (středa) Dubnové vydání 2020
Duben 17. 4. (pátek) Květnové vydání 2020
Květen 15. 5. (pátek) Červnové vydání 2020
Červen 18. 6. (čtvrtek) Červencové vydání 2020

Červenec 17. 7. (pátek) Srpnové vydání 2020
Srpen 14. 8. (pátek) Zářijové vydání 2020
Září 18. 9. (pátek) Říjnové vydání 2020
Říjen 16. 10. (pátek) Listopadové vydání 2020

Listopad 18. 11. (středa) Prosincové vydání 2020
Prosinec 4. 12. (pátek) Lednové vydání 2021

Veškeré příspěvky zasílejte prosím vždy do stanoveného data konkrétního vydání Měsíčníku města Příbora do 17:00 hod. odpoledne 
na e-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz nebo mic@pribor-mesto.cz. Příspěvky, které obdržíme po stanoveném datu a hodině, 
budou automaticky zařazeny do následujícího vydání. Děkujeme a budeme se velmi těšit na Vaše příspěvky i spolupráci s Vámi. 

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., Mgr. Tomáš Motlíček, Měsíčník města Příbora

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vedoucí Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ostrava

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA
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Ve středu 13. listopadu 2019 se konalo již páté setkání pět-
asedmdesátiletých a osmdesátiletých občanů žijících v Příboře, 
na Hájově a na Prchalově. Setkání se uskutečnilo v prostorách 
Kulturního domu Příbor. 
Setkání se účastnilo 30 jubilantů z  celkově 34 přihlášených 
občanů, kteří neváhali a využili výzev a nenechali se odradit 
administrativou, kterou vyžaduje legislativa, a aktivně se při-
hlásili k účasti na této akci, a tím využili jedinečné příležitosti 
se společně potkat se svými spolužáky, přáteli i dalšími lidmi 
a zavzpomínat na prožitá léta. 
Pozvání na toto setkání přijali také představitelé města pan 
místostarosta Mgr. Pavel Netušil a členové Rady města Pří-
bora paní Ivana Žárská, pan Stanislav Štefek, DiS, tajemník 
Městského úřadu Příbor pan Ing. Arnošt Vaněk a PhDr. Marie 
Monsportová za Komisi pro občanské záležitosti, kteří popřáli 
oslavencům životní optimismus k překonávání nesnází přichá-
zejících s věkem. Slavnostní podvečer provázela svým slovem 
paní Mgr. Olga Galiová, členka komise pro občanské záležitosti. 
Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci kytičku, spo-
lečnou fotografi i a  fotorámeček s vloženým obrázkem, který 
namalovaly děti ze základní školy na Jičínské ulici v Příboře. 
Nakonec se jubilanti podepsali do pamětní knihy města Příbora. 
Slavnostní přípitek pronesla paní Ivana Žárská za doprovodu 
harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, která svým umě-
ním zpříjemnila slavnostní večer a podpořila dobrou náladu 
všech účastníků plněním hudebních přání jubilantů.
O velmi příjemný kulturní zážitek se postarala cimbálová muzi-
ka Radhošť z Frenštátu pod Radhoštěm, kteří přijeli poblahopřát 
našim jubilantům s hudebním pásmem lidových, světových 
i fi lmových melodií.  
S ohledem na obě již proběhlé společné akce, chceme podpořit 
všechny občany, kteří v roce 2020 dovrší sedmdesát, pětasedm-
desát či osmdesát let, aby neváhali, a kdykoli se přihlásili na 
matrice městského úřadu a potvrdili svůj souhlas s využitím 
osobních údajů pro tyto účely. Teprve poté mohou být ofi ciálně 
pozváni na společné setkání.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem podíleli na slavnostním a příjemném průběhu setkání 
pětasedmdesátiletých a osmdesátiletých občanů – představi-
telům města, členkám komise a subkomise pro občanské zá-
ležitosti, cimbálové muzice Radhošť z Frenštátu pod Radhoš-
těm, fotografovi panu Lubomíru Jurečkovi, ale hlavně všem 

jubilantům, kteří se přišli vzájemně setkat, popovídat si a podpořit 
se navzájem.   

Foto: Lubomír Jurečka

V Local TV Příbor 48. zprávy s premiérou 24. 11. 2019, 
www.televize-pribor.cz 

Markéta Hložanková, PhDr. Marie Monsportová, Komise pro občanské záležitosti

Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Libuše Bradnová
Jiří Holaň
Nina Černá
Růžena Vyvialová
Alice Homolová
Milan Kaplan

Jiří Michna
Anna Bittnerová
Marta Glaubaufová
Stanislav Kabát
Olga Bsonková
Lidmila Savická

Eva Barchanská
Štěpán Pustějovský
Božena Foltová
Jiří Ondráček
Anna Mazáčová
Vladimír Švarc

Josefina Škrabalová
Alena Kratinová
Vlasta Roubínková
Naděžda Rapalová
Věra Baťková
Rudolf Bartas

Slavomír Valečko
Marie Procházková
Anna Kotrcová
Ludmila Jaroňová
Drahomíra Lundová
Marie Ondřejcová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Vlasta Kulová         Helena Kotková         Lubomír Bajer

Blahopřejeme jubilantům narozeným v prosinci, kteří slaví své jubileum:
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Vážená paní, vážený pane,
v roce 2020 oslavíte své sedmdesáté, sedmdesáté páté a osm-

desáté narozeniny a tak si Vás dovolujeme pozvat na „PŘÁTEL-
SKÉ SETKÁNÍ“ sedmdesátiletých, sedmdesáti pětiletých 
a osmdesátiletých. Setkání pořádá komise pro občanské zále-
žitosti spolu s městem Příborem. 

Pokud máte zájem zúčastnit se uvedeného setkání, odevzdej-
te, prosím, níže uvedenou přihlášku – návratku nejpozději je-

den měsíc před plánovaným setkáním, které proběhne předběžně 
v měsíci září pro sedmdesátileté občany a v listopadu pro sedm-
desáti pětileté a osmdesátileté občany. Pozvánka s upřesněním 
data a času konání setkání Vám bude včas odeslána. 

Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, 
v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu 
v Příboře. 

Děkujeme za pochopení, členové Komise pro občanské záležitosti

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

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím s využitím 
výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.

NÁVRATKA 
VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PíSMEM 

Jméno a příjmení: ………………………..……………………………………………………………    Datum narození:    ……………………..……………………

Trvalé bydliště:  ………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):

………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………..

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

Dále Vás prosíme, pokud si nepřejete zveřejnění Vašeho jména a příjmení v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města 
Příbora, dejte nám vědět:  
1. telefonicky na číslo 556 455 443, e-mailem na adrese: matrika@pribor-mesto.cz,
2. písemně nebo osobně na adrese: Městský úřad, odbor organizační a správních činností – matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19, 

742 58 Příbor. 
Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním Vašeho jména a příjmení 
v Měsíčníku města Příbora. Děkujeme za pochopení. 

OBČANSKÉ NÁZORY

Oslavy Dne válečných veteránů – tento zvyk k nám byl impor-
tován z anglosaského světa teprve nedávno v rámci převýchovy 
a přeformátování obyvatelstva.
K oslavám zval občany hlášením městský rozhlas. (Jaký to roz-
díl v přístupu! Když jsme chtěli vyhlásit městským rozhlasem po-
zvánku na akci našeho českého včelařského spolku, nebylo nám to 
umožněno.)
Oslavy zahrnovaly položení květin k památníku českých vlastenců 
a osvoboditelů a rovněž lampionový průvod. Až potud se zdá být vše 
v pořádku. I já si nesmírně vážím těch vlastenců, kteří za německé 
okupace dokázali uprostřed zrady a kolaborace zvednout zbraň 
a bojovat za svou vlast – Československo. Vážím si nesmírně i vojáků 
Rudé armády, kteří ztratili svůj život při osvobozování Příbora, pro 
ně cizího města v cizí zemi, navíc na konci války. Všem těm patří 
můj hluboký dík a poklona.
Proč jsem tedy  n e s l a v i l  den válečných veteránů? Pověstné 
čertovo kopýtko se skrývá v tom, že jde o oslavu V Š E CH válečných 
veteránů bez rozdílu, kdo byl agresor a kdo napadený. Němci dodnes 

rozumějí pod pojmem válečný veterán, a to zasloužilý veterán!, jak 
veterány z I. války (už dnes skoro vymřeli), tak nevymřelé daleko 
početnější veterány z II. války, kteří se podle německých zákonů 
zasloužili o vlast. Vdovy po padlých pobíraly po těchto veteránech 
slušné penze. Do doby nedávné pobírala penzi za válečného veterána 
Reinharda Heydricha i jeho vdova paní Lina Heydrich. Veteránské 
penze pobírali i jiní zasloužilí wehrmachtové a bojovníci „an aller 
Fronten für Europa“.
Válečnými veterány jsou rovněž američtí vojáci z Vietnamu, Iráku, 
Sýrie……
Váleční veteráni – lotyšští příslušníci SS každoročně pořádají po-
chod v Rize, hlavním městě Lotyšska (členská země EU). A tak bych 
mohl pokračovat.
Hudba hrála, lampiony svítily a čeští vlastenci a osvoboditelé se ob-
rátili v hrobě z toho, jakou jim někteří potomci přisoudili společnost.
Dovolte prosím, abych se těch potomků zastal. Drtivá většina z nich 
to s oslavou Dne válečných veteránů myslela dobře, jen se prostě 
nechali oklamat. Není to poprvé…….

Ing. Jiří Tuza, jednatel spolku Včelaři Příbor
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Technické služby oznamují občanům, že svoz směsného komunálního odpadu od rodinných domů v době vánočních svátků, Silvestra a Nového 
roku bude následující: 

Týden Datum svozu Poznámka

Sudý (č. 52)
Pondělí 23. 12. 2019 Náhrada za úterní svoz 24. 12. 2019
Pátek 27. 12. 2019

Lichý (č. 1)
Pondělí 30. 12. 2019 Náhrada za úterní svoz 31. 12. 2019
Pátek 03. 01. 2020

Mgr. Pavlína Nývltová, Technické služby města Příbora

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

V transfuzním oddělení Nemocnice Nový Jičín se 5. listopadu 2019 
konala již v pořadí druhá akce s názvem „Daruj krev s městskou poli-
cií“. Do této výzvy se zapojili strážníci z okolních měst a měst a obcí. 
Mezi nimi nechyběli také 3 strážníci naší městské policie, a to David 
Richter, Bronislav Kolář a Vladimír Bolom.  
O mimořádné hodnotě krve není sporu. Právě strážníci, kteří se při 

výkonu služby setkávají s různými krizovými situacemi, to ví velmi 
dobře. O to více si ceníme ochoty strážníků městských policií darovat 
svou krev a pomoci tak lidem, kteří ji nezbytně potřebují. 
Děkujeme tímto všem, kteří se k výzvě připojili, a věříme, že se do 
podobné akce v budoucnu opět zapojíme. 

Foto: Městská policie Příbor 

Bc. Eva Durčeková, DiS, Městská policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

 

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ A KAPRŮ 

 
 
 
 
 

                        Každý den od 9. 12. 2019 v době od 9 do 17 h. 
 

           V prodeji různé druhy smrků, borovic a jedlí. 
 
                                      
 
 

                                20. 12. 2019 - 23. 12. 2019 v době od 9 do 17 h. 
 

 
Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova 136 

u pana Krejčího (200 m od budovy Policie ČR). 

 

PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA  
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 

 KANCELÁŘ SBĚRNÝ DVŮR 

23. 12. 2019 pondělí zavřeno 8:00–11:00   12:00–17:00 

24. 12. 2019 úterý zavřeno zavřeno 

25. 12. 2019 středa zavřeno zavřeno 

26. 12. 2019 čtvrtek zavřeno zavřeno 

27. 12. 2019 pátek zavřeno zavřeno 

28. 12. 2019 sobota zavřeno 8:00–12:00 

30. 12. 2019 pondělí 8:00–11:00   12:00–14:30 8:00–11:00   12:00–17:00 

31. 12. 2019 úterý 8:00–11:00 zavřeno 

01. 01. 2020 středa zavřeno zavřeno 

02. 01. 2020 čtvrtek 8:00–11:00 zavřeno 

03. 01.2020 pátek zavřeno zavřeno 

04. 01. 2020 sobota zavřeno 8:00–12:00 
 
 
 
 
 

INZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMA

Změny se týkají především rodinných domů, které mají svo-
zový den úterý. Tyto svozy proběhnou o den dřív, v pondělí. 
V novém roce proběhne změna frekvence svozu. Občané 
budou o této změně podrobně informováni v lednovém čísle 
Měsíčníku.
Bližší informace podá: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984, 
e-mail: obchod@tspribor.cz
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V  úterý 15. 10. 2019 od 15:00 
hodin jsme se sešli ve třídě Květinek 
v MŠ Kamarád na ulici Frenštátské. 
Měli jsme za úkol vyrobit „JEŽKA“. 

Možnosti byly tři:
1) Ježek z  brambor s  použitím 

párátek,
2) Ježek dřevěný – zatloukání hře-

bíků kladívkem do připraveného 
kusu dřeva (dřevo připravil a naře-
zal pan František Hanzlík, za což mu velice děkujeme),

3) Ježek z balzy a skládaného papíru – vyřezávání lupénkovou 
pilkou, smirkování, vrtání AKU-vrtačkou, skládání papíru.

Tvořivé akce se svými dětmi se zúčastnilo 15 rodičů. Rodiče i děti 
si vyzkouší svoji manuální zručnost, tvořivost i fantazii. Práce 
s nářadím děti velmi baví. Současně s prací s pilkou měly děti 

možnost vyzkoušet si manipulaci s AKU-vrtačkou, pracovat se 
smirkovou houbičkou, zatloukat hřebíčky kladívkem.
Každý si z akce odnesl nejen vlastnoručně zhotovené výrobky, 
ale především zážitek z práce se svým dítkem či rodičem. 
Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a těšíme se na další 
tvořivou akci, která je naplánovaná na 12. prosince od 15:00 
hodin v rámci naší „vánoční besídky“.  Foto: Monika Szabó

Každoročně se náš časopis Připínáček hlásí do soutěže 
„Školní časopis roku“. 25. září proběhlo v  Městské knihovně 
v Třinci krajské kolo, ze kterého jsme si odvezli celkové 1. místo 
v kategorii I. a II. stupeň, 1. místo v kategorii „titulka“ a 2. místo 
v hlasování redakcí. A  jak už je v posledních letech zvykem, 
i tentokrát Připínáček postoupil do celostátního kola v Brně.
Na konci října se v naší školní družině tvořilo a také tak tro-
chu bálo při halloweenském tvoření s rodiči. Pod rukama dětí 
vznikaly krásné lucerničky se strašidelnými obličeji či roztomilí 
duchové z plastových obalů od vitamínových nápojů. Na závěr 
výtvarné dílny použily děti svoji vyrobenou lucernu, aby si 
posvítily na strašidelnou stezku odvahy se sladkým překvape-
ním na konci.
Projekt – „Kniha a já“ se na naší škole stává oblíbenou tradicí. 
Je určen žákům osmých ročníků a letos se uskutečnil v prvním 
listopadovém týdnu. Cílem projektu bylo podpořit pozitivní 
vztah žáků ke čtení a rozvíjet čtenářské dovednosti. Ještě před 
samotným projektem se žáci seznámili s literárními žánry a také 
si vybrali knihu, kterou budou číst, a se kterou budou pracovat 
v průběhu týdne. Žáci museli knihu nejen přečíst, ale i uvažo-
vat o textu hlouběji – porozumět textu, nalézt v něm důležité 
myšlenky, pokusit se text shrnout, vzít v úvahu záměr autora, 
komu je text určen. K tomu jim pomáhaly i čtenářské dílny, ve 
kterých žáci nejen četli, ale také se nad jednotlivými otázkami 
společně zamýšleli, např. nad časem a prostředím v knize apod.
Součástí projektu bylo i dárkové čtení pro žáky prvního stupně, 
kdy měli osmáci za úkol vybrat spolu s vyučujícím vhodný text 
a přečíst jej svým mladším spolužákům. Pro ty si naši osmáci 
ještě připravili doplňující úkoly nebo otázky.
Důkazem o  učení a  pokroku žáka měla být na konci týdne 
písemná verze práce, ve které žáci shrnuli vše, co se o vybraném 
žánru, autorovi a knize dozvěděli. A také prezentace, ve které 
žáci ostatní seznámili s vybraným literárním žánrem a knihou, 
kterou četli a stručně shrnuli dojmy z celého projektu. Úkol to 

byl nelehký, ale většina žáků se ho zhostila se ctí a nebyl nikdo, 
koho by projekt vyloženě zklamal.
Kromě pravidelných projektových týdnů naší školy jsme letos 
využili nabídku Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
zapojit obě deváté třídy do projektu „Třída vynálezců“. Projekt 
je realizován v rámci jejich popularizačního programu „Zlepši si 
techniku s VŠB-TUO“. Tento týdenní projekt pro deváťáky vedli 
lektoři z vysoké školy. Stal se součástí kariérového poradenství 
na naší škole a zároveň nám ukázal naše talenty zase z jiného 
pohledu. Vynálezy, které pod vedením zkušených lektorů během 
týdne vznikaly, ukázaly nejen schopnosti našich žáků splnit 
jakékoliv zadání, ale i pohled budoucí generace na svět kolem 
sebe. Vynálezy často souvisely s  ekologií, šetřením, čistotou 
životního prostředí nebo novými technologiemi. 
Na konci listopadu se naše škola zúčastnila prestižního „Festi-
valu pedagogické inspirace“, pořádaného v Praze ZŠ Kunratice. 
Festival se uskutečnil v  rámci projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“ nadace � e Kellner Family Foundation. Během dvou 
dnů zde proběhlo na 129 dílen, z nichž dvě připravili pedagogové 
naší školy. Celkem se jich zúčastnila téměř tisícovka učitelů 
z celé ČR. Naše škola patřící do sítě projektových škol se na 
festivalu nejen prezentovala, ale podílela se i na jeho přípravě.
 Foto: Michaela Eliášová

Bc. Monika Szabó, učitelka MŠ Kamarád

Mgr. Dana Lišková, za pedagogy ZŠ Jičínská, Příbor

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
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V měsících říjnu a listopadu 
2019 jako každoročně probíha-
ly na naší škole ZŠ Npor. Loma 
v Příboře akce na podporu Sto-
nožkového hnutí. 
Žáci z 1. stupně připravili pro své 
spolužáky Stonožkové bufety, do 
kterých přispěli rodiče slaným 
i sladkým pečivem – jednalo se 
například o muffi  ny, štrúdl, bá-
bovky, moučníky kokosové, me-
dové, tyčinky z  listového těsta, 
pizzenky, slaný štrúdl, lízátka, 
bonbóny.
Další z  akcí probíhajících na 
1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumiček a korálků.
Třídy 7.A a 7.B uspořádaly v tělocvičnách školy spolu se svými třídními 
učitelkami sportovní turnaj pro Stonožku ve fotbale a přehazované. 

Celkem se dostavilo 11 žákov-
ských týmů a také další žáci, kteří 
se starali o občerstvení sportov-
ců a jejich fanoušků. Sportovní 
odpoledne se vydařilo a všichni 
byli spokojeni.
V  listopadu pokračovaly ve 
stonožkových bufetech i  třídy 
2. stupně. Žáci devátých tříd při-
pravili další sportovní Stonož-
kový turnaj v házené a fl orbalu.
Během stonožkových akcí jsme 
zatím získali 25 487,- Kč, které 
zašleme na konto Stonožkového 
hnutí.

Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kteří 
svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na vlastních 
nohou.  Foto: Ján Drtil

V sobotu 26. 10. 2019 se skupinka žáků naší ško-
ly zúčastnila slavnostní vernisáže výstavy Heraldic-
ká zvířata očima dětí, která se konala v prostorách 
ZOO Praha. Výstava potrvá až do poloviny března 
2020 a je vyvrcholením výtvarné soutěže Nakresli 
zvíře ve znaku. 
Děti z 80 škol se ujaly této výzvy a pokusily se ztvár-
nit nejen lvy a orly, ale i další reálná či fantastic-
ká zvířata, která by se ve znacích a erbech mohla 
vyskytovat.
Organizátory akce byla Běla Gran Jensen, zaklada-
telka hnutí Stonožka, ředitel pražské zoo Miroslav 

Bobek a arcibiskup Dominik kardinál Duka. Tyto 
osobnosti otevřely výstavu přestřižením pomyslné 
pásky, ale zasedaly rovněž v porotě, která měla ne-
lehký úkol. Musela z 2 243 zaslaných prací vybrat 
142 „nejlepších“, které měly být vystaveny v Galerii 
Gončárovy domy v zoo. 
Mezi mladými výtvarníky zaujala i  naše žákyně 
Adéla Bolomová svým obrázkem vzpínajícího se 
koně. Tímto bychom chtěli Adélce ještě jednou 
pogratulovat a poděkovat, že tomuto projektu vě-
novala svůj volný čas. 

Foto: Jana Malíková

Masarykovo gymnázium v Příboře se v zimě 
roku 2018 zařadilo mezi úspěšné žadatele 
o grant v rámci projektu Erasmus+. Celá akce 
dostala nálepku Vzdělávání bez hranic s termí-

nem konání od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2020. V tomto období pět učitelů 
gymnázia vyrazilo za vzděláním do zahraničí, aby se touto formou 
naučili nové dovednosti, které potom budou šířit mezi žáky a kole-
gy. K tomu je zavazují podmínky projektu, které jsou velmi pečlivě 
defi novány. Není divu, neboť na celou akci byla přidělena úctyhodná 
částka ve výši 15 610 eur. 
Pedagogové gymnázia se na jednotlivé mobility, jak se slovníkem Eras-
mu výjezdy nazývají, vydávali postupně, do různých zemí a s různým 
tematickým zaměřením. Jazykářky Mgr. Šimíčková a Mgr. Ocásková 
zamířily na metodicko-jazykové kurzy do Velké Británie a Francie, aby 
se zde ve skupinách učitelů z celého světa vzdělávaly v jazyce a metodi-
ce učení cizího jazyka. Ing. Mrázková, správkyně sítě, vyrazila, stejně 
jako Mgr. Caloň, na kurz jazykový, a to konkrétně na intenzivní kurz 
angličtiny. Jeden mířil opět do Velké Británie, druhý na Maltu. Ang-
ličtinu oba učitelé potřebují pro své předměty (IVT, Zsv), pro projekt 
CLIL, do kterého jsou ve škole zapojeni, a také jako zdroj samostudia. 
Poslední členka výpravy, RNDr. Sumbalová, se vydala na týdenní kurz 
robotiky a programování lega na Slovensko. Tento atraktivně znějící 
název mobility je zároveň novým volitelným předmětem pro žáky 
nižšího gymnázia, tudíž paní učitelka Sumbalová čerpala znalosti, 
které nyní sdílí s dalšími dvěma kolegy vyučující nový a velmi žádaný 
seminář. 

Masarykovo gymnázium v Příboře je hrdé na projekt, kterého se 
účastní učitelé a žáci z celého světa. Přestože nejsme velká škola a ne-
nacházíme se ve velkoměstě, i my si umíme vydobýt své místo a už 
poněkolikáté můžeme konstatovat, že „je o nás slyšet“. Projekt Erasmu 
ještě neskončil, díky dobrému hospodaření jsme mohli nabídnout 
z ušetřených peněz ještě šestou mobilitu dalšímu kolegovi, který, pokud 
vše dobře dopadne, vyrazí do konce kalendářního roku na metodicko-
-jazykový kurz angličtiny, cílová země je ještě v jednání. O proběhlých 
aktivitách informujeme kolegy a také žáky. Vytváříme prezentace, 
dáváme fotky na sociální sítě, prostě chceme, aby dopad toho, že jsme 
se něco naučili a něco nového poznali, byl co nejširší. 

Foto: Zuzana Březinová

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

Mgr. Jana Malíková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Lenka Ocásková, Masarykovo gymnázium Příbor
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V sobou 21. září 2019 uspořádal odbor KČT Příbor pochod 
okolím Příbora a Hukvald nejen pro turisty, ale i pro širokou 
veřejnost. V letošním, v pořadí 43. ročníku, nám počasí přálo. 
I když současně probíhaly dny NATO, na start pochodu na ná-
draží ČD Příbor přišlo 69 osob. Nejmladšímu účastníkovi bylo 
5 let, nejstarší turistka měla 82 roků, nejvzdálenější výletníci 
přijeli z Hradce Králové a Litovle. Ostatní pocházeli z Příbora 
a okolních obcí. 
Trasy pro pěší byly od 6 km do 50 km. Na kolech 30 km a 60 km. 
Velký zájem byl o pochod z Chlebovic, kde byli účastníci dopraveni 
autobusem, a odtud přes Palkovské hůrky a Hukvaldy až do Příbora, 

a pokud někdo chtěl jít trasu nejkratší, 
mohl vystoupit na Hukvaldech u obo-
ry. Z Hukvald pak vedly všechny trasy 
přes Fojtovy vrchy a Hájov do cíle pocho-
du v hospodě U Čechů. Tam každý obdržel 
účastnický list, náramek a občerstvení párek a čaj.
Přijďte se v září 2020 projít okolím Příbora a poznejte krásné 
výhledy na Beskydy. 
Děkujeme Městskému úřadu Příbor za fi nanční příspěvek na tuto 
akci.
V Local TV Příbor  40. zprávy s premiérou 28. 9. 2019. www.televize-pribor.cz

Na rok 2019 měli členové Českého rybářského svazu, z. s., 
místní organizace Příbor, vytýčeno několik velmi důležitých 
úkolů. Mezi tradiční patří produkce rybích násad do revírů, 
které jsou ve společném hospodaření na severní Moravě a ve 
Slezsku. Myslíme si, že tento úkol, i přes velmi problematic-
ké klimatické podmínky, byl splněn velmi dobře především 
v oblasti odchovu candáta obecného a ostroretky stěhovavé. 
Jako tradičně byl do revírů dodán i kapr obecný v průměrném 
množství a velikosti.
Značná část úsilí a především fi nančních prostředků byla 
věnována výstavbě nové hospodářské budovy v areálu ry-
bochovného zařízení na Borovci, která započala v září roku 
2018. Realizace tohoto projektu, která je zčásti fi nancována 
z dodací EU, po celou dobu probíhala v mírném předstihu 
oproti plánu. V průběhu měsíce září proběhlo předání díla 
zástupci stavební fi rmy členům výboru místní organizace, kde 
byly doladěny poslední detaily. Součástí dodávky bylo také 
zatrubnění stoky napouštěcího zařízení chovného rybníku 
B5 a nákup aerátoru. Dne 4. října proběhla závěrečná část 

kolaudace a objekt byl uveden do provozu. Příborští rybáři 
tímto objektem získali důstojné prostory, které budou sloužit 
nejen pro uložení veškerého materiálu, ale také pro různá ško-
lení. Samozřejmostí je také sociální zázemí, které doposud na 
rybochovném zařízení chybělo. Celkové náklady na realizaci 
projektu byly 6 700 000,- Kč.
Dalším neméně důležitým úkolem bylo vybudování stálých 
rozvodů elektrické energie mezi jednotlivé chovné rybníky. Na 
tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnily 
tři fi rmy. Po vyhodnocení výběrového řízení započala vítězní 
fi rma s realizací této akce, která byla ukončena v měsíci srpnu. 
Celkové náklady na tuto akci byly v částce 192 000,- Kč. Na 
fi nancování této akce byla naší organizaci poskytnuta fi nanční 
podpora z rozpočtu města Příbora ve výši 113 200,- Kč, za což 
bych chtěl zastupitelům města touto cestou poděkovat.  První 
akce, která se uskutečnila v nových prostorách na Boroveckých 
rybnících, proběhla dne 12. října po ukončení posledního 
výlovu, čímž byl symbolicky ukončen hospodářský rok na 
Borovci za účasti široké veřejnosti.

Vladimír Bilský, předseda Klubu českých turistů Příbor

Ing. Jahn Radovan, předseda MO ČRS Příbor

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Byl jsem osloven, abych zhodnotil letošní rok 
a napsal článek do příborského Měsíčníku o tom, 
jak na Hájově „žijí hasiči“. Nejprve jsem přesně ne-
věděl na co se zaměřit a o čem napsat, jelikož se vás 
snažíme po celý rok prostřednictvím článků v Mě-
síčnících o všech našich akcích informovat. Nakonec 
jsem se rozhodl, jelikož se neúprosně blíží konec roku 
2019, udělat malou rekapitulaci celého roku a připomenout 
vám v krátkosti všechny největší události, na kterých jsme se 
podíleli. 
A asi bych začal takovým malým příslovím, které jsem nedáv-
no četl: „Když máš úspěch, dozví se celý svět, jaký jsi. Když 
nemáš úspěch, dozvíš se, jaký je svět.“ Velice mne to zaujalo 
a přimělo k zamyšlení a rozhodl jsem se s čtenáři o něj podělit.
Rok 2019 bych nazval rokem pestrým, náročným, ale i deš-
tivým. Ač to tak nevypadá, všichni kolem nás si stěžovali na 

nedostatek vody, ale nám na všechny velké venkovní 
akce zapršelo, někdy „lilo jako z konve“. Výjimkou 
snad byl jen letní večer, ale pojďme pěkně od začátku. 
Na výroční valné hromadě konané ještě v prosinci 

minulého roku jsme si schválili a odhlasovali veli-
ce náročný program. Hned na úvod roku, přesněji 

9. února, nás čekala první akce a tou je již tradiční Ha-
sičský ples. 2. března jsme si pronajali kluziště v Kopřivnici 

a uspořádali jsme bruslení pro členy SDH a jejich rodinné 
příslušníky. Hájovští hasiči nechyběli ani jako spolupořada-
telé 30. března na automobilových závodech, tzv. Valašská 
ralley, i přesto, že se tentokrát průjezd nekonal přes naši 
vesnici. 20. dubna jsme provedli sběr železného šrotu. No 
a  samozřejmě 30. dubna jsme se podíleli na tradiční akci 
v obci a tou je stavění máje. Začátek května tradičně patří 
k oslavě svátku sv. Floriána, a proto všichni příznivci, ale 

Vojtěch Jalůvka, starosta SH ČMS SDH Hájov
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Před 5 lety jsme se na ustavující schůzi po změně vedení 
našeho klubu mimo jiné dohodli, že chceme celkově zlepšit 
naši činnost a pracovat efektivněji.
Naší snahou je v tomto duchu každoročně pokračovat a obo-
hacovat tak seniory našeho města o nové zkušenosti, infor-
mace a zážitky. Proto organizujeme stále nové, zajímavé akce, 
přednášky a zájezdy. Nejinak tomu bylo i v  letošním roce, 
i když ne vše, co bylo naplánováno, se podařilo uskutečnit. Je 
například obtížné uspořádat zájezd vždy tak, aby se ho mohli 
všichni členové, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, účastnit. 
Ale i tak byly naše letošní aktivity bohaté.
Začátek roku vždy začínáme VČS. Další tradiční akce, osla-
va MDŽ v prostorách klubu, na kterou naše obětavé členky 
připravují domácí pohoštění, a na které se vždy příjemně 
pobavíme. Další vydařenou akci byla přednáška pana Martina 
Poruby, aktivizačního pracovníka Domova Příbor, na téma 
„100 let České republiky“. 
Zájezdy se uskutečnily čtyři: Valašská zahrada a exkurze do 
pohankového mlýna, nákupní zájezd do Polska, další na hrad 
Bouzov, Muzeum času Šternberk a čokoládovna Troubelice 
a nakonec jsme zavítali do ostravské zoo.
Vzhledem k  tomu, že jsme nezisková organizace, toto vše 
se mohlo uskutečnit hlavně díky VFP, bez níž bychom přišli 
o všechny tyto krásné zážitky.
Dvakrát proběhla beseda „Křeslo pro hosta“, jednou s mís-
tostarostou Mgr. Pavlem Netušilem a po druhé se starostou 
Ing. arch. Janem Malíkem, kde jsme měli řadu otázek i věcných 
připomínek k životu v našem městě.

Rovněž nezapomínáme ani na členy jubilanty, kteří slaví půl-
kulaté nebo kulaté narozeniny. Ti dostávají blahopřání s malým 
dárkem. Letos slavilo celkem 24 členů.
Letošních oslav Dne seniorů pořádaných městem, se v kultur-
ním domě zúčastnila převážná většina našich členů s velmi 
pozitivními ohlasy.
Do konce roku máme plánováno ještě několik akcí. První z nich 
je Vinobraní, dále promítání historických fotografi í starého 
Příbora, pohoštění pro členky klubu, které vaří kávu a provádějí 
úklid našich prostor a na závěr roku již tradiční a velmi oblíbený 
Silvestr. Při závěrečné akci roku nám vždy pomáhá navodit tu 
správnou atmosféru paní Liduška Adamcová se svojí věrnou 
kamarádkou harmonikou.
Přesto, že jsme v letošním roce neuskutečnili tolik akcí jako 
v roce 2017, kdy jsme byli hodnoceni jako nejaktivnější klub 
v MS kraji, myslím, že nabídka byla pestrá a pevně doufám, že 
členové byli spokojeni.
Mým osobním přáním je, abychom dokázali lépe kooperovat 
také se Svazem tělesně postižených na přípravách akcí na příští 
rok, aby tak na sebe jednotlivé akce obou organizací plynule 
navazovaly a nepřekrývaly se. Velká část našich členů jsou 
souběžně i členy Svazu a pokud se akce překrývají, musí vždy 
s politováním volit, kterou akci oželí.
Na závěr bych chtěla oslovit širokou seniorskou veřejnost z naše-
ho města, aby se přišli mezi nás i nezávazně podívat, pobavit se 
a třeba vypít si kávu. Našim cílem je zvyšovat členskou základnu, 
kterou bychom rádi věkově omladili a rozšířili naše řady o další 
kamarády. V našem klubu na náměstí jste všichni srdečně vítáni!

Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů Příbor

i občané, se sešli pod hasičárnou na Floriánkovém posezení 
při guláši. O den později, v neděli 5. května, jsme se pak opět 
sešli v místní kapli, kde byla sloužená mše svatá za všechny 
živé i zemřelé hasiče.
20. až 23. června jsme zorganizovali pro naše mladé hasiče 
výlet. Je to poděkování a zároveň odměna za jejich celoroč-
ní činnost. 20. července náš sbor pořádal Letní večer, kde 
nám již tradičně zahrála skupina Kiwi. 7. září večer se opět 
po roce sjela do naší vesnice spousta hasičů, aby si změřili 
svoje síly v požárním útoku. Konal se zde totiž desátý roč-
ník soutěže O Hájovský pohár a jen pro zajímavost, i přes 
prakticky neustálý déšť, zde změřilo svoje síly 55 družstev.
6. října proběhlo na Hájově okresní podzimní kolo hry Pla-
men dětí a dorostu, tzv. Branný závod. Poslední akce, která 
je naplánována a jsem na 100 % přesvědčen, že proběhne, 
je 30.  listopadu Mikulášská nadílka, která tak jako minu-
lé ročníky se uskuteční venku před hasičárnou. Vše pak 
zhodnotíme na výroční valné hromadě, která proběhne 
15. prosince. 
To byly v krátkosti shrnuty všechny akce, které jsme v prů-
běhu letošního roku pro vás připravili a pořádali. 
A teď ještě pár vět o tom, na co jsem já, ale myslím si, že 
nejen já, pyšný. Tou naší největší chloubou jsou určitě naší 
mladí hasiči, včetně dorosteneckých kategorií. Vždyť ve 
159 členské základně je hned 44 dětí do osmnácti let. Za 
zmínku největších letošních úspěchů patří:
Úspěšná reprezentace kolektivu mladých a starších hasičů 
v soutěži Floriánek Cup. Starší soutěž vyhráli a druhé druž-
stvo skončilo na 5. místě v konkurenci 17 družstev a mladší 
skončili na 3. místě z 12 týmů. 

1. místo starších žáků v okresním kole celostátní soutěže 
hry Plamen.
2. místo mladších žáků v okresním kole celostátní soutěže 
hry Plamen.
Účast starších žáků na krajském kole v celostátní soutěži 
hry Plamen. 
4. místo mladších a starších žáků na poháru Krajského rady 
sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.
6. místo Adélky Onderkové na republikovém kole v kategorii 
střední dorostenky. 
Všem dětem a mládeži, ale i všem vedoucím, kteří s dětmi 
tráví spousty svého volného času při trénincích a objíždění 
soutěží, děkuji za vzornou reprezentaci SDH Hájov.
Veškeré naše sportovní aktivity a pořádání společensko-kul-
turních akcí by nebylo možné bez fi nanční podpory a grantů. 
Poděkování proto patří městu Příbor, Moravskoslezskému kraji, 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, osadnímu výboru 
Hájov a dalším sponzorům, kteří podporují činnost našeho sboru. 
Závěrem mi dovolte vyslovit jedno malé přání. Pro svou 
činnost s mládeži potřebujeme  prostory k trénování, a je-
likož současná dráha je nevyhovující a tzv. na dobré slovo, 
doufám, že se nám podaří v blízké době najít pozemek, kde 
bychom mohli trénovat bez nějakých omezení. Právě proto, 
jsme letošní rok na podatelnu města Příbor podali žádost 
o pomoc s výběrem a odkupem nějaké vhodné lokality. Pro-
sím všechny zastupitele a radní města Příbor, aby na nás při 
schvalování žádosti mysleli. 
Ještě jednou díky všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. 
Přeji vám klidné prožití blížících se vánočních svátků a do 
nového roku přeji hodně štěstí a zdraví.
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„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy…,“ zpívá 
v jedné písni Karel Gott. A je to pravda. Nedávno byl Silvestr 
a už se blíží další a pestrý rok 2019 budeme mít za sebou. 
Kromě činnosti kroužků se nám podařilo uspořádat mnoho 
pěkných akcí pro děti, mládež i veřejnost. Hned v lednu využili 
naše prostory zahrádkáři pro své setkání. Též se nám podařilo 
s velkým úsilím sehnat vstupenky na muzikál Kočky, tento 
zájezd jsme pro velký zájem uspořádali 2x. V březnu okouzlil 
naše klienty zájezd na muzikál Romeo a Julie. 
V BAV klubu se v  letošním roce hodně bubnovalo, nejen 
v kroužcích a na táboře, ale každý měsíc přicházeli i zájemci 
z veřejnosti na Podvečery v rytmu bubnů s prvky muzikotera-
pie. O bubnování projevily zájem také školy z našeho regionu, 
kam jsme vyjížděli s 23 bubny a spoustou perkusí nástrojů 
a pořádali jsme pro školáky workshopy. 
Aby mohli rodiče v klidu pracovat, když děti mají volno, připra-
vovali jsme celoročně, v době různých prázdnin, program na 
jednodenních akcích i vícedenních táborech. V únoru, v době 
jarních prázdnin, proběhl 5-ti denní příměstský tábor. Koncem 
února členové našeho sportovního klubu vyjeli na 3 dny lyžo-
vat do Karlova pod Pradědem a v červnu se vydali na 2 dny na 
Velkou Čantoryji, Gírovou s mnoha turistickými výšlapy i do 
Polska. Na podzim přišly děti na Dýňohrátky, v prosinci na 
velmi oblíbenou tradiční akci Možná přijde i Mikuláš, na jaro 
na Velikonoční barevný den. Část letních prázdnin prožily děti 
na našich táborech. Na pobytovém spaly děti ve stanech, ze 
dvou příměstských odcházely večer domů. Program byl velmi 
pestrý. V areálu BAV klubu měly děti k dispozici trampolíny, 
skákací hrad, slackline, street ball, stolní tenis, bazén. Na tá-
borech se také bubnovalo, opékaly buřty. Velmi se dětem líbila 
Výprava za živou vodou – exkurze do štol vodního díla Šance, 
turistický výšlap Ke Zbujovi pod Lysou Horou. Cílem dalšího 
výletu byl rožnovský skanzen. 28. září proběhla XI. Bubenická 
párty. Zásluhou města Příbor, v rámci VFP – grant, mohly 
děti, rodiny i veřejnost prožít v BAV klubu odpoledne a večer 
s bubnováním, tančením a hlavně s úžasnou kapelou VADIM 
& co., se kterou si účastníci také společně zahráli. Zlatý hřeb 

programu byl o podzimních 
prázdninách – HEC víkend. 
Tato akce se uskutečnila opět 
za fi nanční podpory města Příbor – Prevence kriminality. 
Tím bylo umožněno 20 dětem prožít dva dny v přírodě, se 
sportem, tvořením, soutěžemi a další zábavou.
Město Příbor poskytlo BAV klubu také VFP na provoz a čin-
nost ve výši 135 600,- Kč. Mnoho uvedených akcí a činností 
by se bez této podpory nemohlo uskutečnit nebo by proběhlo 
jen velice skromně.
23. března jsme se zapojili do X. ročníku akce Keltský telegraf, 
kdy se celá česká země spojila světlem a přivítali jsme jaro 
s bubny i tancem kolem ohně. Do BAV klubu v červnu přijíž-
děly děti na školní výlety, ukázali jsme jim naše krásné město 
a společně se vydaly dobývat hrad Hukvaldy. V areálu BAV 
klubu si děti užily pestrý program s výše uvedenými atrakcemi. 
13. dubna 2019 proběhla největší akce BAV klubu tohoto roku, 
XVII. ročník regionální taneční přehlídky O zlatý pohár BAV 
klubu Příbor. Sjely se taneční soubory nejen z blízkého okolí 
a předvedly mnoho pěkných vystoupení a choreografi í mnoha 
tanečních žánrů. Ve všech prostorách Kulturního domu Pří-
bor to hýřilo barvami kostýmů. Velký sál „praskal ve švech“, 
vždyť se zde sešlo cca 550 vystupujících a hostů. Přípravy 
na tak velkou akci byly náročné časově, fyzicky i psychicky. 
S fi nanční náročností nám pomohl Hyundai v rámci granto-
vého programu HMMC „Společně 2019“. Naše radost byla 
velká, když nám přišel z HMMC e-mail s textem: „…projektů 
dorazilo mnoho, a tudíž bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, 
nicméně právě Váš projekt byl hodnotící komisí doporučen ke 
schválení vedení HMMC a následné podpoře“. Velmi si vážíme 
této fi rmy, která už 4 roky přispívá na kulturní a sportovní 
akce v našem regionu. Na náš účet bylo připsáno 20 000,- Kč. 
Pestrá činnost BAV klubu je možná nejen obětavou prací 
našeho týmu, ale také zásluhou Veřejné fi nanční podpory 
našeho města a dalšího sponzora, fi rmy Hyundai. Těm, kteří 
nás podpořili a přispěli prací i fi nančními prostředky na naši 
činnost, provoz i na naše granty, patří velké poděkování.

O podzimních prázdninách s námi prožilo 20 dětí dva 
dny s velmi pestrým programem. 
V úterý 29. 10. už po sedmé hodině ranní přicházeli kluci 
a holky s batohy do BAV klubu. V 8:30, po snídani, jsme od-
jížděli autobusem do Frenštátu pod Radhoštěm, na Horečky. 
Ze školy discgolfu Albatros za námi přijeli trenéři a zasvětili 
nás do pravidel tohoto sportu. Nejdřív probíhal trénink, 
a potom turnaj tří družstev. Nejen vítězové byli odměněni. 
Všechny to nesmírně bavilo. Na Horečkách jsme nemohli 
opomenout výpravu do Beskydského nebe, což je stezka v ko-
runách stromů. Prohlédli jsme si skokanské můstky i další 
pěkná místa. Aby pohybu bylo dostatek, zadováděly si děti na 
sportovišti s přírodními prvky. Po návratu do BAV klubu nás 
čekal pozdní oběd, večer opékání buřtů a posezení u ohně, 
dokonce se zpěvem. Spalo se v klubovnách, jako správní 
turisté na karimatce a ve spacáku.
Středa 30. 10. začala velkým podzimním tvořením 
z  dýní a  přírodních materiálů. Venku se objevilo 20 bí-
lých duchů, kteří dohlíželi na sportovní hemžení dětí na 

trampolínách, na skákacím 
hradě, u stolního tenisu, street
ballu, podbíhání lana, na mí-
čové hry, cvičení s padákem. V odpoledních hodinách holky 
i kluky nadchly jízdy s radiově řízenými modely aut. Když 
po 16.00 hod. přicházeli rodiče, ptaly se děti, proč musí jít 
domů tak brzy. Tato otázka nás potěšila, jelikož svědčí o tom, 
že se dětem na prázdninovém HEC VÍKENDU moc líbilo, 
i když prožily dva dny bez mobilů, počítačů či tabletů. A to 
byl také náš cíl, VYHECOVAT děti ke sportu, k pohybu, 
k pobytu venku i ke tvořivé činnosti. 
Snad se nám to podařilo, i zásluhou týmu šesti spolupracov-
níků BAV klubu, kteří se na akci podíleli. Tato pěkná akce 
se mohla uskutečnit také zásluhou podpory města Příbor 
v rámci  Veřejné fi nanční podpory – Prevence kriminality. 
Všem, kteří se na přípravě, průběhu i fi nanční podpoře akce 
podíleli, patří velké poděkování.

V Local TV Příbor 46. zprávy s premiérou 10. 11. 2019, 
www.televize-pribor.cz

Vlasta Trojčínská, ředitelka BAV klubu Příbor

Vlasta Trojčínská, ředitelka BAV klubu Příbor
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Tuto frázi zná určitě každý 
správný fi lmový tvůrce. Než však 
tyto slova zazní, předchází tomu 
spousta dalších věci – vymyslet 
námět, napsat scénář, sehnat 

herce, vyrobit kostýmy a rekvizity, domluvit natáčecí lokace 
a další. Tento proces normálně trvá skoro rok, někdy i déle. 
Skauti jsou však výjimkou, vše dokážou vymyslet a natočit za 
jeden víkend. A pravě tito skauti a skautky se v sobotu 2. lis-
topadu sešli ve skautském domově v Příboře na již 7. ročníku 
skautského fi lmového festivalu Příborská Klapka. 
Tento festival se v Příboře poprvé konal v roce 2007, od té 
doby se ho zúčastnilo okolo 30 fi lmů. V letošním roce se k to-
muto číslu připojily další 4 snímky. Se svým fi lmem se přijeli 
představit roveři a rangers z Brna, Staré Bělé a Vražného. 
Svůj fi lm, jako každý ročník, natočili také příborští roveři. 
Konkurence byla oproti minulým ročníkům trochu menší, 
ale díky neúčasti vítězů posledních dvou ročníků z Boskovic 
to bylo o to víc zajímavé.

Na programu bylo jak samotné promítání soutěžních snímků, 
tak zpestřující fi lmové soutěže – fi lmový kvíz a souboj jedlíků. 
Celým večerem provázela nová moderátorská dvojice Píšťalka 
a Manďa. Po shlédnutí všech fi lmů přišlo na řadu hlasování. 
I tentokrat to měli v rukou diváci.
A jak vše nakonec dopadlo? Ocenění za nejlepší mužskou 
roli získal Petr Vavrečka za roli Doktora ve fi lmu NEW BOSS 
od skautů ze Staré Bělé. Nejlepší herečkou se stala domá-
cí Klárka Tomaškovičová za roli ve fi lmu Frývald. Doma 
nakonec zůstala i putovní Klapka, kterou vyhrává nejlepší 
fi lm. Tím se totiž stal snímek příborských roverů Frývald. 
Film se inspiruje jednou příborskou pověstí o pokladech. 
Na druhem místě skončil fi lm NEW BOSS zaměřující se na 
to, jak skautští vůdci předávají vedení mladším. Pomysl-
nou bronzovou medaili získal stop-motion fi lm od skautek 
z Vražného Létající stan. Na čtvrtém místě se pak umístil 
brněnský snímek Rebelka II. sledující osudy Meridy ze stej-
nojmenného animovaného fi lmu. 
Všem gratulujeme a těšíme se na další ročník! 

V období očekávání Vánoc máme pro obyvatele Klokočova, 
ale i pro ostatní návštěvníky hřiště v Klokočově dobrou zprá-
vu. Vedení a zastupitelé města odhlasovali na svém zasedání 
přidělení fi nančních prostředků z rozpočtu města na výstavbu 
víceúčelové plochy pro sportovní, ale i jiné aktivity na hřišti 
v Klokočově. Ti, kteří situaci s výstavbou víceúčelového hřiště 
sledovali vědí, že poslední varianta tohoto hřiště byla s tar-
tanovým povrchem. Výbor Občanského sdružení Klokočov 
od zahájení jednání o variantě povrchu zastával názor, že pro 
podmínky Klokočova není tartan z mnoha důvodů vhodný. 
Jsme rádi, že došlo k posunu a vedení města se ztotožnilo 
s názorem, že bezúdržbová a tedy i bezdozorová asfaltoži-
vičná plocha, je zvláště pro děti a mládež z Klokočova daleko 
vhodnější. Kromě jiného umožní těm nejmenším první pokusy 
na kolečkových bruslích, popř. jízdu na kole či jiné podobné 
aktivity mimo silniční provoz. V zimě, pokud k tomu budou 
podmínky, tento povrch umožní vytvoření bezpečné ledové 
plochy bez rizika propadnutí pod led. Dále se dá předpokládat, 
že dojde ke snížení ceny výstavby víceúčelové hrací plochy, 
protože tartanový povrch patří k těm nejdražším. 
Jak jsme byli informováni, po úpravě stavební dokumentace, 
bude následovat výběrové řízení stavební fi rmy. Pokud vše 

dobře dopadne, mohlo by se začít s výstavbou, jak doufáme, 
v první polovině roku 2020. Vzhledem k tomu, že se ze sta-
vebního hlediska jedná o nenáročnou stavbu, snad by mohlo 
být hotovo do prázdnin, aby toto sportoviště bylo využito už 
v době volna školních dětí.
Dále bychom chtěli obyvatele Klokočova, ale nejen je infor-
movat, že v měsíci listopadu, aktivitou dvou členů výboru 
Občanského sdružení Klokočov byla pod přístřeškem na stěně 
budovy na hřišti v Klokočově instalována „sousedská kni-
hovnička“. Nebudeme zastírat, že jsme se inspirovali knihov-
ničkami v Příboře. Tyto knihovničky slouží všem, kteří rádi 
čtou, doma už všechno přečetli a do knihovny ve městě se jim 
zrovna nechce. Zásady využití jsou velice jednoduché: kdo má 
zájem, přijde, prohlédne si nabídku, a pokud jej nějaká kniha 
zaujme, odnese si ji domů. Po přečtení ji vrátí pro případné 
další zájemce. Pokud má někdo zájem obohatit fond knih 
ze svých vlastních, budeme jen rádi, když se nabídka rozšíří 
a postupně obmění.
Vážení členové a příznivci Občanského sdružení Klokočov, 
občané Klokočova a Příbora, dovolte, abychom Vám všem 
popřáli pěkné a klidné Vánoce, do roku 2020 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Jan Diviš (* 20. 12. 1943 Kněžice, okr. Třebíč, nyní okr. Jih-
lava) – učitel. Odborný učitel v Kopřivnici (1968–1996), nyní 
důchodce. Studoval v  letech 1983–1986 na PedF v Ostravě 
šestisemestrové studium učitelství odborných předmětů. Byl 
členem vedení pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Je 
dlouhodobým předsedou Archeologického klubu (dříve Ar-
cheologického kroužku) v Příboře. Úzká polupráce s bývalým 
předsedou AK Jiřím Fryčem, po jeho smrti již přes 25 let s jeho 
synem Danielem Fryčem, přinesla výraznou a nezpochybni-
telnou úspěšnost této organizace v rámci Moravy a Slezska.

Jan Diviš se zaměřuje hlavně na paleolit a neolit. Archeologii 
se věnuje přes 45 let. Začal provádět systematický povrcho-
vý průzkum okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, ale také 
Třebíčska, později přibylo též okolí Lipníku nad Bečvou a Hra-
nic, a konečně asi před 25 lety zahájil bádání i v širším okolí 
Bílovce a Fulneku. V těchto uvedených regionech Moravy 
a Slezska objevil přes 100 významnějších archeologických 
lokalit, většinou polykulturních. Každá z lokalit je doložena 
řádově několika desítkami až stovkami kamenných nástrojů 
nebo i jiných artefaktů. 

Patrik Nedoma, vedoucí organizace Junák, středisko Příbor

Karel Szydlowski, jednatel Občanského sdružení Klokočov

Jan Diviš a Daniel Fryč, členové Archeologického klubu Příbor
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V  širším okolí Příbora a  Kopřivnice se jedná především 
o objevení více než 20 stanic z období pozdního paleolitu 
a mezolitu. V říjnu 1997 objevil archeologickou lokalitu Pří-
bor-Prchalov, a to v místě, kde podle pověsti stála osada, ještě 
před vznikem Příbora (1251) s dnešní lokalizací. Objeveno 
a v dalších letech bylo zkoumáno polykulturní archeologické 
naleziště s několika časovými horizonty: štípaná industrie 
náleží pozdnímu paleolitu, zlomky keramiky dokládají pří-
tomnost lidu popelnicových polí slezsko-platěnické kultury, 
dále dobu římskou a stěhování národů, jiný keramický sou-
bor pochází ze střední a mladší doby hradištní, největší část 
keramických zlomků náleží ranému středověku. Potvrdilo se, 
že mnohé z pověstí o legendární starobylosti Příbora mohou 
mít reálné jádro. Místo naleziště keramiky i jiných nálezů je 
totožné s místem vyprávění. V pověsti udaná doba zániku 
,,starého Příbora“ po mongolském vpádu v roce 1241 je také 
věrohodná, neboť na lokalitě dosud nebylo nalezeno větší 
množství zlomků keramiky s mladším datováním. Lokalita 
Příbor-Prchalov je zatím jediným sídlištěm z doby hradištní 
v rámci bývalého okresu Nový Jičín. 
Českomoravská vrchovina, s výjimkou některých okrajových 
částí, byla tradičně považována za oblast bez pravěkého 
pobytu lidí. Tento pohled se vztahoval také na Jihlavsko 
a severozápad okresu Třebíč, kam geograficky patří i mikro-
region Kněžic (asi 20 km jižně od Jihlavy). Dlouho přetrvával 
oficiální názor, že Jihlavsko a  severozápad okresu Třebíč 
s mikroregionem Kněžic nepatřil k tzv. starému sídelnímu 
území, obývanému člověkem již od pravěku. Ve druhé po-
lovině 70. let minulého století objevil J. Diviš v okolí svého 
rodiště (Kněžice) několik archeologických lokalit s nálezy 
štípané industrie z  rohovce, pazourku, křemene, záhnědy 
a křišťálu i jiných surovin, pocházející převážně z pozdního 
paleolitu. Prokázal tak nejenom působení prvních loveckých 
skupin v tomto mikroregionu, ale také důležitý zdroj křišťalu 
a jeho exploataci i pro jiné regiony v pravěku. V té době získal 
štípanou i hlazenou industrii z několika pravěkých lokalit, 
z okolí svého města, také Jan Stříteský z Telče. Postupně se 
začalo prokázovat, že i tato část Českomoravské vysočiny  
nebyla v pravěku tak liduprázdná, jak se předpokládalo. Od 
počátku 21. století již nástává průlom v poznání pravěku 
Vysočiny, především zásluhou Jana Eignera a Milana Vokáče.
Od roku 1997 provádí autor tohoto příspěvku intenzivní ar-
cheologický průzkum Bílovecka a Fulnecka. Výsledkem jeho 
činnosti jsou objevy již 21 archeologických lokalit v širším 
okolí Bílovce a 4 lokalit v okolí Fulneku. Paleolitická štípa-
ná industrie z mladší fáze středního a starší fáze mladého 
paleolitu je téměř u všech lokalit doprovázená i  industrií 
z mladší doby kamenné, v několika případech i  industrií 
pozdně paleolitickou. Zatímco v okolí Fulneku dominují mla-
dopaleolitické nálezy (aurignacien), na Bílovecku převládají 
nálezy starší (micoquien a szeletien). Kultura micoquienu je 
kulturou neandertálců, a protože doložený počet středopa-
leolitických lokalit v širším okolí Bílovce je značně větší než 
kdekoli jinde na Novojičínsku, odvozuje autor tohoto pří-
spěvku také názor o nejvýznamnějším osídlení tímto jiným 
a již vymřelým typem člověka v rámci nejen bývalého okresu, 
ale i Moravskoslezského kraje. Na některých bíloveckých 
lokalitách byly dokonce zaznamenány nálezy staropaleolitic-
ké. Na základě nových archeologických zjištění se postupně 
stále bezpečněji prokazuje, že v mladém a středním paleolitu 
bylo hustěji osídleno pravěkými lovci okolí Fulneku a Bílovce 
než okolí Nového Jičína, Příbora, Kopřivnice či Štramberku. 
J. Diviš se aktivně podílel na mnohých regionálních archeolo-

gických výstavách. Prováděl přednášky pro veřejnost, někdy 
tyto akce byly propojené s  archeologickými vycházkami 
do okolí Příbora s návštěvou zdejších lokalit. Spolupracuje 
s našimi předními odborníky a vědeckými pracovníky se 
zaměřením na starší i mladší dobu kamennou (Moravské 
zemské muzeum v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Ar-
cheologický ústav AV ČR Brno). Mnohé svoje nálezy poskytl 
studujícím archeologie pro bakalářskou či magisterskou di-
plomovou práci. Publikuje v odborném a periodickém tisku. 
Vypracoval několik velmi časově náročných prací s názvem 
Fotodokumentace mých archeologických nálezů a lokalit na 
počítači (AMS–2008). Nejdůležitější dílo s názvem Všechny 
archeologické katalogy JD je soubor katalogů uspořádaných 
podle zkoumaných regionů a lokalit, obsahuje (ke dnešku) 
přes 11 tisíc vyfocených a většinou podrobněji popsaných 
archeologických artefaktů. Zahrnuje také fotografie, tabulky 
s nákresy nálezů a plánky lokalit. Produkt je průběžně aktu-
alizován o nové objevy. Celou svoji archeologickou sbírku 
chce věnovat Moravskému zemskému muzeu v Brně.
Jiné aktivity: v mládí závodně lehká atletika (110 m překážek, 
desetiboj a  jiné disciplíny) v krajském přeboru za Spartak 
Třebíč, nyní závodně šachy za Petřvald u Nového Jičína. 
V roce 2016 se uskutečnil v Ostravě již tradiční mezinárodní 
šachový festival s názvem Ostravský koník. Ve skupině „C“ 
vybojoval ze 76 šachistů Jan Diviš 2. místo, získal i cenu za 
nejlepšího seniora (1. místo).
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Nejdříve bych Vám, milí čtenáři, ráda 
poděkovala za Vaše ohlasy na zatím 
všechny zveřejněné rozhovory. Velice 
mě těší Vaše příznivé reakce. Těší mě, 
že rozhovory čtete. Těší mě, že i když si 
myslíte, že zpovídané znáte, tak při čtení 
zjistíte, že tomu tak není. Někteří z od-
povídajících, otevřou-li svá ústa a často 
i  srdce, Vás mnohdy hodně překvapí. 
Děkuji Vám i jim...
A máme tady další osobnost. Můj klíč vý-
běru? Musí to být člověk, který pro Příbor 
mnohé vykonal a někdy ještě pořád vyko-
nává. Vy ho potkáváte. Víte, co dělá. Ale 
víte, jaký je? To je otázka. Do vánočního 
čísla jsem požádala o rozhovor Lubomíra 
Jurečku. Společně s Rudolfem Jarnotem 
převzal 23. 10. 2019 ocenění Českého sva-
zu fotografů za dlouholetou činnost ve fo-
tografi i. Tak tady je (jak za chvilku zjistíte) 
nejen pan fotograf Lubomír Jurečka.

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po 
svých rodičích?

Taťka byl pracovitý člověk a nás děcka učil 
pracovat. Na Šibeňáku, jak byla vodárna, 
tam jsme měli kousek pole, jezdili jsme tam 
pro trávu pro kozy. Jako 10–12letý jsem už 
musel umět kosit kosou. 

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Sport. Nejdříve jsem běhal. Chtěl jsem být 
Zátopek. (Na tváři se panu Jurečkovi obje-
vil zasněný úsměv a zároveň se kolem nás 
líně protáhla černá kočička.) Běhal jsem 
každý den do Kopřivnice a zpět, klidně i se 
sádrou na ruce. Pak mně učaroval hokej. 
Od 17 roků jsem chytal za Příbor, ten hrál 
normální soutěž, a  později za Frenštát 
a Nový Jičín odborovou ligu. Hokej jsem 
hrál aktivně do svých padesáti let. Do še-
desáti jsem hrál rekreačně fotbal.
A dnes? Zahrádka. Rád stříhám stromky 
a drtím jablíčka, abych měl dobrou jabko-
vicu. Náhodou se mi daří. Přišel jsem na 
to, jak se má dělat. Mám i strojek na drcení 
jablek, chodí za mnou sousedi a kamarádi, 

pomelu jim to a jsem rád, že mají z toho 
taky něco. Mám dvě vynikající jabloně. 
První vidíte ji? (Vidím z okna přímo na 
strom i na celou zahrádku krásně připra-
venou na zimu a svědčící o tom, že na ní 
není za pěkného počasí teskno, že po ní 
běhají děti.) Je to průsvitné letní jablko, 
které mi dává až 50 litrů čisté jabkovice. 
Ještě k tomu stříhání stromků, baví mě, že 
to fakt umím. Naučil mě to Jarda Kadur, 
dobrý ovocnář. Když něco nevím, tak se ho 
jdu zeptat.
Taky rád fotím. Teď většinou naše nové 
silnice, ať máme dokumentaci pro Pří-
bor. Fotím i jubilanty – naposledy setkání 
75 a 80letých. To vám je materiálu! Nej-
horší je, že to není kam dát. Říkal jsem na 
městě, ať fotoklubu dají nějakou místnost. 
Vždyť reprezentujeme město, propagujeme 
ho. Chceme, ať celý český národ náš Pří-
bor vidí! Málokdo kdy věděl, kde Příbor je. 
Ve škole se neučilo, kdo je pán (důraz na 
slově pán) Sigmund Freud. A tak vždycky, 
když máme nějakou výstavu, vernisáž nebo 
vyhodnocení Mapového okruhu Vysočina, 
kde je 18 fotoklubů z celé České republiky, 
a oni se nás zeptají – odkud jste, já řeknu: 
z rodiště Sigmunda Freuda a oni – ha, kde 
to je? Hodně lidí to ještě neví, tak propa-
gujeme Příbor. A teď prostě potřebujeme 
někde místnost, ať tam můžeme vše dát 
– fotky, ale i archy na výstavu, diplomy... 
Každý máme něco. Shromáždili bychom 
to na jedno místo a udělali přehled, ať se 
nic neztratí.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, fi lm, hudba.
Nemám čas na čtení, ale knih mám! Hlavně 
sportovních – stovky! Od roku 1952, kdy 
Zátopek v Helsinkách vyhrál na olympiá-
dě 5 km, 10 km a maraton, mám všechny 
Olympijské hry – všechny knihy. Pak mám 
hodně o Zátopkovi, hokeji – Jágr atd. Mám 
také knihy o fotografování – např. od Fran-
tiška Dostála z Prahy, vynikající fotograf! 
Každý rok vydává knihu. Teď jsem od něj 
dostal knihu, nad níž jsem zůstal s hubou 

otevřenou. Fotil i nahé ženy. Byl jsem z toho 
úplně na větvi. (Je čas na dopití kávičky 
a na prolistování útlé publikace Jak jsem 
potkal Evy s něžnými ženskými akty. Pan 
Dostál v nich píše, že dnes jsou všechny už 
babičkami. Fotky jsou to kouzelné.)
Na fi lmy se moc nedívám, dívám se na sport 
– fotbal, hokej i tenis, atletiku.
A hudbu? Mám rád ABBU, to je dodnes 
moje jednička. Mám ji doma i  v  autě. 
A  taky Michal Tučný, jeho písničky jsou 
super. 

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Chtěl jsem být zedníkem. Jak jsme byli malí, 
hračky nebyly, tak jsme si hráli třeba se 
sirkami jako s vojáčky a krabičky byly auta. 
Když jsme chodili ven, tak do lesíka. Tam 
jsme dělali z kamenů a bláta hradby, zdi. 
To mě učarovalo. Tak jsem si říkal, když 
něco postavím, něco po mně zůstane. A pak 
jsem vlastně celý život dělal zedníka, i ba-
rák jsem si postavil sám. A celá Okružní 
ulice, není v ní barák, na kterém bych ne-
dělal. Když někdo něco potřeboval, tak jsem 
šel pomoct, nebo aspoň poradit.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
To ne. Jako dítě jsem žádné vzory nevnímal.       

6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
Touha být zedníkem, stavět, budovat. Sen 
se mi splnil, stal jsem se stavařem. Ale „na 
chvilku“ jsem si odskočil do Tatry Příbor. 
Dělal jsem asi 10 let mistra na dopravě. 
Pak přišel rok 1968 a já fotil srpnové udá-
losti. Letěl za mnou i Rus se samopalem. 
Cítil jsem hlaveň mezi lopatkami. Ale zdrh-
nul jsem. A  fotky, co jsem měl, bylo jich 
28, jsem vystavil v práci na foto nástěnku 
v průjezdu u šaten. Všichni je chtěli, nejvíc 
komunisti. Pak na mě poslali estébáky. Vy-
slýchali mě, proč jsem to udělal a tak. Na 
stole byl papír – asi patnáct volných řádků, 
že to mám dole podepsat, a já že ne a oni že 
tam budu tak dlouho, dokud nepodepíšu. 
Mluvili na mě – první, druhý, třetí. Čtyři 
světla tam byla, ze mě lilo jako z koňa, to 
byla hrůza. A že si mě tam nechají přes 
noc, jak to nepodepíšu. Bylo to v příborské 
Tatře v jedné kanceláři. Vyšetřovali mě bez 
vody a jídla 24 hodin. Oči se mi zavíraly. 
Chtěl jsem ten papír škrtnout, praštili mě 
jakousi hůlkou přes ruce. Pak volali do Ji-
čína na policii. Vyšetřování pokračovalo 
tam. Nakonec mě pustili, ale vyhodili mě 
z mistra a šel jsem kopat kanály. To jsem 
dělal střední školu, skončily mi úlevy, všech-
no jsem si musel nahradit.

LUBOMÍR JUREČKA
Děti: 3, dvě děvčata a jeden chlapec
Vzdělání: vyučil se zedníkem, později 

maturoval na SPŠ stavební 
Povolání: Tatra Příbor – mistr na dopra-

vě, později stavbyvedoucí OSP, 
pak NOSTA

Koníčky: sport, fotografování
V Příboře: žije od narození

PŘEDSTAVUJI VÁM
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Chvilku jsem u kopání vydržel a pak do 
Příbora přišly Průmyslové stavby Gottwal-
dov. Hned jsem šel za nimi. Nakonec jsem 
stavěl halu v Tatře (ač z Tatry vyhozen). 
U Průmyslových staveb jsem byl rok a půl 
a pak přišli z Okresního stavebního podniku 
(OSP) – jestli bych k nim nešel dělat mistra 
a já šel. Začínal jsem ve Frenštátě, stal se 
stavbyvedoucím a dostal spoustu staveb na 
starosti. Prostě splněný sen. 

7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Narodil jsem se v Příboře v Cihelně, i s brá-
chou Pavlem, jsme dvojčata. Cihelna se říka-
lo části města od hřiště dozadu směrem do 
cihelny. Taťka s mamkou bydleli u babičky 
v takovém pokoji, jak jsme teď, bylo nás tam 
pět. Po svatbě jsme bydleli na Benátkách. 
V roce 1966 přišla velká voda. Auty nás ho-
nem rozvezli z práce domů – nás, co jsme 
bydleli na Benátkách. Vletěl jsem dovnitř 
– všechno jsme dali na židličky – pec, led-
ničku, postel jsme nestihli. A tenkrát se za 
pilíře lávky zachytily velké větve, ty zdvihly 
vodu o 3 metry. Metr vody byl na cestě. Nám 
voda tekla do domu přes okna. Nic jsme 
nezachránili.
Pak jsme vyřizovali z Tatry založení byto-
vého družstva a postavili jsme na Štram-
berské ulici „Tatra a  MOP“ barák, je to 
dům vpravo před vstupem do ulice Npor. 
Loma. Jézéďáci postavili dům hned vedle 
nás, a pak je obchod. Na Štramberské jsem 
bydlel 10 let. V r. 1973 jsem si řekl: druzí 
si umí postavit barák a ty! vyučený zedník 
a stavař!, by sis přece též mohl postavit ba-
rák. Tak jsem začal stavět na Okružní ulici. 
(Sedíme v příjemném pokoji příjemného 
domečku, kde je využitý každý centimetr.) 
V Příboře bydlím celý život.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
Nejkrásnější jsou uličky pod kostelem. 
Odtud mám hodně hezkých fotek. Příští 
rok chceme s  Rudou Jarnotovým udělat 
společnou výstavu – Příbor. Chci tam dát 
různá zátiší.

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Nevím. Kdysi jsem ze začátku dělal – hned 

po sametové revoluci – v  městské radě. 
Strakoš (pozn. Milan Strakoš, starosta 
v letech 1990–2015), tehdy to začal. Dal 
Příbor do pěkného stavu a  teď už se jen 
vyšperkovává. (Pak se pan Jurečka zamyslel 
a už to „jelo“...) Přece jen – nelíbí se mi, že 
tady máme jen jeden market. Dneska jsem 
myslel, že je konec světa, čtyři pokladny 
jely a fronty až... Taky je škoda, že skončila 
Letka. Není kde ubytovat hosty. Za 2 roky 
budeme organizovat vyhodnocení soutě-
že Vysočina. Přijede 70 lidí – kam je dát? 
Kde je nakrmit? A do třetice: za námi je 
obslužná cesta na Kopřivnici. Udělala se 
krásná cesta až k lesu – asfaltka, jezdilo 
se na kolech, s dětmi na saních, na lyžích 
až do lesa. Teď se tam nedá. Cesta je ne-
smyslně ukončená. Musíte zastavit, třeba 
i s tím kočárkem, jít na druhou stranu na 
hlavní cestu, ujít 100 metrů, pak přejít 
zase na druhou stranu a až potom přejít 
do lesa (pomalu jsem se ztratila..., ale kdo 
tam chodí, ten ví). Úplný paskvil z  toho 
vznikl. Lidé jsou naštvaní. 

10.  Máte s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek?

Zajímavý zážitek? Seznámení s mou ženou! 
Ta na mně tenkrát mohla nechat oči! Učila 
se v Příboře – učiliště bylo na hvězdárně 
i v klášteře a ubytování bylo v domě bývalé 
hospodářské školy, později střediska pro 
děti. Bylo jaro – stavěly se májky, a my jako 
kluci Příboráci – hlavně Cihelňáci – to se 
tak říkávalo, byli i Klokočovjané, Příborá-
ci, Cihelňané, Benátkáři atd., tak jsme se 
šli podívat za děvčaty. Já jsem byl takový 
kluk – v  lesíku, kde jsme si hrávali, jsme 
skákali ze stromu na strom. A já tehdy před 
těmi holkami vylezl na májku, rozhoupal 
ji a skočil na druhou stranu na strom. Ona 
si mě všimla a úplně se do mě zamilovala 
– že takového chlapa by chtěla mít. Tak si 
představte, známe se od roku 1956 a ži-
jeme spolu doteď. A nemyslete, já si ji též 
všiml, byla taková malá, hezká. Ty větší 
o mě neměly zájem, že jsem trpaslík. Já 
říkal: ale kdybych dal bráchu na sebe, mám 
3 metry. Jsme dvojčata. Pak jsme chodili 

4 kluci a 4 holky na procházky za ručičku 
do Cihelňáku. Jednou padla pusa a od té 
doby jsme spolu.    

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní 
největší úspěch?

Největší? Že žiju! Že mám dobré manžel-
ství, že se máme rádi, že jsme vychovali 
dobré děti a jsou všechny úspěšné. 
Těší mě, že jsem byl 50 let ve výboru TJ Pří-
bor a 45 let s Rudou Jarnotem ve fotoklubu. 
Ještě jsem pořád jednatelem.
Těší mě, že dostávám samá vyznamenání, 
jsem z toho úplně na větvi! To vidíte (všimla 
jsem si už při vstupu a znovu vše prochází-
me, obdivuhodné!!!). Naposledy jsem dostal 
ocenění Českého svazu fotografů v Praze za 
věrnost fotografi i. Od ministra tady mám 
diplom, z města, od starosty a další... Je 
to taková má síň slávy (říká pan Jurečka 
s nadsázkou a hlasitě se směje. Je ale pravda, 
že na stěně už moc místa na další ocenění 
není :-)).

12.  Napadá Vás nějaká osobní životní 
prohra?

Já myslím, že jsem ze všeho vybruslil...

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěl byste dělat něco jiného? 

 To nevím... já jsem spokojený, ale hlavně 
chtěl bych mít zase takovou manželku, jak 
mám teď.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

Aby byli ohleduplní jeden k druhému, aby 
si neházeli klacky pod nohy, aby byli k sobě 
slušní.

Ráda bych věřila, že si pan Jurečka rozho-
vor se mnou užil. Já tedy ano. Bavil mě, 
smál se, pili jsme italskou kávu. Bylo to moc 
příjemné posezení. Pak mi oba manželé 
Jurečkovi ukázali zahrádku. Prošli jsme se 
po ní a jako bonus k procházce jsem dostala 
půl litru onoho vynikajícího kalvadosu. 
Tak pane Jurečko, hodně zdraví, pevnou 
ruku a dobré oko. A děkuji. 

Mgr. Irena Nedomová, 
kronikářka města Příbora

V úterý 12. 11. 2019 se sešla v místě letecké katastrofy a tra-
gické smrti mjr. Fr. Doležala na Majerovci v Ostravě skupinka 
pamětníků a ctitelů ze Staré Bělé, z Výškovic a z Proskovic. 
Vzpomněli na jeho statečný čin, kdy s hořícím MIGem-21 přelétl 
sídliště. Zabránil tak možným ztrátám na životech a majetku. 
Stalo se tak přesně před 45 roky ve večerních hodinách.

K pamětnímu kameni se také dostavili kamarádi Fr. Doležala ze 
Svazu letců Příbor. Položili tam kytici květin se stuhou a zapálili 
svíčky.
Mjr. Doležal byl vyznamenaný medailí Za hrdinství a oceněný 
plaketou města Ostravy.

PaeDr. Karel Sýkora, Proskovice

NÁRODNÍ HISTORICKÁ PAMĚŤ
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Pod tímto názvem se skrývá jedna z nejkrva-
vějších leteckých bitev nad Moravou a Slezskem. 
Toho dne byla nad Anglií mlha, a proto bom-
bardéry 8. USAF z Anglie nevzlétly. Z jižní Itálie 

ale vzlétlo 527 bombardérů a 300 doprovodných 
stíhaček z  15. USAF. Cílem 105 Liberátorů byla 

rafi nerie Blechhammer-Süd, pro 191 bombardérů B-17 Fortress to 
byla rafi nérie Blechhammer-Nord (obě nynější Blachownia Śląsko) 
a  231 Liberatorů B-24 útočilo na Oderal (nynější Zdzieszowice). 
Bombardéry zachytila německá protivzdušná radarová sít. Z důvodu 
absence útoku z Anglie se mohly německé stíhačky z letišť Borkheide, 
Loebnitz, Jueterborg a Reinsdorf v počtu asi 100 letadel typů FW-190 
a Me-109 soustředit jen na tento nálet. První a druhou vlnu bombar-
dérů německé stíhačky minuly. Třetí vlnu B-24 ale zachytily v 11:45 
hod. v prostoru nad Přerovem, Prostějovem a Olomoucí. Bohužel 
vlivem počasí se opozdil stíhací doprovod bombardérů tvořený 
dvoumotorovými P-38 Ligtning a jednomotorovými P-51 Mustangy.  
Následné ztráty byly úměrné počtu útočníků. 
Německými stíhači bylo sestřeleno 19 bombar-
dérů a 6 stíhaček doprovodu.
Vraky letounů dopadaly do prostoru Vinar 
u  Přerova, Rokytnice, Kokor, Troubek, Olo-
mouce-Neředína, Kozlova, Palačova, Lipin, 
Václavova, Omšeni a  Rožňavy. Na německé 
straně bylo sestřeleno opožděnými americkými 
stíhačkami 53 letadel. Celkové ztráty obou 
stran: 78 letadel a  220 členů posádek. Bitva 
trvala pouze od 11:45 do 12:00 hod. Z důvodu 
vysokých ztrát se tento den nazývá Krvavá 
neděle. Podrobným průběhem tohoto dne se 
zabýval p. Schön ze Svazu letců Přerov a Klub 

přátel vojenské historie v Suchdolu nad Odrou. Členové klubu se 
zabývají i vykopávkami havarovaných letounů. Mnoho vykopaných 
dílů letounů, motorů a zbraní obou válčících stran je k vidění v Muzeu 

města Suchdol nad Odrou.
Každým rokem se v  prosinci setká-
vají členové spolku Svaz letců Příbor 
s členy Klubu vojenské historie Suchdol 
u pomníčku zahynulých letců bombar-
déru B-24J „� e Fling Finger“ u obce 
Palačov.

Použitá literatura: 
SCHÖN, Jaroslav: Bomby na Přerov. 
1. vyd. Přerov: Olimex, 1999. ISBN 
80-238-6732-6.
Jiné zdroje: internet. 
Foto: Soukromý archiv Jaroslava Janečky

12. listopad 1974 byl na vojenském letišti 
Mošnov pro 8. letecký stíhací pluk normální 
letový den. V době, která je dnes již zapomenutá, 
se létalo dvakrát týdně ve dne i v noci. V podve-

čer odstartoval spolu s ostatními kolegy pilot 1. 
třídy mjr. František Doležal s letounem MiG-21PF. 

Úkolem byla simulace zneškodnění protivníka za ztížených povětr-
nostních podmínek. Po navedení na cíl a jeho zachycení palubním 
radiolokátorem provedl simulované sestřelení. Následoval odval, 
hlášení splnění úkolu a žádost řídícího létání o přiblížení na při-
stání. Vše probíhalo tak jako při jiných cvičných letech do okamžiku 
rozsvícení červené kontrolky požáru motoru. Teploměr výstupních 
plynů ukazoval stoupající teplotu a z motoru vyrazily plameny. Pilot 
hlásil závadu na řídící věž a odtud následoval rozkaz „Proveď kata-
pultáž“. Letoun se ovšem nacházel ve výšce 1000 m nad Ostravou. 
Můžeme se jen domnívat, co probíhalo v  těchto zlomcích vteřin 
pilotovou hlavou. Po katapultáži by letoun havaroval mezi paneláky 
v Ostravě. Následky by byly katastrofální. Mjr. Doležal se rozhodl 
vyvést letoun mimo obydlenou oblast. 
Nad posledním domem, podle svědků, 
letěl ve výšce kolem 30 m. Teprve potom 
provedl katapultáž, i když mu muselo být 
jasné, že katastrofu nepřežije. Vystřelovací 
sedačka v tomto typu letounu v tak malé 
výšce záchranu pilota neumožňovala. 
Následoval pád letounu za sídlištěm do 
pole. Pilot svůj pád opravdu nepřežil. Místo 
tragédie připomíná malý pomníček. Mjr. 
František Doležal byl posmrtně jmenován 
čestným občanem města Ostravy, byla mu 

udělena „Cena města Ostravy II. stupně“ 
in memoriam, byla mu udělena pamětní 
medaile let. maršála Karla Janouška, 30. 4. 
1975 mu byla udělena prezidentem repub-
liky „Medaile za statečnost“ a jeho jméno 
bylo zapsáno do seznamu hrdinských činů 
československého letectva. V  čase výročí 
jsme místo tragédie navštívili společně 
s  paní Doležalovou. Čest jeho památce 
– nezapomeneme!
Foto: Soukromý archiv Jaroslava Janečky

Jaroslav Janečka, Svaz letců Příbor

Jaroslav Janečka, Svaz letců Příbor

vějších leteckých bitev nad Moravou a Slezskem. 

bardéry 8. USAF z Anglie nevzlétly. Z jižní Itálie 
ale vzlétlo 527 bombardérů a 300 doprovodných 

stíhaček z  15. USAF. Cílem 105 Liberátorů byla 

čer odstartoval spolu s ostatními kolegy pilot 1. 
třídy mjr. František Doležal s letounem MiG-21PF. 
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Na úvod krátce na vysvětlenou, 
co je souvek. Souvek je označení 
pro kámen různého mineralogic-
kého složení, který vzniká jako dů-
sledek ledovcové činnosti. Jedná se 
o obroušené těleso, které je vlivem 
tlaku ledovce tlačeno po podloží, 
kde se sráží s okolními tělesy. Nej-
stručnější defi nicí souvku je, že je 
to horninová částice (klast), trans-
portovaná činností ledovce. Souvky 
ukazují, kam až sahalo zalednění 
v  dobách ledových. Jejich nálezy 
jsou důkazem, že území pokrýval 
ledovec. Český název „souvek“ za-
vedl Cyril Purkyně. Souvky nordic-
ké čili severské pocházejí z různých 
oblastí Skandinávie, ze dna Baltské-
ho moře a  jeho ostrovů. U nás se 
také vyskytují souvky blízké, které 
sem ledovec dopravil kupříkladu 
z Dolního Slezska a souvky lokální. 
Zatímco délka transportu v  le-
dovci může být u některých u nás 
nacházených nordických souvků 
1 200 km, lokální souvky byly le-
dovcem přemístěny na vzdálenost 
několika kilometrů, ale třeba i ně-
kolika metrů. Zvláštní skupinu tvoří 
vůdčí souvky, jejichž oblast původu 
je dobře známa a jejich hornina je 
makroskopicky snadno poznatelná, 
takže lze z jejich výskytu činit různé 
závěry, např. o směru ledovcového 
transportu. 
Další vědecký význam souvků je 
v  paleontologii. Na povrchu, na 
polích nebo v  pískovnách a  růz-
ných odkryvech se nacházejí také 
souvky odtržené ledovcem z míst, 
která jsou dnes na mořském dně. 
Zkoumat z paleontologického hle-
diska podmořské výchozy těchto 
hornin je obtížné, takže mnoho 
vyhynulých organizmů je známo 
pouze ze souvků. V roce 1998 byl 
jen počet nových, ze souvků popsa-
ných taxonů lasturnatek (několik 
milimetrů velcí korýši) přes 650. 
Sběratelsky atraktivní jsou zkame-
něliny trilobitů. Znají je i  ti, kteří 
se paleontologii nevěnují. Švédský 
ostrov Öland je znám výskytem 

trilobitů Paradoxides paradoxissi-
mus ze středního kambria. Neda-
leko Opavy, v Brumovicích byl ne-
dávno nelezen velký, 30 cm dlouhý 
souvek (podle ustálené terminolo-
gie jde vlastně již o bludný balvan) 
z  horniny nazývané prachovec 
s pozůstatky těchto trilobitů. Z po-
hledu sběratele zkamenělin nejsou 
trilobiti po ledovcovém transportu 
tak „pěkní“, jako ti, které lze sbírat 
na Ölandu, avšak vědecká hodnota 
takového nálezu je značná. Ze zná-
mého místa původu souvku a místa 
jeho nálezu lze činit různé závěry, 
např. o postupu zalednění a činnos-
ti ledovců. Sbíráním souvků a jejich 
paleontologickým zpracováním se 
na Příborsku jako první již koncem 
19. století zabýval příborský rodák 
MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš 
(nar. 21. 7. 1867). Je nemožné po-
psat v krátkém článku okruh jeho 
činnosti, vědeckých zájmů a celo-
životní dílo (zemřel 19. 7. 1959 ve 
Dvorcích, okr. Bruntál). Informace 
o  této osobnosti lze získat na in-
ternetu. Před dvěma lety se konala 
v Muzeu v Příboře výstava Mauric 
Remeš – příběh lékaře a slavného 
moravského paleontologa. Výzku-
mu souvků se Remeš věnoval jen po 
krátkou dobu svého života, od roku 
1898 do roku 1907, kdy o souvcích 
z okolí Příbora publikoval pět pra-
cí a popsal jeden nový druh korálu 
z lokálního souvku. Přispěl k objevu 
výchozů lokálních souvků se silici-
fi kovanými fosiliemi z  křídy. Ná-
sledující bohatá Remešova vědec-
ká činnost odsunula jeho výzkum 
souvků do pozadí. Přitom se jedná 
o významnou část jeho díla, na kte-
rou se neprávem zapomíná, a která 
dosud nebyla náležitě doceněna. 
Dalším badatelem, který se v okolí 
Příbora zabýval souvky, byl Josef 
Slavíček (nar. 3. 1. 1866 v Milko-
vě, okr. Prostějov). Od července 
1901 působil jako farář v Libhošti. 
Jeho zájmy byly široké (botani-
ka, archeologie, národopis, hodi-
nářství, numismatika, geologie, 

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu v Příboře

 HISTORICKÉ HORIZONTY

Rourky mořského kroužkovce, pravděpodobně Cyclo-
serpula gordialis, v kůře pazourkového souvku nale-
zeného u Fulneku ve výkopu pro vodovodní přípojku. 
Foto: Aleš Uhlíř

Klokočovský korál, místo nálezu pole v Klokočově. 
Foto: Aleš Uhlíř

Baltský křídový pazourek uchovávající tvar živočišné 
houby, místo nálezu pole pod Janským sloupem u Pří-
bora. Foto: Aleš Uhlíř
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paleontologie). Podobně jako u Remeše nelze se ani u Slavíčka 
v krátkém článku zabývat vším, co vykonal. Zůstaneme jen 
u  jeho výzkumu souvků. Při svých botanických výpravách 
do okolí Libhoště si Slavíček na pooraných polích a zejména 
v pískovnách všiml souvků se zkamenělinami. Sbíral je od 
roku 1901. V letech 1905 a 1906 Slavíček publikoval dvě ve 
své době významné práce. Vedl diskusi s Remešem a svými 
připomínkami se zasloužil o objasnění místního původu si-
licitů se zkamenělinami v okolí Příbora, jejichž výchozy se 
mu podařilo objevit. Slavíček se zabýval původem souvků 
s  fosiliemi korálů a správně určil severský původ pazourků 
s korály, které odlišil od jinak utvářených souvků lokálního 
původu s korály (klokočovské korály). Sběr a výzkum souvků 
ukončil náhle a věnoval se pak zejména národopisu (zemřel 
6. 11. 1944 ve Frenštátě pod Radhoštěm). Ze Slavíčkových 
nálezů byly určeny desítky druhů korálů, z  toho 14 druhů 
dosud vědě neznámých. 
Fosilní korálový útes klokočovských korálů neexistuje. Po-
dle některých názorů to svědčí o tom, že tyto korály přeží-
valy v mělkém moři, kde jim nepříznivé podmínky bránily 
utvořit z jednotlivých trsů typický korálový útes. Neexisten-
ce korálového útesu se dá vysvětlit také působením ledov-
ců, které lokalitu s korály v pleistocénu opakovaně zasáhly. 
Vrstvy s korály rozrušovala v průběhu třetihor eroze, korály 
se uvolňovaly a v důsledku pozdějšího zásahu ledovců byly 
rozptýleny v okolí jako lokální souvky. Klokočovské korály se 
nacházejí ve vodních tocích (v Lubině, Trnávce a Odře), ale 
také ve vyšších nadmořských výškách na polích. Voda je jed-
nou odnášela k severu a pak je ledovec přenášel k jihu. Každý 
nalezený klokočovský korál byl nějakým způsobem vícekrát 
přemisťován ledovcem. S ústupem a opětovným narůstáním 
ledovců se to mohlo několikrát opakovat i v rámci jednoho 
zalednění. I kdyby tady snad nějaký korálový útes byl, sotva 
by z něj něco zůstalo. 
Není snadné v řečišti nebo na poli klokočovský korál poznat. 
Na první pohled vypadá jako „obyčejný“ kámen a dá se roze-
znat podle nenápadných odlišností. Strukturu korálu je vidět 
teprve na nábrusu. Fosilie se vyskytují v každém pazourkovém 

souvku, většinou jde ale o zlomky, výjimečně o zkameněliny 
celých organizmů. V souvcích baltských pazourků jsou nej-
častěji fosilie živočišných hub a mechovek. 
Remeš svou mimořádně rozsáhlou paleontologickou sbírku 
věnoval Karlově univerzitě v Praze. Sbírka se do dnešní doby 
uchovala. Ukázky z ní byly součástí zmíněné výstavy konané 
v roce 2017 v příborském muzeu. Slavíčkovu paleontologic-
kou sbírku potkal bohužel jiný osud. V časopise Moravského 
zemského muzea v Brně z roku 1905 je zpráva, podle níž Sla-
víček muzeu daroval sbírku pazourků s fosiliemi. Jednalo se 
dle všeho o kolekci 2 500 pazourků, představující Slavíčkovy 
sběry z let 1901–1904. Existuje pouze tato zpráva v muzejním 
časopise, avšak Slavíčkova sbírka v Moravském zemském mu-
zeu není, její osud je neznámý. Fosilie korálů ze Slavíčkových 
sběrů se dostaly do Vídně. Paleontologické nálezy P. Josefa 
Slavíčka v Ostravském muzeu jsou jen malou částí původní 
sbírky. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm uchovávalo zka-
meněliny, které si Slavíček po přestěhování do Frenštátu pod 
Radhoštěm ponechal „na památku“, tedy zlomek z velké sbírky. 
Tato malá kolekce byla z frenštátského muzea převedena do 
Muzea Novojičínska. Názory na to, co a kde se ztratilo, se mo-
hou různit, což ale nic nezmění na skutečnosti, že cenná sbírka 
neexistuje. Ztráta sbírky je nenahraditelná, neboť možnosti 
provádět dnes na stejných místech sběry souvků jsou omezené. 
Libhošťská pískovna byla zasypána odpadky, stejně jako jiné 
staré pískovny v okolí a na polích se hloubková orba provádí 
zřídka. Přitom mezi pazourky s fosiliemi ze Slavíčkovy sbírky 
nebyly jen korály, ale také mnoho dalších zástupců křídové 
fauny (mechovky, živočišné houby, ostnokožci, ramenonožci), 
ichnofosilie (stopy po činnosti organizmů) a snad i pozůstatky 
obratlovců, vyskytující se vzácně v baltských pazourcích.   
Dnes je zkoumání paleontologického obsahu souvků význam-
nou součástí výzkumu souvků. Na přelomu 19. a 20. století, 
kdy s  tím jako s něčím dosud neznámým započali Mauric 
Remeš a  Josef Slavíček, šlo v paleontologii o průkopnickou 
činnost v oblasti takřka neprobádané. I když se oba badatelé 
později této problematice nevěnovali, nemělo by se na jejich 
zásluhy zapomenout.

V šedesátých letech 20. století navštěvuji základní školu na 
Jičínské ulici. V roce 1967 mám 13 let. Žijeme v době nástupu 
bigbítu. Posloucháme přehled úspěšných skladeb sestavených 
samotnými posluchači rozhlasového pořadu, dnes již s legen-
dárním názvem Houpačka. Přední místa v žebříčku popularity 
obsazují skupiny Olympic. Vyznání zpěváka Petra Nováka 
a  jeho skupiny George & Beatovens v Klaunově zpovědi je 
fenoménem i pro další generace.
A také chodíme do kina! Kino Příbor s ideologicky zabarve-
ným názvem Rudá hvězda, nabízí také pohádky pro děti. Hraje 
se také v neděli v 10 hodin za symbolickou cenu, v té době 
ještě papírovou bankovkou, tři koruny. Je tu Šíleně smutná 
princezna... Ale také Klaun Ferdinand a raketa. Šedesátá léta 
20. století jsou v dějinách kinematografi e známá tolik úspěš-
nými fi lmy z dobrodružného prostředí indiánů. Je tu šlechetný 

Vinnetou a muž s tvrdou pěstí Old Shatterhand. Popularita 
se přenáší i do základních škol! Záložky do učebnic a pohledy 
dvou našich hrdinů se stávají nedílnou součástí výuky.
V sedmdesátých letech 20. století nás, již učně, osloví rocková 
skupina Katapult. My, mladí Tatrováci, nosíme kalhoty do 
zvonů! Kino nás zve, ze svých plakátů umístěných v zasklených 
skříňkách, do budovy sokolovny na další fi lmy. V kině, vždy 
zpočátku, je promítán Československý fi lmový týdeník, který 
se ironicky loučí s dobou Alexandra Dubčeka a jeho Pražským 
jarem. Nastupuje normalizace!
A i když je zde železná opona, tak se v kině promítají nejenom 
fi lmy sovětské, ale překvapivě i americké fi lmy. Promítá se 
Motýlek a Čelisti. Úspěch má i Angelika hned v několika dílech.
Později, v polistopadové době, kino Rudá hvězda mění název. 
Přichází kino Úsměv.

Karel Greiner, pamětník

NOSTALGICKÉ POHLEDY
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Poutavý příběh lásky v časech války Poslední léto napsala britská 
autorka Judith Kinghorn. Píše se rok 1914, začátek nádherného léta 
– a konec jedné éry. Na víkendovém večírku se skoro sedmnáctiletá 
Clarissa seznámí s Tomem Cuthbertem, studentem univerzity, který 
je na prázdninách u své matky, hospodyně Deyning Parku, a je jím 
naprosto okouzlená. Tom je pohledný a uhrančivý, ale taky chytrý 
a ambiciózní muž, který dobře ví, co chce. A nyní je to Clarissa…

Detektivka Slzy mrtvé jeptišky německé spisovatelky Roxann 
Hill, je druhý příběh ze série Steinbachová a Wagner. Milá a hezká 
dívka, která chtěla vstoupit do kláštera je brutálně zavražděna. Nikdo si 
nedokáže představit, proč by této mladé ženě, která plánovala zasvětit 
svůj život Bohu, chtěl někdo ublížit. Sehraná dvojice hlavních hrdinů 
Anne Steinbachová, bývalá policistka a kněz Paul Wagner brzy narazí 
na stopu vedoucí k šokujícímu objevu…

Nový krimiromán Františka Niedla má název Inspektor s velkým 
ptákem. Inspektor Prévit souhlasí s tím, že se stane volavkou a přiláká 
na sebe ty, kteří jsou přesvědčeni, že má u sebe něco, co by se nemělo 
nikdy objevit na veřejnosti – fl ash disk s citlivými údaji. A tak si Prévit 
mění identitu a stěhuje se do malého městečka, kde si pronajme domek. 
O něco později se v okolí jeho domu, na jeho verandě, začne objevovat 
velký pták – papoušek ara arakanga. Na protější straně zátoky se mezi-
tím ubytuje tajemný muž, který Prévita nepřetržitě sleduje.

Slovenská autorka úspěšných společenských románů Táňa 
Keleová-Vasilková už jich má na svém kontě více než dvacet. 

Nejnovější kniha má název Tři sestry. Tři sestry nespojují jen 
hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit sounáležitosti. Jen na to ve 
víru života jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství, 
čehož si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své rodině věnuje téměř 
všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou dvou malých synů, 
prací v kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich, 
Emu, nejvíc trápí skutečnost, že se se sestrami vzájemně odcizily, 
ale nedokáže to změnit. Naštěstí je tu ještě jejich máma a  ta se 
pokusí vše napravit.

V  thrilleru Nejsem živá americká autorka Anne Frasierová 
dokonale ovládá umění šokovat a vystrašit čtenáře. Detektiv Jude 
Fontaineová a její partner, detektiv Uriah Ashby pátrají po pacha-
teli série krutých vražd. S vysvětlením přichází potrhlý profesor 
matematiky, který v bestiálním úmrtí několika lidí vidí důvěrně 
známý početní vzorec, a dovede tak určit, kolik lidí zemře příště. 
Jenže stále chybí to nejdůležitější – jakýkoliv společný jmenovatel…

Po mezinárodním úspěchu knihy Jezero vychází nový román 
Bianky Bellové Mona. Ona je zdravotní sestra, on skoro ještě dítě. 
Setkávají se na troskách svých životů, na troskách starého světa, 
na troskách jedné nemocnice. Dá se uniknout do lepšího světa? Je 
možné utéct před palbou, která kropí rozpálenou zemi kolem, před 
všemi pravidly, před vzpomínkami, před sebou samým? Bellová 
mistrovským způsobem vykresluje tíživou a naléhavou atmosféru 
chvíle, kdy se člověk musí rozhodnout.

Večery se prodlužují, světla ubývá, ale neva-
dí… Proč se chvíli nezastavit v knihovně? Před-
vánoční shon se ještě neprojevil, a tak k nám naši 
čtenáři zavítali na podzimní přednášky. Darina 
Klichová nám vypravovala o turistice na skalnaté 
Korsice. Diplomat a hebraista Dr.  Robert Řehák, 
který se dlouhodobě věnuje mezináboženskému 
dialogu a židovské mystice, zasvěceně přednášel 
o Golemovi a  legendách s ním spojených. Asi 
největší zájem byl o přednášku Ing. Marcely Kr-
čálové o čokoládě, historii výroby a především 
blahodárných účincích poctivé čokolády. Během 
akce jsme ochutnali 12 vzorků pravé čokolády 
z české výrobny, což všem zúčastněným zvedlo 
náladu. Přednášková místnost byla sice trošku 
přeplněná, ale snad to moc nevadilo a všichni 
odešli s dobrou náladou. 
Děti ze školy měly možnost navštívit knihovnu 
v dopoledních hodinách, aby se seznámily s lite-
rárními žánry a knižními novinkami. Žáci čtvrté 
a páté třídy shlédli program Jak se dělají komiksy 
autora sci-fi  a fantasy Jiřího Walkera Procházky. 
Autorka dětských knih Klára Smolíková přije-
la představit svůj detektivní workshop s Tajnou 
dvojkou, plný zajímavých úkolů pro děti.
Dne 10. prosince zveme děti, rodiče i prarodiče 
na vánoční dílnu. Budeme vyrábět tradiční ozdo-
by z vizovického těsta a užijeme si předvánoční 
atmosféru. 
Všem čtenářům přeji krásné a poklidné prožití 
vánočních svátků se svými blízkými.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Klára Smolíková, detektivní workshop. 
Foto: Aneta Fraitová

Život s vášní a čokoládou. Foto: Aneta Fraitová

Jiří Walker Procházka. Jak se dělají komiksy. 
Foto: Aneta Fraitová

Golem v židovské tradici. Foto: Aneta Fraitová

V Local TV Příbor 46. zprávy s premiérou  10. 11. 2019, 
48. zprávy s premiérou 24. 11. 2019,  www.televize-pribor.cz
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Je to již rok, kdy se ofi ciálně otevřela nová lávka pro pěší přes řeku 
Lubinu pod kostelem. Stalo se tak 23. 11. 2018 za přítomnosti pana 
starosty a také členů projekčního a realizačního týmu 
pod vedením doc. Kolíska z ČVUT v Praze. Již den pře-
dem byla tato konstrukce prezentována na mezinárodní 
konferenci Betonářské dny, kde vzbudila veliký zájem. 
Především proto, že se jedná o  největší konstrukcí 
z vysokopevnostního betonu vyztuženého ocelovými 
drátky (UHPFRC) v naší republice. Svým rozpětím 35 
m a množstvím betonu 32 m3 lehce překonala lávku 
pro pěší u Kladna (cca 1,5 m3), která byla u nás první 
postavenou lávkou z tohoto materiálu. Jedná se o velmi 
zdařilé architektonické dílo oceněné v rámci České ceny 
za architekturu (viz Měsíčník města Příbora – 11/2019). 
Velmi působivé je však také konstrukční řešení za po-
užití extrémně pevného a duktilního materiálu třídy 
C110/130, jenž byl vyvinutý v Kloknerově ústavu v Pra-
ze a optimalizován ve spolupráci s výrobcem KŠ Prefa. 
Pro srovnání, běžné předpjaté mostní konstrukce 
jsou zpravidla třídy C45/55. 
Mostovka je navržena jako přímo pochozí bez ja-
kékoliv izolace nebo nátěru, jak to bývá obvyklé 
u jiných mostních konstrukcí. Tomu také odpovídal 
proces betonáže, jelikož jednotlivé segmenty lávky 
byly betonovány v obrácené poloze pro zajištění 
dokonalé kvality pochozího povrchu v  bednění. 
Most je složen s pěti segmentů, které byly podélně 
sepnuty předpínacími lany. Pracovní spáry jsou stále 
viditelné a jsou zabezpečeny proti korozi speciální 
tmely. Obecně celý most má tzv. čtyřstupňovou 
korozní ochranu, aby nedošlo k podobnému kolapsu, který byl příčinou 
pádu Trójské lávky v Praze v roce 2017.
V současné chvíli jsou vidět drobné narezavělé pigmentové skvrny na 

pochozím povrchu, nejvýraznější u druhého segmentu od kostela. Tyto 
skvrny jsou vystupující ocelové drátky, které jsou součástí betonové směsi 

v celé konstrukci. Nejedná se však o problém, který by 
mohl způsobit pronikaní koroze do konstrukce. Při 
použití ocelových drátků nedochází k prostupování 
koroze tak, jako by tomu bylo při použití standart-
ní betonářské výztuže. Pohledově jsou viditelné také 
podélné trhlinky na přímo pochozí mostovce. Tyto 
trhliny pravděpodobně vznikly v průběhu smršťování 
betonových dílců. Jejich šířka je však stále v přípustných 
mezích. V zimě TS Příbor ošetřovaly lávku pískovým 
posypem, který nezanechal na povrchu žádné výrazné 
škrábance či rýhy. Přestože je lávka navržena jako tzv. 
bezúdržbová, tak jediné, co pravděpodobně bude po-
třebovat péči, budou dřevěná madla. Jsou sice vyrobena 
z tvrdého dřeva a opatřena lodním lakem, ale už teď po 
roce je patrné zhoršení kvality povrchu madel. 
Za rok od svého otevření se lávka dostala do povědomí 

široké odborné veřejnosti nejen u nás, ale po celém 
světě. Autoři ji prezentovali na mnoha odborných 
mezinárodních konferencích v ČR, Japonsku či Spo-
jených státech amerických. Lávka se také objevila 
na titulní straně prestižního odborného časopisu 
zabývajícího se betonovými konstrukcemi Beton 
TKS (číslo 4/2019).    
Z výše uvedeného je patrné, že máme v Příboře 
opravdu unikátní konstrukci, jejíž krása se vyjímá 
především v noci, kdy jsou zábradlí osvětlena. Na-
posled se to ukázalo při pouštění vodních lampiónů 
během Dne válečných veteránů. Nyní naše město 

není známo jen jako rodiště Sigmunda Freuda, ale také svou esteticky 
a konstrukčně zajímavou lávkou pro pěší, která by se mohla stát cílem 
mnoha turistů při návštěvě našeho města. Foto: zdroj Beton TKS 4/2019

Neofi ciální START III. ročníku fotografi cké 
soutěže „O nejzajímavější fotografi i lišky Bystrouš-
ky“ proběhl na přehradě Olešná u Frýdku-Místku 
v areálu jachtklubu v úzkém kruhu rodiny a přátel 
autorky a organizátorky soutěže paní Mgr. Ma-
rie Šupové. Tento start byl mj. i připomínkou – 
200. výročí narození matky Leoše Janáčka, paní 
Amálie Janáčkové, rozené Grulichové. Paní Amálie 
Janáčková se narodila v Příboře, byla dcerou příbor-
ského krejčího. A byla tedy „čistokrevná“ příborač-
ka. Jejich dům stál těsně za radnicí a byl s největší 
pravděpodobností zbourán v letech 1937–1938, 
jak mi upřesnil pan Ivan Teichmann na mou mi-
nulou výzvu ke čtenářům, za což mu vřele děkuji. 
Připomíná také i možnost pátrání v našem muzeu, 
v poznámkách zesnulého, dlouholetého kronikáře 
našeho města pana Lubomíra Loukotky, který dě-
jinám Příbora věnoval nemalou pozornost. Tuto 
detektivní práci však přenechávám některému ze 
studentů historie, popř. dějin umění.
Ozdobou startu této fotosoutěže na téma „Bystrouška“ byl Lašský král 
se svou hudební družinou, kteří nás ve svých písních a povídačkách 
povodili po horách i dolinách Lašska a Valašska. 
Soutěžní propozice se nemění – budou k dispozici na www.sigmund-
-freud.cz, nebo na stránkách obce Hukvaldy. Připomínám jen, že 

uzávěrka soutěže je stanovena na 1. dubna 2020. 
Janáčkovu lištičku je možné potkat nejen na Huk-
valdech, ale nově i v Brně, v Ostravě, v Lošticích 
u Olomouce, kde byl na své lesnické praxi malíř 
Stanislav Lolek, autor kreslených komických pří-
hod nezbedné lišky, a které dostal za úkol do-
provodit vhodným textem Rudolf Těsnohlídek. 
V Lošticích si letos připomínají 100. výročí vydání 
tohoto díla. 

• Hlavním cílem této trojice fotografi ckých sou-
těží je vytvoření výstavního souboru, který by 
reprezentoval náš kraj a  Janáčkovo rodiště, 
Hukvaldy.

• Popularizoval Leoše Janáčka a  nejlíbeznější 
sochu našeho kraje – lišku Bystroušku.

• Netradiční připomenutí 100. výročí premiéry 
opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky.

• Dát prostor našim talentům.

Na doprovodném snímku je nejmladší účastnice tohoto neofi ciál-
ního startu, ne s hukvaldskou Bystrouškou, ale s náhradní liškou, 
která byla k dispozici. Autorkou snímku je její maminka, paní Blan-
ka Paukrtová.

Foto: Blanka Paukrtová

KULTURNÍ ŽIVOT

Ing. Lukáš Dlouhý, Ph.D., statik stavebních konstrukcí

Mgr. Marie Šupová, autorka projektu O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky
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Dne 22. září 2019 se v Městské knihov-
ně v Příboře uskutečnila přednáška na téma 
Golem v židovské tradici diplomata, hebraisty, 
historika a překladatele Roberta Řeháka, který 
zasadil předmět svého zájmu do širších histo-
rických a  sociokulturních souvislostí. Autor 
zvolil kombinaci odborné a populární formy 
interpretace, čímž více přiblížil posluchačům 
problematiku pražské židovské legendy vážící 
se konkrétně ke Golemovi a jeho stvořiteli ra-
bínu Löwovi. Přednáška měla interdisciplinární 
charakter, neboť zde přednášející nerozvíjel 
pouze historické a  sociokulturní souvislosti 
úzce spojené s postavou Golema, ale také lin-
gvistické a znakové aspekty vztahující se k heb-
rejštině. Zajímavým interpretačním pohledem 
Roberta Řeháka byl výklad způsobů, jakými 
se promítá golemovská tematika do populární 
kultury od literatury a lidové slovesnosti (tra-
dované legendy, náboženská mystika, humor-
né příběhy) přes výtvarnou kulturu (malířství, 
grafi ka, knižní ilustrace) až po audiovizuální 
média (fi lm). Autor velmi funkčně propojil vy-
pravěčský přednes s  interpretačním komentováním vizuální pre-
zentace obsahující rozmanité motivy s postavou Golema v  jejím 
tradičním chápání.
Robert Řehák poukázal rovněž na mýty o oživování hliněných po-
stav v jiných národních a starověkých kulturách, především v Egyptě 
a Mezopotámii, kde se váží na náboženské a rituální praktiky. Autor 
rozvinul zajímavou úvahu o souvislostech Golema s utopistickou 
divadelní hrou R.U.R. Karla Čapka, která byla v době svého vzniku 
a uvedení varovným poselstvím před zhoubnými účinky techniky 
v lidské civilizaci. Významová spojitost Čapkova vědeckofantastické-
ho příběhu s pražskou židovskou legendou spočívá v tématu umělé 
inteligence stvořené k poslušnosti a přáním svého pána, kterému se 

jeho vynález může vymknout kontrole. V tomto 
ohledu má Golem podobné charakteristiky s po-
stavou člověkem stvořeného monstra Franken-
steina od americké spisovatelky Mary Shelley. 
Ačkoliv mají obě fi gury odlišné sociokulturní 
pozadí, jedná se o bytosti s umělou inteligencí 
sloužící svým stvořitelům a představující riziko 
ztráty poslušnosti. Proto se Golem v jeho roz-
manitých podobách stal častým námětem fi lmů 
založených na fantastice, zejména žánrů hororu 
a sci-fi , kde bývá pro svou nadpřirozenou pova-
hu často vnímán a zobrazován jako monstrum 
a destruktivní hrozba lidstva.
Závěrem přednášky promítl Robert Řehák 
scénu oživení Golema z německého expresi-
onistického fi lmu Der Golem (Golem, 1915) 
Paula Wegenera, kterým dokumentoval tehdej-
ší představy fi lmařů o stvoření umělé bytosti 
rabínem Löwem. Fantaskní ztvárnění Golema 
pomocí tehdejší trikové techniky a výtvarně 
stylizovaných dekorací a kostýmů přibližuje 
postavu židovské mystice. Podobným způ-
sobem pojal Wegener i další dva snímky Der 

Golem und die Tänzerin (Golem a tanečnice, 1917) a Der Golem, 
wie er in die Welt kam (Jak přišel Golem na svět, 1920), kde posu-
nul variovaná témata do nových vyprávěcích souvislostí. Společně 
s prvním Wegenerovým snímkem zachovává původní sociokulturní 
kontext pražské legendy o hliněné bytosti oživené jeho stvořitelem 
rabínem Löwen francouzský fi lm Le Golem (Golem, 1936) Juliena 
Duviviera natočený na Barrandově v československé koprodukci po-
dle divadelní hry Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Golem se stal jako 
fenomén pevnou součástí nejen židovské tradice, ale také populární 
kultury a kinematografi e, které Robert Řehák v různých zmínkách 
zahrnul do své mezioborově pojaté přednášky nahlížející na téma 
napříč různými úhly pohledu.  Foto: Stanislava Slováková

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

KULTURNÍ REFLEXE
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NEDĚLE 1. 12. 2019, 16:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
I. ADVENTNÍ KONCERT
Sólisté opery SD v Opavě Zdenka Mervová a Peter Soós se 
představí na I. adventním koncertě v  piaristickém klášteře. 
Slovem bude provázet Oldřich Kolovrat a na housle zahraje 
Jan Huszár. Připraven je výběr z nejznámějších písní s biblickou 
a duchovní tematikou. Vstupné 50 Kč. 

STŘEDA 4. 12. 2019, OD 16:00 h., NÁMĚSTÍ 
SIGMUNDA FREUDA
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Sigmunda 
Freuda se uskuteční v rámci tradiční akce Mikulášská jízda, 
kdy přijede Mikuláš s anděly v kočáře a doprovázet ho budou 
čerti na koních. Program bude pestrý. Od 16:00 h. do 17:00 h. 
mohou děti poslat přání Ježíškovi, připraveno bude i pomy-
slné Nebe a Peklo. Od 17:00 h. s programem písniček pro děti 
vystoupí Heidi Janků.
 
NEDĚLE 8. 12. 2019, 17:00 h., KULTURNÍ DŮM 
PŘÍBOR
II. ADVENTNÍ KONCERT
Pro Příbor známá skupina Stanley´s  Dixie Street Band se 
návštěvníkům představí na II. adventním koncertě v Kulturním 
domě Příbor. Vstupné 50 Kč. 

STŘEDA 11. 12. 2019, 17:30 h., NÁMĚSTÍ SIGMUNDA 
FREUDA
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Přijďte i letos společně prožít příjemný adventní čas a zazpívat 
si tradiční koledy na akci Česko zpívá koledy. Příbor se do 
této celorepublikové akce zapojí již popáté a také letos před 
samotným společným zpíváním vystoupí od 17:30 h. pěvecký 
sbor Schola se svým programem. Sejdeme se na prostranství 
před radnicí. Texty koled budou rozdány na místě.

SOBOTA 14. 12. 2019, 08:00–12:00 h., NÁMĚSTÍ 
SIGMUNDA FREUDA
VÁNOČNÍ JARMARK
Město Příbor ve spolupráci s Technickými službami Příbor 
připraví na náměstí tradiční Vánoční jarmark. Od 9:30 h. bude 
probíhat doprovodný program s vánoční tematikou, ve kterém 
vystoupí děti z mateřských a základních škol, dobová hudba 
Devětsil a Anička Galvánková.

SOBOTA 14. 12. 2019, od 20:00 h., KULTURNÍ DŮM 
PŘÍBOR
VÁNOČNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ DISKOTÉKA
Hospůdka JAAL ve spolupráci s městem Příbor zve všechny na 
vánoční diskotéku. Večerem bude provázet DJ POSPA, hostem 
večera bude Lo Hrůzová. Vstupné 50 Kč.

NEDĚLE 15. 12. 2019, 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
III. ADVENTNÍ KONCERT
Pěvecký sbor Cantamus se návštěvníkům představí na 
III. adventním koncertě v piaristickém klášteře. Zakladatelem 
sboru Cantamus je Jiří Tesarčík, varhaník ve lhotecké kapli 
a  kozlovickém kostele a  šéf scholy Rosnička. Zatím krátká 
historie sboru se začala psát počátkem roku 2015, kdy se sedm 

statečných v čele s Jiřím Tesarčíkem odvážně pustilo do nastu-
dování zpívaných pašijí. Zpočátku se zdálo, že pašije budou nad 
jejich pěvecké schopnosti, ale nakonec to, co si předsevzali, 
zvládli a na květnou neděli ve Lhotce i v Kozlovicích uspořádali 
koncert. A protože se jim společné zpívání líbilo, pašijemi to 
neskončilo. Vstupné 50 Kč. 

SOBOTA 21. 12. 2019, 15:00 h., NÁMĚSTÍ SIGMUNDA 
FREUDA
ŽIVÝ BETLÉM
Živý betlém můžete v Příboře na náměstí vidět letos v sobotu 
21. 12. od 15:00 h. Tento tradiční program připravuje řím-
skokatolická farnost ve spolupráci s  městem Příborem. Za 
nepříznivého počasí se akce koná v kostele sv. Valentina.

SOBOTA 21. 12. 2019, 19:00 h., KULTURNÍ DŮM 
PŘÍBOR
KONCERT SKUPINY VAR
Skupina VAR ve spolupráci s městem Příbor pořádá koncert 
ke svému 35. výročí založení. Vstup volný.

NEDĚLE 22. 12. 2019, 17:00 h., KULTURNÍ DŮM 
PŘÍBOR
IV. ADVENTNÍ KONCERT
Závěrečný adventní koncert bude patřit vystoupení Orches-
tru Václava Marka. Jako host vystoupí Leona Machálková. 
Vstupné 100 Kč. 

NEDĚLE 29. 12. 2019, 15:00 h., KULTURNÍ DŮM 
PŘÍBOR
NASTAL PŘERADOSTNÝ ČAS
Město Příbor ve spolupráci s farním společenstvím vás srdečně 
zvou na vánoční koncert Štěpánských koledníků. Jako hosté 
vystoupí 4BAB a Jana Osičková. Vstupné 120 Kč. 

PONDĚLÍ 31. 12. 2019, 24:00 h., MĚSTSKÝ PARK
OHŇOSTROJ
Nový rok 2020 přivítáme tentokrát v  MĚSTSKÉM PARKU 
o půlnoci slavnostním ohňostrojem.

PŘIPRAVUJEME:

04. 01. 2020:  Novoroční koncert (předprodej vstupenek
  od 03. 12. 2019)

15. 01. 2020:  Divadelní představení Nebe

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

Děkujeme všem za účast na kulturních akcích města Pří-
bora. Věříme, že se Vám pestrá nabídka programů v roce 
2020 bude taktéž líbit a budeme si společně užívat příjemné 
kulturní zážitky.

Přejeme Vám pohodové a klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku vše nejlepší! 

A nezapomeňte, s úsměvem jde všechno lépe .

Ing. Iveta Busková, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup
Neděle
1. 12.

VÁNOČNÍ RUKODĚL.
JARMARK Made in Příbor Kulturní dům Příbor

Coworking centrum Příbor
10:00 až

14:00 hod. volný

Neděle
1. 12. MIKULÁŠSKÁ AKCE Možná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor

BAV klub Příbor
od

15:30 hod. 40,- Kč

Neděle
1. 12.

ADVENTNÍ KONCERT
SÓLISTŮ

I. adventní koncert
(host: Jan Huszár)

Refektář piarist. kláštera
Město Příbor 16:00 hod. 50,- Kč.

Středa
4. 12.

MIKULÁŠSKÉ 
ODPOLEDNE Mikulášská jízda Náměstí Sigmunda Freuda

Město Příbor
od

16:00 hod. volný

Pátek
6. 12.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
(Lada Vyvialová)

Pop-Up:
Slow and Let it Snow

Radnice, 1. patro
Lada Vyvialová / Město 

Příbor

14:00 až
20:00 hod. volný

Neděle
8. 12.

ADVENTNÍ JAZZOVÝ 
KONCERT

II. adventní koncert
Stanley’s Dixie Street Band

Kulturní dům Příbor
Město Příbor 17:00 hod. 50,- Kč

Pondělí
9. 12. SETKÁNÍ BUBENÍKŮ Podvečer v rytmu bubnů 

s prvky muzikoterapie
BAV klub Příbor
BAV klub Příbor

18:00 až
19:30 hod.

50,- Kč
100,- Kč

Úterý
10. 12.

VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE Vánoční dílna Městská knihovna Příbor

Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný

Úterý
10. 12. COUNTRY KONCERT Country Garáž Kulturní dům Příbor

Country Garáž / Město Příbor 16:00 hod. volný

Středa
11. 12.

VÁNOČNÍ PĚVECKÝ
KONCERT

Česko zpívá koledy
Pěvecký sbor Schola

Náměstí Sigmunda Freuda
Město Příbor 17:30 hod. volný

Čtvrtek
12. 12.

PROMÍTÁNÍ FILMU S
BESEDOU

Paralelní životy (film)
(2014; r. Klára Jakubová)

Malý sál Městské knihovny
Academia Via Familia Příbor

10:00 až
13:00 hod. volný

Pátek
13. 12.

KOMPONOVANÝ 
PODVEČER

Vzpomínky na starý 
Příbor: Zimní čas

Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska Příbor 17:00 hod. 15,- Kč

Sobota
14. 12. VÁNOČNÍ JARMARK Vánoční jarmark

Folklorní soubor, MŠ a ZŠ
Náměstí Sigmunda Freuda

Město Příbor
8:00 až

12:00 hod. volný

Sobota
14. 12.

ŘEZBÁŘSKÉ 
TECHNIKY BETLÉMŮ

Setkání betlemářů 
v Příboře VI.

Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska Příbor

9:00 až 13:00 
hod. 15,- Kč

Sobota
14. 12.

VÁNOČNÍ PROHLÍDKA
MĚSTA

Vánoční komentovaná 
prohlídka Příbora

Sraz u Turistického 
informačního centra

10:00 hod.
(sraz) volný

Sobota
14. 12.

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

Vánoční punč v Lucerně,
L.P. 1570

Měšťanské domy č. 17 a 38
Ricco Příbor

od
16:00 hod.

250,- Kč
viz plakát

Sobota
14. 12. VÁNOČNÍ DISKOTÉKA Vánoční česko-slovenská

diskotéka

Kulturní dům Příbor
Hospůdka JAAL/Město 

Příbor
20:00 hod 50,- Kč

Neděle
15. 12.

ADVENTNÍ PĚVECKÝ 
KONCERT

III. adventní koncert
Pěvecký sbor Cantamus

Refektář piarist. kláštera
Město Příbor 17:00 hod. 50,- Kč

Úterý
17. 12.

VÁNOČNÍ DEN NA
ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vánoční jarmark a den 
otevřených dveří

Základní škola Jičínská
ZŠ Jičínská / SRPŠ

14:00 až
17:00 hod. volný

Pátek
20. 12.

KOMPONOVANÝ 
POŘAD

Adventní podvečer
s představením nové knihy

Refektář piarist. kláštera
Muzeum Novojičínska Příbor 17:00 hod. volný

Sobota
21. 12. ŽIVÝ BETLÉM Živý betlém Náměstí Sigmunda Freuda

Farnost Příbor od 15:00 hod. volný

Sobota
21. 12.

VÁNOČNÍ AKCE Vánoční rodinná párty BJB Příbor (Mexiko)
BJB Příbor 15:00 hod. volný

Sobota
21. 12. VÝROČNÍ KONCERT Koncert skupiny VAR Kulturní dům Příbor

Skupina VAR / Město Příbor 19:00 hod. volný

Neděle
22. 12.

ADVENTNÍ KONCERT
ORCHESTRU

IV. adventní koncert
Orchestr Václava Marka

Kulturní dům Příbor
Město Příbor 17:00 hod. 100,- Kč

Úterý
24. 12. ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE Půlnoční mše Farní kostel Panny Marie

Farnost Příbor 22:00 hod. dobrovolný

Středa
25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Česká mše vánoční –

„Hej mistře“
Farní kostel Panny Marie

Farnost Příbor 16:00 hod. dobrovolný

Čtvrtek
26. 12.

VÁNOČNÍ 
REVIVALOVÝ

KONCERT

Vánoční show s Elvisem
(Václav Lichnovský)

Kulturní dům Příbor
CZ Elvis & Elvis Presley 

Revival Band
19:00 hod. 150,- Kč

Sobota
28. 12.

VÁNOČNÍ PĚVECKÝ
KONCERT

Vánoční koncert
Pěvecký sbor Schola

Farní kostel Panny Marie
Farnost Příbor 16:00 hod. dobrovolný

Neděle
29. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Nastal přeradostný čas Kulturní dům Příbor

Město Příbor / Farnost Příbor 15:00 hod. 120,- Kč
viz plakát

Úterý
31. 12.

NOVOROČNÍ 
OHŇOSTROJ Ohňostroj Městský park

Město Příbor 24:00 hod. volný

Sobota
4. 1. 2020

SYMFONICKÝ 
KONCERT Novoroční koncert Kulturní dům Příbor

Město Příbor 18:00 hod. 200,- Kč

28. 11. 2019 
až

1. 6. 2020

DLOUHODOBÁ 
VÝSTAVA

Makovníky, okravčáky, 
kocury, brňáky, bandury

Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska Příbor

30,- Kč
15,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Instituce / Kroužky / Kurzy Otevírací doba Adresa / Kontakt 

Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda

Út–čt: 8:00–12:00 / 13:00–16:00 hod.
So: 9:00–17:00 hod.

Otevírací doba o Vánocích – na s. 37

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: www.muzeum-pribor.cz

E-mail: muzeumpribor@seznam.cz
 556 725 191

Rodný dům Sigmunda 
Freuda

říjen–březen: 
Út–ne: 9:00–16:00 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.
Otevírací doba o Vánocích – na s. 37  

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 lednového čísla 2020: 
pátek 6. 12. 2019 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 hod.
Pátek – pořad: Stalo se před 20 lety
Sobota – pořady z archivu Příbora a Local TV
Neděle – zprávy 2019, premiéra

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce.

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

Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce.

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

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

Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227

Oddíl aerobiku TJ Příbor

Po: 9:30 hod. Bodyball, overball - Draha
16:00 hod. Rodiče s dětmi        - Draha, Terka
20:00 hod. Bodystyling             - Terka

St: 18:45 hod. Kruhový trénink      - Terka
       20:00 hod. Bodyball, overball - Draha 
Čt: 18:30 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 školy

Příbor
Út: 17:45–19:15 hod.

Adresa: Jičínská 486
Web: www.jenpajoga.cz
 603 119 174



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a  / 31

 BAV klub Příbor – středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, 742 58 Příbor    e-mail: Info@bavklubpribor.cz   

web: www.bavklubpribor.cz    Tel.: 739 080 862 
Zveme děti, rodiče i další doprovod na akci 

„Možná přijde 
 i Mikuláš“ 

V neděli 1. 12. 2019 od 15:30 hod. 
v BAV klubu na ul. Masarykova 

v Příboře 
 

 

                                  Akce je vhodná pro děti od 3 let. 
              Děti budou mít možnost se 

v rámci programu setkat  
      s Mikulášem, čertem i andělem, 

 což rodiče jistě uvítají. 
 
Společně si zahrajeme, zatančíme, 
zasoutěžíme, vytvoříme vánoční  
dekoraci, děti mohou Mikuláši   
předvést básničku, písničku  
nebo taneček. 

 
Nadílku pro děti, označenou jménem,  

mohou rodiče před akcí předat u vstupného  
do Mikulášského koše v BAV klubu. 

 

Vstupné pro děti i dospělé 40,- Kč 
Více informací na: www.bavklubpribor.cz 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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Srdečně Vás zveme 
na promítání inspirativního filmu

v Malém sále knihovny v Piaristickém klášteře v Příboře.

Po filmu bude následovat beseda o vizích a  aktuální situaci české 
reformy péče o psychické zdraví. 

čtvrtek

Zajímá Vás 
aktuální situace 
psychiatrické péče 
v Česku? 
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Srdečně Vás zveme
na vánoční

komentovanou
prohlídku Příbora

DNE 14. 12. 2019 V 10.00 
SRAZ U TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO

CENTRA
SPOLEČNĚ SE PODÍVÁME TAKÉ DO FARNÍHO
KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE A DO

KOSTELA SVATÉHO VALENTINA

 17.12.2019 • 14–17 HODIN

 MŮŽE T E  S I  Z A K O U P I T  V Ý R O B K Y  DĚT Í ,  
U V I D Í T E  V Y S T O U P E N Í  Š K O L N Í  K A P E L Y ,

V Ý S T A V U  V Y N Á L E ZŮ ,  F O T K Y  A  P R E Z E N T A C E  Z
P R O J E K T O V É H O  T Ý D N E  9 .  R OČN Í K U  " TŘ Í D A

V Y N Á L E Z CŮ "  P OŘÁ D A N É H O  V  R Á M C I  P R O J E K T U
" Z L E P Š I  S I  T E C H N I K U  S  V Š B  -  T U O .

ZVE ZŠ JIČÍNSKÁ A SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
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VÁNOČNÍ HUDBA 2019
FARNÍ  KOSTEL NAROZENÍ 

PANNY MARIE

PŮLNOČNÍ MŠE
24. prosince 2019 ve 22.00 hodin 

Koledy zpívá Příborský chrámový sbor         
za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor   

pod vedením pana Zdeňka Pukovce 

VÁNOČNÍ KONCERT
25. prosince 2019 v 16.00 hodin 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - „HEJ MISTŘE“
Jakuba Jana Ryby

Účinkují:
Chrámový pěvecký sbor a sólisté

Sdružení hudebníků Příbor 
řídí pan Zdeněk Pukovec

Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé

CZ ELVIS & ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND

Předprodej
od 3.12.2019 v pokladně KD Příbor

Pondělí, středa 13-17 h., tel. 556 455 494

www.elvispresl
ey.cz

VÁNOČNÍ
SHOW S EM

KULTURNÍ DŮM
PŘÍBOR

Čtvrtek 26.12.2019
od 19 h.

Vstup do sálu
od 18:30 hodin

Vstupné 150 Kč

Římskokatolická farnost Příbor 
Vás zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert se uskuteční v sobotu 28. 12. 2019 

v 16.00 hodin ve farním kostele 
Narození Panny Marie v Příboře

Účinkují:
Pěvecký sbor Schola a sólisté

Komorní pěvecký kvartet
. 

Vstupné dobrovolné
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Vystoupí:

Štěpánští koledníci
Host: 4BAB
 Jana Osičková

29.12.2019
začátek v 15 hodin
Kulturní dům Příbor

Předprodej vstupenek: TIC Příbor
Cena: 120 Kč
Prodej nového CD

MĚSTO PŘÍBOR VE SPOLUPRÁCI S FARNÍM SPOLEČENSTVÍM 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÁNOČNÍ KONCERT

Nastal
časpřeradostný
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LUNA PŘÍBOR 
                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA PROSINEC 2019 
 

 

1. prosince 
Neděle, 9:00–11:00, LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK  
Akce pro kroužek Mažoretek II (soutěžní tým). 
                Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156, R. Fialová, tel.: 607 953 300  

 

3., 10., 17. prosince 
Úterý, 13:30–14:30, LUNA 
 

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry pro školní družinu. 

Informace: K. Leblochová, tel.: 722 922 326 
 

4. prosince 
Středa, 10:00, LUNA 
 
 
 
 

 

MIKULÁŠ VE ZVONEČKU 
Zájemci se mohou přihlásit do 3. 12. Cena balíčku bude upřesněna 
na akci.       Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

9. prosince 
Pondělí, 10:00, LUNA 
 

 

MÍČKOHRÁNÍ 
Zahajovací a informační schůzka s vedoucí Radkou Rojíčkovou.  
Masáž a terapie molitanovými míčky pomáhá především 
astmatickým dětem. Je vhodná též na uvolnění svalů zad, 
hrudníku, při vadném držení těla, problémech s vedlejšími nosními 
dutinami. Kroužek je určen rodičům, prarodičům s malými dětmi. 

Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 
 

14. prosince 
Sobota, 9:00–17:00, LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK  
Akce pro kroužek Mažoretek II (soutěžní tým). 
Cena: 100 Kč (strava) 

       Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156, R. Fialová, tel.: 607 953 300  
 

14. prosince 
Sobota, 14:00–18:00, LUNA 
 

 

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření – volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč           Vede: K. Fojtíková 
 

Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč + materiál      Vede: K. Bukovjanová 
 

Tvoření z papíru  
Vánoční přání, jmenovky, ozdoby. 
Vstupné 50 Kč         Vede: K. Bukovjanová 
Akce pro veřejnost.  
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si předem 
rezervovat místo!    Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

18. prosince 
Středa, 16:00–18:00,  
Tělocvična Dukelská 
 

 

VÁNOČNÍ MINITURNAJ VE FLORBALU 
Akce pro žáky 1.–4. tříd. Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit do 
16.12. v Luně Příbor.          Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

27. prosince 
Pátek, 9:00, sraz u TS Příbor 
 

 

HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU  
Výlet do Štramberku pro přátelé a externisty Luny Příbor. 

Informace: L. Nenutilová, tel.: 732 902 256 
 

S Lunou se nenudíte! 

NABÍDKY A OZNÁMENÍNABÍDKY A OZNÁMENÍNABÍDKY A OZNÁMENÍ
 

LUNA PŘÍBOR 
       MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

Prosinec 2019 
 

 

4. prosince 
Středa, 10:00–11:00, LUNA 
 
 
 
K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

Hrátky  
MIKULÁŠ 
Přihlásit se můžete do 3. 12. Cena za balíček bude 
upřesněna na akci. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

6. prosince 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
 
 
K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

Šmudlíci 
LUCERNA 
Zdobení zavařovací sklenice. S sebou sklenici. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

9. prosince 
Pondělí, 10:00, LUNA 
 
 
 
 
 
 
K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

MÍČKOHRANÍ 
Zahajovací a informační schůzka s vedoucí Radkou 
Rojíčkovou. Masáž a terapie molitanovými míčky 
pomáhá především astmatickým dětem. Je vhodná 
též na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném 
držení těla, problémech s vedlejšími nosními 
dutinami. Kroužek je určen rodičům, prarodičům 
s malými dětmi. 
 

 

11. prosince 
Středa, 10:00–11:00, LUNA 
 
K. Leblochová, tel.: 722 922 326 

 

Hrátky  
ŘÍKADLA, PÍSNIČKY, CVIČENÍ 
Společný program pro rodiče s dětmi.  
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

13. prosinec 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
 
 
K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156  

 

Šmudlíci 
JMENOVKY 
Vánoční razítka a jiné ozdoby. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

18. prosince 
Středa, 10:00–11:00, LUNA  

 
K. Leblochová, tel.: 722 922 326 

 

Hrátky 
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S KOLEDOU 
Společný program pro rodiče s dětmi.  
Vstupné: 40 Kč. 
  

 

 

www. lunapribor.cz 
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ÚKLID 
KANCELÁŘÍ

Přijmeme paní
na úklid

Práce na částečný úvazek

Kontakt: 603 507 366

MOUKA 

 PŘÍMO ZE MLÝNA 

 

- špaldová 
- žitná 
- ovesná 
- pšeničná – i DVOJNULKA!!! 
 

KOUPÍTE!!! 

 
KPZ – krámek plný 
zdraví 
Jičínská 1524 
742 58 PŘÍBOR 
u pošty v COOPU 

 

SUPER CENA!!! 
Mobil: +420 737 512 862 – JEN SMS 

FACEBOOK – KPZ – KRÁMEK PLNÝ ZDRAVÍ 

 

INZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMA

Muzeum Novojičínska  
(pobočka Příbor) 

Otevírací doba během  
  vánočních svátků: 

 
21. 12.                                9.00 – 17.00 
22.–25. 12.                       muzeum zavřeno 
26. 12.                                9.00 – 12. 00 
27. 12.                               muzeum zavřeno 
28. 12.                                9.00 – 17.00 
29. 12. 2019–1. 1. 2020   muzeum zavřeno 
 

********************************************************************************** 

 

Městská knihovna Příbor 
Půjčovní doba během 

vánočních svátků: 

 

Knihovna bude ve dnech  
23. 12. 2019 až 1. 1. 2020 uzavřena. 
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WELLNESS
Privátní vířivka a finská sauna pro Vás.

Penzion U Čápa nabízí:

penzion.ucapa.cz
rezervace: +420 602 705 637

Ceny od 1040 Kč za 2 hodiny.

Více informací včetně kompletní cenové nabídky:

Šampaňské, víno a drobné občerstvení pořídíte 
přímo u nás.

@PenzionUCapaPribor
* Objednávejte 2 dny předem. Kapacita vířivky 5 osob.

Nabízí: 

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

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca 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!!!  

 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na Váš hřbitov 
a na naše služby poskytujeme záruku 10 let! 

 

Využijte podzimní slevu až 20% na námi provedené práce. 
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VÁNOČNÍ PUNČ V LUCERNĚ, L.P. 1570 

 
     Srdečně vás zveme na „Den otevřených dveří“ do 
rekonstruovaných měšťanských domů čp. 17 a čp. 38 v Příboře. Ve 
vánoční atmosféře se můžete seznámit s historií obou domů  
a prohlédnout si je od sklepa až po půdu. Renesanční ulička vás 
dovede na venkovní nádvoří, které oba domy spojuje.  
Společně u vánočního stromu ochutnáme domácí punč a voňavé 
dobroty. Kamenné sklípky a tajemná zákoutí na vás dýchnou 
atmosférou starých časů. Genius loci sídlí právě tam. Buďte první, kdo 
si užije zašlou slávu našeho města na místech, která doposud nebyla 
veřejnosti přístupná. V domech se prolínají jednotlivá století. 
Okouzlující architektonické prvky jsou propojené s jedinečnými 
nástěnnými gotickými a secesními malbami. 
Akce se uskuteční 14. prosince a začíná v 16.00 hodin. Počet míst je 
omezen. Rezervace je nutná. Cena vstupenky včetně komentované 
prohlídky a občerstvení činí 250,-Kč/osoba. 
 
REZERVACE na tel.: 777 100 007 nebo email: dumsdusi@seznam.cz 

 


