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V neděli 8.  září se Příbor zaplnil pouťo-
vými stánky a atrakcemi. Dopoledne uspořá-
dal Spolek hudebníků Příbor, tak jako každý 
rok, koncert Swingového orchestru Bedři-
cha Pukovce. Jako host vystoupil také Vladi-
mír Lichnovský alias Elvis Presley. Počasí nám, 
bohužel, nepřálo, ale i tak si návštěvníci tento 
krásný koncert užili.
Jako každý rok byla možnost navštívit výstavu 
drobného zvířectva pořádanou Střediskem cho-
vatelů anebo se pokochat výstavou historických 

plakátů v Muzeu a pamětní síni S. Freuda. Rov-
něž zde byla připravena dílna tradičních techno-
logií s možností vyzkoušení. Pro věřící se konaly 
mše svaté a pobožnost na ukončení poutě.
Nechyběly kolotoče, střelnice, stánky 
s občerstvením. 
Pouťový den uzavřel v  Kulturním domě 
(z důvodu špatného počasí) koncert skupiny 
Beránci a vlci s předkapelou EvaMore.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci 
této akce.

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

MĚSÍČNÍK

Foto: Stanislava Slováková
V Local TV Příbor 38. zprávy s premiérou 15. 9. 2019, www.televize-pribor.cz
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Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce září proběhla v Pří-

boře již tradiční akce Dny evropského dě-
dictví. V našem případě spojená s oslava-
mi 30. výročí vyhlášení městské památ-
kové rezervace v Příboře. Připomínám, že 
v České republice máme celkem 606 měst, 
z  toho pouze 39 z nich se může pyšnit 
statutem „městská památková rezerva-
ce“. Tři z nich jsou v Moravskoslezském 
kraji v těsné blízkosti – Příbor, Štramberk, 
Nový Jičín, což je v rámci ČR ojedinělý 
unikát. Děkuji všem, kteří se podíleli na 
organizaci této hlavní zářijové kulturní 
a společenské události a všem, kteří se 
akce zúčastnili. 

Možná nepřekvapí, že jsem si z roz-
manitého sobotního programu vybral 
mimo jiné přednášku historika umění 
a architektury Martina Strakoše o funk-
cionalistických stavbách na severní Mo-
ravě a ve Slezsku. Místem konání se stala 
pochopitelně naše funkcionalistická rad-
nice. Odpolední přednáška, na rozdíl od 
jiných akcí toho dne, se těšila nebývalému zájmu z řad občanů 
a návštěvníků města. V přednáškovém prostoru jsem si uvědomil, 
že nám na radnici nedosluhují jen židle, ale i samotná budova 
(přiznávám se, že prasklina ve zdi od stropu k podlaze malinko 
odváděla moji pozornost od výkladu). Příborská radnice slouží 
veřejnosti od roku 1938. Po 81 letech nepřetržitého provozu je 
nezbytné přistoupit k celkové rekonstrukci objektu. Nabízejí se 
dvě možnosti – rozdělení prací do více etap, nebo jednorázová 
kompletní rekonstrukce. Celková rekonstrukce je z mého po-
hledu výhodnější. Jednak ušetříme fi nanční prostředky, jednak 
máme možnost vystěhovat celý městský úřad do prostor na ulici 
Jičínské č. p. 245. Zastupitelstvo města Příbora jedno-etapovou 
rekonstrukci podpořilo na svém 7. zasedání dne 11. září 2019. 

Příborská radnice, stejně jako jakákoli jiná budova, je sama 
o sobě „jen“ masou cihel, betonu a železa. Její význam nespočívá 
pouze v samotné architektonické formě, ale podstatou a smyslem 
její existence je dění/ruch uvnitř objektu. Když jsem v listopadu 
loňského roku vstoupil, jako nově zvolený starosta města, do kan-
celáří v prvním patře, plně jsem si uvědomil, jakou odpovědnost 
jsem na sebe vzal, kolik nového se budu muset naučit, ale přemýšlel 
jsem i nad zkušenostmi, které mohu uplatnit a předat. Těšil jsem 
se na výzvy, před které budu postaven. Už tehdy jsem absolutně 
nepochyboval, že pokud se obklopím týmem zapálených a praco-
vitých lidí, podaří se zrealizovat mnohé. Zároveň jsem si vědom, 
že se mnohá rozhodnutí neobejdou bez váhání a chyb. Chybovat 
je lidské, a co je lidské, nám není cizí. A jak říkával velký Goethe: 
„Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá 
nic.“ Naše společnost chyby neakceptuje. Žijeme rychle. Jsme 
orientováni na výkon. Dávno jsem si zvykl na lidi, jejichž smyslem 
existence je vše negovat, být v permanentní opozici a vytvářet 
problémy tam, kde nejsou. Zásadně nikoho neignoruji, protože si 
uvědomuji, že bez vzájemné komunikace se nemůžeme posouvat 
kupředu. Snažím se naslouchat druhým.

Příbor je skvělým místem pro život. Městem plným zajíma-
vých, inspirativních a pracovitých lidí. Rozhlédněme se a buďme 
pozitivní!

Z mého diáře vybírám:
 22. 8. 2019 – setkání zástupců měst 

sdružených v  Lašské bráně Beskyd 
konané v Kulturním domě v Příboře. 
Hovořilo se mj. o akci Štramberský 
Jasoň (možnosti spolupráce a podpora 
akce ze strany města).

 27. 8. 2019 – jednání s  Mgr.  Marií 
Šupovou, která mne seznámila s čin-
ností Společnosti Sigmunda Freuda. 
Hovořili jsme o možnostech a mezích 
spolupráce města a SSF.

 30.–31. 8. 2019 – poslední schůzka 
s pořadateli soukromé akce FREUD-
FEST 2019. Doladění organizačních 
záležitostí. 

 2. 9. 2019 – zahájení nového školní-
ho roku. Přivítal jsem prvňáčky na ZŠ 
Npor. Loma.

 3. 9. 2019 – I. koaliční schůzka zá-
stupců SNK – Příbor je náš domov, 
Společně pro Příbor, Pirátů a KDU-
-ČSL. Proběhla diskuse o důležitých 
programových bodech. 

 5. 9. 2019 – ředitel Masarykova gymnázia Mgr. Pavel Kerekeš mě 
informoval o navázání partnerství mezi příborským gymnáziem 
a střední školou v Izraeli – Th e Branco Weiss School in Zur 
Hadassah. Gymnazisté se mohou těšit na výměnné pobyty. Ko-
operaci mezi oběma školami iniciovala paní Veronika Žilková, 
manželka českého velvyslance v Izraeli Martina Stropnického.

 7. 9. 2019 – jsem se zúčastnil hned dvou sportovně-společen-
ských akcí. Odpoledne Prchalovských dožínek – obnovení 
tradice. Ve stejný den v podvečer jsem přihlížel X. ročníku 
pohárové soutěže v požárním útoku O hájovský pohár. Pořa-
datelům obou vydařených akcí děkuji za pozvání a gratuluji ke 
skvělé organizaci! 

 14. 9. 2019 – Dny evropského dědictví – akci jsem slavnostně 
zahájil na náměstí, účastnil jsem se odhalení pamětní desky 
Ing. Bedřicha Turka, předal jsem Cenu obce, dozvěděl jsem se 
mnohé o kamenných tajemstvích a pověstech Příbora, poslechl 
jsem si přednášku o funkcionalistických stavbách a užil si Večer 
šansonů v piaristickém klášteře.

V úterý 17. září byly v centrální části náměstí Sigmunda Freu-
da instalovány mobilní výstavní objekty od sochařky a kovářky 
Christine Habermann von Hoch, které svým minimalistickým 
designem vhodně doplňují historické kulturní památky. Přijměte 
moje pozvání k slavnostnímu odhalení výstavních objektů dne 
7. října v 17.00 hodin. (Podrobněji v Měsíčníku na s. 21, příspěvek 
Exteriérové výstavní prvky na náměstí.)

Výstavní objekty jsou prvním z plánovaných kulturně-umělec-
kých počinů, které mají napomoci estetizaci a oživení centra města. 
Jistě vzbudí vlnu diskuzí, a to je dobře! Dále bychom rádi inicio-
vali workshop přímo v centru města a zahájili odbornou debatu 
o uspořádání veřejného prostoru v městské památkové rezervaci.  

Přeji vám příjemné říjnové dny! 
Váš

Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

SLOVO STAROSTY
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

16. schůze RM v termínu dne 28. srpna 2019 projednala jed-
nací body, z nichž mj. vybírám:
- ve funkci Valné hromady schvaluje po projednání odstoupení 

členů dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Pařízka a pana Ing. Vác-
lava Kovalského ke dni 31. 12. 2019.

- bere na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM.
- bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vzne-

sené na 6. zasedání Zastupitelstva města Příbor.
- bere na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí města.
- bere na vědomí zprávu o výsledku veřejné soutěže o propach-

tování zemědělských pozemků v k. ú. Příbor, Klokočov u Pří-
bora a Fryčovice.

- schvaluje pořadí 18. pachtů pro uzavírání pachtovních smluv. 
- doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 353/5 

ostatní plocha v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře cca 100 
m2, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, manželům Janě 
a  Martinovi Hrčkovým, <anonymizováno>, za stanovených 
podmínek.

- bere na vědomí aktuální stav projekčních příprav akce „Dopl-
nění dvou parkovacích ploch na křižovatce ulic Štramberské 
a Npor. Loma“.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. rozpracovat v další projekční 
fázi akce „Doplnění dvou parkovacích ploch na křižovatce ulic 
Štramberské a Npor. Loma“ variantu podélných parkovacích 
stání.

- ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. předložit radě města materiál 
o variantách stanovení podílů spolumajitelů rozhrady na ulici 
Farní při akci „Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“.

- bere na vědomí informaci o možných variantách řešení sta-
vebních úprav radnice.

- doporučuje ZM zavázat se k zabezpečení fi nancování staveb-
ních úprav radnice v  rozsahu varianty č.  2, předložené pro-
střednictvím důvodové zprávy.

- souhlasí s úpravou dopravního režimu na ulicích ČSA a Zá-
mečnické v rozsahu předloženém v tomto materiálu.

- souhlasí s účastí města Příbor na Kaleici Old Town Festivalu 
v Turecku, který se bude konat ve dnech 10.–13. 10. 2019 a sou-
hlasí s vysláním zástupců města Příbor ve složení Ing. arch. Jan 
Malík, Radek Jurečka, Milan Střelka, Mgr. Silvie Piškytlová.

- schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města – 2. výzva“ – část 4., mezi městem Příbor a Moravsko-
slezským krajem v předloženém znění, a  to v návaznosti na 
„Smlouvu o spolupráci při registraci projektu – Kotlíkové do-

tace v Moravskoslezském kraji“ uzavřenou dne 12. 07. 2017 
a jejího Dodatku č. 1 ze dne 18. 01. 2018.

- souhlasí s  přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. 
Loma Příbor, Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkovou or-
ganizací, ve výši 9 548 Kč od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na úhradu 
stravování žáků ze sociálně slabých rodin na období od 02. 09. 
2019 do 31. 12. 2019.

- souhlasí s  přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. 
Loma Příbor, Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkovou 
organizací, ve výši 14 384 Kč od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na 
úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin na období 
od 02. 01. 2020 do 30. 06. 2020. 

- schvaluje zadání pro vypracování Zprávy o  hospodaření 
v městských lesích Příbor za období 2014–2018 dle předlože-
ného návrhu.

- schvaluje přesun částky ve výši 20 000 Kč ve výdajové části 
rozpočtu města Příbor pro rok 2019 v rámci § 3635 Územní 
plánování a projekční práce, a to z položky „Projektové pří-
pravy, zpracování projektů, žádostí o dotace“ na položku „Pa-
sport a manuál veřejného prostranství“.

- schvaluje přesun částky ve výši 150 000 Kč z výdajové části 
rozpočtu města Příbor pro rok 2019, § 3635 Územní pláno-
vání a projekční práce, položka „Projekty všeobecně + pod-
klady pro dotace“, na § 3632 Pohřebnictví na zpracování hyd-
rogeologického posudku hřbitova na ulici Ostravské, parc. 
č. 3232/1 v k. ú. Příbor, která je určena na plánované rozšíření 
pohřebiště, a zpracování hydrogeologického posudku hřbito-
va na ulici Juraňova, parc. č. 1539/1 a parc. č. 1539/2 v k. ú. 
Příbor. 

- doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o výsledku hospoda-
ření města Příbor za 1. pololetí 2019. 40/16/RM/2019 Zprá-
va o  stavu pohledávek a  závazků města a  jeho organizací 
k 30. 06. 2019 (č. bodu programu: 40). 

- doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o  stavu pohledávek 
a  závazků města a  jeho organizací k  30. 06. 2019. 41/16/
RM/2019 Žádost o fi nanční dar.

- bere na vědomí zprávu o  pohledávkách z  nájmů obecních 
bytů k 30. 06. 2019. 

- schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout nebytové 
prostory v  budově Dukelská 1346 paní Taťáně Fišerové za 
účelem provozování fi tness studia. 

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

7. zasedání Zastupitelstva města Příbora, konané dne 
11. září 2019, projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:
- schvaluje prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma.
- schvaluje prodej části pozemku parc. č. 353/5 ostatní plocha 

v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře cca 100 m2, v  rozsahu 
dle zákresu ve výkresu situace, manželům Janě a Martinovi 
Hrčkovým.

- schvaluje realizaci stavebních úprav radnice v rozsahu varian-
ty č. 2, předložené prostřednictvím důvodové zprávy.

- se zavazuje zabezpečit fi nancování stavebních úprav radnice 
v rozsahu varianty č. 2, předložené prostřednictvím důvodové 
zprávy.

- bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbor 
za 1. pololetí 2019.

- bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města 
a jeho organizací k 30. 06. 2019

- neschvaluje proplacení fi nančního příspěvku majitelům 
domu č. p. 80 na ulici Ostravské, manželům Pavlu a Heleně 
Vlašicovým.

- schvaluje udělení Ceny obce panu Mjr. v. v. Ladislavu Jergušo-
vi in memoriam.

Zpracováno dne 18. září 2019
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Častou formou exekuce jsou tzv. exekuční srážky ze mzdy, 
příp. z jiných příjmů – platu, příjmů z podnikání, odstupného, 
důchodu, nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti, 
rodičovského příspěvku nebo odměny pěstouna. Na druhé 
straně jsou však příjmy, na které se exekuce nevztahuje. Jedná 
se především o dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, 
jednorázové dávky státní sociální podpory – např. porodné 
nebo příspěvek na péči a další dávky pro osoby se zdravotním 
postižením. 
Mezi lidmi je rozšířen mýtus, že po provedení exekučních 
srážek z příjmu, zůstane povinnému dlužníkovi pouze životní 
minimum, tedy 3 410 Kč. Tato informace je nepřesná. Zákon 
totiž hovoří o tzv. nezabavitelné částce. Její výše je aktua-
lizována vždy k 1. lednu kalendářního roku a tvoří ji životní 
minimum jednotlivce a tzv. normativní náklady na bydlení. 
Tato částka tedy vždy životní minimum převyšuje. Pokud má 
dlužník vyživovací povinnost k manželovi, příp. dětem, je 
nezabavitelná částka zvyšována za každou vyživovanou osobu 
o ¼ nezabavitelné částky povinného. 
Pro výpočet konkrétní výše příjmu, která dlužníkovi zůstane 
jako nezabavitelná, slouží následující částky:

Rok 2019
Životní minimum jedince 3 410,00 Kč
Náklady na bydlení 6 233,00 Kč
Základní nezabavitelná částka 9 643,00 Kč
2/3 ze základní nezabavitelné částky (dlužník) 6 428,67 Kč
1/4 ze základní nezabavitelné částky na dlužníka 
(vyživovaná osoba) 1 607,17 Kč

Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy 3 214,00 Kč

Postup výpočtu nezabavitelné částky představíme velmi ori-
entačně na modelovém případě. Nutno podotknout, že do 
celého postupu zasahují ještě další faktory, např. zda se jedná 

o přednostní (např. dluhy na výživném, dluhy na zdravotním 
a sociálním pojištění a jiné), či nepřednostní pohledávku, je 
vymáhán dluh na výživném a jiné. 
Výši exekučních srážek, resp. vaší nezabavitelné částky, si mů-
žete sami ověřit prostřednictvím speciální kalkulačky, která je 
dostupná např. na webových stránkách Exekutorské komory 
ČR či jiných portálech, které možnost tohoto výpočtu nabízejí.  

Pan XY je ženatý, má dvě děti. Má dluhy na spotřebitelských 
úvěrech. Pracuje jako dělník a vydělává 32 000 Kč čistého. Výše 
jeho měsíční nezabavitelné částky je následující: 
Nezabavitelná částka dlužníka je 6 428,67 Kč.
Nezabavitelná částka na manželku a 2 děti: 3x 1 607,16 = 
4 821,47 Kč.
Celková nezabavitelná částka je 6 428,67 + 4 821,48 = 11 250,15 Kč.
32 000 – 11 250,15 = 20 749,85 Kč – tj. zbývající část čistého 
příjmu se odečte od hranice zbývajícího čistého příjmu a vy-
počítaný rozdíl se srazí v plné výši, tj. 20 749,85 – 19 286 = 
1 463,85 Kč.  
19 286 se rozdělí na třetiny. 1/3 z této částky je 6 428,66.
 K výše vypočítané celkové nezabavitelné částce se připočítají 
dvě třetiny zbytku čisté mzdy, protože jde o nepřednostní 
pohledávky.
Tj. 11 250,15 + 2x 6 428,66 = 11 250,15 + 12 857,32 = 
24 107,47 Kč, zaokrouhlí se na částku celé koruny nahoru. 

Celková měsíční nezabavitelná částka tedy je 24 108 Kč. 

V případě dotazů k této problematice můžete navštívit Občan-
skou poradnu, která se nachází v přízemí budovy městského 
úřadu na adrese Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

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

Během naší pouti životem se ocitáme 
v situacích, které jsou nám příjemné, ze 

kterých máme radost, a  nebo naopak 
v situacích, které nás trápí. V těch pří-
jemných býváme obklopeni lidmi, v těch 

nepříjemných se často ocitáme sami. Or-
ganizace Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. prostřednictvím své OB-
ČANSKÉ PORADNY nabízí pomocnou ruku a podporu. 
Kvalifikovaní sociální pracovníci vám mohou například 
pomoci v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, pra-
covněprávních vztahů, rodinný vztahů, zadlužení a mnoho 
dalšího. Služby občanské poradny jsou zdarma.

Navštivte nás na našem kontaktním místě.
Kontaktní místo Příbor:
náměstí Sigmunda Freuda 19 (v budově městského úřadu v přízemí)
každé úterý 9:00–12:00 bez nutnosti objednání, 13:00–16:00 
jen pro objednané

Více informací o činnosti naší organizace a  jednotlivých 
službách naleznete na našich webových stránkách www.
czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na 
našem pracovišti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403  •  E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

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

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
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Anorexie a bulimie. 
To jsou strašáci, které 
patří mezi nejčastější 

onemocnění mladých žen. Poruchy příjmu 
potravy jsou velmi závažná onemocnění, 
která v nejhorších případech mohou skončit 
i smrtí. Možná v životě potkáte někoho, kdo 
bude poruchou příjmu potravy trpět. Budete 
vědět, jak mu vy sami můžete pomoci? Věděli 
byste, na jakou organizaci se obrátit? Nejste 
si jistí? Tento článek vás nasměruje správným 
směrem. 
Centrum Anabell pomáhá lidem s poru-
chami příjmu potravy a  jejich blízkým. 
Neziskovou organizaci, která se jako jediná 
v ČR věnuje problematice komplexně, za-
ložila před 18 lety PhDr. Ing. Jana Sladká, 
která se vedení organizace věnuje dodnes. Nezisková organizace 
ročně poskytne na 5 000 kontaktů. Práce tohoto centra má 
obrovský smysl, a pro mnoho lidí znamená první kontakt, 
kde se dozví o možnostech léčby. Získají především motivaci, 
která je nejdůležitější.
Kvalifi kovaní odborníci centra Anabell nabízí mnoho služeb. 
Svým klientům se věnují s respektem a nikoho nesoudí. Každé-
mu se věnují individuálně, zachovávají mlčenlivost a důvěrnost. 
Centrum Anabell navíc své služby poskytuje bezplatně.
Poradenství je hlavní službou centra Anabell. Je určeno pro každé-
ho od dvanácti let. K dispozici je klientům sociální pracovník nebo 
psycholog, který s nimi probere jejich trápení. Do poradny klienti 
nemusejí přicházet sami. Doprovod klienta může být přítomen 
u celého sezení, nebo na něj může počkat v prostorách poradny. 
Poradny Kontaktního centra Anabell jsou rozmístěny ve třech 
částech republiky, a to v Praze, Brně a v Ostravě. 
Jestliže klient nemá možnost navštívit jedno z Kontaktních cen-
ter, je možné si domluvit schůzku s  terénní pracovnicí. Ta se 
může uskutečnit třeba v přírodě, v oblíbené kavárně klienta nebo 
u něj doma. Ne každý je odhodlaný řešit své problémy osobně. 
Centrum Anabell nabízí služby i pro klienty, kteří chtějí zůstat 
v anonymitě. Mohou se s odborníky spojit telefonicky díky lin-
ce Anabell, nebo své problémy probírat s odborníky nebo peer 
konzultanty prostřednictvím e-mailu či skypu. 

A kdo jsou to vlastně peer-konzultanti? Jedná 
se o osoby, které si tím, co klienti právě pro-
žívají, sami prošli. Lidé s vlastní zkušeností 
s  poruchou příjmu potravy mohou dodat 
mnoho naděje, protože to sami zvládli. 
S peer konzultanty je možné se spojit pro-
střednictvím e-mailu, webových stránek Ana-
bell, ale je možné se s nimi setkat v rámci Své-
pomocné skupiny, kterou vedou. Svépomoc-
nou skupinu navštěvují lidé, kteří řeší stejné 
problémy. „Svépomocná skupina je hrozně 
důležitá v  tom, že klientky mohou vzájem-
ně sdílet svou zkušenost, s čímž pak přichází 
uvědomění, že v  tom nejsou samy. Skupina 
tak plní i velkou podpůrnou funkci. Také si 
mohou vyslechnout, co třeba pomáhá jiným 
lidem v cestě k úzdravě. Skupina je vhodná 

pro kohokoli, kdo chce změnit svou situaci nebo hledá třeba i další 
motivaci. Momentálně máme také pravidlo od 15 let (z projekto-
vých důvodů). Skupinu vede peer konzultant, který tam vlastně 
přináší sebe a svou zkušenost,“ vysvětluje Kateřina Sloviaková.
Poruchy příjmu potravy se bohužel často týkají dětí. A protože je 
v léčbě u dětí potřeba spolupráce celé rodiny, Anabell poskytuje 
Rodinnou terapii. 
Centrum Anabell má v nabídce další služby jako jsou Skupinové 
programy následné péče, Rozvojový kurz nebo Nutriční poradnu. 
Právě nutriční poradkyně pomáhají klientům pochopit zásady 
zdravé výživy, ale nejen to. „Jde především o zapracování těchto 
zásad do běžného života. Jedno sezení stačí pouze pro získání 
základních informací, ale jsou důležitá i návazná sezení, kde se 
pak nutriční terapeut s klientem zaměřují na to, jak tyto zásady 
aplikovat do běžného života,“ upřesňuje Kateřina Sloviaková.
Informace o všech službách Anabell najdete na www.anabell.cz.
Anabell se neustále posouvá dopředu, pořádá nejrůznější akce, 
workshopy a konference, usiluje o destigmatizační aktivity v sou-
vislosti s řešením poruchy příjmu potravy. Nezisková organizace 
ročně poskytne na 7 000 kontaktů zhruba 2 000 osobám. Práce 
tohoto centra má obrovský smysl, a pro mnoho lidí zname-
ná první kontakt, kde se dozví o možnostech léčby. Získají 
především motivaci, která je v dalších krocích k uzdravení 
se nejdůležitější.

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Meziná-
rodní den seniorů. Moravskoslezští policisté se v rámci svých 
preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují 
během celého roku. Při různých preventivních i prezentačních 
akcích upozorňují seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní 

Iveta Havelková, Centrum Anabell, z. ú.

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

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

PREVENCE KRIMINALITY
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jednání páchané vůči nim a předávají dříve narozeným rady 
a doporučení, jak se nestát obětí. V duchu známého rčení, že 
„opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně připomenout 
pár preventivních rad.

Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních 

center využít nepozornosti 78leté ženy a z nákupního vozíku jí 
odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní telefon, peněženka 
s fi nanční hotovostí, osobními doklady a další věci…
• Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru 

vozidla na parkovišti mějte své věci neustále pod kontrolou, 
tašku s věcmi si nikam neodkládejte.

• Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište 
a nelepte svůj PIN kód na platební kartu),

• Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod 
kontrolou.

Podvody
• Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv 

informace o sobě (fi nanční situaci) či své rodině (jména pří-
buzných apod.).

• Žádost o fi nanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým ro-
dinným příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným).

• Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. 
Je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly.

• Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci 
s neznámým člověkem používejte bezpečnostní řetízek.

• Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, 
pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho prů-
kaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na kterou se 
odvolává a jeho totožnost si ověřte.

• V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii 
České republiky na bezplatné telefonní lince 158.

Bezpečnost venku
• Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve 

skupinách nebo si domluvte odvoz.
• Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou 

nenahraditelné.

Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo 
obec. Muž jel na neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby…
• I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, 

pokud je to možné, po vyznačených přechodech pro chodce. 

Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na přechod 
pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či pokud 
nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost. 

• Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při 
šeru, ve tmě opatřete své oblečení, tašku, batoh či hůl refl exními 
doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti používejte 
předepsané osvětlení.

Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení 
u seniorů využívají preventivní projekty moravskoslezské policie, 
například knižní publikaci s názvem „Černá kronika aneb ze 
soudních síní“. Ta je určena především seniorům a obsahuje 
dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny poučením, jak se 
v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny 
časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj jed-
notlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro seniory 
se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou 
je možné se setkat nejen v rámci besed, které policisté pro se-
niory pořádají. V případě zájmu o besedu z řad klubů seniorů 
či samospráv kontaktujte pracovníka prevence (email: lukas.
kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně do-
stupné v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace 
o projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na 
internetových stránkách policie http://www.policie.cz/clanek/
cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.

Na fasádě příborské radnice byly dne 5. 5. 1965 u příležitosti 
20. výročí osvobození města Příbora odhaleny pamětní desky 
padlých ruských vojáků a popravených a umučených příborských 
občanů. Tyto desky jsou vedeny v evidenci válečných hrobů pod 
číslem VH: CZE8112-27152. Prasynovec jednoho z padlých rus-
kých vojáků v Příboře se v květnu 2017 pokusil vyhledat prostřed-
nictvím webových stránek místo posledního odpočinku svého 
prastrýce a zjistil, že došlo k historickému omylu. Jména padlých 
ruských vojáků jsou na desce zapsána nesprávně, je zaměněno 
příjmení se jménem po otci. V městské kronice v květnu 1945 
jsou ještě jména uvedena správně, jen s drobnými nepřesnostmi 
(spolupráce s paní Mgr. Irenou Nedomovou). Na tento fakt MÚ 

Příbor upozornila příborská občanka paní Hana Šmídová, která 
věnovala svou energii i čas bádání a dohledání jednotlivých vojá-
ků v ruských archivech. Tyto podklady následně předala městu. 
Odbor investic a  správy majetku požádal nadřazený orgán – 
obec s rozšířenou působností - MÚ Kopřivnici o spolupráci při 
ověřování znění správných jmen na deskách, ten ale odpověděl, 
že není v jeho silách provádět badatelskou činnost, stejný postoj 
má i Ministerstvo obrany ČR. Poskytli ale informaci, že je ba-
datelská činnost prováděna v Národním památníku II. světové 
války v Hrabyni. Byla tedy oslovena vedoucí památníku – paní 
Mgr. Kamila Poláková, která na základě podkladů paní Šmídové 
ve svém volném čase provedla doslovný překlad padlých ruských 

Ing. arch. Renata Šablaturová, Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor, 
Stanislav Štefek, DiS., radní města Příbora, předseda Komise pro regeneraci městské památkové rezervace

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE
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Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situ-
ací, které jim komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem 
automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova 
přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své 
automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není neobvyklé, 
že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární 
nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny 
dopravním značením „Zákaz stání – nástupní plocha pro 
požární techniku“ nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Ři-
diči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. 
Nástupní plocha totiž slouží v  případě požárního zásahu 
k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co 
nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele 
nebo vést protipožární zásah. 

Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale 
i další záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi přepl-
něných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří 
parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého 
požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, 
vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné 
události často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto sku-
tečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami 
ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro 
postiženého neskutečně dlouhou dobou.

Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad 
podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hyd-
rantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak 

nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje, a tím dochází 
ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.

Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování 
je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. 
Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a ob-
cích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo 
jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších 
lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, 
návštěvou různých institucí a také k návštěvě rodinných přísluš-
níků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky 
dotýká všech.

Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým oso-
bám, které omezí nebo znemožní použití označených nástupních 
ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 
25 000,- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která 
znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000,- Kč.

Řidiči by měli v  rámci umožnění rychlého zásahu hasičů 
dodržovat několik zásad správného parkování:
- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové 

komunikace nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám 
a k požárním hydrantům,

- neparkovat před vstupem do objektu,
- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
- neparkovat nad podzemními hydranty.

Můžeme vás zachránit, ale musíme se k vám dostat včas!

nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

vojáků, za což děkujeme. Jedná se ale o překlad jednotlivce, město 
nezískalo a ani získat nemůže, záruku žádné nadřazené instituce, 
že toto znění je správné. Její překlad je následovný (jména jsou 
pro možnost srovnání uvedena ve stejném pořadí jako na desce 
– v pořadí příjmení, jméno a jméno po otci)

- Djomin Roman Fjodorovič
- Stěpankevič Sergej Michajlovič
- Griňko Nikolaj Kirollovič
- Maročkin Pavel Prokofj evič (Prokopjevič)
- Jagavkin Vasilij Vasiljevič
- Kadučenko Josif Gavrilovič
- Sadvokasov Nurachmet
- Avzinarajev Kurtan Avchelbajevič
- Kulikov Fjodor Michajlovič
- Semenovych Andrej Matvejevič
- Boltin Alexandr Jefi movič
- Suchanov Grigorij Nikolajevič

Shodou náhod se paní Šmídové a panu Bartošíkovi z Muzea 
městyse Suchdol nad Odrou podařilo dohledat i jména dalších 
padlých hrdinů, kteří položili své životy v lese Osičina v blízkém 
okolí Příbora. Jde o tyto vojáky:

- Solovjev Ivan Nikiforovič
- Bojcov Nikolaj Maksimovič
- Pavlov Tichon Pavlovič
- Maksimov Vasilij Ivanovič

Tato informace ale nelze zcela ověřit, vojíni nejsou zapsáni ve 
Státním okresním archivu v Novém Jičíně ani v kronice města.
Drobné nedostatky (v diakritice a místě úmrtí) lze najít i na des-
kách popravených a umučených českých občanů.
Prasynovec jednoho z padlých ruských vojáků, pan Maročkin, 
na omyl upozornil a pomáhal i s badatelskou činností v ruských 
archivech, proto mu patří velké poděkování. V neposlední řadě 
patří poděkování také paní Haně Šmídové a panu Petru Bartoší-
kovi za jejich úsilí i dosažené výsledky.
Rada města Příbora na svém zářijovém zasedání rozhodla, že 
s vybádanými výsledky seznámí zastupitelstvo města a širokou 
veřejnost. Dojde k doplnění jmen a celkově ke správnému zazna-
menání v kronice města. Nakolik bude možné „opravit chyby“ 
na samotných deskách je otázkou budoucího vývoje. Je třeba mít 
na paměti, že samotné desky jako takové, jsou orgány památkové 
péče (a nejen jimi) chápany jako historická a kulturní hodnota 
(jsou součástí nemovité kulturní památky), a proto jejich obnova, 
respektive nová výroba, by nebyla úplně snadná. Jedná se zejména 
o materiálové zpracování, typ a tvar písma a v neposlední řadě 
umělecké zpracování jako takové…
Při psaní těchto řádků se člověk nemůže vyhnout myšlence a vzpo-
mínce na uvedené padlé a umučené. Tito lidé nasadili vlastní životy 
pro vyšší dobro a blaho ostatních. Dokázali bychom to dnes i my? 
A co je vlastně tou pravou podstatou vypořádání se s minulostí? 
Je to oprava několika jmen na pamětní desce nebo hluboké zamy-
šlení, seberefl exe a životní nastavení k trvalým hodnotám lidství?

 V Local TV 41. zprávy s premiérou 6 . 10. 2019, www.televize-pribor.cz
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Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Josef Rataj
Břetislav Veldamon
Jozefa Žáková
Břetislav Vašenda
Marie Bittnerová
Hana Borovičková

Zdeňka Slavíčková
Gizela Michálková
Rudolf Machala
Stanislav Friess
Leopold Štefan
Emilie Dostálová

Vlasta Bačovicová
Josef Pukovec
Ludmila Surovcová
Jan Suda
Jana Paseková
Miroslava Matoušová

Barbora Zárubová
Jaroslav Kratochvíl
Vlasta Dvořáková
Helena Střelková
Drahomíra Nováková
Olga Frančíková

Jarmila Sedoniková
Eva Hanušová
Libuše Malíková
Anna Hlaváčová
František Šarlinger
Milan Kurfürst

František Pyclík
Jiřina Kunzová
Karel Jurásek
Marie Monsportová
Drahomíra Lindušková
Anna Pustějovská

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:  
Anežka Rylková          Olga Frančíková          Eva Volná          Milena Gloriková          Vlasta Sopuchová          Vladimír Švec          Dagmar Škrabanová

Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum:

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpověd-
nost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, 
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech. 
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v prů-
běhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská od-
povědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu 
staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech 
i značně poškodila. 
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní 
rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším 
chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací 
v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství 
Buquoyů. 
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, 
je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit ener-
gie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající 
přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy 
dostaly zateplení, řada fi remních materiálů zůstává jen v elektronické 
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, 
ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, 

nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní fi rmy, 
motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro 
obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec 
předat specializované fi rmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, 
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se 
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří 
přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než 
nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například 
rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří 
hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje 
přepravu sběrných nádob do recyklační fi rmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří město Příbor fi nanční prostředky, které bychom jinak 
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. 
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří 
recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a dalších světelných zdrojů. To 
představuje až 25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu 
téměř dvou Lipenských přehrad. 

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovníkům, kteří jezdí 
v novém voze a vyváží směsný komunální odpad. Nejen, že jezdí již 
v pátek ráno, ale hlavně se snaží dát vysypanou popelnici na původní 
místo. Pro mnohé je to samozřejmost, avšak my, kteří bydlíme přímo 
v křižovatce, i když v Klokočově, byl často velký problém zajet domů 
a neblokovat cestu. Představte si situaci, že bydlíte přímo v křižovatce 
a musíte odbočit z hlavní silnice doleva do vjezdu a uprostřed stojí 
popelnice. Nejlépe v pátek odpoledne, po pracovní době, v autě máte 
2 malé děti a vy musíte zastavit na blikačkách, zamávat v protisměru 

autu, za vámi autu, ať počká, dát prázdnou popelnici na původní místo 
bokem, otevřít bránu, vrátit se k autu a vjet na parkoviště. Já osobně 
jsem měla mnohokrát málem infarkt, protože z obou stran se blížila 
auta, mezitím pár cyklistů, a kdesi shora na mne křičela sousedka, že 
mám pohnout, že jede k pile „náklaďák“ 😊. 
Proto děkuji všem inteligentním mužům, kteří jezdí s novým autem 
a vyváží odpad, neboť popelnice stojí vždy na stejném, nebo skoro 
stejné místě, je vyvezená a v pořádku. Nehrozí tak kolaps ani můj, ani 
dopravy😊.  Děkuji a hodně sil!

Ke zveřejnění připravila Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Petra Jandourková, občanka Klokočova

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

OBČANSKÉ NÁZORY
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Použitá pneumatika je surovina, která se může dál využívat. Právě proto by neměla skončit ve sběrném dvoře 
jako odpad, ale na místě zpětného odběru. Seznam míst najdete www.eltma.cz. V Příboře je to například areál 
fi rmy SKARAB s.r.o. V blízké Kopřivnici je těchto míst několik – Areál Tatry, MSL Rejkol s.r.o. a MC Pneu s.r.o. 
Předání starých pneumatik na místech zpětného odběru je ZDARMA a bez podmínky zakoupení nových. 
V případě, že pneumatiky dovezete na sběrný dvůr, je s nimi nakládáno jako s odpadem a jejich odběr je 
zpoplatněn. V obou případech se musí pneumatiky odevzdat bez ráfků, nesmí být znečistěné chemikáliemi, 
vyplněné betonem, znečištěné barvou atd. 

V průběhu měsíce září proběhla další vlna doplnění a výměny mobiliáře ve městě. V letošním roce je změna nejvíce patrná na Hájově, 
kde byly obnoveny lavičky na výletišti a u pomníku. 
Dále byly ve městě vyměněny odpadkové koše. Ze sídliště Benátky byly odstraněny koše z vymývaného betonu, které byly ve špatném 
technickém stavu a byly nahrazeny novými. Tyto koše jsou vyrobeny ve shodném odstínu jako lavičky a navíc se dobře vysypávají. 
Doplněny byly také koše s držáky sáčků na psí exkrementy. Tyto koše jsou umístěny na ul. Jičínská (směr obchvat) a na Bílovecké (směr 
Prchalov), kudy vedou kroky pejskařů velice často. Pevně věříme, že tato drobná změna bude dalším přínosem pro Příbor.

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora

Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

V dnech 10.–13. 10. 2019 proběhne v přímořské části turecké Antá-
lie (Muratpasa) mezinárodní festival historických měst (4th Kaleici Old 
Town Festival). Každá pozvaná země představí některá svá historická 
města. Českou republiku budou reprezentovat dvě lokality: Praha-6 
a Příbor. Pro naše malebné město je toto pozvání bezesporu velkou 
poctou a významným oceněním.
Rada města v rámci své kompetence nominovala k účasti pouze členy 
městské rady. Bez ohledu na odbornost, zkušenost, zásluhy nebo aktivní 
vztah k problematice historie a městské památkové rezervace.
Na městském úřadě v rámci kompetentních odborů pracuje již po 
mnoho let řada úředníků, bez jejichž aktivní letité práce a osobního na-
sazení nad požadovanou míru by město nezískalo mnoho významných 
ocenění a nezbytných dotací. Městská památková rezervace našeho 
města je výstižným obrazem jejich záslužné činnosti. 
Neustálým oživováním příborské historie a městské památkové rezerva-
ce se zabývá mnoho činorodých lidí. Objevováním zaniklých tradičních 

kulturně-společenských akcí se věnuje rovněž mnoho obětavých lidí. 
O významu vedení a psaní kroniky města a registraci pravidelných 
záznamů aktuálních dat ani nemluvě, jen stěží si umí laik představit 
tuto mravenčí a zodpovědnou činnost.
Aktivní práce komise pro regeneraci městské památkové rezervace, 
a  jejich předsedů tvoří nedílnou a nezbytnou součást problematiky 
rozvoje historického jádra města.
Že by rada města neměla z koho vybírat? Občan města si jistě umí 
odpovědět sám.
Ale podívejme se na tuto záležitost pozitivně. Doufejme, že účast našich 
radních na mezinárodním festivalu historických měst konečně podnítí 
jejich osobní aktivní účast na pravidelných i tradičních akcích města, 
že budeme moci z jejich středu vybírat průvodce a znalce příborské 
historie (což by měli v podstatě být), kterých je stále pomálu a hlav-
ně doufejme, že se tam naši milí a vážení radní nepřiučí „tureckému 
hospodaření“.

MUDr. Mořic Jurečka, člen Zastupitelstva města Příbora

Se začátkem nového školního roku se hlídka příborských strážní-
ků  vrací na přechody pro chodce v blízkosti základních škol. V rámci 
prvních dnů školního roku proběhla preventivní akce, kdy strážníci 
v ranních hodinách dohlíželi na přechodech pro chodce na bezpeč-
ný přechod dětí přes ulici, aby se bezpečně dostaly do školních lavic. 
V těchto prvních dnech jsou děti ještě roztržité, nedbají zvýšené opa-
trnosti a ohrožují tak své zdraví a bezpečnost silničního provozu. Při 
hlídkování u přechodů strážníci mnohdy řídí hustý provoz a usměrňu-
jí nepozorné chodce, kteří spěchají na přijíždějící autobus či do školy 
a přecházejí vozovku mimo přechody nebo se různě nevhodně cho-
vají. Činnost strážníků v rámci této akce nebyla zaměřena pouze na 
usměrňování silničního provozu u přechodů pro chodce, ale také na 

řidiče, kteří jezdí v obci nepovolenou rychlostí a ohrožují tak účast-
níky silničního provozu mimo jiné i děti. Mimo několika případů pře-
kročení nejvyšší povolené rychlosti a několika případů neukázněných 
chodců, kteří přecházeli vozovku mimo přechod pro chodce, může-
me konstatovat, že se začátek školního roku obešel bez vážných pro-
blémů. Celkově akci hodnotíme velmi pozitivně, neboť strážníci svou 
preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli 
k bezpečnosti v silničním provozu bez ohrožení přecházejících chod-
ců. Tímto však aktivita MP nekončí. Strážníci budou i nadále v této 
preventivní aktivitě pokračovat, kdy budou po celý školní rok před 
začátkem vyučování hlídkovat na přechodech pro chodce a dohlížet 
na bezpečné přecházení dětí u školských zařízení.  

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Foto: Dita Kalužová
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Na začátku září měl jeden žák naší školy možnost prožít mi-
mořádnou událost. Vojtěch Pustějovský z osmého ročníku se totiž 
dostal do republikového fi nále Sazka olympijského víceboje.
Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v Čes-
ké republice.
Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých 
gymnázií, které se mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách 
tělesné výchovy. Pro děti s handicapem je určena Paralympijská 
výzva.
Na brněnském sportovním stadionu VUT proběhlo 5. a 6. září již 
desáté republikové fi nále Odznaku všestrannosti. Během dvou 
dnů absolvovalo 616 dětí a 45 učitelů z celé ČR deset sportovních 
disciplín, mezi nimi například skoky přes švihadlo, sprint na 60 me-
trů, skok do dálky, či kliky.
Na jubilejní republikové fi nále se sjeli účastníci v doprovodu učitelů 
a rodin z celé republiky. O slavnostní zahájení, které proběhlo za 
doprovodu Armády ČR, se postaral olympijský vítěz v moderním 
pětiboji David Svoboda. „Ten seskok parašutistů byl neskutečný! 
Chtěl bych to jednou sám vyzkoušet, třeba se k nim příští rok při-
pojím,“ smál se Svoboda, když popisoval jeden z bodů programu 
slavnostního zahájení. Vyvrcholení soutěžní části Odznaku vše-
strannosti si nenechalo ujít na 60 legend českého sportu, mezi které 

patřili například cyklista Jiří Ježek, trojskokanka Šárka Kašpárková 
nebo skifařka Mirka Topinková Knapková.
Talentovaní školáci i jejich učitelé měli během dvou dnů jedinečnou 
šanci svými výkony sesadit z pomyslného trůnu neporazitelného 
soupeře. Základní škola Oskol z Kroměříže totiž přijela obhájit titul, 
který již čtyřikrát vyhrála. Družstvo Oskolu se ovšem nenechalo 
sesadit z trůnu vítězů, a již popáté v řadě vyhrálo. Medaile a spoustu 
odměn si ale odnesli i  jednotlivci v  různých věkových kategori-
ích. Vedle sportovních disciplín byla pro účastníky i návštěvníky 
republikového fi nále připravena #BeActive vesnička s bohatým 
doprovodným programem. Děti si mohly vyzkoušet paralympijské 
sporty, zahrát si fotbal, zaskákat si na profi trampolíně, na které 
probíhaly úžasné exhibice.
Reprezentant naší školy Vojta Pustějovský se mezi 66 závodníky 
ročníku 2006 umístil celkově na 14. místě, což je na republikovém 
fi nále obrovský úspěch. Paní učitelka K. Dolná obsadila v soutěži 
učitelů mezi ženami 7. místo. Mohla si tak po dlouhé době připo-
menout závodní atmosféru.
V tomto školním roce bychom se opět chtěli zapojit do tohoto 
projektu, a to s přáním, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce dětí. Dou-
fejme, že Vojtův úspěch bude pro ně pro všechny velkou motivací!

Foto: Kateřina Dolná

Mgr. Kateřina Dolná, ZŠ Npor. Loma, Příbor

Už potřetí příborské gymnázium připravilo pro žáky třetího roč-
níku dvě možnosti, jak strávit povinný sportovní kurz. Jedna z nich 
byla naplnit týden horskými výšlapy ve Vysokých Tatrách. Žáci, kteří 
dostali nálepku „čistý turista“, neboť svůj pobyt nekombinovali se sjíž-
děním řeky Dunajec, tak nachodili za týden více než šedesát kilometrů 
a nastoupali úctyhodných čtyři a půl tisíce metrů. 
Pondělní den příjezdu do polského Kroscienka se rozehřáli na malém 
výšlapu na Trzy Korony, což je polská varianta našeho Javorníku. 

Další dny jim trasy nabídly to 
nejkrásnější ze slovenské strany 
Vysokých Tater – vystoupali na 
Rysy, překonali Priečne sedlo, 
které je považováno za túru 
nejnáročnější, a  do třetice se 
podívali na svět ze střechy sedla 
Bystrého. 
Nutno ocenit jejich disciplínu, 
neboť denně vstávali v šest hodin, 
aby překonali autobusem vzdále-
nost mezi místem ubytování 
a výchozím bodem jejich den-
ního přídělu kilometrů. 
Bonusem posledního výšlapu 
bylo setkání s absolventkou pří-
borského gymnázia, jejíž tatínek 
nám sdělil: „Holka pořád básnila o tom, jak to tady bylo s gymplem 
úžasné, tak jsme se sem taky chtěli podívat.“ Foto: Jiří Svoboda

Mgr. Lenka Ocásková, Masarykovo gymnázium Příbor

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  11

Zpráva Fotoklubu Příbor, z.s. za rok 2019. Fotoklub Příbor, z.s. 
měl v roce 2019 14 členů. Vedení Fotoklubu Příbor, z.s.: předseda 
Vladan Mácha, místopředseda Libor Buzek a jednatel Lubomír Ju-
rečka. Členové fotoklubu Příbor, z.s. se scházeli, jako v minulém roce, 
jednou za čtrnáct dnů v Penzionu JAAL. Schůzek se zúčastňovalo 
70 % členů, kteří hodnotili fotografi e a ty nejlepší vybrali do Mapo-
vého okruhu Vysočina. Této celostátní soutěže se zúčastnilo 18 fo-
toklubů z celé České republiky. V letošním roce bylo vyhodnocení 
soutěže v Jindřichově Hradci a jako v loňském roce jsme skončili na 
krásném 5. místě. Soutěže se zúčastnili tito členové: předseda Vla-
dan Mácha, místopředseda Libor Buzek a členové Jana Burgetová, 
Alena Pončová, Petr Lenart, Miroslav Kardačinský. V soutěži bylo 
270 snímků a naše členka Janka Burgetová se umístila na 9. místě, 

Alena Pončová na 25. místě a Vladan Mácha na 50. místě. To jsou tři 
naši nejúspěšnější členové, kteří jsou v první padesátce. Dále jsme 
uspořádali šest výstav v příborské výstavní síni na radnici. V  led-
nu a únoru vystavovala Lenka Malinová z Nového Jičína, v březnu 
a v dubnu vystavoval Mirek Lipowski z Mostu u Jablunkova. Vyni-
kající fotograf pan Stanislav Drozd z Ostravy vystavoval v květnu 
a v červnu. V červenci a v srpnu vystavovali čtyři autoři Náš kopec 
(Dušan Svoboda, Lenka Malinová, Petr Lenart a Milan Vícha). Dále 
naší členové vystavovali po celém Moravskoslezském kraji i v Če-
chách. V současné době se znovu chystáme na celostátní výstavu 
fotografi í do Mapového okruhu Vysočina. A samozřejmě na výstavy 
v okresu Nový Jičín. Toto je zhruba přehled letošní činnosti Fotoklubu 
Příbor, z.s. 

Ano, ZŠ Npor. Loma se může pyšnit titulem Světová škola. Cože 
to znamená? No hlavně to, že se děti a jejich učitelé zabývají ve škole 
i něčím jiným, než je čtení, počítání, zajímají se i o jiné lidi, věci 
a tak. Více se určitě zvídavý čtenář dočte na stránkách Světové školy 
(www.svetovaskola.cz). Dokonce i v časopise Rodina a škola ze září 
2019, číslo 7, se můžete dočíst o tom, že jsme mezi 12 školami, které 
v červnu 2019 titul obdržely. Možná, že bude pro někoho zajímavé 
to, že se nejedná jen o ty základní a střední, ale také mateřské školy. 
Tak už nás je v republice 96!
Když chcete být světoví, tak musíte něco 
udělat. Během jednoho školního roku 
něco vymyslet, řešit, uspořádat nějakou 
přednášku, setkání… A hlavně – zvolit 
si téma. My jsme vybrali problematiku 
– CO A Z ČEHO PIJEME. Snažili jsme 
se zjistit, co nejčastěji pijí žáci a učitelé 
naší školy, z čeho svůj nápoj popíjejí. No 
a potom jsme se porozhlédli kolem sebe 
a zjišťovali, jak by to asi mělo být a také – 
proč není dobré pít často třeba kofolu, minerálku, sladké džusy apod. 
U příležitosti Dne otevřených dveří jsme veřejnosti představili náš 
projekt a myslím, že někteří návštěvníci nevěřili, kolik kostek cukru 
se skrývá v  jedné PET-lahvi slazené minerálky o objemu 1,5 litru. 
A pak jsme se zaměřili na to, z čeho pijí děti z naší školy. Opět jsme 

došli k zajímavým číslům, která ukázala, že pouze malé procento 
dětí používá Zdravou lahev. Myslíme si, že Zdravá lahev je vynika-
jící, protože se může vyvařit (když se v ní zapomene na delší dobu 
sladký čaj), mohou se dokupovat části, které už dosloužily, má ně-
kolik velikostí, takže vystačí prvňáčkovi i deváťákovi. No a o naše 
prvňáčky nám šlo. Chtěli jsme je totiž přivítat v jejich první škole, 
navíc světové, krásnými Zdravými lahvemi. A povedlo se. Jak je to 
možné, že 49 prvňáčků dostalo tak pěkný dárek? Tak zaprvé se zrodila 

dobrá myšlenka, zadruhé se našel někdo, 
kdo ji použil a pak někdo, kdo ji pod-
pořil. Sehnali jsme peníze od sponzorů 
a uspořádali akci – BĚH PRO VODU. 
Žáci naší školy dostali informaci, že ka-
ždý, kdo uběhne jeden úsek na našem 
školním hřišti, tak tímto svým počinem 
vyběhá určitou částku peněz. A protože 
peníze jsme sehnali, žáci běhali doslova 
jak o život, tak už pak bylo nutné zařídit 
jen to, aby nám fi rma, která Zdravé lahve 

vyrábí, lahve do školy poslala. Stalo se, a na facebookových stránkách 
společnosti zdravalahev se můžete v diskusi dočíst, jaké reakce naše 
akce vyvolala. A co dál? V letošním roce určitě chystáme další téma, 
další akce, chceme udělat další krok k tomu, aby nám na planetě Zemi 
bylo všem spolu dobře. Přidáte se? Foto: Vladislava Strnadová

Slavnostním přivítáním prvňáčků zahájila naše škola nový školní 
rok 2019/2020. Natěšené prvňáčky a jejich rodiče přivítala paní ředitelka 
Mgr. Jarmila Bjačková a pan místostarosta Mgr. Pavel Netušil. V letoš-
ním školním roce jsme otevřeli dvě první třídy dohromady s 32 žáky. Ve 
škole se tak nyní vzdělává 373 žáků. Řady pedagogů posílila nová paní 
učitelka: Mgr. Eva Moravčíková, která u nás bude vyučovat německý 
jazyk. Úsek správních zaměstnanců se rozšířil o novou hospodářku 
školy paní Ing. Moniku Bazalovou a paní uklízečku Dagmar Žabenskou. 

Ve dnech 11.–13. září se zúčastnili žáci tříd 6. A a 6. B adaptační-
ho pobytu v areálu rekreačního střediska U Kateřiny ve Štramberku. 
Žáky doprovodili učitelé Mgr. René Brinda, Mgr. Hana Matulová a asi-
stentka pedagoga Naďa Smazová. O program adaptačního pobytu se 
postarali lektoři Lenka a Martin. Nachystali si pro děti spoustu zajíma-
vých her a úkolů a činností. Při nich si děti prověřovaly svou fyzickou 

zdatnost, navazovaly nová přátelství, učily 
se spolupracovat s kamarádem či ve skupině 
nebo vymýšlet řešení zdánlivě neřešitelných 
úkolů. Po všechny dny tak bylo o skvělý pro-
gram postaráno. Děti měly i dostatek volného 
času, který trávily v krásné přírodě areálu 
rekreačního střediska Kateřina, s výhledem na Štramberskou trúbu. 
Počasí opravdu přálo, bylo krásně teplo a slunečno a večer nám příroda 
nachystala krásnou podívanou – měsíc nad Štramberkem, který se 
blížil k úplňku. V pátek všichni odjížděli ze Štramberka plní krásných 
zážitků. Adaptační pobyt se uskutečnil díky veřejné fi nanční podpoře 
z rozpočtu města Příbora na prevenci kriminality. Foto: Zdeněk Liška

V Local TV 37. zprávy s premiérou 8 . 9. 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=dRbhyy1QzYQ

Lubomír Jurečka, jednatel Fotoklubu Příbor

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma, Příbor

Mgr. Dana Lišková, za pedagogy ZŠ Jičínská, Příbor

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ



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

Je opět po letních prázdninách a v našem Klokočově se konala 
stěžejní tradiční akce Klokočovský krmáš. Den po příborské pouti, 
se již spoustu let schází sousedé, kamarádí a známí, aby se pobavili 
v posledních letních dnech. Bohužel, to se v  letošním roce moc 
nepodařilo. Ovšem jen, co se počasí týče. Oproti loňskému roku 
byl ten letošní ročník dost propršený a chladný. Již od brzkých 
ranních hodin bylo jasné, že Krmáš bude mokrý a blátivý. My ale 
neházíme fl intu do žita, na akci se pečlivě připravujeme a doufáme, 
že se počasí umoudří a minimálně přestane pršet. 

Je zatopeno, pod kotlem praská oheň, základ pro guláš by byl. 
A už se krájí cibule a hned na to maso, aby šla jedna věc za druhou. 
Každý má v tento den svůj důležitý úkol, aby vše bylo jak má být, 
bečky s pivem v lajně za sebou, párky v rohlíku, tradiční výtečné 
koláčky, letos nově místo palačinek vafl e a  jiné dobroty, co vám 
rády prodají naše ochotné ,,prodavačky“. To je krátký výčet nabíze-
ných lahůdek. Nesmím zapomenout vyzdvihnout klasické topinky 
s tvarůžkovou pomazánkou, které se staly tradicí, když už není co 
nabídnout. Ty se ale podávaly opravdu v pozdních hodinách, kdy 
už bylo návštěvníků pomálu.

Pro děti měl být k dispozici velký skákací hrad, kde si mohly 
zdarma zaskotačit, jako na každé předešlé akci. Bohužel kvůli 
nečasu jsme byli nuceni hrad odvolat. Tradiční, hodně žádané, 
přetahování lanem také chybělo. Po celé odpoledne zajišťovala 
hudbu kapela Country garáž. Hráli opravdu hezky, bohužel i tady 

se podepsalo počasí a spousta lidí, co by tančila, raději seděla za-
chumlaná u čaje či kávy.

Přesně ve 20.00 hodin se kapela sbalila a nastoupila reprodu-
kovaná hudba. Tam jsme tak trochu přesedlali z country na rock. 
A  byla to opravdu divočina. Dotyčných pár jedinců ví. Odbila 
dvacátá druhá večerní a akce se ponořila do ticha. Na zemi zůstaly 
kelímky, plechovky a nedopalky od cigaret. Hřiště jsme v úterý 
dali opět do pořádku a mohli zazimovat. Nyní se můžeme těšit 
na další letní sezónu, kde se spolu zase uvidíme. Doufáme, že se 
příště počasí vydaří. Samozřejmě, že se na vás budeme moc těšit. 
Závěrem musím ale podotknout, že na to všechno, jak se počasí 
opravdu nevydařilo, bylo na klokočovském krmáši hodně návštěv-
níků a všechny tři kotle guláše se prodaly. Tímto moc děkujeme 
všem příznivcům, co přišli a byť na chvíli s námi strávili (ne)čas .

Závěrem k hodnocení musíme poděkovat všem, kteří se podí-
leli na přípravě k hladkému chodu deštivého krmáše, všem, kteří 
přispěli formou dobrovolného vstupného.

Nyní si dáme krátkou pauzu a posléze začneme chystat turnaj 
ve stolním tenise, který se koná tradičně mezi vánočními svátky. 
Poté následuje Klokokočovský ples. Detaily se dozvíte s předsti-
hem na www.klokocov.com, v Měsíčníku města Příbora, na našem 
facebooku a plakátovacích plochách.....

V Local TV 38. zprávy s premiérou 15. 9. 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=mcXvnJkfpyE

V sobotu 7. září bylo na Prchalově nebývale rušno. Důvodem byl 
první ročník Prchalovských dožínek aneb zemědělských a lesnických 
slavností, které pořádal Osadní výbor Prchalov ve spolupráci s SDH 
Prchalov na místním hřišti. Ve 13.00 hodin se nejen obyvatelé Pr-
chalova se svými plechovými miláčky v doprovodu dechové hudby 
zapojili do dožínkového průvodu tzv. spanilou jízdou traktorů, které 
se účastnilo na 20 strojů různých značek i strojů domácí výroby. 
Následovalo odpoledne plné zábavy a soutěží pro děti i dospělé.  
Ke zhlédnutí byla výstava zemědělské i jiné techniky, ukázka hos-
podářských zvířat, představení dřevorubeckých prací a soutěží. Ná-
vštěvníci a hlavě traktoristi mohli soutěžit o soudek piva a další ceny 
v disciplínách: hod polenem, koulení traktorovou pneumatikou, 
jízda traktorem na přesnost, řezání dřeva, zatloukání hřebíků na 
počet úderů a další. Soutěže vyvrcholily přetahováním dvou traktorů 
návštěvníky akce. Pro naše nejmenší účastníky byl připraven skákací 
hrad, malování na obličej, 7 soutěžních stanovišť, workshop na vý-
robu odznaků a medailí a show klauna Hopsalína.
Návštěvníky dožínek přijel pozdravit i pan Ing. arch. Jan Malík, 
starosta města Příbora, který se aktivně zapojil, jak do připravených 
soutěží pro dospělé, tak do celého programu dne. 
Návštěvníci mohli ochutnat nejen zvěřinový guláš, ale také uzená 
žebra, klobásy nebo třeba palačinky. Pitný režim byl zajištěn 4 druhy 
piva a také stánkem s míchanými nápoji pro děti i dospělé. 

Sobotní odpoledne pokračovalo zapálením vatry a opékáním špekáč-
ků. Večer se na pódiu představila kytarová kapela „Z garáže“, která 
zahrála vše podle našeho gusta.  
Průběh akce skvěle komentoval pan Lukáš Rozsypal, který patří 
k hlavním organizátorům a iniciátorům této ojedinělé akce. I v tomto 
proměnlivém počasí si na akci našlo cestu přes 200 návštěvníků. Dík 
patří všem, kteří podpořili tuto akci nebo se podíleli na její organizaci.
Ceny pro děti věnovalo město Příbor a Moravskoslezský kraj. 

Foto: Dalibor Tobola
V Local TV 38. zprávy s premiérou 15. 9. 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=mcXvnJkfpyE

Karel Till ml., za Občanské sdružení Klokočov

Marcela Rozsypalová, za Osadní výbor Prchalov
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První víkend v září, to je již taková tradice na Há-
jově, kdy se pořádá noční soutěž. Tentokrát v počtu 
již desátý ročník pohárové soutěže v požárním útoku 
O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň 11. kolem 
XV. ročníku Beskydské ligy. Jak nám to rok po roce letí. 
Zároveň to byla předposlední soutěž v rámci Beskydské ligy, 
která končí následující víkend také noční soutěží, pro změnu 
ve Fryčovicích.
Této akci předchází velmi náročná příprava, protože k nám při-
jíždí více než 50 družstev.  Počasí bylo tentokrát všelijaké, hodně 
toho propršelo. Ale s tím jsme počítali a připravili více stanů 
pro diváky a zázemí. Koneckonců voda k hasičům přece patří.
Několik hasičských sborů z širokého okolí se začaly sjíždět 
k nám. Z těch vzdálenějších třeba z Velkých Karlovic nebo 
Stanislavic u Českého Těšína.
 Každá soutěž v Beskydské lize je svým způsobem specifi cká. 
U nás se startuje a většinu tratě běží na rovné asfaltové ploše. 
Ale proudaři pak musí v závěrečném úseku zvládnout proti-
směrnou zatáčku směrem k připraveným terčům. A to je někdy 
mazec. Nakonec přijelo dohromady 55 družstev. Byly rozděleny 
do kategorií muži, ženy, muži 35+ a ženy 35+.
Starosta SDH pan Vojtěch Jalůvka přivítal nejprve zúčastněná 
družstva a podal jim důležité informace k soutěži. Dále pak 
předseda Osadního výboru Ing. Ondřej Sýkora popřál všem 
hodně úspěchů v soutěži. V čase 20:10 h. jako první nastoupili 
muži z Hájova (s označením staré A). Jsou to chlapi, kteří před 
pár lety vyhráli 4x za sebou celou Beskydskou ligu a získali 
tím trvale krásný dřevěný pohár. Momentálně již spolu takto 
neběhají. Přesto ukázali, že to mají pořád v ruce. Tomu odpo-
vídal jejich výborný čas. Krátce po úvodu se dostavil přímo na 
trať starosta města Příbora Ing. arch. Jan Malík. Také přivítal 
soutěžící a diváky, což pohotově natočila příborská televize. 
Akci přišel podpořit také starosta okresního sdružení hasičů 
v Novém Jičíně pan Stanislav Kotrc.  
Následovala pak další družstva. Přítomní diváci i v tomto nečase 
povzbuzovali hájovská družstva. A to jsme jich postavili celkem 
osm! Někteří fandili i s transparentem. A tak běžel útok za úto-
kem. Někteří jásali, další očekávali lepší výkony nebo to prostě 
nedokončili z různých důvodů. Holt, je to přece jen sport. Když 
se zrovna ne úplně daří, je třeba to vzít s nadhledem. Třeba to 
příště bude zase super.
Pro všechny bylo po celou dobu soutěže připraveno bohaté 
občerstvení. Opékaly se špízy, smažily se langoše, bramboráky 
a klobásy. Vše bylo moc chutné. K tomu čepované pivo nebo 

něco na zahřáti. Až do pozdních hodin v zamračené 
propršené noci.
Jakmile soutěž skončila, brzy na to proběhlo závěrečné 
vyhodnocení. Ti nejlepší byli zaslouženě odměněni po-

háry, medailemi a dalšími věcmi. To se panáčku radovalo 
a slavilo. Některé účastníky čekala ještě dlouhá noc.

Poděkovat chci všem, kteří jakoukoli pomocí přispěli ke zdár-
nému průběhu celé náročné akce. A že těch lidí bylo. Dále 
pak dík patří tradičně sponzorům za podporu této soutěže. 
Poděkování patří i Technickým službám města Příbora, které 
spolehlivě posekaly trávníky a zametly asfaltovou plochu. Do 
celkové organizace se vždy snažíme zapojit i mládež v doros-
teneckém věku. Kromě členů našeho sboru pomáhali i další 
dobrovolníci. Ochotní lidé jsou zkrátka vždy vítání.
Na závěr jsem si nechal přehled předních umístění v jednotli-
vých kategoriích.

Kategorie muži: 
1. místo: Frýdek, 2. místo: Trojanovice a 3. místo: Hájov
Kategorie ženy:
1. místo: Hájov B, 2. místo: Skalice a 3. místo: Nová Ves
Kategorie muži nad 35 let:
1. místo: Metylovice, 2. místo: Vyšní Lhoty a 3. místo: Mniší
Kategorie ženy nad 35 let:
1. místo: Hájov
Další informace a fotografi e naleznete na webových stránkách 
SDH Hájov (www.sdh.hajov.cz ).

Co zbývá říci závěrem? Bude snaha uspořádat tuto velice nároč-
nou akci i v dalším roce. Tím přispíváme k bohatému kultur-
nímu životu v naši obci. Dáváme možnost zhlédnout zejména 
místním občanům průběh této noční hasičské soutěže. Tak 
snad tedy příští rok.

V Local TV 38. zprávy s premiérou 15. 9. 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=mcXvnJkfpyE

Od pátku 30. 8. do neděle 1. 9. se uskutečnilo v Ústí 
nad Labem MČR v  požárním sportu dobrovolných 
a profesionálních hasičů. 
Jedná se o největší závod v České republice, na který se 
během celé sezóny připravuje spousta týmů a závodníků 
z celé ČR a zcela určitě představuje vyvrcholení hasičské 
sezóny, která se již pomalu blíží ke zdárnému konci.
Cesta pro účast na mistroství však není vůbec jednoduchá, 
jelikož tomu předchází okresní a následně krajská kola. Odkud 
postupuje vždy jen vítězné družstvo v jednotlivých kategoriích 
– mužů, žen a profesionálních hasičů HZS.

Postup si z okresu Nový Jičín vybojovali hasiči ze Závi-
šic, kteří rovněž na krajském kole v Přerově nepoznali 
žádného přemožitele a tím si zajistili účast v tomto nej-

prestižnějším závodě roku.
Spolu s nimi postoupilo v rámci Moravskoslezského kraje 

družstvo žen z Michálkovic a družstvo profesionálních hasičů 
z Karviné. Na MČR vyrazili hasiči ze Závišic posíleni o Lukáše 
Kavku a Richarda Matulu ze sboru dobrovolných hasičů Hájov.
Oba tito kluci bojovali ve všech třech disciplínách – běh s pře-
kážkami na 100 m, štafeta družstev i královské disciplíně po-
žárním útoku.

Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov

Tomáš Bordovský, SDH Hájov



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

První den šampionátu se nesl v podobě tréninků na jednotlivé 
disciplíny a slavnostního zahájení mistroství. V sobotu do-
poledne je čekal běh na 100 m překážek, kde se po celkovém 
součtu časů jednotlivých závodníků družstvo Závišic umístilo 
na 3. místě. Odpoledne následovaly štafety 4 x 100 m překážek, 
které přinesly 4. místo. 
Tyto dva výborné výsledky znamenaly po prvním dnu v celko-
vém součtu dělené druhé místo s dalšími třemi týmy. 
Boj o vítězství tedy vyvrcholil v neděli, kde je čekala závěrečná 
disciplína – požární útok. A bylo to skutečné vyvrcholení šam-
pionátu, kde o úspěchu či neúspěchu rozhodovaly desetinky 
sekund. V této bitvě obsadily Závišice 7. místo.

Po závěrečném sečtení výsledků všech disciplín to znamenalo 
pro hasiče ze Závišic fantastické druhé místo a titul vicemistrů 
ČR. Úspěch hasičů z našeho kraje potvrdily vítězstvím hasičky 
z Michálkovic v kategorii žen a 2. místem družstvo profesio-
nálních hasičů HZS Moravskoslezského kraje. 
Hasičům ze Závišic moc gratulujeme k tomuto úspěchu a zá-
roveň nám bylo ctí, že dva naši členové Lukáš a Richard mohli 
být členy tohoto družstva.

Celkové výsledky soutěže družstev v požárním sportu na 
MČR :

Kategorie muži – dobrovolní hasiči:
1. místo SDH Mistřín (Jihomoravský kraj) 
2. místo SDH Závišice (Moravskoslezský kraj)
3. místo SDH Dobrá (Kraj Vysočina)

Kategorie ženy – dobrovolní hasiči:
1. místo SDH Michálkovice (Moravskoslezský kraj) 
2. místo SDH Poniklá (Liberecký kraj)
3. místo SDH Česká Bělá (Kraj Vysočina)

Kategorie muži – profesionální hasiči:
1. místo HZS Královéhradeckého kraje 
2. místo HZS Moravskoslezského kraje
3. místo HZS Plzeňského kraje

Jan Diviš a Daniel Fryč, členové Archeologického klubu Příbor

JUDr. Aleš Uhlíř
Aleš Uhlíř se narodil 2. října 1951 
v bývalém městě Svinově (od roku 
1957 městská čtvrť Ostravy). Po 
maturitě v  roce 1970 na Střední 
všeobecně vzdělávací škole v Ost-
ravě – Porubě (dnes Wichterlovo 
gymnázium) studoval práva na Uni-
verzitě J. E. Purkyně v Brně (dnes 
Masarykova univerzita). Právnic-
kou fakultu absolvoval v roce 1975 
a v roce 1977 na ní složil rigorózum 
z  občanského práva a  získal titul 

doktor práv. Od roku 1975 žije ve Frýdku-Místku. 
Jako právník pracoval 25 let v průmyslových podnicích, z toho 
20 let ve Vítkovických železárnách, kde posledních 7 let působil 
jako právní poradce při dodávkách investičních celků. Účastnil 
se obchodních jednání v zahraničí a v roce 1994 byl na studij-
ním pobytu v advokátní kanceláři ve Vídni. V letech 2000–2017 
vykonával advokacii jako samostatný advokát.  
V mládí se zajímal o geologii a paleontologii. Fosilie vyhledával 
na ostravských haldách a ledovcové souvky na polích a v pís-
kovnách. Věnoval se také fotografi i. Měl tři samostatné výstavy 
– 1991 výstavní síň FOMA Ostrava, 1992 J Klub Frýdek-Místek 
a 1993 Zámek Bruntál. Jeho fotografi e jsou součástí stálé expo-
zice Slezské galerie v Ostravě. Internetové stránky, které vytvořil 
(historie Svinova, fotografi e, elektronické publikace o pazourku) 
byly zařazeny do Webarchivu (Archivu českého webu) Národní 
knihovny ČR. 
Publikoval v  odborném právnickém tisku (Právní rádce, 
Obchodní právo, Personální a  sociálněprávní kartotéka aj.). 
Má odkazy v  ASPI (Automatizovaný systém právních infor-
mací). Krátké prozaické texty uveřejnil v časopise Obrys-Kmen 
(později LUK) vydávaném Unií českých spisovatelů. Věnuje se 
publicistice, zejména v internetových médiích jako kupříkladu 

Neviditelný pes, v nichž publikoval přes 300 článků. Dříve se 
věnoval šachům. Zajímá se také o akvaristiku a literaturu. 
Od roku 2009 pravidelně každý rok publikuje ve sborníku 
Archeologie Moravy a  Slezska vydávaném pobočkou České 
archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko. Vytvořil a spra-
vuje webové stránky o ledovcových souvcích a problematice sou-
visející s pleistocenními zaledněními moravskoslezské oblasti. 
Spolupracuje se Společností pro výzkum souvků v Hamburku 
a publikuje články v jejím odborném časopise Geschiebekunde 
aktuell. Je autorem největší české publikace o pazourku (Pazou-
rek – nejstarší kulturní nerost aneb Kámen všech kamenů, 
2. přepracované a doplněné vydání, 2017). S Archeologickým 
klubem v Příboře, jehož je od roku 2019 členem, spolupracuje 
od roku 2015. 

Mgr. Milan Vokáč, PhD.
Narozen: 28. 8. 1977 v Třebíči, člen AK v Příboře od roku 2019, 
před tím dlouhodobě spolupracoval s AK. Objevil několik desítek 
významných archeologických lokalit v okresech Třebíč, Jihlava 
a Znojmo.
Vzdělání: Střední zemědělská škola Třebíč, obor: pěstitel-cho-
vatel 1992–1996. Slezská univerzita Opava, fi lozofi cko-příro-
dovědecká fakulta, obor: středověká archeologie 1996–2000, 
bakalářská práce: Počátky města Třebíče a  nejbližšího okolí 
ve světle archeologických nálezů. Masarykova univerzita Brno, 
filozofická fakulta, ústav archeologie a  muzeologie, obor: 
archeologie: 1998–2003, magisterská diplomová práce: Suro-
viny kamenné štípané industrie v pravěku jihozápadní Moravy. 
2003-2008: doktorské studium: Broušená a ostatní kamenná 
industrie na jihozápadní Moravě se zvláštním zřetelem na loka-
litu Těšetice-Kyjovice.
Praxe: Západomoravské muzeum Třebíč, pak Muzeum Vyso-
činy Třebíč: 1996–2003 brigádník, archeologické oddělení. 
Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, výuka předmětu 
„Laboratorní praktikum“ a „Pravěk pro historiky“ při doktorském 
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Basketbalisté BK Pří-
bor U15 vlétli do sezó-
ny 2019/2020 ve vel-

kém stylu. Přestože museli odehrát dvě 
utkání v jednom dni, zvítězili v Nadregi-
onální lize jak dopoledne v Bruntále, tak 
po obědě v nedalekém Krnově. Dařilo se 
i stejně starým děvčatům, která sice úvod-
ní souboj se Zlínem prohrála, den nato ale 
jasně přehrála Lipník.

SK Bruntál – BK Příbor 65:91 (16:24, 
14:22, 12:28, 23:17)
Body: Vít Gabzdyl 16 (TH: 2/2), Vojtěch Pus-
tějovský 16 (3/0), David Domitra 15 (3/1), 
Michal Grozman 15 (1/1), Jan Bordovský 11, 
Jakub Kött 6 (2/1), Patrik Frydrych 4 (1/0), 
David Straka 4, Harry Hidson 2 a Filip Wa-
vra. TH: 12:5 (41,67%). Trojky: 2 (Bordovský,  
Kött). Fauly: 7.

Hodnocení trenéra Roberta Bukovjana: 
První utkání nové sezóny jsme odehráli 
v neděli 15. září v Bruntále. Na horké půdě 
soupeře, u kterého jsme si nebyli vůbec jis-
ti, v jaké sestavě a s jak kvalitním týmem nastoupí. Ve hře nám 
nicméně problémy dělali pouze dva vyšší hráči, se kterými se ale 
kluci dokázali popasovat. Mohli jsme se opřít téměř po celý zápas 
o rychlé protiútoky i velmi dobrou střelbu. Škoda výpadku v obran-
né činnosti v závěru utkání, díky kterému jsme poslední čtvrtinu 
prohráli. Kluci už se nejspíš viděli na cestě do Krnova. I přesto si 
od nejvzdálenějšího soupeře vezeme cenné dva body, a to se počítá.  

BK Krnov – BK Příbor 40:84 (11:24, 6:26, 
11:13, 12:21)
Body: Vojtěch Pustějovský 32 (TH: 7/4), Da-
vid Domitra 11 (6/3), Jan Bordovský 9 (5/3), 
Michal Grozman 9 (1/1), Vít Gabzdyl 8, Jakub 
Kött 7 (2/1), Patrik Frydrych 4, David Straka 
3 (2/1), Filip Wavra 1 (2/1), Harry Hidson 0 
(2/0). TH: 26:14 (53,85%). Fauly: 12.

Hodnocení trenéra Roberta Bukovjana: 
Pokud jsem o  Bruntálu psal, že nevíme, 
v jaké sestavě proti nám nastoupí, tak úplně 
to samé platilo o soupeři z Krnova. Rozdíl 
byl jen v tom, že my už měli v nohách jeden 
zápas a krnovští hráči byli čerství. Na palu-
bovce to ale od úvodního rozskoku nebylo 
vůbec znát. Útočný vítr v první a uragán ve 
druhé čtvrtině nám dal pohodlné poločaso-
vé vedení 50:17. 
Větší oddechový čas trvající deset minut (po 
dobu celé třetí čtvrtiny) jsme si vybrali po 
přestávce. V poklidném, ale soustředěném 
výkonu jsme pak pokračovali v závěrečném 
dějství a dokráčeli jsme si tak pro pohodlné 
vítězství a v rozbíhající se sezóně si vezeme 

čtyři důležité a cenné body z palubovek soupeřů.    

Drama se Zlínem, jasná výhra nad Lipníkem 
Velmi dobrý začátek si v sobotu 14. a v neděli 15. září si v Nadregio-
nální lize starších žákyň užila i děvčata BK Příbor U15. V úvodním 
utkání sezóny sice v dramatickém utkání podlehly v sobotu na 
domácí palubovce Zlínu o pět bodů 54:59. O den později ale jasně 

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Tým chlapců U15 vstoupil do nového ročníku 
Nadregionální ligy dvěma výhrami. 
Foto: Jiří Tomaškovič

Také děvčata U15 začala výborně v Nadre-
gionální lize si připsaly vítězství. Foto: Jiří 
Tomaškovič

studiu 2003–2004. Muzeum Vysočiny Jihlava, archeolog, 2005–
2014, záchranné výzkumy kraje Vysočina.
Chaloupky u Kněžic, okr. Jihlava: 2015–2016, zahradník, škola 
v přírodě. Ekovysočina s.r.o., Baliny u Vel. Meziříčí: 2017–dosud, 
zahradní a krajinářský dělník. Účast na archeologických výzku-
mech: např. Těšetice u Znojma 1994–2004, Vedrovice – Krum-
lovský les 1998–2003, Šumice u Pohořelic 1997, Tulešice 2002. 
Dětské letní tábory se zaměřením na experimentální archeologii 
(škola v přírodě Chaloupky u Brtnice a Ostrůvek Velké Meziříčí) 
2008–2018
Přednášky: Např.: Neolitický rondel v Mohelně, Mohelno 2008. 
Záchranné archeologické výzkumy v  kraji Vysočina, Jihlava 
2005-2013. Paleolitické nálezy z  Kroměřížska, Holešov 2000. 
Vltavínonosné sedimenty jihozápadní Moravy, Cheb 2003. 
Výšinné lokality pravěku Třebíčska a Znojemska.
Funkce: Člen výboru České archeologické společnosti, pobočky 
pro Moravu a Slezsko.
Zájmy: Např.: Povrchový průzkum krajiny a sběry archeologic-
kého (pravěk-novověk) a mineralogického materiálu, jihozápadní 
Morava (Třebíčsko, Znojemsko, Jihlavsko), Kroměřížsko, Čes-
kobudějovicko. Příroda, turistika, rýžování.
Publikace: Vokáč, M. 1999: Archeologické nálezy vltavínů na 
Moravě. Západní Morava, III, 131-145, Brno, Vokáč, M. 2001: 
Pravěké sídliště u Korduly, obec Rešice (okres Znojmo), 

SPFFBU M6, 51–61, Vokáč, M. 2002: Mladohradištní osídlení 
Znojemska, seminární práce na ÚAM FF MU Brno, Houzar, 
S.–Vokáč, M. 2003: Přehled vltavínonosných štěrků na Moravě, 
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea Třebíč.

Ladislav Jurášek, narozen 18. 11. 1960 Košice. Vyučen elek-
tromechanikem. Po dokončení školy pracoval jako horník na 
dolu Staříč. V  roce 1995 utrpěl těžký úraz při závalu. Poté 
pracoval jako obsluha lanovky na Pustevnách a správce hotelu 
Ráztoka.  Od mládí měl zájem o  historii a  hlavně o  evoluci 
člověka. Preferuje povrchové sběry, ale také užívá detektor 
kovu mimo archeologické lokality. Pořádá přednášky hlavně 
na školách v okresech Nový Jičín, Kroměříž a Vsetín. Několik 
přednášek proslovil i v kulturních domech a knihovnách. Sám 
sebe považuje za cestovatele časem a detektor jako přistroj na 
cestování do minulosti a to je pro něj něco neskutečně krásné 
a  velmi romantické. Obdivuje své nejaktivnější kamarády ve 
vedení Archeologického klubu za to, co dokázali v objevování 
v  oblasti dávné historie Novojičínska. Cítí se dosti sečtělým 
a tak je přesvědčen, že co dokázali tito milovnici historie, nemá 
obdobu v celorepublikovém kontextu. L. Jurášek má široký záběr 
v bádání, od středního paleolitu po raný středověk. Povrchovými 
sběry objevil několik významných archeologických lokalit (v 
okresech Nový Jičín, Přerov a Kroměříž).
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Rudolfa Jarnota si nebylo možné od 
první chvíle, kdy jsem začala vnímat spole-
čenský život v Příboře, nevšimnout. Chodil 
po městě s  fotoaparátem, objevoval se na 
akcích města, pořizoval fotografi e k textům 
L. Loukotky. 

Během více než  hodinového rozho-
voru sedíme v obývacím pokoji a já mám 
před sebou nejen obdivuhodného člověka 
s řadou ocenění za sport i  fotografování, 
ale také se celou dobu dívám na panoráma 
Alp. Fotografi e zdobí na šířku dvě třetiny 
stěny. „Na každém tom vrcholu jsem byl,“ 
říká na úvod našeho setkání Rudolf Jarnot.  

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po 
svých rodičích?
Já nevím – snad smysl pro pořádek? 

Ale byla v tom i výchova – museli jsme si 
všechno doma dělat, uklízet, byli jsme čtyři 
kluci. Já byl druhý v pořadí. Rodiče nás vedli 
k pořádku.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Pořádek... (smích se nese celou míst-

ností). Ale vážně – kromě zaměstnání 
sport. Sport – ne vrcholový, ne pro úspěchy 
(pozn. ony ty úspěchy ale nakonec přece jen 
přišly), sport pro pohyb, radost – cyklistika, 
lyžování, horolezectví. (Před námi leží řada 

knih, další jsou v knihovně – je jich kolem 
čtyřiceti! Je v nich pan Jarnot vyfocen mezi 
přáteli cyklisty, sjíždí náročné sjezdovky, 
má na nohou běžky, tváře pokryté jinovat-
kou, stojí na nejkrásnějších horách Evropy, 
např. na Matterhornu. Snad jediná fotka 
mu schází, a  to když pokořil horu Eiger, 
která v horolezcích vyvolává stejný respekt 
jako himálajská osmitisícovka. Pod vrcho-
lem museli s kamarádem nechat vše, co by 
je tížilo – i fotoaparát. Ale vrchol pokořili.)

Kdy to začalo? Ke sportu mě i  bratry 
vedl otec. Obešli jsme s ním celé Těšínské 
Beskydy. Hodně jsme jezdili na kole, i když 
jsme mohli jezdit vlakem – otec pracoval na 
dráze. Třeba tatínek jel vlakem za rodinou 
do Spišské Nové Vsi a my se rozhodli s bra-
trem, že to zvládneme na kole. A zvládli! 
S horolezectvím jsem začínal až ve třiceti. 
V Novém Jičíně jsem se seznámil s kluky, 
kteří chodili na Vaňák a tak. A skončilo to 
na vrcholech Alp. Už při sportu jsem měl 
fotoaparát, zpočátku takovou bednu.       

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film, 
hudba.
Hudbu: mám rád vážnější klasiku. 

A četba? Kdysi jsem hodně četl. Byl jsem 
v Klubu čtenářů, ale pak jsem čím dál více 

času trávil v  temné komoře a  na knihy 
nebyl čas. Dnes mám knihy, ke kterým 
mám osobní vztah. Taková zajímavost – 
v roce 1975 jsme s kamarádem zdolávali 
v  Alpách horu Eiger. Bylo špatné počasí. 
Vyrazili jsme hned, jak to šlo. Na vrcholu 
leželo plno opuštěných věcí, nikde nikdo. 
Mezi tím vším i  nové lano – oproti těm 
našim – kvalitní. My jsme byli na horách 
vždycky tak nějak jen v teplákách a s oby-
čejným vybavením – na rozdíl od zahra-
ničních kolegů. No, a  to lano jsem tehdy 
štípnul. Nepředpokládal jsem, že si pro něj 
majitel znovu vyleze. A vloni jsem dostal 
od vnučky knížku Dobývání stěny smrti 
– Bílý pavouk. Je v ní popsané, čí to lano 
bylo! Kniha je totiž věnovaná onomu štítu, 
vyžádal si už asi 400 mrtvých. Já jsem ale 
tehdy nedělal tu nejtěžší cestu, chtěl jsem 
přežít! Vždycky jsem doma říkal, že se chci 
vrátit. Nedělal jsem žádné krkolomnosti. 
K té knize – je tady uvedeno jméno 67letého 
lezce, který pár dní před naším výstupem na 
vrcholu zkolaboval. Zavolali mu leteckou 
záchranku a dopravili do nemocnice, ale 
jen jeho. Co nebylo v batohu, tam zůstalo. 
Pak kvůli špatnému počasí pár dní nikdo 
na vrchol nešel, až Jarnot. A já jsem vlastně 
teprve vloni – díky darované knize – zjistil, 
čí to lano je. Mám ho do dneška.              

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Já jsem byl hrozný nešika, věčně jsem 

měl rozbitá kolena, můj starší brácha mně 
pořád utíkal... (v očích pana Jarnota se zračí 
příjemná vzpomínka). Fakt nevím. Sen být 
něčím jsem neměl. Později jsem ale věděl, 
že budu pracovat někde blízko hor.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
V dětství – možná starší brácha. Vyráběl 

si krystalky, měli jsme na uších sluchátka. 
On mě přivedl k fotografi i. Začal s ní, ale 

RUDOLF JARNOT
Děti: tři 
Vzdělání: průmyslová škola pletařská
Povolání: vývojový pracovník modelárny 
                  v textilní továrně
Koníčky: sport všeho druhu – nejvíce
                 cyklistika, horolezectví, lyžování,   
                 a fotografování
V Příboře: žije od roku 1956 

PŘEDSTAVUJI VÁM

přehrály, opět ve sportovní hale Masarykova gamnázia, děvčata 
z Lipníku nad Bečvou, který svěřenkyně trenéra Libora Piškytla 
rozdrtila 65:18.

BK Příbor - SKB Zlín 54:59 (13:18, 30:27, 42:43)
Body: Pavla Debefová 18, Hana Peterová 13, Eva Pařenicová 11, 
Hana Tomaškovičová 8, Barbora Činčalová 4, Eliška Figarová, Erika 
Kostelníková a Lucie Krejčí 0. TH: 15/6 (40%). Fauly: 15. 
Paradoxně lepší výkon byl ze strany domácího družstva k vidění 
v úvodním prohraném zápase. Osmičlenná příborská družina se 
hráčkám ze Zlína postavila bez bázně, přesto první čtvrtinu pro-
hrávala. Skvělým závěrem druhé části, kterou domácí vyhrály 17:9, 
se ale děvčata ještě do poločasové přestávky dostala do vedení. Ve 
druhém poločase nicméně hráčky Příbora zaplatily daň z nezku-

šenosti a ve vypjatém závěru nedokázaly, narozdíl od soupeřek, 
udržet přesnou mušku. 

BK Příbor - BK Lipník nad Bečvou B 65:18 (14:7, 32:13, 50:16)
Body: Hana Tomaškovičová 18, Hana Peterová 16, Eva Pařenicová 
14, Barbora Činčalová 10, Pavla Debefová 4, Eliška Figarová, Erika 
Kostelníková a Lucie Krejčí 1. TH: 12/5 (41,7%). Fauly: 8. 
Zatímco první utkání víkendu bylo dramatické od začátku do kon-
ce, druhé žádnou zápletku nenabídlo. Tým z Lipníku se basketbalo-
vým dovednostem teprve učí a v této sezóně budou zřejmě zažívat 
podobné pocity, jako v minulém ročníku hráčky našeho oddílu. 
Utkání od začátku patřilo domácím, jejichž náskok se neustále 
navyšoval. A kdyby dokázala děvčata udržet koncentraci po celé 
utkání a měly přesnější mušku byl by rozdíl ve skóre mnohem vyšší.   
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brzy skončil. Mně láska k fotografi i zůstala. 
Když jsem byl na škole v Jihlavě, tak můj 
učitel také fotil. Měli jsme tam temnou 
komoru, tam to asi v roce 1949 začalo. Lepší 
fotoaparát jsem si ale koupil až v Příboře. 
To jsem se seznámil s panem Loukotkou, 
s  Frantou Štěpánem – ten dělal jenom 
vážné práce. On byl můj příklad. Neuká-
zal jsem fotku, která by nebyla fakt dobrá, 
s  kterou bych si nepohrál, neretušoval, 
nepřemýšlel...když má být kapka u nosu, 
tak tam prostě zůstane... Příklad – byl jsem 
s dětmi na horách – hrozné počasí, přišli 
jsme do chaty a v té chvíli mě můj kamarád 
cvaknul i s kapkou u nosu. Ta tam patří! 
Žádná retuš.

Když se ještě vrátím k učení, tam jsem 
i hodně lyžoval. Můj pan učitel mě posílal 
na lyžování, i  na závody. Vyhrával jsem 
a později jsem byl dokonce instruktorem.       
6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?

Přihlásil jsem se do školy na opraváře 
počítacích a psacích strojů, to byla jemná 
mechanika. Jenomže přišla jiná doba, fi rma 
byla zlikvidovaná a já musel hledat znovu. 
Tehdy verboval žáky pletařský podnik Rož-
nov – MOP. Přihlásil jsem se a šel do učení 
do Jihlavy. Tam „textilní“ mládež soustře-
dili. Maminka plakala – odcházel jsem tak 
daleko! Za tři roky jsem se vyučil, a  ještě 
jsem tam pak dělal instruktora dalším 
učňům – i z Příbora! (smích) Pokračoval 
jsem na průmyslové pletařské škole. Přišla 
vojna a poté Příbor (říká R. Jarnot trošku 
záhadně a s šibalským pohledem). 
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?

Měl jsem vzdělání, byl jsem zaměst-
nancem MOPu, mohl jsem si vybrat mezi 
závody – např. Rožnov, Holešov... Já si 
vybral starý Příbor. Měl jsem blízko do hor 
i domů. A nejvíc se mi líbilo přímo v práci. 
Tak jsem tady od roku 1956. Když jsem 
přicházel, zrovna (v pozdější Lonce) chyběl 
vedoucí soukárny. To byl můj začátek. Ale 
já nejsem člověk, který by uměl rozkazovat, 
tak se mi to nelíbilo. Šel jsem na chvilku 
do pletárny, pak do vzorkovny. Tam jsem 

pracoval až do důchodu. Vymýšlel jsem 
nové modely, vzorky, vylepšoval staré. To mě 
bavilo. Měl jsem i několik patentů. Třeba 
bylo ve zvyku dělat ponožky celé vzorkované 
a mě napadlo udělat vzoreček jen na kraji, 
to se líbilo. Prostě jsem si hrál.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
Celý Příbor a okolí mám rád. Já i dneska 

sednu na kolo a  jedu na Haškovec, na 
Hájov. Pohledy odtud na Příbor jsou krásné. 
Nevím, proč jsem se kdysi nerozhodl pro 
Rožnov, nevím. Prostě se mi Příbor tak nějak 
líbil a líbí dodnes. Nelituji toho. A jestli si 
myslíte, že jsem tu šel kvůli děvčeti – to ne! 
To přišlo, až když jsem v Příboře pracoval. 
Podnik byl plný slečen, ale jednoho dne 
nastoupila do kanceláře gymnazistka – 
slečna Jančová. (Pokračování je – věřte 
mi – zajímavé, ale zůstává tentokrát jen na 
nahrávce. Výsledek je ovšem jasný – slečna 
Jančová řekla v roce 1959 Rudolfovi Jarno-
tovi ano. Žili spolu 58 let.)   

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Byl bych moc rád, kdyby současný 

archiv města – mám na mysli fotografi e 
moje, pánů Loukotky, Štěpána i Dreslera, 
kdyby to vše bylo důstojně roztříděno 
a uskladněno. Zatím je fotoarchiv města 
v krabicích, a to mi trhá srdce. Až mi je líto, 
že jsme tento archiv nedali jinam. Věřím, že 
teď prý má mít úřad nový archiv, bude vše 
zaevidováno, popsáno a uloženo tak, jak to 
má být! Je zvláštní, když po mně chce někdo 
z úřadu staré fotky, fotky, které na úřadě 
jsou... To mě trápí. 

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek?
(Přemýšlí.) Celý můj život v  Příboře 

je zajímavým a hezkým zážitkem. Třeba 
činnost ve fotoklubu. V letech 1967–2012, 
45 let, jsem byl jeho předsedou. Stále jsem 
členem. A to je jen jediný střípek.    

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní 
největší úspěch?
Tak třeba práce, měl jsme ji rád a snad 

jsem ji dělal dobře. A  to opravdu nej? 

Spokojený život v  rodině. Rozuměli jsme 
si s manželkou, věnovali se dětem. Hodně 
jsem s nimi sportoval. Jezdil na hory, ven. 
Dcery mají dodnes blízko k Příboru, i když 
tu teď nebydlí. Syna znáte. Viděla jste těch 
plno pohárů – věnuje se motoristickému 
sportu. Dnes jsem pyšný už i na vnoučata. 
Sportují, jezdí po světě. Např. můj vnuk byl 
jako vědec – zástupce Masarykovy univer-
zity na Antarktidě a na Špicberkách. Má 
také koníčka – fotí. Vloni měl fotovýstavu 
v Příboře. Letos fotografoval až v Číně mis-
trovství basketbalu. 

12. Napadá Vás nějaká osobní životní 
prohra?
Že mi umřela žena. Vzal jsem si o 6 let 

mladší děvče, tak jsem si říkal, budeme 
spolu do mých posledních dní. Můj tatínek 
umřel v 56 letech... ale zase matčina strana 
– tam je dlouhověkost. Mně je 85 let. 

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěl byste dělat něco jiného? 
Ne, nechtěl. Jsem spokojený.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?
Nevím – možná vzkaz rodičům: veďte 

své děti k aktivitě. Buďte jim příkladem. 
Zvedněte se z pohovek, od televizorů, počí-
tačů a běžte ven na kole, pěšky, ale hlavně 
společně. Ono se vám to do budoucna, až 
budete starší a staří, vyplatí. A hlavně – 
svým dětem poskytnete vynikající základ 
pro jejich spokojený život.

A pak už pan Jarnot jen dodal: aktivita 
je asi fakt vrozená a vštípená rodiči. Jinak 
nevím, proč pořád musím něco dělat. 
Hleďte, dnes je pěkně, hned bych sedl na 
kolo, kdybych neměl výroční schůzi horo-
lezců v Novém Jičíně. Půjdu zatím přefo-
tografovávat historické mapy a přemýšlet, 
kudy kdysi tekla voda do příborského mlýna. 

Co dodat? Pane Jarnote, zázemí a elán 
máte, tak Vám přeji hlavně hodně zdraví 
a děkuji za příjemné setkání! 

Mgr. Irena Nedomová, 
kronikářka města Příbora

Na nejstarší mapě Moravy z roku 1569 známé pod názvem 
Fabriciova mapa Příbor ještě zakreslen není. Tato mapa je poměr-
ně nepřesná, s mnoha chybami, a zobrazení skutečnosti je celkově 
deformované. V  roce 1624 vychází v Nizozemí Komenského 
mapa Moravy, na které již je Příbor uveden. V 18. a 19. století 
se mapování zdokonaluje, což lze vidět na třech vojenských 

mapováních. Poměrně brzy dochází ke geologickému mapování 
Příbora a jeho okolí, a to zásluhou Ludwiga Hoheneggra. V roce 
1861 v Gotě v Sasko-kobursko-gothajském vévodství u  tehdy 
světoznámého geografi ckého vydavatelství Justus Perthes vychází 
první geologická mapa různých oblastí ve Slezsku, na Moravě 
a v Haliči. Pro nás je zajímavá jako první geologická mapa části 

HISTORICKÉ HORIZONTY

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu v Příboře
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Ostravska a Beskyd. Její celý název včetně označení 
autora je Geognostische Karte der Nord-Karpathen 
in Schlesien und den angrenzenden Theilen von 
Maehren und Galizien von Ludwig Hohenegger, 
Director der Erzherzoglichen Eisenwerke. 

Ludwig Hohenegger se narodil v  bavorském 
městě Memmingenu 8.  června 1807. V  té době 
vrcholily napoleonské války. Železniční doprava 
ještě neexistovala a převratné změny ve společnosti 
spojené s rozvojem průmyslu dosud nenastaly. Po 
gymnaziálních studiích studoval Hohenegger na 
univerzitě v Mnichově právo a kamerální vědy. Pak 
přešel na hornickou akademii ve Freiburgu, kde 
studoval hutnictví a hornictví. 

Do svého prvního zaměstnání nastoupil na 
Moravě v Blanenských železárnách. Pak pracoval 
v hutních podnicích v Rakousku, Porýní, Porúří 
a od roku 1839 až do své smrti byl ředitelem horních 
a hutních závodů Těšínské komory. Své zkušenosti využil při 
modernizaci vysokých pecí v Třinci a Bašce, modernizoval hutní 
provozy v Karlově huti (pozdější Válcovny plechu v Lískovci) 
a další závody patřící Těšínské komoře. 
Závislost hutních závodů na dodávkách 
surového železa z  cizích hutí ho při-
vedla na nápad opatřit si vlastní zdroje 
železné rudy. Ve 40. letech 19.  století 
prováděl první geologický průzkum, 
zejména Beskydech. Během několika 
let bylo prospekcí objeveno 440 lokalit 
s možností ekonomicky výhodné těžby 
pelosideritů pro železárny. V roce 1846 
Hohenegger zřídil školu pro nadané 
horníky, které vyučoval geologii, mine-
ralogii a hutnické technologii. Někteří 
z žáků se pak stali jeho spolupracovníky 
při rozsáhlém geologickém mapování. 
A aby toho nebylo málo, navrhoval stav-
bu železnic a podílel se na jejích projek-
tech. Zasadil se o zřízení železničních 
tratí Ostrava – Frýdlant, Frýdek – Těšín 
a rovněž košicko-bohumínská dráha je 
jeho projekt, jehož uskutečnění se již 
nedožil. 25. srpna 1864 Ludwig Hohe-
negger v Těšíně zemřel ve věku 57 let. 
Jeho geologickou a  paleontologickou 
sbírku koupilo Bavorské království za 
10 500 zlatých rakouské měny.      

Ludwig Hohenegger byl nejen mo-
derním manažerem, ale také vědcem, 
který se účastnil prací Říšského geolo-
gického ústavu ve Vídni a publikoval 
odborné práce. Objevil a pojmenoval 
horninu známou na celém světě jako 
těšinit. Životní dráha Ludwiga Hohe-
neggra tak trochu připomíná postavy 
činorodých inženýrů a vynálezců z ro-
mánů Julesa Verna. Vedle této roman-
tické stránky a mnoha věcí pozitivních se Hohenegger do historie 
regionu, v němž působil, zapsal jako bezohledný germanizátor. 
Nicméně jeho celkové dílo, jehož vyvrcholením je první geolo-
gická mapa regionu, je unikátní.  Geologická mapa zobrazuje 
zhruba 2 500 km2 čtverečních. Na tak velké ploše bylo nutno 
provést v průběhu několika let geologický průzkum a jeho vý-
sledky zpracovat. Hoheneggerovo geologické mapování dalo 
základ pro v současnosti používané geologické názvosloví jako 
kupříkladu godulské pískovce, istebňanské souvrství, štram-
berský jurský vápenec a mnohé další. Geologický průzkum byl 
jistě v prvé řadě motivován potřebami průmyslu, vyhledávala 
se ložiska uhlí, železné rudy, vápence aj. Současně se prováděl 

také průzkum, který měl obecnější význam a  se 
získáváním surovin přímo nesouvisel. Hohenegger 
totiž na geologické mapě vyznačil hranici maximál-
ního kontinentálního zalednění. Při geologickém 
průzkumu se zaznamenávaly bludné balvany ze 
severských hornin, zejména jejich nejzazší výskyt, 
který je hranicí, na kterou dospěl v dobách ledo-
vých kontinentální ledovec a spolu s ním severské 
horniny vyrvané z podloží a ledovcem dopravené 
stovky kilometrů na jih. Nešlo o určení definitivní 
hranice maximálního zalednění, ta se v detailech 
stále upravuje v návaznosti na výsledky průzkumů 
ledovcových sedimentů.   

Dnes se nám na tom nemusí zdát nic mimořád-
ného, ale v polovině 19. století byla taková představa 
pro mnohé šokující. Ludwig Hohenegger se narodil 
v době, kdy interpretace založená na stratigrafii byla 
odmítána, protože jí zjištěné skutečnosti odporova-

ly představám o biblické potopě. Když anglický starožitník John 
Frere v roce 1797 přednášel o nálezech pazourkových nástrojů 
ve vrstvách společně s pozůstatky vyhynulých zvířat a své vý-

zkumy publikoval v roce 1800, tehdejší 
vědecký svět to odmítl. Usazeniny se 
pokládaly za pozůstatek biblické potopy 
a fosilie se vysvětlovaly jako organismy 
usmrcené při této potopě. A  takové 
názory přetrvávaly ještě kolem polo-
viny 19.  století. Hohenegger prováděl 
geologický průzkum a  shromažďoval 
podklady k mapě v době, kdy dozní-
valy teorie vysvětlující bludné balvany 
biblickou potopou. Z toho hlediska je 
Hoheneggerova geologická mapa s vy-
značením výskytu bludných balvanů ze 
severských hornin a  jejich interpreta-
ce jako pozůstatek dávného zalednění 
něčím, co ve své době nebylo obvyklé.   

Pro ilustraci použitý výřez z mapy 
s Příborem a  jeho okolím představu-
je plochu asi 130 km2. Měřítko mapy 
vychází ze starých měr (rakouská poš-
tovní míle, vídeňský sáh, coul a stopa). 
Poštovní míle (7 586 m) = 4 000 sáhů 
(jeden sáh = 1,896 m), jedna vídeňská 
stopa (0,316 m) = 12 coulů (jeden coul 
= 26,34  mm). Výška kopce Holivák 
u Štramberku v levé spodní části mapy 
1505 je ve stopách, takže po přepočtu 
činí 476 metrů. Červený kámen u Kop-
řivnice má 2 182 stop, což je v metrech 
690.   

Bludné balvany bychom dnes na 
místech, kde je zaměřil a do mapy za-
nesl Hohenegger, marně hledali. Erwin 
Hanslik ve své práci Doba ledová ve 
slezských Beskydech vydané v roce 1907 
uvádí, že v  mnoha případech bludné 

balvany zakreslené v Hoheneggerově mapě na svých místech 
nenašel. Jejich zakreslení má zásadní význam pro určení rozsa-
hu zalednění a stanovení nadmořské výšky dotčené ledovcem. 
U Lubna v podhůří Beskyd jsou Hoheneggrem uváděné bludné 
balvany dokonce ve výškách nad 400 m n. m. Jelikož Hohene-
ggerova mapa vyniká velkou přesností, dá se z jejich údajů při 
stanovení rozsahu zalednění vycházet. V bezprostřední blízkosti 
Příbora jsou na geologické mapě z roku 1861 uvedeny čtyři blud-
né balvany ze severských hornin. Na mapě to jsou malá kolečka se 
světlým středem. Není složité místa v terénu určit, ale konkrétní 
balvany, které na nich byly před takřka 160 lety zaměřeny, zane-
seny do mapy a určeny jako eratické bloky z nordických hornin, 

Ludwig Hohenegger ve věku 
46 let na litografii od Josefa 
Kriehubera. Zdroj: www.
commons.wikimedia.org.

Příbor a jeho širší okolí na Hoheneggerově geologické 
mapě z roku 1861. Zdroj: www.maps.hungaricana.hu.

Bludné balvany ze severských hornin u Příbora na 
Hoheneggerově geologické mapě (kolečka se světlým 
středem). Zdroj: www.maps.hungaricana.hu. 
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Skotská autorka Helen Fieldsová v detektivce Dokonalá smrt 
otevírá třetí případ inspektora Luca Callanacha a šéfi nspektorky Avy 
Turnerové. V kopcích nad Edinburghem se objeví zmrzlé tělo nahé 
dívky. Téhož dne na druhém konci města zemře bývalý šéfi nspektor 
místní kriminálky, který podle všeho spáchal sebevraždu. Tomu však 
Ava Turnerová nevěří. Detektivy čeká složité vyšetřování a opět hrají 
o čas, protože vrah s nevinnou tváří si už vyhlédl další oběť.

Napínavý román s  názvem Byt v  Paříži napsal francouzský 
autor Guillaume Musso. Policistka Madeline a spisovatel Gaspard 
nemají nic společného – dokud si omylem nepronajmou stejný 
jednopokojový byt v Paříži, jenž navíc ukrývá záhadnou minulost 
slavného malíře. Namísto očekávaného klidu a  odpočinku se tak 
oba ocitají na vzrušující cestě za odhalením tajemství, která navždy 
změní jejich životy…

Román Cesty srdce je příběh o lásce, rodině a odpuštění pře-
sahující generace i kontinenty a napsala ho americká spisovatelka 
Susan Wiggsová. Camille Adamsová žije s dospívající dcerou Julií 
v přímořském městečku a snaží se vzpamatovat z tragédie, při níž 
přišla o manžela. Klid jejího nového života naruší tajemný balíček, 
jenž zavede Camillu, její dceru a jejího otce až do Provence v temných 

dobách druhé světové války. Ve Francii na Camillu nečeká jen odha-
lení rodinné minulosti, ale i klíč k její budoucnosti.

Michaela Klevisová přichází s další detektivkou Sněžný měsíc 
a tentokrát stopa vede do Beskyd. Realitní agentka Olga byla zavraž-
děna na odlehlém místě v Beskydech před roubenkou, kterou nabízela 
k prodeji. Stalo se to jen několik měsíců po vraždě jiné makléřky. 
Oba případy spojují podobné okolnosti. Kriminalista Josef Bergman 
proto odjíždí do hor a pátrá mezi místními obyvateli. Nemá to však 
jednoduché. Obyvatelé horských samot jsou nedůvěřiví a uzavření 
a spousta z nich má tajemství, o která se s Bergmanem rozhodně 
dělit nechtějí.

Irská autorka Caroline Mitchellová napsala napínavý, strhující 
thriller Němý svědek. Emma je milující manželka a oddaná matka… 
a také vrah. Léta mlčí o mrtvém milenci, kterého pohřbila na zahradě. 
Emmin manžel Alex však chce, aby se přestěhovali. Dokud se jí ale 
nepodaří zahladit veškeré stopy zločinu, nemůže jen tak dům opustit. 
Když se rozhodne tělo vykopat, zjistí, že hrob je prázdný. V panice 
se Emma ke všemu přizná manželovi. Ale to je jen začátek. Později 
o ní Alex zjistí věci, které by býval rád věděl dřív. A také věci, které 
by raději nevěděl vůbec…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

tam už nenajdeme. Jelikož Hohenegger velikost a druh nordické 
horniny u bludných balvanů nikde neuvádí, byla by identifi kace 
konkrétního nalezeného balvanu problematická.   

První bludný balvan (na mapě vyznačen kolečkem ved-
le Libhoště – Liebisch) byl Hoheneggrem zakreslen ve výšce 
295 m n. m. nedaleko místa známého jako Lípa u Mutinova 
statku. Bludný balvan vyznačený nad Závišicemi (na mapě Sa-
wersdorf ) je ve výšce 300 m n. m. vzdálen 200 metrů západním 
směrem od kóty 297 m v blízkosti lokality Na Koutech. Další blud-
ný balvan byl do mapy zanesen u hradiště Dětřichovice ve výšce 
300 m n. m. Čtvrtý a poslední bludný balvan na mapě Příbora 
a jeho blízkého okolí byl zakreslen na dnešní ulici Hukvaldské, asi 
500 metrů od křižovatky této ulice s ulicí Myslbekovou ve směru 
na Hukvaldy. Srovnáním těchto bodů s hranicí zalednění na 

aktuálních mapách dojdeme k překvapujícímu zjištění. Všechny 
čtyři bludné balvany jsou na Hoheneggerově mapě na linii před-
stavující v blízkém okolí Příbora dnes uznávanou hranici maxi-
málního kontinentálního zalednění v pleistocénu. Je to přesnost 
obdivuhodná, zejména vezme-li se do úvahy doba mapování, jeho 
rychlost a celkový rozsah. Po všech stránkách pozoruhodné dílo 
Ludwiga Hoheneggra si i dnes svou pozornost zaslouží.      

Pozn.: Hoheneggerova mapa z roku 1861 se zřejmě v žádné 
z českých knihoven nenachází. Její kopie jsou údajně v Morav-
ském zemském muzeu v Brně a v Archivu města Ostravy. Autor 
ji získal z maďarského webu věnovanému kulturnímu dědictví, 
kde je k volnému použití na adrese www.maps.hungaricana.hu.

Obraz Ludwiga Hoheneggra převzat z www.commons.wiki-
media.org, kde je k volnému použití.  

Jsem rád, že v prostorách vestibulu Kulturního domu probíhá, 
jak se již nyní ukazuje, velmi úspěšná výstava TATRA PŘÍBOR 
2019.
Na jedenácti panelech se seznamujeme s prací tatrováků na již 
legendárních vozech luxusního provedení.
Zaujmou fotografi e z jednotlivých provozů výroby. Je dobře, že 
skvělou atmosféru vernisáže TATRA PŘÍBOR 2019 zachytila 
také kamera LTV Příbor.
V areálu závodu se také nacházely prostory pro praktickou vý-
uku s názvem OU-Odborné učiliště. Učně tady čekala celá řada 
jednotlivých technologických postupů... A když jsem zde v roce 
1969 nastupoval do učení v oblíbené profesi provozní záměč-

ník, tak nás již v prázdniny čekala chmelová brigáda v délce tří 
týdnů na Žatecku. Hřmí kytary a my jsme zvědaví co nás mistři 
odborné výchovy vlastně naučí... Jaká je realita? Každý z nás má 
před sebou pracovní stůl, říkejme bank, svěrák a pilníky. Pilujeme 
účko... Základ výuky.
A kde se nachází škola v roce 1969? Zní to dnes neuvěřitelně... Je 
to prostor dnešní Základní umělecké školy v piaristickém klášteře.
Závěrem je třeba si vzpomenout i na internát. Budova s hvězdár-
nou! Píše se rok 2019 a rekonstrukce prováděná fi rmou NOSTA 
se chýlí k úspěšnému konci. Tady probíhaly kulturní a sportovní 
aktivity výchovy mimo vyučování. A právě hvězdárna, vybudova-
ná samotným učilištěm, je odkazem pro další generace tatrováků.

 Karel Greiner, pamětník-tatrovák

INFORMACE LTV PŘÍBOR
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Město Příbor, jako člen Svazu 
historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, se i v letošním roce při-
pojilo k oslavám Dnů evropského 
dědictví.
Program započal v pátek 13. září 
v 18.00 hodin v Kulturním domě 
koncertem My dva a  čas, aneb 
když navečer jsme pod hvězdami 
stáli. Vystoupil orchestr Ever-
green Band. 
Sobota 14. září odstartovala pří-
borským muzejním ránem s poe-
ticky komponovaným pořadem 
s  výrobcem hudebních nástrojů 
Vítem Kašpaříkem v  Muzeu 
a pamětní síni S. Freuda. Nechy-
běla dílna tradičních techno-
logií. Od 10.00  hodin proběhlo 
před Kulturním domem odhalení 
pamětní desky Ing.  Bedřicha 
Turka. Oficiální zahájení oslav 
situovaných k 30. výročí vyhlášení 
městské památkové rezervace 
se uskutečnilo v  15.00  hodin 
na náměstí Sigmunda Freuda. 
Následoval několikahodinový 
historický program. 
Dny evropského dědictví jsou 
ale především dny, kdy jsme bez-
platně otevřeli nejširší veřejnosti 
nejzajímavější památky, a rovněž 
byl zpřístupněn dům s Lucernou 
č.  p. 38 včetně jeho komento-
vaných prohlídek (velké podě-
kování patří jeho majiteli). Pro-
bíhaly komentované procházky 
s pověstmi města s kronikářkou Irenou Nedomovou, komentovaná 
prohlídka Kamenná tajemství Příbora s Daliborem Kvitou a komen-
tovaná prohlídka památek města se Sabinou Máchovou. 
V piaristickém klášteře byla rovněž předána Cena obce panu Mjr. 
v. v. Ladislavu Jergušovi in memoriam a na radnici proběhla před-
náška Funkcionalistické stavby na severní Moravě a  ve Slezsku 
s  Martinem Strakošem včetně vernisáže výstavy Budova radnice 
v Příboře a její vývoj.
V podvečer jsme si mohli vychutnat koncert Večer šansonů v podání 
Daniely Krulikovské a  Ivo Sanitera. Rovněž byly pro návštěvníky 
přichystány časosběry rekonstrukcí památek a  výstavy Tatra 
a  Karlsederovi jako příborský fenomén v  Kulturním domě a  na 
Masarykově gymnáziu.
Oslavy Dnů evropského dědictví byly ukončeny závěrečným pocho-
dem s loučemi v podloubí na náměstí s neopakovatelnou atmosférou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na 
programu, organizačním a  technickém zajištění akce (speciální 
poděkování patří dětskému zastupitelstvu).
Na závěr snad jen povzdech nad účastí této akce. Počasí nám 
nemohlo přát lépe a historický program na náměstí neměl chybu, 
a přesto se zúčastnila jen hrstka občanů. Nelze nikoho z vás donutit 
se akcí účastnit. Máme nádherné, historické město, a kdy jindy si 

krásy památek skloubené s  historickým programem vychutnat… 
O tom, že jsme my, pořadatelé, zklamáni, psát ani nemusím, to je 
zjevné (připravujeme tuto akci několik týdnů předem s elánem, chutí, 
nadšením, zapojujeme do toho spoustu organizací a  pracovníků, 
kteří zajišťují organizační servis). Myslím si, že Příbor samotný si to 
zaslouží. Žijeme ve velmi hektické době, celý život mi připadá, že 
je jaksi zrychlený, možná i zkažený technologiemi a vymoženostmi 
dnešní doby a poklidná procházka po městě s dětmi po památkách, 
se soutěží a s následným programem je, dle mého uvážení, právě to, 
co by si lidé měli vychutnat – odpočinout si, hodit starosti za hlavu, 
vypnout mobily, tablety, počítače a normálně, prostě, zkrátka lidsky 
se zabavit – vyjít si s přáteli, poklábosit a jen tak se rozhlédnout a říci 
si v duchu – žiju ve správném městě, je krásné a je mi tu fajn .
V neděli po akci jsme byly na odboru přesvědčené, že tuto akci 
zrušíme anebo omezíme na minimum. Ale my se nevzdáme, popře-
mýšlíme o jiné koncepci, a ještě to zkusíme. Příbor si to zaslouží, vy 
si to zasloužíte a vy, kteří jste se nezúčastnili, tak na to třeba přijdete.
Nezapomeňte, jsme tu pro vás – přijďte za námi a řekněte, jak to 
udělat lépe, rádi vás vyslechneme a pokud to bude jen trochu možné, 
tak vám vaše přání splníme .
V Local TV Příbor 39. zprávy s premiérou 22. 9. 2019, www.televize-pribor.cz.

Foto: Stanislava Slováková

KULTURNÍ ŽIVOT

Ing. Iveta Busková, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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V polovině září byly na příborském náměstí umístěny nové 
kovové prvky. Jde o umělecké dílo ve formě užitných soch. Tyto 
exteriérové kovové prvky jsou aktuálně sochou v prostoru, 
kdy každý blok je směrován k nějakému výhledu, a tak ztvárňují 
pomyslný rám obrazu. Svým počtem tří kusů jsou harmonické 
pro lidské oko. Tvar byl zvolen velmi jednoduchý, autor díla 
Christine Habermann von Hoch chtěla ponechat čistotu tvaru 
prvků a na kontrastu tohoto díla odkázat na bohatost dob minu-
lých a historického dědictví města. Jednoduchou perforací je 
vnesen na těžkou kovovou konstrukci znak města a tím se stávají 
jedinečné pro toto místo. Můžeme říci, že tyto prvky jsou zají-
mavým autorským návrhem pouze pro naše město a elegantně 
vyřešily otázku mobilních exteriérových výstavních ploch. 
Uvnitř prvků budou v blízké době instalovány vnitřní panely 
určené k  výstavám, které dají nový život těmto skulpturám 

a možná i náměstí. Výstavy budou zaměřeny na historii a kulturu 
města, vizuální vnímání místa formou fotografi ckého materiálu 
nebo naučného charakteru z řad životního prostředí. Na první 
výstavu ve veřejném prostoru se můžete těšit již začátkem října, 
kdy tyto exteriérové výstavní prvky budou ofi ciálně představeny. 
Výstava ponese název „Život v městské památkové rezervaci“ 
a představí historické fotografi e ze shromáždění obyvatel při 
různých kulturních akcích v dobách dávných i bližších. Přijměte 
prosím pozvání na tuto událost, která se uskuteční v pondělí 
7. října 2019 od 17.00 hod.  Foto: Romana Šašinková

Vytváření pamětních desek 
významným příborským osob-
nostem je iniciativou předchozí 
městské rady, která byla schválená 
předchozím zastupitelstvem města. 
Cílem a  smyslem této aktivity je 
důstojná forma úcty a vzpomínky 
na osobnosti, které se nezapome-
nutelným způsobem zapsaly do 
historie a  rozvoje našeho města. 
Instalace pamětních desek na vidi-
telném místě v chodníkové dlažbě 
by měly být pravidelnou tradicí 
v rámci významných kulturně-spo-
lečenských událostí města.

Ing. Bedřich Turek – bývalý 
místostarosta, dlouholetý zastu-
pitel, člen mnoha komisí měst-
ské rady, člen mnoha odborných 
organizací městského úřadu – 
charismatická osobnost. Jeho cha-
rakteristickými vlastnostmi byly 
pokora, skromnost, obětavost, 
výřečnost a schopnost naslouchat 
všem občanům města, bez ohledu 
na jejich politickou, náboženskou 
či jinou příslušnost.

Díky své práci a  svým vše-
stranným zaměřením zasáhl do 
mnoha oblastí komunálního dění. 

Inicioval a spoluvytvářel mnoho 
koncepcí rozvoje města, např. 
koncepce regenerace městské 
památkové péče, koncepce byd-
lení, koncepce školství, koncepce 
kultury a cestovního ruchu, atd. 
Na těchto koncepcích stavěly 
a  z  těchto materiálů vycházely 
mnohé generace zastupitelů 
a městských úředníků.

Nadčasový přístup k  vše-
strannému rozvoji našeho města 
stále žije v  Turkově odkazu, 
byť byl již časem překryt čin-
ností jeho následovníků, byť byl 
i  mnohdy záměrně zastiňován 
a zaměňován jmény jiných zastu-
pitelů města. Byl a zůstal vzorem 
mnoha zastupitelům.

Pamětní deska v  dlažbě na 
viditelném místě by měla v očích 
místního občana vzbudit vzpo-
mínku a v očích turisty evokovat 
otázku, kdo to byl.

Foto: Stanislava Slováková

V Local TV 39. zprávy s premié-
rou 22. 9. 2019, reportáž z EHD, 

https://www.youtube.com/
watch?v=v_VWOsyZcKI

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

MUDr. Mořic Jurečka, člen Zastupitelstva Města Příbora
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Na Dny evropského dědictví v  Pří-
boře jsem si pozvala hosty, kteří nikdy 
nenavštívili naše město, jen o něm slyšeli, 
četli a znají Sigmunda Freuda. Chtěli jsme 
s manželem příjemně strávit sobotní den 
a zároveň jim ukázat, v jak krásném místě 
žijeme.
Po obědě jsme se zúčastnili komentované 
prohlídky měšťanského domu s „Lucernou“. 
Pan Korčák je skvělý vypravěč, seznámil nás 
s historií domu, promítl dobové fotografi e 
a provedl nás zrestaurovaným domem od 
sklepení až po půdu. Výsledek stojí za to. 
Po prohlídce jsme prošli náměstím, kde 
mezitím začal historický program šermířů, 
který trval po celý den. Naše prohlídka 
pokračovala v  kostele Narození Panny 
Marie. I  zde jsme vyslechli výklad a  naši 
hosté si to užívali. Nechyběl ani výstup na 
kostelní věž. Jsou odtud opravdu krásné 
výhledy na město. 
Prošli jsme náměstí a navštívili piaristické 
zahrady a klášter. Hosté nešetřili chválou, 
tak byli okouzleni příborskými památkami, 

velmi se jim líbil náš koncertní sál, kostel 
Sv. Valentina, gymnázium a jeho aula.
Ještě jsme stihli rychlou večeři a chvátali 
jsme na zlatý hřeb dne, na koncert „Večer 
šansonů“ (koncert Daniely Krulikovské, Ivo 
Sanitera a hráče na akordeon) v piaristic-
kém klášteře. Nádherný koncert, nezapo-
menutelný zážitek, plný emocí.
Koncert skončil a  naši hosté cítili tu 
zvláštní atmosféru, která na ně dýchala. 
Moc nám děkovali za zážitky, že si to 
moc užili. Byli překvapeni a říkali: „Máte 
opravdu krásné město“.
Moc mě potěšilo, že se jim u  nás líbilo 
a udělalo jim to radost. Jen si říkám, jestli 
mi občané Příbora, tím, že tu žijeme, 
trochu nezapomínáme nebo nevnímáme 
skvosty, které nás obklopují a teprve hosté 
nás na ně upozorní a ocení.
Škoda jen, že náměstí bylo skoro prázdné. 
Kdyby jen část občanů pozvala příbuzné, 
kamarády, bylo by nás hodně a víc lidí by si 
odneslo hezké vzpomínky. Radost by měli 
i organizátoři akce. Foto: Ondřej Heller

Dětem a kantorům skončily školní 
prázdniny a  našemu spolku zase 
prázdniny divadelní. 
A tak nám začíná období plnění 
našich plánů, které jsme si stanovili 
ještě před prázdninami.
Úkolem prvním a v současnosti nej-
důležitějším je nastudování nové 
autorské pohádky „O kouzelné jehle“. 
Termín premiéry je stanoven na konec 
tohoto roku.
Tato pohádka bude volně navazovat 
na naši úspěšnou hru z vlastní dílny 
„Smítko mezi loupežníky“.
Znovu se diváci budou moci setkat se 
zlobivým čertíkem, opět se představí 
v menších rolích naši dětští herci, kteří 
s  námi již vystupovali v  předchozí 
pohádce. Práce s dětmi nás všechny 
bavila, a  mají-li děti chuť a  zájem 
hrát, nechceme rušit nastavenou 
spolupráci.
Z tohoto důvodu jsme zatím odložili 
i původně zamýšlenou „srdceberoucí“ 
komedii o Švédech ve městě Příboře, 
rovněž z naší tvůrčí dílny, kde bychom 
pro děti nenašli vhodné role.
V nastávající ochotnické sezoně plá-
nujeme zorganizovat Divadelní ples.
Snad vůbec první Divadelní ples v his-
torii města. Pro konání této akce jsme ve spolupráci s KD vybrali 
magické datum – 29. 2. 2020.
Věříme, že se nám podaří založit novou tradici divadelního plesání 
pro nás, a především naše spoluobčany, a to nejen v přestupném roce 
jednou za 4 roky. Příprava plesu bude náročná, a tak budeme rádi 
za každou pomoc nebo nápad. A samozřejmě nás potěší, když nám 
pomůže někdo z našich fanoušků.

Naším tajným snem je uspořádání 
divadelního festiválku ve spolupráci 
s odborem kultury, na který bychom 
rádi pozvali jiné ochotnické soubory 
z města nebo z okolí, ať už se jedná 
o příborský soubor Přídlo, Sedlo ze 
Sedlnic, Berani z Těškovic nebo třeba 
ochotníci ze Štramberku, Libhoště atd.
V nejbližší době se však chceme zamě-
řit na nastudování pohádky „O kou-
zelné jehle“, jelikož čas plyne rychle.
Momentálně připravujeme kulisy 
pro pohádku a řešíme kostýmy. Rádi 
bychom tímto poděkovali občankám 
města Příbora, které po naší výzvě 
v době letošního masopustu provět-
raly své šatníky a  věnovaly našemu 
spolku vyřazené šatstvo, které se 
po drobných úpravách promění 
v kostýmy.
Samozřejmostí je pro spolek ŠTĚK 
podpora a  pomoc při akcích, které 
pořádá město – prosincové Čerto-
viny, Mikulášská jízda, masopust, kde 
jsme byli opětovně pozváni a  tímto 
děkujeme za důvěru.
Před námi jsou i další akce, ale ty zatím 
držíme, jak se říká, „pod pokličkou“.
Jsme parta zainteresovaných divadel-
níků a byli bychom rádi, kdyby naše 

řady posílili noví divadelní nadšenci. Proto hledáme další členy nebo 
třeba jen příznivce či občasné podporovatele, klidně i neherce. Jste 
srdečně zváni, všichni, kteří toužíte hrát či pomoci s výrobou kulis.
Závěrem bychom rádi poděkovali nejen vedení města, vedení 
a zaměstnancům odboru kultury, ale také rodičům našich nejmlad-
ších herců a všem, kteří nás podporují.

Těšíme se na vás.   Foto: Roman Küff er

Mgr. Dana Hellerová

Jarda Šaman Kostelník, za příborský ochotnický spolek ŠTĚK



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

V rámci Dnů evropského dědictví se dne 14. září 
2019 uskutečnil v  refektáři piaristického kláštera 
koncert Večer šansonů šansoniérky Daniely Krulikov-
ské a pianisty Iva Sanitera. Pěveckou a melodickou 
linku obou interpretů doplnil v  průběhu koncertu 
také akordeonista Vít Pavlíček, který rozšířil souhru 
vokálního a instrumentálního základu o další výra-
zový prvek. Celý koncert se dramaturgicky opíral 
o výběr rozmanitých francouzských i českých šan-
sonů 20. a 21. století, především pak na posluchačsky 
známé i méně známé ukázky této specifi cké hudebně 
pěvecké formy. Všem vystupujícím se podařilo zacho-
vat charakteristické rozpoznávací atributy zvolené 
hudební roviny i její národní francouzský charakter 
daný právě volbou pěvecké polohy i  melodickou 
souhrou klavíru a  akordeonu. Pianista Ivo Saniter, 
který během své hudební kariéry doprovázel mnohé 
šansonové i operní vokalistky, se zaměřil na tonální 
vstupy do osobitého pěveckého přednesu Daniely 
Krulikovské i  na harmonickou souhru s  akordeo-
novým výstupem Víta Pavlíčka. Všechny tyto tři 
složky (zpěv, klavír a akordeon) se vyznačovaly také 
virtuózními prvky. 
Největší zastoupení měla v  repertoáru francouz-
ská šansoniérka Édith Piaf, od které zazněly písně 
La foule, C‘est l‘amour, Padam padam, Non, je ne 
regrette rien a Milord. Písně od Piaf autoři koncertu 
doplnili o další interprety reprezentující rozmanité 
podoby francouzského šansonu z  různých období 
jeho hudebního vývoje 20. a 21. století. Patří mezi ně především Nina 
Simone (Nobody Knows), Mireille Mathieu (Le derniére valse), Bruno 
Pelletiér (Le temps des cathédrales) nebo Zaz (Champs-Élysées). 
Jakkoliv má tato specifi cká hudební forma v její moderní podobě kul-
turní kořeny ve Francii, konkrétně v kabaretech 19. století, pronikla 
rovněž do jiných národních kultur. Autoři koncertu se dramaturgicky 

zaměřili také na tuto skutečnost a  vybrali některé 
písně od šansoniérek z české hudební scény, z nichž 
zazněly Můj ideál Judity Čeřovské, Tvou láskou Evy 
Olmerové, Modlitba pro Martu Marty Kubišové 
nebo Maluj zase obrázky Hany Zagorové. Součástí 
koncertu byl i  autorský šanson Motýl vystupující 
interpretky Daniely Krulikovské, který doplňuje sou-
časnou českou šansonovou scénu o novou a osobitou 
hudebně pěveckou polohu. 
Francouzský šanson nemá úzké kulturní spoji-
tosti pouze s  kabaretním pozadím, o  němž jsem 
se zmínil výše, ale také s  různými formami jazzu 
a  moderní populární hudby 20.  století. Konkrétně 
u Niny Simone a Mireille Mathieu se šanson váže 
na rozmanité hudební styly a žánry jako pop, folk, 
blues nebo funky, kterými obě interpretky rozvíjejí 
původně tradiční francouzský šanson do nových 
výrazových stupnic. V některých případech sehrála 
ve formování a  inovování šansonu také aranžérská 
linka, kdy docházelo k úpravám a novým interpre-
tacím skladeb a písní složených v odlišných stylech 
a žánrech. Například v roce 1974 angažoval italský 
skladatel Ennio Morricone francouzskou šansoniérku 
Mireille Mathieu k pěvecké interpretaci jeho skladeb 
z fi lmů, které přímo pro ni sám zaranžoval. Morri-
coneho původně lyrická a  instrumentální témata 
ze snímků různých žánrů se tak stala předmětem 
nového hudebního přednesu a  v  letech 1974 až 
1975 úspěšně vyšla na LP vinylech v mezinárodním 

kontextu. Podobně invenčním způsobem přistupovali k vybraným 
písním také autoři virtuózně pojatého koncertu Daniela Krulikovská, 
Ivo Saniter a Vít Pavlíček.
Poznámka: Nazpívané fi lmové motivy vyšly jako LP kompilace 
nazvaná Mireille Mathieu Chante Ennio Morricone (Mireille Mathieu 
zpívá Ennia Morriconeho). Foto: Stanislava Slováková

KULTURNÍ REFLEXE

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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ÚTERÝ 01. 10. 2019, 15:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
SENIORSKÉ ODPOLEDNE
K svátku Mezinárodního dne seniorů, který se celosvětově slaví 
1. října, připravily odbor kultury a  cestovního ruchu a  odbor 
sociálních věcí společensko-zábavné odpoledne pro všechny dříve 
narozené, seniory z klubů důchodců. Na Seniorském odpoledni 
v Kulturním domě v Příboře bude k poslechu hrát oblíbená seni-
orská skupina Veselá trojka. Na návštěvníky této akce čeká také 
drobné občerstvení. Tato akce je již vyprodána.

SOBOTA 05. 10. 2019, OD 13:30 h.
POUŠTĚNÍ DRAKŮ, PŘEDVEDENÍ LETECKÝCH 
MODELŮ ZA LETU A DALŠÍ AKTIVITY
Odbor rozvoje města vás srdečně zve u příležitosti Evropského 
dne bez aut na pouštění draků na letišti pro modely letadel na 
kopci u sv. Jana s následným programem na ranči u Michálků. 
Bližší informace na plakátě. Vstup volný.

PONDĚLÍ 07. 10. 2019, 17:00 h., KULTURNÍ DŮM
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Loutková revue s úžasnými efekty, na které se přijdou podívat 
i Jů a Hele. Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. 
Sluníčko slíbí Měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak 
vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se 
na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodo-
latelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné 

parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se 
s papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi 
Jů a Hele. Pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč.

ÚTERÝ 08. 10. 2019, 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
ZA VÁŽKAMI DO BOROVCE I AMAZONIE
Přednáška doc. RNDr. Aleše Dolného, Ph.D., o  biologických 
expedicích do světa a také o tom, že příborské rybníky mohou 
být stejně unikátní jako amazonské mokřady. Vstup volný.

ÚTERÝ 22. 10. 2019, 17:00 h., PIARISTICKÝ KLÁŠTER
STROMY VE MĚSTĚ PŘÍBOR A PÉČE O NĚ
Veřejné slyšení týkající se problematiky stromů v Příboře. Předná-
šejí: Mgr. Pavel Netušil, Jan Eliáš a Ing. Andrea Nováková. Bližší 
informace na plakátě. Vstup volný.

STŘEDA 23. 10. 2019, 18:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
COMMEDIA FINITA
Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě 
Destinnové. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklí-
zečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších 
a pádech umělkyně, ale především o závisti a malosti, které jako 
důvěrné známé provázejí i naše životy. Účinkují: Anna Kulovaná, 
Valérie Zawadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková, Karel 
Soukup, autor: Viktorie Hradská, režie: René Přibil. Vstupné 
190 Kč.

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

V  s o b o t u  1 4 .   z á ř í 
v 15.30 hodin proběhla v rámci 
Dnů evropského dědictví 2019 
působivá přednáška v  Galerii 
na radnici na téma „Funkci-
onalistické stavby na severní 
Moravě a ve Slezsku“. Současně 
se tím uzavřela řada přednášek 
a  akcí pořádaných při příleži-
tosti letošního výročí vyhlášení 
Městské památkové rezervace 
v Příboře. Přednášející historik 
umění a architektury Mgr. Mar-
tin Strakoš, Ph.D. představil 
výčet architektonicky význam-
ných staveb z  avantgardního 
meziválečného období, kdy československá architektura patřila 
k světové špičce. Ve výběru těchto skvostů jako je osobitá zlínská 
architektura nebo obchodní domy v  Ostravě neopomněl ani 
příborské stavby – vily Roberta Schöna a  Josefa Kotoučka od 
architektů Lubomíra a Čestmíra Šlapetových nebo budovu radnice 
od Stanislava Kučery. 
Autor přednášky seznámil posluchače s principy funkcionalismu, 
architektonického směru, který se rozvíjel od 20. let minulého sto-
letí. Stejně jako moderní architektura obecně se funkcionalismus 
vyznačoval snahou oprostit se od tradičních historizujících stylů 
i od zdobného secesního proudu. Hlavní záměr architektů spočíval 
v tom, navrhnout domy primárně podle jejich účelu s analytickým 
a vědeckým přístupem. Přirozená architektonická krása se poté 
projevila v samotném funkčním řešení. Charakteristickými znaky 
se staly pravoúhlé tvary, ploché střechy, pásová okna, asymetrické 

dispozice nebo použití nových 
materiálů jako například žele-
zobeton. V souvislostí s bytovou 
krizí ve 20. a 30. letech věnovali 
architekti velkou pozornost 
novým formám bydlení odpo-
vídajícím modernímu životu. 
V  novém funkcionalistickém 
stylu vznikaly nejen nájemní 
domy s levnými a malými byty, 
ale i luxusní vily, administrativní 
budovy, školy, nemocnice, lázně 
nebo církevní stavby. Na před-
nášce zazněla jména renomova-
ných architektů jako například 
Bohuslav Fuchs, Karel Kotas, 

Jaroslav Fragner a další. Jejich díla prezentovaná na dobových 
fotografi ích a architektonických návrzích patří k vrcholným dílům 
této doby. Na příkladech architektonicky významných staveb 
v Ostravě autor poukázal i na horšící se stav některých nevyužitých 
památek. Za zmínku stojí především Obchodní dům Bachner od 
světoznámého architekta Ericha Mendelsohna nebo módní dům 
Ostravica-Textilia od berlínské architektky Marie Frommerové.
Na přednášku navázala vernisáž výstavy „Vývoj a historie radniční 
budovy“, jejíž stavební proměny od 16. století až po současnost 
můžeme shlédnout v prostorách budovy radnice. Návštěvníci si 
můžou prohlédnout zajímavé historické snímky s popisy a archi-
tektonické návrhy prezentované na dvanácti výstavních panelech. 
Výstavu lze shlédnout do jara 2020. Foto: Stanislava Slováková

V Local TV 39. zprávy s premiérou 22. 9. 2019, reportáž z EHD, 
https://www.youtube.com/watch?v=v_VWOsyZcKI

Mgr. Marika Demlová, historička výtvarného umění
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PÁTEK 25. 10. 2019, 17:00 h., POMNÍK T. G. MASARYKA 
101. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
Starosta města Příbora zve občany na vzpomínkovou akci u příle-
žitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu.  
Setkání se uskuteční u pomníku T. G. Masaryka u Masarykova 
gymnázia v 17:00 h. Hudební doprovod Lašský dechový orchestr.

ČTVRTEK 31. 10. 2019, OD 17:00 h., 
PIARISTICKÁ ZAHRADA 
ZAVÍRÁNÍ PIARISTICKÉ ZAHRADY
Stejně jako loni i letos se velmi oblíbené piaristické zahrady na 
zimu uzavřou. V den uzavření jsme připravili od 17:00 h. dopro-
vodný program pro děti.  Nebudou chybět soutěžní stanoviště. 
I letos uvítáme děti, ale i dospělé v maskách. Doneste vydlaba-
nou dýni či svícen, rozzáří zahradu a vy získáte malou odměnu. 
Přineste si s sebou lucerničku nebo lampion. Se zahradami se 
rozloučíme světelným průvodem a slavnostně uzavřeme bránu. 
Za nepříznivého počasí se zábavný program přesouvá do Kul-
turního domu. Vstup volný. 

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

 

PROGRAM AKCÍ – ŘÍJEN 2019 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 

Pondělí–Pátek 
30. 9.–4. 10. SBĚR ODĚVŮ Šatník Dům s peč. službou 

Diakonie Ostrava 
9:00 – 

17:00 hod. volný 

Pondělí–Pátek 
30. 9.–4. 10. KNIHOVNICKÁ AKCE Týden knihoven Městská knihovna Příbor 

Městská knihovna Příbor Viz plakát volný 

Úterý 
1. 10. 

SETKÁNÍ SE 
SPISOVATELEM 

Oldřich z Chlumu 
(host: Vlastimil Vondruška) 

Refektář piarist. kláštera 
Městská knihovna Příbor 17:00 hod. dobrovolný 

Sobota 
5. 10. 

EVROPSKÝ DEN 
BEZ AUT 

Pouštění draků, 
předvedení leteckých 

modelů za letu 

Letiště pro modely letadel 
(Příbor) / Ranč u Michálků 

Město Příbor / Luna 

Od 
13:30 hod. volný 

Pondělí 
7. 10. LOUTKOVÁ REVUE Na kouzelném paloučku 

(hosté: Jů a Hele) 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 50,- Kč 

Úterý 
8. 10. 

PŘÍRODOVĚDECKÁ 
PŘEDNÁŠKA 

Za vážkami do Borovce 
i Amazónie 

(host: Aleš Dolný) 

Zasedací místnost 
piaristického kláštera 

Město Příbor 
17:00 hod. volný 

Úterý 
8. 10. BESEDA Moje jméno není diagnóza Malý sál Městské knihovny 

Academia Via Familia Příbor 
17:00 – 

19:00 hod. volný 

Pondělí 
14. 10. BUBENICKÁ AKCE Podvečer v rytmu bubnů 

s prvky muzikoterapie 
U BAV klubu Příbor 

BAV klub Příbor 
18:00 – 

19:30 hod. 
50,- Kč 
100,- Kč 

Úterý 
15. 10. 

VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE 

Odpoledne s pastelkou 
(s sebou 2 dřevěné laťky) 

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

Úterý 
22. 10. NAUČNÁ PŘEDNÁŠKA Golem v židovské tradici 

(host: Robert Řehák) 
Městská knihovna Příbor 
Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Úterý 
22. 10. 

CYKLUS NAUČNÝCH 
PŘEDNÁŠEK 

Veřejné slyšení: Stromy 
ve městě Příboře 

a péče o ně 

Zasedací místnost 
piaristického kláštera 

Město Příbor 
17:00 hod. volný 

Středa 
23. 10. DIVADELNÍ KOMEDIE Commedia finita Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. 190,- Kč 

Pátek 
25. 10. 

GASTRONOMICKÁ 
AKCE Zvěřinové hody Hostinec u Čechů 

Hostinec u Čechů 
Od 

11:00 hod. volný 

Pátek 
25. 10. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST 

101. výroční vzniku 
samostatného 

Československého státu 

Pomník T. G. Masaryka 
u Masarykova gymnázia 

Starosta města Příbora 
17:00 hod. volný 

Pondělí 
28. 10. 

KONCERT KLASICKÉ 
HUDBY Slavnostní koncert Kostel sv. Valentina 

OŽPT a KDU-ČSL Příbor 18:00 hod. dobrovolný 

Úterý 
29. 10. 

CESTOPISNÁ 
PŘEDNÁŠKA Nespoutaná krása Korsiky Městská knihovna Příbor 

Městská knihovna Příbor 17:00 hod. 30,- Kč 

Úterý–středa 
29. – 30. 10. 

KOMPONOVANÝ 
PROGRAM Hec víkend U BAV klubu Příbor 

BAV klub Příbor Viz plakát 100,- Kč 
na den 

Čtvrtek 
31. 10. AKCE PRO DĚTI Zavírání zahrady Piaristická zahrada Příbor 

Město Příbor 
17:00– 

19:00 hod. volný 

Neděle 
3. 11. SBĚRATELSKÁ BURZA 15. sběratelská burza 

v Příboře 
Kulturní dům Příbor 

KF při SVČ Luna Příbor 
8:00– 

11:30 hod. volný 

Úterý 
5. 11. DIVADELNÍ POHÁDKA Čert a Káča Kulturní dům Příbor 

Město Příbor / DA Praha 17:00 hod. 50,- Kč 

Do 19. 10. PRODLOUŽENÁ 
VÝSTAVA 100 let našeho letectva Muzeum a pamětní síň SF 

Muzeum Novojičínska  30,- Kč 
15,- Kč 

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

Muzeum a pamětní síň  
Sigmunda Freuda 

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
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. 
 

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 listopadového čísla: 
pátek 18. 10. do 17:00 hod. 

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

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

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

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

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

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

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

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

 724 963 164 

Sauna Příbor Sauna je uzavřena a její provoz bude obnoven 
od poloviny září. 

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 
Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

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

Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz 
 603 119 174 
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Město	Město	Příbor	Vás	zve	na	přednáškuMěsto	Město	
doc

Příbor	Vás	zve	na	přednáškuMěsto	Příbor	Vás	zve	na	přednáškuPříbor	Vás	zve	na	přednášku
docdoc.	RNDr.	

Příbor	Vás	zve	na	přednáškuPříbor	Vás	zve	na	přednášku
.	RNDr.	.	RNDr.	Aleše	Dolného,	
Příbor	Vás	zve	na	přednáškuPříbor	Vás	zve	na	přednášku

Aleše	Dolného,	Aleše	Dolného,	Ph.D.	

Přednáškový	sál	piaristického	kláštera Příbor

Úterý	8.	10.	2019	v	17,00
Přednáška	o	biologických	expedicích	do	světa	a	také	o	tom,	že	

příborské	rybníky	mohou	být	stejně	unikátní	jako	amazonské	mokřady

www.pribor.eu
www.facebook.com/priboroficialni 

Amazonie

Za	vážkami	
do Borovce	
i	

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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BAV klub Příbor–středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, 742 58 Příbor       email: info@bavklubpribor.cz      Tel.: 556 723 778 

nebo 739 08 08 62 
 

PODVEČER  
V RYTMU BUBNŮ 

S PRVKY  
MUZIKOTERAPIE 

  

Kdy: 14. října 2019  
18:00–19:30 h. 

                           

     Kde: v BAV klubu na  
          ul. Masarykova 

 

Setkání bubeníků, hra na africké bubny 
djembé, výuka rytmů.  

Zveme všechny, kteří se chtějí naučit  
a zopakovat základní rytmy a zažít radost 

souznění při společném bubnování. 
Technika je vhodná pro děti i dospělé. Pro 

ty, kteří nemají vlastní buben, možnost 
zapůjčení.  

Nutno se předem přihlásit. 
 

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

www.bavklubpribor.cz 

 

 

 

 

Dr. Robert Řehák je diplomat 
a hebraista. V posledních letech 
sloužil jako kulturní atašé na 
velvyslanectvích ve Washingtonu DC 
a v Tel Avivu. Dlouhodobě se věnuje 
mezináboženskému dialogu, židovské 
mystice a hebrejské onomatologii.  

 

Městská knihovna Příbor 
 

Přednáší Mgr. Robert Řehák, Ph.D.  
22. 10. 2019 v 17.00 hodin 

Fenomén Golem má mnoho velice zajímavých a málo známých aspektů, které jsou 
spojením z generace na generaci předávaných příběhů, letmých vhledů do tajů židovské 
mystiky zvané קבלה kabala i bezprostředních vstupů do tvrdé reality každodenního 
života malého národa, který dokázal přežít přes všechna tisíciletí a udržet si svou 
jedinečnou identitu. Jaké poselství je skryto v příběhu o Golemovi? Co je tajemství 
přežití židovského národa? Spolu s hebraistou Dr. Robertem Řehákem podnikneme 
výpravu do napínavých legend spojených s rabínem Jehudou Loew ben Becalelem 
zvaným   מהר''ל מפראג Maharal mi-Prag. 

Městská knihovna Příbor

 

 

 

 

 

15. října 2019 

v 15.00 hodin  
 

Srdečně zveme děti, 
rodiče i prarodiče 
na výtvarné odpoledne 

do městské knihovny. 

Budeme vyrábět draka. 
S sebou si přineste dvě 
tenké dřevěné laťky. 
 

         

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

 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  29

Zveme děti, mládež i rodiny na 

HEC VÍKEND 

Kdy: úterý 29. a středa 30. října 2019  
             podzimní prázdniny 
Kde: v BAV klubu Příbor 

 

 

 

 

 

 

Program: 
úterý 29. 10. do 8.00 h. sraz v BAV klubu 

v 9.00 h. odjezd vlastním autobusem na discgolfové hřiště, 
trénink a soutěž pod vedením odborných instruktorů. 

Výprava do okolí. 
V podvečer – návrat do BAV klubu, 

opékání buřtů, posezení u ohně, přenocování v budově ve 
vlastním vybavení (karimatka, spacák) nebo zapůjčíme. 

středa 30. 10. sportovní a zábavná činnost v BAV klubu. 
K dispozici trampolíny, slack-line, street ball,  

skákací hrad, stolní tenis, bubnování, RC modely a další. 
Akce trvá do 16:00 hod.  

Cena: 100 Kč/den 
info na tel. 739 080 862  

podmínkou je přihlášení do 
programu „Zaměstnanost“, 

vč. potvrzení obou rodičů 
 

PŘIHLÁŠKY  
do 18. 10. 2019 

Obnova života, památek a tradic, z.s.,  
za podpory KDU-ČSL Příbor  

Vás zve na 
  

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT  

 

pořádaný k výročí vzniku  
Československé republiky. 

 
Koncert se uskuteční v pondělí 28. října 2019 

v 18.00 hodin v kostele sv. Valentina.  
 
Zazní skladby autorů J. S. Bacha, Antonína Dvořáka, 
W. A. Mozarta, G. F. Handela a dalších. 
 
Účinkují: 
Kateřina Juřenová - zpěv 
Komorní trio Zdeňka Pukovce 
Příborské žesťové kvinteto 
Martin Monsport - varhany 
 
 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

acha, Antonína Dvořáka,
a dalších.
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15. sběratelská burza 
v Příboře 

 
KF při SVČ Luna Příbor oznamuje, že  

v neděli 3. listopadu 2019 pořádá setkání  
sběratelů všech odborností  

a 
burzu známek, mincí, pohlednic a dalšího 

sběratelského materiálu 

 
Akce se uskuteční v Kulturním domě v Příboře v době  

od 8.00 do 11.30 hod. 
 

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

nebo na webových stránkách: www.filateliemix.cz. 
Srdečně zveme všechny zájemce. 
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LUNA PŘÍBOR 
CVIČENÍ S LUNOU PRO DOSPĚLÉ 

 

 

 

Pondělí–čtvrtek 
15:00–17:00, LUNA 

 

STOLNÍ TENIS 
Vstupné: 10 Kč. 

 

Pondělí 
17:00–18:00, LUNA 

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I kurz 
Cena: 800 Kč /10 vstupů.      K. Leblochová, tel. 722 922 326 

 

Pondělí 
18:00–19:00, LUNA 
 

 

ZUMBA 
Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/10 vstupů. 

R. Fialová, tel. 605 953 300 

 

Pondělí a čtvrtek 
18:00–20:00, LUNA 

 

AIKIDÓ pro dospělé 
Vstupné: 60 Kč.            R. Stopka, tel. 773 650 441 

 

Pondělí 
18:15–19:15, LUNA 
 

 

KRUHOVÝ TRÉNINK 
Vstupné: 80 Kč/lekce. Nutná rezervace místa! 

K. Leblochová, tel. 722 922 326 
 

Pondělí 
19:00–20:00, LUNA  

 

TRAMPOLÍNKY 
Cena: 800 Kč /10 vstupů.          R. Fialová, tel. 605 953 300 

 

Středa 
8:30–9:30, LUNA  
 

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ II 
Vstupné: 80 Kč/lekce. Nutná rezervace místa! 

K. Leblochová, tel. 722 922 326 
 

Středa 
17:00–18:00, LUNA 
 

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ III 
Vstupné: 80 Kč/lekce. Nutná rezervace místa! 

K. Leblochová, tel. 722 922 326 
 

Středa 
18:00–19:00, LUNA 
 

 

ZDRAVÉ POSÍLOVÁNÍ 
Vstupné: 80 Kč/lekce. Nutná rezervace místa! 
Pro žáky a dospělé.                      K. Leblochová, tel. 722 922 326 

 

Středa 
19:00–20:00, LUNA 

 

CVIČENÍ SM SYSTÉMU MUDr. Smíška I 
Cena: 800 Kč /10 vstupů.       K. Leblochová, tel. 722 922 326 

 

Čtvrtek 
17:00–18:00, LUNA 

 

CVIČENÍ SM SYSTÉMU MUDr. Smíška II 
Cena: 800 Kč /10 vstupů.         L. Debefová, tel. 720 944 604 

 

Čtvrtek 
18:00–19:00, LUNA 

 

LATINO DANCE 
Cena: 800 Kč /10 vstupů.      L. Vališová, tel. 607 007 418 

 
 
 

 

www. lunapribor.cz 

LUNA PŘÍBOR 
                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA ŘÍJEN 2019 
 

 

3. října 
Čtvrtek 17:00, LUNA 

 

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ 
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 

 

5. října 
Sobota  
RANČ U MICHÁLKŮ 

 

DEN BEZ AUT 
Akce ve spolupráci s Městem Příbor. Tvořivá dílnička pro děti.   

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

9., 16., 23. října 
Středa 13:30, LUNA 

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry pro školní družinu. 

Informace: K. Leblochová, tel. 722 922 326 
 

11. října 
Pátek, 15:00 - 17:00 
Školní zahrada,  
MŠ Švermova 

 

PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ  
ve spolupráci s MŠ Kamarád na ul. Švermova. 
Pohádkové putování s plněním různých úkolů. Za účast na akci 
obdrží děti drobnou odměnu. Startovné: 20 Kč. 
Podrobné informace budou uvedeny na samostatném plakátku. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

12. října 
Sobota, 9:30 - 17:30, LUNA 
 

 

SEMINÁŘ AIKIDÓ pod vedením J. Mareše (5. dan) 
Akce určena pro členy kroužku a příznivce aikidó. 
Cena semináře: 500 Kč. S sebou: kimono (tepláky), přezůvky, 
zbraně.         Informace: R. Stopka, tel. 773 650 441 

 

19. října 
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  
Akce pro veřejnost.  
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si předem 
rezervovat místo!      Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

 

25.–27. října  
Pátek od 18:00, neděle  
do 12:00, LUNA 
 

 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE  
Akce určena pro děti kroužku Street Dance. S sebou: sportovní 
oblečení, láhev s pitím a dobrou náladu. Cena: 300 Kč (ubytování, 
strava). Přihlásit se můžete do 23.10. 

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 
 

29. října  
Úterý, 8:00 - 16:00, LUNA 
 
 
 

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V LUNĚ 
Program: výtvarné tvoření, hry. S sebou: převlečení, přezůvky, 
psací potřeby. Akce pro děti. Cena: 100 Kč (svačina, oběd, 
materiál). Na akci je nutné se přihlásit do 25.10.    

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156  
 
 

 
29. listopadu 
 

30. listopadu 

 
 

Připravujeme 
ADVENT V LUNĚ (tradiční výroba adventních věnců) 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ BRATISLAVY 

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 
 

S Lunou se nenudíte! 

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

_________________________________________________________________________________________________________  
 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ  
                                na muzikál 

 

 KOČKY 
  Andrew Lloyd Webber (1948)  
 

V historii muzikálového divadla neexistuje 
titul, který by provázelo tolik superlativů! 
Jedná se o jeden z  nejdéle uváděných 
muzikálů. Autor rád vzpomíná, jak mu 
v dětství matka předčítala veršované pohádky 
o kočkách. Napsal pak podle nich poetický 
taneční muzikál, plný nádherné fantazie, 
který je zároveň jedním z  realizačně 
nejnáročnějších divadelních děl. 
 

Kdy: ve čtvrtek 24. 10. 2019 
Odjezd: v 17:15 hod. od sokolovny v Příboře. 

Cena:  380 Kč, předprodej v BAV klubu. 

 Zájezd nutno uhradit do 30. 9. 2019 
Více informací na: www.bavklubpribor.cz 

 

LUNA PŘÍBOR 
MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

 
 

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

 

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA 
 

 

4. října 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

 

Šmudlíci 
VZPOMÍNKA NA LÉTO 
Malování pastelkou. Vstupné: 40 Kč. 
 

 

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

 

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

 

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

 

Šmudlíci 
OVOCNÁ MÍSA 
Práce s papírem. Vstupné: 40 Kč. 
 

 

16. října 
Středa, 10:00–11:00, LUNA  

K. Leblochová, tel. 722 922 326 

 

Hrátky 
POVÍDÁNÍ O ZVÍŘÁTKÁCH 
Společný program pro rodiče s dětmi. Vstupné: 40 Kč.  
 

 

18. října 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

 

Šmudlíci 
ZDOBENÍ OKRASNÝCH DÝNÍ 
Přírodní materiál s sebou. Vstupné: 40 Kč.  
 

 

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

 

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

 

25. října 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA  
K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

 

Šmudlíci 
PODZIMNÍ STROM 
Menší listy ze stromů s sebou. Vstupné: 40 Kč. 
 

 

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

 

Hrátky 
POHÁDKA „O DRÁČKOVI“ 
Společný program pro rodiče s dětmi. 
Vstupné: 40 Kč.  
 

 
 

www. lunapribor.cz 

NABÍDKY A OZNÁMENÍNABÍDKY A OZNÁMENÍNABÍDKY A OZNÁMENÍ
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PRODEJ 
ŽIVÝCH RYB 

Příborští rybáři uskuteční prodej kaprů 
pro příborské občany a okolí v sobotu 
dne 5. října 2019. Živí kapři se budou 
prodávat od 10.00 do 12.00 hod. 
v prostorách „Rybářského domu“ 
v Příboře u mostu přes řeku Lubinu, za 
velmi příznivou cenu 75 Kč za kg. 

Kapři budou z výlovu horního rybníka 
na Borovci. 

Využijte této příležitosti a přijďte si 
koupit čerstvou rybu. 

  Výbor MO ČRS Příbor 

 
KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
 
Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 

DS 77j35ss                                                                                   
 
 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz   
   

 
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz 737 245 980 
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer, hlášení závad 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady, zakázky 

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130 
Ing. Martina Závorková, hřbitovnictví 
Lukáš Kocián, elektro 
Bc. Beranová Lucie, koordinátor, zimní údržba 

sluzby@tspribor.cz 
elektrikar@tspribor.cz 
koordinator@tspribor.cz  

731 549 482 
734 687 726 
737 245 983 

 
 

  

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ 8:00 – 11:00    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK 8:00 – 11:00    
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

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

(14:30 – 16:30 pro objednané) 
 

ČTVRTEK ZAVŘENO   
PÁTEK ZAVŘENO  
 
 

  

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR (platí pro září) 
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ÚTERÝ ZAVŘENO  
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  
ČTVRTEK ZAVŘENO  
PÁTEK ZAVŘENO  
SOBOTA 8:00 – 12:00  

 

 

 

 
HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 

 
PODZIM - říjen 2019 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

1. října 2019 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 

Švermova x Dukelská  

Šmeralova x Gagarinova  

2. října 2019 
středa 

Okružní u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  

3. října 2019 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 

Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím) 

4. října 2019 
pátek 

(odvoz v po 7.10.) 

9. května x brána bývalé TATRY  

9. května x Osvobození  

B. Němcové x Hluboká   

8. října 2019 
úterý 

Na Valše - u kurtů  

Na Hrázi  

Štramberská x Bezručova 

9. října 2019 
středa 

Pod Haškovcem  

Větřkovská x Sušilova   

Vrchlického x Za vodou 

10. října 2019 
čtvrtek 

Wolkerova - u trati  

Komenského - pod letadlem  

J. V. Choráze - za obchodem 

11. října 2019 
pátek 

(odvoz v po 14.10.)  

Hájov  

Prchalov - u obchodu 

Paseky u Jurečků  

15. října 2019 
úterý 

Stojanova x Smetanova 

Smetanova x K. H. Máchy  

O. Helmy  

16. října 2019 
středa 

Vrchlického - u hřiště  

Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici 

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

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. 

 

 
 
 

ÚKLID 
KANCELÁŘÍ 

 
 
 
 

Přijmeme paní 
na úklid 

 
 

Práce na částečný úvazek 
 

Kontakt: 603 507 366 
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Restaurace U Freuda 

Příjmeme kuchaře/servírku.Více informací na telefonním čísle nebo

osobně v restauraci

Obědové menu, pořadaní rodinných oslav, firemních večírku apod. 
Nabídka české kuchyně, domácí burgery. 

Plánované akce do konce roku
Svatomartinská husa

Zvěřinové hody 

Otevírací doba 
Pondělí zavřeno 

Úterý 11:00 – 21:00
Středa 11:00 – 21:00
Čtvrtek 11:00 – 21:00
Pátek 11:00 – 22:00

Sobota 11:00 – 22:00
    Neděle - Zavřeno

Kontakt
Telefon: 603 923 257
Adresa: Nádražní 412, Příbor
Facebook: Hotel u Freuda

 

 

V prostorech bývalé prodejny J+J Žalud bude otevřena podniková 
prodejna společnosti Jihočeské textilní z Písku.  

Otevíráme začátkem října, přesný termín bude uveden na 
světelné tabuli prodejny. 
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oslovujeme Vás touto cestou proto, 

1607

domov i sebe

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

POZVÁNKA MĚSTA PŘÍBORAPOZVÁNKA MĚSTA PŘÍBORAPOZVÁNKA MĚSTA PŘÍBORA

BEZPEČNOSTNÍ DESATEROBEZPEČNOSTNÍ DESATEROBEZPEČNOSTNÍ DESATERO
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