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V sobotu 6. července jsme zahájili prázd-
niny koncertováním v  městském parku. 
V letošním roce jsme dali příležitost amatér-
ským hudebním skupinám, aby se prezentovaly. 
Této šance využily skupiny Galerie z Frenštátu 
pod Radhoštěm, Still Alive z Nového Jičína, 
Atlas z Kopřivnice a příborská skupina Los 
Poblitos. Amatérské skupiny doplnila svým 
hudebním vystoupení ostravská kapela FiHa. 
Děkujeme všem hudebním uskupením za jejich 
odvahu vystoupit. Všem to hrálo skvěle. Každá 
skupina si našla své fanoušky. Poděkování patří 

za organizační spolupráci Technickým služ-
bám města Příbora, Robertu Rosmarinovi za 
občerstvení, Jakubovi Nedomovi za ozvučení 
a osvětlení.
Tuto hudební akci určitě zachováme i pro příští 
roky a budeme rádi, když se z ní stane akce 
tradiční. Již nyní se mají skupiny či jednot-
livci možnost hlásit na příští ročník (Příboráci 
nenechte se zahanbit ) na:
buskova@pribor-mesto.cz nebo telefonicky na 
čísle: 731 130 855.

Krásné prázdniny 

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

MĚSÍČNÍK

Foto: Stanislava Slováková
V Local TV Příbor 30. týden s premiérou 21. 7. 2019, www.televize-pribor.cz.
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

14. schůze RM ve funkci Valné hromady SMMP s. r. o., 
v  termínu dne 11.  června 2019 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zprávu auditora.
- bere na vědomí zprávu o  činnosti, majetku a  hospodaře-

ní společnosti Správa majetku města Příbor s. r. o. za rok 
2018. 

- bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce 
společnosti za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku spo-
lečnosti. 

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti na rok 2018. 
- schvaluje převedení zisku společnosti z  roku 2018 ve výši 

303 198,89 Kč takto: 288 038,89 Kč na účet nerozděleného 
zisku; 15 160,00 Kč na rezervní fond.

- schvaluje fi nanční plán společnosti na rok 2019.
- schvaluje uzavření smlouvy o  dílo mezi Správou majetku 

města Příbor s. r. o. a Tomášem Plhákem. IČO 45261571, 
se sídlem v Praha 4, Jílovská 430, jejímž předmětem je pře-
stavba kotlů LOOS typ UT 1 900 a UT 3 050 dle nabídky 
č. 190424 umístěných v kotelně Lomená č. p. 1520, 742 58 
Příbor, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím pří-
lohy.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu názvu 
společnosti Správa majetku města Příbor s. r. o. na TP Pří-
bor s. r. o.

15. schůze RM v termínu dne 9. července 2019 projedna-
la jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- RM ukládá 1. vedoucímu OISM zveřejnit na dobu 15 dnů na 

úřední desce MÚ záměr města prodat část 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, man-
želům <anonymizováno> za stanovených podmínek. 

- RM schvaluje uzavření smlouvy, v  předloženém znění, 
o souhlasu s umístěním a realizací stavby účelové komuni-
kace na pozemku parc. č. 825/55 v k. ú. Klokočov u Příbora, 
sloužící pro přístup a příjezd k těžební plynové sondě NP 
20, mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a  stavební-
kem Green Gas DPB a. s., IČO 00494356. 

- RM schvaluje uzavření smlouvy, v  předloženém znění, 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemeno pro stav-
bu „Příbor, VN47, NJ_PRIP-NJ_5968, SDOK, VNV, VNK“ 
na pozemcích parc. č. 3114/4, 1210, 1356, 1280 a 1287 v k. 
ú. Příbor, v  rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, mezi 
vlastníkem pozemků městem Příbor a budoucím oprávně-
ným ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou 
úhradu kalkulovanou sazbou 50 Kč/m2 plus DPH v zákonné 
výši. 

- RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, v  předloženém 
znění, pro užívání pozemku parc. č.   3145 v  k. ú. Příbor, 
mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a nájemcem pa-
nem <anonymizováno> pro účel umístění 10 včelích úlů, 
na dobu neurčitou s  6měsíční výpovědní lhůtou, za roční 
nájemné ve výši 500 Kč s každoročním navýšením o míru 
meziroční infl ace dle ČSÚ. 12/15/RM/2019 Pacht pozemku 
parc. č. 1608 k. ú. Sedlnice (č. bodu programu: 12)  

- RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém 
znění, pro užívání nemovitostí – pozemku parc. č.  1608 
o výměře 854 m2 v k. ú. Sedlnice, pro účely zemědělské pr-

vovýroby, na dobu neurčitou, za roční pachtovné ve výši 
128 Kč, s každoročním navýšením o míru meziroční infl ace 
dle ČSÚ, mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a pach-
týřem panem <anonymizováno>.

- RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, v  předlože-
ném znění, pro užívání stavby skleníku na pozemku parc. 
č.  3148/4 v  k. ú. Příbor, mezi vlastníkem stavby městem 
Příbor a nájemcem panem <anonymizováno>, na dobu ne-
určitou s 6měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve 
výši 500 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční in-
fl ace dle ČSÚ.

- RM doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej po-
zemků parc. č.  2043 a  2044/1 v  k. ú. a  obci Příbor panu 
<anonymizováno>, dle jeho žádosti ze dne 27.  05.  2019 
16/15/RM/2019.  

- RM doporučuje zastupitelstvu města neschválit odkoupení 
pozemků parc. č. 1596 a 1597 v k. ú. Příbor od pana <ano-
nymizováno>, za kupní cenu 515 000 Kč.

- RM bere na vědomí informace k akci „Rekonstrukce domu 
č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“.

- RM schvaluje dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 136/2018/SD 
mezi městem Příbor a společností NOSTA, s. r. o., Svato-
pluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na 
akci „Zastavitelná plocha Z 43, Příbor“ v předloženém zně-
ní, jehož obsahem je rozšíření předmětu díla, úprava ceny 
na 21 952 357,37 Kč bez DPH a změna termínu dokončení 
stavby k 21. 08. 2019.  

- RM odkládá projednání bodu „Pacht pozemku parc. 
č. 632/2 k. ú. Klokočov u Příbora“.  

- RM bere na vědomí informaci o aktuálním stavu parkování 
na náměstí S. Freuda. II. Rada města ukládá 1. vedoucímu 
OISM 1.1. předložit možnosti zřízení abonentního a rezi-
dentního parkování ve městě Příbor. 

- RM ukládá řešit změnu dopravního režimu na ulici V Kop-
ci dopravními značkami DZ B11 a E13 s textem „S povole-
ním MÚ Příbor“.

- RM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro rok 2019 na zabezpečení akce-
schopnosti JSDH Příbor v celkové výši 50 000 Kč.

- RM rozhoduje o  uzavření smlouvy mezi městem Příbor 
a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpo-
čtu Moravskoslezského kraje v předloženém znění. 

- RM schvaluje Program pro poskytování veřejné fi nanční 
podpory na sociální služby z rozpočtu města Příbora na rok 
2019 – 2. etapa. 

- RM schvaluje převod fi nančních prostředků ve výši 
30 000 Kč ve výdajové části rozpočtu města Příbor na rok 
2019 z § 3635 Územní plánování a projekční práce, polož-
ka „Projektové přípravy“, na § 3613 Nebytové hospodářství, 
a to za účelem zpracování studie „Rekonstrukce fasády ob-
jektu č. p. 118“.  

- RM schvaluje přesun částky ve výši 67 760 Kč z výdajové 
části rozpočtu města Příbor roku 2019, § 3635 Územní plá-
nování a  projekční práce, položka „Projekty všeobecně + 
podklady pro dotace“, na §  3113 Základní školy, položka 
„Sportovní hřiště ul. Vrchlického“, na projekční zpracování 
profesně zaměřených dílčích částí.

- RM souhlasí s  předloženým postupem schvalování doku-
mentací stavebních objektů na parcelách, které jsou dotče-
ny Regulativy zástavby Lokality Za školou (Z43).
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- RM pověřuje Odbor rozvoje města k vydávání souhlasu ve 
věci „Žádost o  vyjádření k  realizaci stavby na sousedním 
pozemku ve vlastnictví města Příbor a dodržení Regulativů 
zástavby Lokality Za školou (Z43)“.

- RM schvaluje prodloužení konání kulturní akce Myslivecký 
letní večer pořádanou Mysliveckým spolkem Příbor 1 na 
myslivecké chatě na Točně od 13. 07. 2019 od 16:00 hod. do 
14. 07. 2019 do 02:00 hod.

- RM schvaluje přijetí fi nančního daru ve výši 50 000  Kč 
od společnosti Alliance Laundry CE s.r.o., Místecká 1116, 
742 58 Příbor, pro účely uspořádání muzejní školy pro se-
niory a setkání řezbářů prostřednictvím Muzea Novojičín-
ska, příspěvkové organizace, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín.

- RM schvaluje Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve 
vlastnictví města Příbor s účinnosti dne 15. 07. 2019.

- RM schvaluje spolku Andělé Stromu života pobočný spolek 
Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový 
Jičín, IČO 03632661, z rozpočtu města, paragrafu 4349, fi -
nanční dar ve výši 13 000 Kč na částečnou úhradu nákladů 
spojených s provozem novojičínské výjezdové jednotky mo-
bilního hospice.

- RM rozhoduje o použití neinvestičního příspěvku na pro-
voz roku 2019 Technických služeb města Příbor, příspěv-
kové organizace, v  celkové výši 24 919  Kč, jehož zvýšení 
o 50 000 Kč bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření 
č. 3 města Příbora na rok 2019 dle stanovených kritérií.  

- RM rozhoduje v  souladu s  ustanovením čl. 5 odst. 5.4 
„Směrnice o  zadávání veřejných zakázek“ (evidenční číslo 

č.  14/2016) o  výjimce z  ustanovení této vnitřní směrnice, 
a  to pro účel dodávky exteriérových výstavních prvků od 
Christine Habermann. 35/15/RM/2019 Exteriérové výstavní 
prvky.

- RM schvaluje podstatné náležitosti smluvního vztahu mezi 
městem Příbor (objednatelem) a  Christine Habermann 
(zhotovitelem) na dodávku exteriérových výstavních prv-
ků, v předloženém znění, a to v návaznosti na materiál č. 14 
projednaný na 6. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 
26. 06. 2019.

- RM bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů RM.
- RM schvaluje opravený plán práce RM na II. pololetí roku 

2019, kdy obsah plánu práce RM na den 18. 09. 2019 se 
přesouvá ve všech čtyřech bodech na den 20. 08. 2019.

- RM ukládá: 1. vedoucímu OBNF zajistit prohlídku objektu 
na ul. Masarykova ve spolupráci s Ing. arch. Malíkem.
- 2. vedoucímu OISM 2.1 navrhnout stanovení kompetencí 

a obsahu práce stavební komise ve spolupráci s Ing. Střel-
kou.

- vedoucímu OISM 3.1 navrhnout řešení problematiky 
bezpečnosti hřiště na ul. Erbenova ve spolupráci se sta-
vební komisí.

- vedoucímu OISM 4.1 vypracovat metodický pokyn ke 
způsobu předávání pozemků, majetku k  pachtování, 
k nájmu ve spolupráci s Ing. Střelkou.

- Projednané body bez přijatého usnesení:
- RM města nesouhlasí s vyhlášením akce v městském roz-

hlase o konání včelařského dne.

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

6. zasedání Zastupitelstva města Příbora, konané dne 
26. června 2019, projednalo jednací body, z nichž mj. vybí-
rám:
- ZM schvaluje plán společných zařízení pro k. ú. Příbor před-

ložený v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pří-
bor Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým 
úřadem pro Moravskoslezský kraj, zpracovaný společností 
EKOTOXA s. r. o., schválený dne 03. 06. 2019 Regionální do-
kumentační komisí pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

- ZM schvaluje plán společných zařízení pro k. ú. Prchalov 
předložený v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. 
Prchalov Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemko-
vým úřadem pro Moravskoslezský kraj, zpracovaný společ-
ností EKOTOXA s. r. o., schválený dne 03. 06. 2019 Regionál-
ní dokumentační komisí pro Olomoucký a Moravskoslezský 
kraj.

- ZM neschvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu pozem-
ku parc. č. 2797/10 v k. ú. Příbor v rozsahu id. 1/4 od pana 
<anonymizováno>, dle jeho nabídky ze dne 17. 04. 2019.

- ZM neschvaluje odkoupení pozemků parc. č. 3039/1 a 3039/2 
v k. ú. Příbor, dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových ze dne 22. 01. 2019. 

- ZM ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. opětovně prověřit mož-
nost bezúplatného převodu pozemků parc. č. 3039/1 a 3039/2 
v k. ú. Příbor z vlastnictví České republiky do majetku města.

- ZM neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. 
Klokočov u Příbora, dotčené umístěním prodejního stánku, 
paní <anonymizováno> dle její žádosti ze dne 04. 11. 2018. 

- ZM ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. vyzvat paní <anonymi-
zováno> k  odstranění stavby prodejního stánku z  pozemku 
parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora a to do 30. 09. 2019, 

a za bezesmluvní užívání pozemku v období od 01. 01. 2019 
do převzetí pozemku městem účtovat paní <anonymizová-
no> úhradu kalkulovanou sazbou 176,25 Kč/měsíc.

- ZM schvaluje Pravidla prodeje pozemků v Lokalitě Za školou 
Npor. Loma v Příboře, v předloženém znění dle přílohy č. 1. 

- ZM schvaluje Regulativy zástavby Lokality Za školou (Z43) 
v předloženém znění dle přílohy č. 2.

- ZM ruší Manuál regulativu zástavby Lokality Za školou (Z43) 
schválený usnesením zastupitelstva města č. 20/2/ZM/2018 
ze dne 13. 12. 2018. 

- ZM ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. připravit 3. kolo prodeje 
pozemků v Lokalitě Za školou Npor. Loma dle schválených 
Pravidel prodeje pozemků v Lokalitě Za školou Npor. Loma 
a Regulativů zástavby Lokality Za školou (Z 43), včetně zve-
řejnění záměru prodeje pozemků na úřední desce MÚ, se 
zahájením elektronického podávání žádostí o  prodej dne 
19.  08.  2019 v  8:00 hod. a  ukončením dne 30. 11. 2019 ve 
23:59 hod.

- ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 města Příbor na rok 
2019 v členění a fi nančních částkách dle přílohy č. 1 předlo-
ženého materiálu.

- ZM bere na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu 
města Příbor na rok 2019 po zapracování RO č. 3:

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

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

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

- ZM neschvaluje udělení výjimky z  regulativů v  lokalitě Za 
školou Z43, která se váže k parcele č. p. 2178/33 v k. ú. Příbor. 
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Město Příbor zastoupeno odborem investic a správy majetku 
oznamuje veřejnosti, že Zastupitelstvo města Příbora na svém 
6. zasedání dne 26. 06. 2019 rozhodlo o vyhlášení 3. kola prodeje 
pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře. Předmětem 
prodeje je 33 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Po-
zemky o výměře 682 m2–2 052 m2 se nacházejí v příjemné lokalitě 
na okraji města s výhledem na historické jádro Příbora a Beskydy. 
V lokalitě je vybudována dopravní infrastruktura, na hranice jed-
notlivých pozemků jsou přivedeny přípojky elektro, vody, plynu, 
kanalizace (dešťová i splašková) a rovněž optický kabel. 

Náležitosti podání žádosti:
• žádost bude podána na předepsaném formuláři,
• žádost lze podat pouze elektronicky,
• termín pro podání žádosti: 19. 08. 2019 od 08.00 hod. až 

30. 11. 2019 do 23.59 hod.

• pro příjem žádostí bude v uvedeném termínu zpřístupněna 
e-mailová adresa: prodejpozemku@pribor-mesto.cz,

• pro výběr kupujícího je rozhodný okamžik podání žádosti.

Podmínkou účasti ve veřejné soutěži je zejména:
• obeznámení se s Pravidly prodeje pozemků v lokalitě Za školou 

Npor. Loma v Příboře,
• obeznámení se s Regulativy zástavby Lokality Za školou (Z43),
• složení zálohy na kupní cenu ve výši 10 000 Kč, platba musí 

být na účet města připsána nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne podání žádosti.

Pravidla prodeje, regulativy zástavby, registrační formulář –  
žádost, pokyny pro složení zálohy, karty jednotlivých pozemků 
a další informace jsou k dispozici na webu města:  
http://www.pribor.eu/obcan/lokalita-za-skolou-prodej-pozemku/

Lenka Habdasová, Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

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

AKTUÁLNÍ INFORMACE

- ZM bere na vědomí doplnění informací týkajících se pořízení 
nových exteriérových výstavních prvků.

- ZM schvaluje rozdělení fi nančních příspěvků v rámci programu 
Dědictví města Příbor pro rok 2019 předloženého přehledu:
- 1. Měšťanský dům č.  p. 39, ul.  Místecká, 742 58 Příbor, 

Obnova čelní fasády domu – celkové náklady: 139 131 Kč, 
uznatelné náklady: 124 163 Kč, fi nanční příspěvek: 

 50 000 Kč.
- 2. Karlsederova vila č. p. 80, ul. Ostravská, 742 58 Příbor, 

Obnova části oplocení, bran a  branky – celkové náklady: 
206 488,78 Kč, uznatelné náklady: 190 667 Kč, fi nanční pří-
spěvek: 60 000 Kč.

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

- 4. Městský dům č. p. 266, ul. Křivá, 742 58 Příbor, Restauro-
vání štukové výzdoby na fasádě domu, obnova fasády a so-
klu domu – celkové náklady: 533 667 Kč, uznatelné nákla-
dy: 533 667 Kč, fi nanční příspěvek: 220 000 Kč.

- 5. Dům č. p. 271, ul. Pod Hradbami, 742 58 Příbor, Stavební 
úpravy RD v rozsahu 90 % celkové stavby, nové základy, ob-
vodové zdivo, dřevěné stropy, krov, střecha – celkové nákla-
dy: 3 322 557 Kč, uznatelné náklady: 2 402 501 Kč, fi nanční 
příspěvek: 0,00 Kč.

- 6. Dům č. p. 353, ul. V Kopci, 742 58 Příbor, Obnova dře-
věných vstupních dveří včetně zárubně s  podmínkou 
výměny plastového okna za dřevěné – celkové náklady: 

40 000 Kč, uznatelné náklady: 40 000 Kč, fi nanční příspě-
vek: 10 000 Kč.

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

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

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

- ZM schvaluje v  souladu s  ust. §  27 odst. 7 bodu a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o  bezúplatném 
převodu majetku v  celkové účetní hodnotě 42  773  Kč mezi 
převodcem městem Příbor a  nabyvatelem LUNOU PŘÍ-
BOR, střediskem volného času, příspěvkovou organizací, 
IČO 75088398, dle předloženého návrhu smlouvy.

- ZM bere na vědomí a projednává petici občanů města pro-
ti vybudování discgolfového hřiště v lokalitách Z 69 a v lese 
Cihelňáku.

- ZM bere na vědomí Výroční zprávu města Příbor za rok 2018. 
- ZM schvaluje plán práce Zastupitelstva města Příbor na 

II. pololetí 2019.
- ZM bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM.

!! !!
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Moravskoslezský kraj se rozhodl za-
pojit do projektu Rodinné pasy. Projekt 
Rodinné pasy v naší republice funguje již 

od roku 2006 na systému poskytování slev 
pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 

18 let. Díky fi nanční podpoře Moravskoslezského kraje je regist-
race i využívání slev a výhod bezplatné. Slevy a výhody je možno 
využívat napříč celou republikou a na území Dolního Rakouska.
Zájemci výhody a slevy Rodinného pasu získají po vyplnění for-
muláře, tedy po registraci, na základě které jim bude zaslána karta 
Rodinné pasy. Registrovat se je možné online na webových strán-
kách www.rodinnepasy.cz, e-mailem msk@rodinnepasy.cz nebo 
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.

Moravskoslezský kraj by tímto krokem rád podpořil úplné, neúplné 
či náhradní rodiny s alespoň jedním dítětem do 18 let věku možností 
využití různých slev a výhod v oblasti kulturních, sportovních a zá-
bavních aktivit. Seznam všech poskytovatelů slev a výhod v rámci 
projektu je uveden na výše uvedených webových stránkách projektu. 
Možnost zapojit se do projektu Rodinných pasů mají také noví 
poskytovatelé slev. Další informace o projektu s možností on-line 
registrace jsou na adrese: www.rodinnepasy.cz.

Pro více informací se můžete obrátit na kontaktní centrum projek-
tu, tel.: 543 211 254, e-mail: msk@rodinnepasy.cz, nebo na Odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Příbor, tel.: 556 455 472, e-mail: 
fi lipcova@pribor-mesto.cz.

Zaměstnanci mají právo svobodně se sdružovat do odborových 
organizací. Toto právo je zakotveno jak v české legislativě, tak v me-
zinárodně právních dokumentech, např. ve Všeobecné deklaraci 
lidských práv. Hlavním posláním odborových organizací je kolektiv-
ně vyjednávat se zaměstnavatelem, zastupovat zaměstnance a hájit 
jejich zájmy. Aby mohla odborová organizace začít u zaměstnavate-
le fungovat, musí mít nejméně tři členy z řad zaměstnanců. V čele 
odborové organizace pak stojí předseda. Ten organizaci zpravidla 
zastupuje, vyjednává se zaměstnavatelem a  je kontaktní osobou 
pro členy odborů. Členství je dobrovolné, zaměstnavatel nesmí 
svým zaměstnancům členství zakázat, ani je k němu nutit. Členové 
odborů platí členský poplatek ve výši 1 % z měsíční čisté mzdy. 
Odbory mohou zaměstnancům vyjednat řadu výhod nad rámec 
zákonné úpravy. Například může jít o delší dovolenou, regulovanou 
pracovní dobu nebo vyšší odstupné, smluvní mzdové příplatky nad 
rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování. Tyto výhody se 

týkají všech zaměstnanců, bez ohledu na to, zda jsou členy odbo-
rové organizace nebo ne. Svým členům pak odborová organizace 
nabízí další výhody, zpravidla bezplatné právní poradenství a pomoc 
v pracovně právních a občanskoprávních záležitostech, fi nanční 
podporu při různých životních událostech, například při nemoci 
nebo narození dítěte. Dále jsou členům odborů často poskytovány 
slevy na kulturní a společenské akce, rekondiční pobyty za zvýhod-
něné ceny a další benefi ty. Pokud si nejste jistí, zda odborová orga-
nizace u vašeho zaměstnavatele působí, informujte se na existenci 
kolektivní smlouvy. Ta je základním dokumentem, který upravuje 
působení odborové organizace u zaměstnavatele. 
V případě dotazů nás můžete navštívit v Občanské poradně, která 
se nachází v přízemí budovy Městského úřadu na adrese: náměstí 
S. Freuda 19, 742 58 Příbor.
Konzultační hodiny: Úterý: 9:00–12:00 hod. – bez objednávky
                                                13:00–16:00 hod. – pro objednané

Rada města Příbora schválila 9. července 2019 nová pravidla 
pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města, která nabyla 
účinnosti 15. července 2019. 
Dle schválených pravidel si žádost o pronájem sociálního bytu 
může podat osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která 
je státním občanem České republiky, a která:
a) má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území 

města Příbora, nebo
b) prokáže před podáním žádosti dřívější trvalý pobyt na území 

města Příbora nejméně 5 let, nebo
c) má na území města Příbora ke dni podání žádosti nejméně 

6 měsíců platný pracovní poměr minimálně na dobu určitou 
jednoho roku.

Dále žadatel a ani další členové domácnosti nemohou mít dluhy 
vůči městu Příbor po termínu splatnosti nebo musí mít s městem 
Příbor uzavřený splátkový kalendář, který řádně dodržují. 
Při podání žádosti žadatel prokazuje příjem (včetně dávek pomoci 
v hmotné nouzi), ze kterého bude hradit nájem a služby spojené 

s užíváním sociálního bytu. Žadatel a další členové společné do-
mácnosti nemohou být vlastníky nebo spoluvlastníky bytu nebo 
jiné nemovitosti určené k bydlení. 
Žádost se podává přímo na Odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor na předtištěném formuláři, který lze obdržet na 
odboru sociálních věcí nebo lze jej získat z webových stránek 
www.pribor.eu.
O pronájmu sociálního bytu rozhoduje Odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Příbor na základě posouzení nepříznivé sociální 
situace žadatele a s ohledem na aktuálně uvolněný sociální byt. Při 
vydání souhlasu s pronájmem sociálního bytu se zejména přihlíží: 
• zda žadatel aktivně spolupracuje s odborem sociálních věcí na 

řešení své nepříznivé sociální situace, 
• zda má žadatel nebo další člen domácnosti ve své péči nezletilé 

nezaopatřené děti,     
• zda je žadatel osobou se zdravotním postižením,   
• k fi nanční a příjmové situaci žadatele a dalších členů domácnosti, 
• k aktivnímu přístupu k zaměstnání,  

Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

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

Bc. Lenka Filipcová, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
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Charitní dům Salvator Krnov – do-
mov pro osoby se specifi ckými potřebami 
je jedním ze služeb sociální péče Charity 
Ostrava. Nabízíme komplexní 24hodino-
vou péči, individuální podporu, a bezpeč-
né zázemí lidem s chronickým duševním 
onemocněním, kteří dosáhli věku 18 let 
a více. Posláním našeho zařízení je zajistit 
důstojné bydlení klientům, kteří se díky 
svému onemocnění ocitli v nepříznivé soci-
ální situaci, nemohou zůstat v přirozených 
podmínkách vlastního domova a tento stav 
nezvládnou bez pomoci jiné fyzické osoby 
řešit. Uplatňujeme lidský přístup ke klien-
tům, respektujeme jejich zvyklosti a umož-
ňujeme jim způsob života tak, aby služba 
poskytovala podporu v oblastech, kde ji 
klienti nejvíce potřebují a chtějí ji přijímat. 
Usilujeme o pozitivní změnu v jejich životě. 
Základním kamenem naší služby je respek-
tování jedinečnosti a důstojnosti člověka. 
Týmu profesionálních pracovníků záleží na 
tom, aby klientům byla poskytována kva-
litní pečovatelská a ošetřovatelská péče, 
ubytování, a to v jednolůžkových a dvou-
lůžkových pokojích a dále celodenní stra-
vování odpovídající zásadám racionální vý-
živy a přizpůsobené případné dietě. Našim 
klientům pomáháme při zvládání běžných 
každodenních činností, jako je například 
osobní hygiena a péče o vlastní osobu, po-
máháme jim s naplňováním individuálních 
potřeb. Nabízíme pomoc při prosazování 
práv a zájmů klienta, samozřejmostí jsou 
duchovní služby. 
V rámci aktivizačního programu mají kli-
enti možnost výběru ze široké nabídky 
sportovních a pohybových aktivit, mohou 
si zahrát např. stolní tenis, kulečník, kriket, pétanque, krásné okolí 
CHD Salvator láká k procházkám. Nabízíme také aktivity zamě-
řené na procvičování paměti, jako např. vědomostní kvízy, bese-
dy, společenské hry, čtení na pokračování, vyvolávání vzpomínek 
pomocí fotografi í apod. Klienti si také oblíbili činnosti spojené 
s upevňováním motorických dovedností, např. relaxační kreslení 
a relaxační pohybová cvičení, činnosti v dřevařské a kreativní dílně. 
Velkému zájmu se těší také aktivity spojené s hudbou, například 
zpíváme s kytarou, nebo poslech písniček na přání. Nezapomínáme 
ani na aktivity s duchovním zaměřením. Každý měsíc se v našem 
zařízení koná mše svatá a jednou týdně duchovně zaměřené sku-
pinové setkání a modlitba Růženec.
V rámci sociálně-terapeutických a vzdělávacích činností usilujeme 
o obnovení a rozvoj praktických schopností a dovedností pod-
porujících sociální začleňování. Pracovníci například pomáhají 

klientům s nácvikem vaření, hospodaření 
s penězi, využíváním služeb ve městě, na-
kupováním, práce s mobilním telefonem, 
ovládání elektroniky, práce na PC, šití, 
s nácvikem péče o vlastní osobu apod. Pro 
klienty je k dispozici počítač včetně inter-
netového připojení 24 hodin denně. 
V čase vánočním jsme se zapojili do pro-
jektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, 
a tak díky obětavosti a dobrosrdečnosti lidí, 
všichni naši klienti našli pod stromečkem 
své vysněné dárky. Některé dárky přijeli 
dárci předat osobně, a  o to větší radost 
z nich klienti měli. 
Samozřejmostí naší služby je volný pohyb 
uživatelů služby v zařízení i mimo něj. Náš 
domov podporuje kontakt klientů jak s ro-
dinou, přáteli, tak i  s širokou veřejností. 
Dvakrát ročně probíhají v našem zařízení 
Dny otevřených dveří.  To ale nezname-
ná, že mimo tyto dny jsou pro veřejnost 
dveře Charitního domu Salvator Krnov 
uzavřené. Pro veřejnost i klienty pořádáme 
během roku také několik kulturních a spo-
lečenských akcí. Např. koncerty, divadelní 
představení a Zahradní slavnost, která je 
vždy obohacena o pestrý kulturní program. 
Dvakrát ročně s klienty vyjíždíme na něko-
likadenní rekondiční pobyt do Beskyd, což 
se vždy pozitivně promítne na jejich psy-
chickém zdraví. Díky podpoře pracovníků 
měli klienti také možnost projet se par-
ním vlakem, prohlédnout si hrad Sovinec, 
zámek Hradec nad Moravicí, účastnit se 
Pouti Charit na Mariahilf u Zlatých hor, na 
vlastní oči zažít koncert kapely Scorpions, 
nebo Mistrovství světa v para-hokeji v Os-
travě. Jednou ročně obohatí jinak běžný 

den našim klientům Františkánská mládež. Společně si povídáme, 
zazpíváme nebo hrajeme hry apod. Také si vážíme spolupráce se 
Slezskou diakonií – dobrovolnickým centrem v Krnově, která 
prostřednictvím mobilní Kavárničky u Jarušky zpestří našim kli-
entům několik dní v roce nejen o ochutnávku bohatého výběru 
káv a horké čokolády, ale také o zajímavou besedu. Kavárnička 
stejně jako většina nabízených aktivit se těší velkému zájmu klientů. 
Máme radost z každého, byť i jen drobného úspěchu klienta, z ka-
ždého jeho krůčku k pozitivní změně v jeho životě. Máme radost, 
když je klient spokojený, cítí se v bezpečí, cítí se jako doma. Další 
informace o službě a kontaktní údaje jsou k dispozici na webu 
www.ostrava.charita.cz.
Charita Ostrava provozuje službu v Charitním domě Salvator 
Krnov s fi nanční podporou statutárního města Ostravy a města 
Příbor.

PhDr. Marie Monsportová, Charita Ostrava

• k riziku sociálního vyloučení žadatele a dalších členů domácnosti, 
• k prognóze zaměřené na přechod žadatele do standardní formy 

bydlení, 
• zda žadatel nemá závazky vůči městu Příbor nebo je dohodnutým 

způsobem řeší, 
• ke schopnosti žadatele a dalších členů domácnosti k bezproblé-

movému soužití v lokalitě sociálních bytů, 
• zda s žadatelem nebo s dalšími členy domácnosti nebyla ukon-

čena předchozí nájemní smlouva pro hrubé porušení povinností 
vyplývajících z nájmu bytu.      

Odbor sociálních věcí vydává souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
na dobu určitou max. 6 měsíců s možností prodloužení nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva může být prodlužována max. na dobu 
určitou 3 let. V případě hodného zvláštního zřetele, dosáhne-li 
nájemce věku 65 let, může být nájemní smlouva prodloužena ma-
ximálně na dobu určitou 5 let.
Podrobné znění pravidel pro pronájem sociálních bytu ve vlastnictví 
města a bližší informace o podmínkách pro podání žádosti a pronájmu 
sociálního bytu obdržíte osobně na Odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor nebo na webových stránkách www.pribor.eu.
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Městský úřad Příbor, Úsek právní a kontrolní, informuje, 
že Rada města Příbora schválila dne 09. 07. 2019 Program pro 
poskytování veřejné fi nanční podpory na sociální služby – 
2. etapa.
Programem se rozumí souhrn věcných, časových a fi nančních 
podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.
Poskytovatelem veřejné fi nanční podpory je město Příbor. Fi-
nanční prostředky poskytnuté v rámci programu jsou rozpoč-
tovými prostředky města Příbora, jejich poskytování, použití 
a vyúčtování se řídí schváleným Programem a Pravidly č. 3/2018 
pro poskytování VFP z rozpočtu města Příbora, schválenými 
usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 25/31/ZM ze dne 
13. 09. 2018 (dále jen Pravidla).
Realizace programu byla zahájena dne 01. 01. 2019 a ukončena 
bude nejpozději do 31. 12. 2019.
Lhůta pro předložení žádosti o veřejnou fi nanční podporu na 
sociální služby – 2. etapa je stanovena od pondělí 26. 08. 2019 
do pátku 06. 09. 2019 včetně.
Žádost o veřejnou fi nanční podporu musí žadatel podat vý-
hradně na předepsaném formuláři spolu s přílohami uvedenými 
ve formuláři žádosti. Formulář žádosti je k dispozici v listinné 
podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, náměstí Sig-
munda Freuda 19, 742 58 Příbor, nebo v elektronické podobě na 
internetové adrese www.pribor.eu. na stránce „Občan“, záložka 
„Veřejná fi nanční podpora“. 
Na internetové adrese www.pribor.eu. na stránce „Občan“, 
v záložce „Veřejná fi nanční podpora“ jsou k dispozici veškeré 
potřebné informace vztahující se ke 2. etapě veřejné fi nanční 
podpory na sociální služby pro rok 2019, jakož i Pravidla, Pro-
gram a veškeré formuláře.

Žádost o veřejnou fi nanční podporu v  jednom podepsaném 
originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře 
na adresu:
Město Příbor
Městský úřad Příbor
Podatelna 
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

A to každou jednotlivou žádost zvlášť v obálce označené:
a) názvem příslušného programu,
b) názvem žadatele a adresou sídla,
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou fi nanční podporu na 

rok 2019 – 2. etapa“.

Žádost o  VFP lze podat rovněž elektronicky na adresu:
info@pribor-mesto.cz, popř. prostřednictvím datových schrá-
nek: ID rfvbx3k.
Žadatel podává žádost na každou registrovanou sociální službu 
zvlášť (jeden identifi kátor – jedna žádost). V případě podání více 
jak jedné žádosti, podává žadatel každou žádost zvlášť v samo-
statné obálce, přičemž doloží soubor shodných příloh pouze 
jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé 
další žádosti pouze písemně uvede, ke které z žádostí je soubor 
shodných příloh přiložen.
Kompletní dokument je přístupný na webových stránkách města 
Příbora: www.pribor.eu.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, zá-
kladních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne 
v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Zpracovala Bc. Eva Srněnská, Úsek právní a kontrolní Městského úřadu Příbor

Ke zveřejnění připravila: Naděžda Střelková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

FINANCE A EKONOMIKA

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
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Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

03. 02.–09. 02. 2020 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 02.–16. 02. 2020 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

17. 02.–23. 02. 2020 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

24. 02.–01. 03. 2020 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

02.03.–08. 03. 2020 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, 
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

09. 03.–15. 03. 2020 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle 
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Zdroj: MŠMT 

Od začátku srpna dojde k zásadním změnám v dopra-
vě, které souvisí s dokončením zrekonstruované poloviny 
silnice R48 v úseku od Nového Jičína do Rychaltic. Veškerý 
provoz mezi Rychalticemi a Novým Jičínem bude převe-
den na zrekonstruovanou polovinu této komunikace, čímž 
dojde k vynuceným změnám v organizaci dopravy v celém 
úseku a pochopitelně také na třech hlavních křižovatkách 
v průtahu Příborem. Provoz do doby dokončení celé stav-
by (konec roku 2020) bude znamenat následující změny:

Křižovatka Příbor-východ (u ČS PHM na Místecké 
ulici)
Kompletně budou zprovozněny obslužné komunikace 
mezi Rychalticemi a Příborem, a především pak otevřen 
provoz na mimoúrovňové křižovatce Příbor-východ, kde 
je vybudován nový kruhový objezd. Tuto křižovatku bude 
nyní možné využít pro najetí na silnici R48 ve směru na 
Nový Jičín z ulic Místecké, B. Němcové a z obslužné ko-
munikace od Kateřinic a Hájova. Rovněž zde bude možné 
odbočit z R48 od Frýdku-Místku a pokračovat do Příbora.  
Do doby celkového dokončení stavby zde zatím nebude 
možné od Příbora sjet na R48 ve směru na Frýdek-Místek. 

Pro tento směr bude nutné využít buď obslužné komu-
nikace od Příbora do Rychaltic nebo mimoúrovňové 
připojení na R48 na křižovatce Příbor-západ. A rovněž 
zde nebude možné odbočit z R48 do Příbora od Nové-
ho Jičína. To bude možné na křižovatkách Příbor-západ 
a Příbor-střed. 

Křižovatka Příbor-střed (na Ostravské ulici u moto-
restu Zaf ír)
Bude obnoveno napojení ve směru od Ostravy na Nový 
Jičín a bude zde možné odbočit od Nového Jičína do Pří-
bora a Ostravy. Nebude zde možné odbočení ve směru 
na Frýdek-Místek a také zde nebude možno odbočit do 
Příbora od Frýdku-Místku. 

Křižovatka Příbor-západ (na konci Jičínské ulice)
Bude zabezpečovat veškerá dosavadní mimoúrovňová na-
pojení včetně propojení s obslužnou komunikací vedoucí 
od Boroveckých rybníků.

Grafi cké zobrazení upraveného provozu je k dispozici na 
webových stránkách města Příbora: www.pribor.eu.

Ing. Jaroslav Šimíček, vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

DOPRAVNÍ KOMUNIKACE
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Je dobře známou informací, že se blíží doba, kdy cena ko-
munálního odpadu ukládaného na skládkách razantně stoupne. 
Vedení města Příbora chce být na tuto chvíli dobře připraveno, 
proto bylo v tomto roce svoláno několik koordinačních schů-
zek vedení města, odboru rozvoje města a technických služeb, 
které měly za úkol hledat cesty k minimalizaci tvorby směsné-
ho komunálního odpadu (dále jen SKO) v našem městě. Jedním 
z výchozích bodů má být fyzická analýza směsného komunál-
ního odpadu.
Důležitým impulzem pro snižování množství SKO je i fakt, že 
vzhledem k výše uvedeným očekávaným změnám v odpadovém 
hospodářství je nutné začít realizovat 
takové kroky, které povedou k postup-
nému snížení množství SKO a odklonu 
SKO ze skládek. V České republice bude 
od roku 2024 platit zákaz skládkování 
recyklovatelných a využitelných složek 
SKO. Vzhledem k nákladnosti a často 
nemožnosti efektivního dotřiďování 
SKO je vhodné se zaměřit na separa-
ci jednotlivých využitelných složek již 
v místě vzniku odpadu. 
Fyzická analýza SKO v Příboře proběh-
la 18. 6. 2019 v městském parku, kam 
byl odpad speciálně pro účely vzor-
kování svezen Technickými službami 
města Příbora, p. o. Důvodem pro vzor-
kování odpadu byl zájem města zjistit 
aktuální stav třídění komunálních od-
padů, tj. složení SKO. Analýza odpadu 
byla realizována na reprezentativním 
vzorku 458 kg SKO, přičemž zhruba 
polovina byla ze sídliště, zatímco dru-
há polovina byla svezena od rodin-
ných domků. Samotnou analýzu, kte-
rá začala po 9. hodině, realizovalo šest 
osob pod vedením proškoleného zástupce společnosti INCIEN.
Metodika vzorkování vychází z  metodického pokynu o  vzor-
kování směsného komunálního odpadu MŽP z roku 2008, kte-
rý byl upraven ve smyslu účelu analýzy. K vzorkování SKO byl 
připraven plán vzorkování. Z hlediska zařazení podle Katalogu 
odpadů se jednalo o Směsný komunální odpad (katalogové číslo 
20 03 01). Charakter tříděného odpadu odpovídal směsi znečiš-
těných obalů, kuchyňských odpadů a běžných pevných odpadů.
Vzorkování odpadu bylo doplněno o osvětovou akci, kterou při-
pravili a realizovali úředníci odboru rozvoje města ve spoluprá-
ci s Technickými službami města Příbora, p. o. Žáci základních 
a mateřských škol navštívili park, aby získali informace o třídění 
odpadů, sami si odpad vytřídili a podívali se, jak probíhá fyzická 
analýza odpadu. Děti tak měly možnost vidět, co se skrývá v čer-
ných nádobách na SKO, a ujistit se, že třídění odpadů má smysl.
Celková váha analyzovaného vzorku byla 458,24 kg. Za-
stoupení odpadu, který již není možno dále materiálově využít 
a nelze ho v současné době nikterak recyklovat, bylo 157,65 kg, 
tedy 34,4 %. Konkrétně se jednalo o infekční/neinfekční odpad 
a směsný komunální odpad, který nebylo možné dále vytřídit. 

Složky, které se dají dále využít, byly v celkovém vzorku za-
stoupeny svou hmotností 300,59 kg, v přepočtu na procenta 
se jednalo o 65,6 %. Z tohoto výsledku je jasné, že město má 
mezery v třídění odpadu a je více než na místě zavést efektivněj-
ší sběr tříděných složek. Potenciál pro dotřídění je zde vysoký.
Hmotnostně největší zastoupení ve vzorku měl organický od-
pad 28,6 %. Jedná se o součet složek zahradní zeleň 16,5 % a ku-
chyňský odpad 12,1 %.
Další složkou s  poměrně vysokým zastoupením byl plast – 
11,1 % (PET lahve, HDP tvrdé plasty, folie a ostatní plasty). Velký 
potenciál pro dotřídění byl především u měkkých plastů a fólií.

Textil byl ve vzorku zastoupen 10 % (45,85 kg), což je mnohem 
více, než průměr v ostatních městech (3 %) a obcích (6 %). Jed-
nalo se především o použité oděvy.
Papír byl zastoupen ve vzorku 4,7 %. Ve vyšší míře se zde obje-
vovaly papírové obaly, letáky a karton.
Kovy byly ve vzorku zastoupeny 4,5 %. Převážně se jednalo o ná-
pojové plechovky a konzervy od jídla.
Dále se v analyzovaném vzorku objevilo sklo – 3,8 %. 
Nápojové kartony se ve vzorku vyskytovaly v malém množství, 
jejich procentuální zastoupení činilo 1,1 %.
Ve vzorku se objevilo také 1,55 kg elektroodpadu – 0,3 %. Jed-
nalo se o drobná elektrozařízení.
Ve vzorku se vyskytlo i několik kusů dřeva, které tvořily 1,4 %.
Celkové složení vyjádřené graficky dobře ilustruje, že my Pří-
boráci máme ve třídění odpadu stále ještě mezery. Uvědom-
me si, že za skládkování tuny SKO platíme nyní 500+500 Kč 
a během pár let to bude několikrát více, zatímco za plasty, 
papír či elektrozařízení platíme jen malý zlomek této ceny. 
Třídění se zkrátka vyplatí i v době, kdy Čína plasty neodebírá 
a jejich likvidace se tím stala o něco složitější a nákladnější. 

Podle materiálů uvedených na konci textu zpracovali Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora 
a Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
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Na podzim tohoto roku vyprší smlouva, na základě které vyvá-
ží příborský SKO i tříděný odpad firma AVE CZ. Pak si budete 
moci všimnout, že četnost vývozu barevných kontejnerů stoup-
ne, zatímco množství či četnost vývozu černých kontejnerů kles-
ne. Nechceme, aby se v budoucnu tak jako nyní stávalo, že pro 
zaplněnost barevných kontejnerů skončí tříděný odpad v kontej-
nerech černých. 

Závěrečné shrnutí:
Z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu ve městě 
Příbor, provedené dne 18. 6. 2019, vyplynulo, že ve sběrných 

nádobách na směsný komunální odpad je téměř 66 % odpadu, 
který by tam vůbec končit nemusel, kdyby byl roztříděn na 
jednotlivé využitelné komodity. Zbývající část směsného ko-
munálního odpadu, která již není dále využitelná, tvoří 34,4 %.

Dle Výsledné zprávy z fyzické analýzy směsného komunálního odpa-
du z města Příbor zpracované Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. 

Ing. Lenkou Richterovou zpracovali místostarosta Pavel Netušil a Dita 
Kalužová, Město Příbor, ORM 

V Local TV Příbor 30. týden s premiérou 21. 7. 2019, 
www.televize-pribor.cz

Všude po městě jsou sběrná místa barevných kontejnerů na 
komunální odpad. Na plasty, nápojové kartony, kovové obaly 
jsou žluté kontejnery, těch je momentálně 94, na papír a kar-
tony – modré kontejnery, těch máme ve městě 67, dále 43 kon-
tejnerů na sklo – zelené kontejnery. Do deseti velkých bílých 
kontejnerů patří oděvy, boty či jiné oděvní doplňky jako ka-
belky, tašky či hračky k dalšímu využití, dále tam může být ulo-
žen látkový odpad – nekompletní či potrhaný textil, lůžkoviny 
a jiné textilie, využívané na hadry. Velké červené kontejnery na 
elektro jsou dva (ul. Dukelská a J. V. Choráze), menší elektro-
spotřebiče či nefungující baterie lze odevzdat i do červených ná-
dob na Hájově, Prchalově a v Klokočově. 
Na zářivky, výbojky a úsporné žárovky, LED světelné zdroje 
jsou umístěny krabice ve vestibulu radnice na náměstí Sigmun-
da Freuda 19, v budově Městského úřadu Příbor na ulici Freudo-
va č. 118 a budově Technických služeb na ulici Štramberské 483. 
Volný přístup je vždy v dopoledních hodinách, v úřední dny až 
do 17 hod. Nově je krabice také v prodejně Hruška na Místecké 
ulici 1124, kam mohou občané nosit použitá svítidla v otevírací 
době obchodu. Sběrný dvůr v areálu Technických služeb, ulice 
Štramberská 483, je připraven převzít objemný, stavební i ne-

bezpečný odpad. Otevírací dobu má v pondělí a středu v 8–11, 
12–17 hod. a v sobotu 8–12 hod. Kromě toho ve městě fungují 
sběrné suroviny na výkup velkých kovových dílů.
Svozové auto Technických služeb zatím sváží v úterky a pátky 
černé nádoby se směsným odpadem a v pondělky a čtvrtky 
hnědé nádoby s bioodpadem. Od října začne svážet i žluté 
a modré kontejnery. Vždy však sváží jen jednu komoditu po 
celém městě a odváží ji v případě bioodpadu na kompostár-
nu, jen SKO je odvážen na skládku. Také společnost AVE CZ, 
která nyní stále sváží barevné nádoby, vždy veze jen jednu ko-
moditu separovaného odpadu – sklo, plast nebo papír, a to na 
dotřiďovací linky. 
Auto je stejné či podobné, ale není pravdou, že míchá druhy 
odpadu, že by např. ke směsnému odpadu byl přidáván plast či 
bioodpad. Vždy se sváží jen jeden druh odpadu a vytříděné 
složky nekončí na skládce, jak mnozí odpůrci třídění šíří. To 
je nesmysl! Veškerý již vytříděný odpad je dále využit a město 
za něj dostává odměny, které přispívají ke snižování poplat-
ku za komunální odpad, který platí občané. Proto, prosím, třiďte 
a umisťujte odpad do správných nádob úsporným způsobem – 
pošlapané krabice a PET lahve. Děkujeme.

Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Marta Takáčová
Ivo Kubala
František Staněk
Zdeňka Straková

Stanislav Hanzelka
Ludmila Galiová
Emil Paulík
Danuše Borovská

Marie Honyšová
Věra Blažková
Arnošt Rataj
Ludmila Teglová

Miroslava Selicharová
Marie Hončová
Anna Horklová
Arnošt Fojtů

Marta Sklenovská
Marie Kotišová
Marie Makešová
Oldřich Kocourek

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Marta Pustějovská             Petr Pargač             Jaromíra Uhlářová             Ludmila Tvarůžková             Květoslava Nešporová             Julius Pekár

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

Komise pro občanské záležitosti uspořádala, jako již tradičně 
každý rok, setkání celkem devíti nejlepších žáků a studentů příbor-
ských škol. Příjemné setkání proběhlo v pondělí 17. června 2019 
v 10:00 hod. v refektáři piaristického kláštera v Příboře za účasti 

zástupců jednotlivých škol – PaedDr. Evy Lénertové, Mgr. Jarmily 
Bjačkové, Mgr.  Jána Drtila, starosty města Ing. arch. Jana Malí-
ka a předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie 
Monsportové.

Za Komisi pro občanské záležitosti Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor
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Před několika měsíci jsem si říkala, že nebudu diskutovat na 
stránkách Měsíčníku o problémech v našem městě. Ale nedalo 
mi to. Rozhlédnu se kolem sebe. Město se mění. Ale jako členka 
minulého zastupitelstva si nemyslím, že k lepšímu.
Technické služby – vím, že v květnu byly problémy s opaku-
jícími se dešti a rychle rostoucí zelení, hlavně trávou. Teď je 
zase sucho. Vyprahlé trávníky a neudržované záhony na ulici 
Československé armády, zvláště na křižovatce ulic Českoslo-
venské armády s  Frenštátskou, po opravě inženýrských sítí. 
Bodláková plantáž v záhonech před Letkou byla vyřešena po-
sekáním. Zbytky bodláků zůstaly ležet uschlé na místě. Záhon 
před místním gymnáziem vyřešila jedna velká květinová mísa. 
Vím, že to při letošním suchu není jednoduché, ale loni bylo 
také horké léto s minimem srážek… Technické služby jsou snad 
nemalou částkou financovány městem Příbor?
Další věc – vybudování výtahu, který umožní starším obča-
nům a invalidům vstup na radnici. Plánovalo to již minulé za-
stupitelstvo, ale čekalo se na rekonstrukci radnice a vyřízení 
žádosti o dotaci. Zatím se nic neděje a řeší se „discgolfové hři-
ště“ a  „umělecké tabule“ k  výzdobě náměstí či piaristických 
zahrad. A to, za ne zrovna malé finanční částky.
A poslední věc, která mě trápí – kauza Masarykova ulice, bý-
valý Dům pionýrů a mládeže.
Objekt je vyklizen od roku 2001 a přešel do majetku města. 
Minulá zastupitelstva pod taktovkou ODS celou dobu neřešila 
otázku, co s tím. Až teprve minulé zastupitelstvo začalo řešit, 
co s  tímto chátrajícím objektem. Bohužel jsme se nedohodli 
a nechali to na nové zastupitelstvo. Toho okamžitě využil před 

komunálními volbami p. Střelka a městem obíhala petice proti 
prodeji objektu a zřízení dalšího Domova pro seniory. Popu-
lární navrhované řešení. Perfektní pro získání hlasů v komu-
nálních volbách. Ovšem v listopadu 2018 už ve svém článečku 
píše o diskuzi „o smysluplném využití těchto nemovitostí pro 
potřeby obyvatel města“. To si asi vzpomněl na moje posled-
ní vystoupení v minulém zastupitelstvu, kdy jsem z dobře in-
formovaných zdrojů i institucí, hovořila o tom, že nikomu od 
r. 2001 nevadil chátrající objekt v majetku města.
Na rekonstrukci pro potřeby sociálních služeb nedostane město 
Příbor z Ministerstva práce a sociálních věcí, ani z Moravsko-
slezského kraje žádné finanční prostředky. Přestavba objektu 
by si vyžádala vysoké náklady, na které město v současnosti 
nemá. Tak se zadá vypracování studie, co s tím. Nějaká firma 
aspoň vydělá! Potom se to strčí do šuplíku a po létech vytáh-
ne. Tak jako oprášené vypracované projekty na Kulturní dům, 
na rekonstrukci ubytovny Jičínská. Zvýšené náklady na jejich 
realizaci po létech od vypracování projektu. Objekt „Masaryč-
ky“ bude dále chátrat a čekat na zázrak!
Dnes rekonstruovaný Domov důchodců provozuje Moravsko-
slezský kraj a také hradí veškeré náklady. Rekonstrukce byla 
nutná, protože objekt dnešním bezpečnostním předpisům ne-
odpovídal. Chyběl, mimo jiné, evakuační výtah. Podle norem 
musí mít objekt jedno až dvoulůžkové pokoje. Klienti jsou pro-
zatímně přestěhováni do Frenštátu pod Radhoštěm. Zde znovu 
nemohla chybět před stěhováním protestní petice proti rekon-
strukci objektu a stěhování!
Občas si připadám, že žiji v Kocourkově.

Eva Rumpíková

OBČANSKÉ NÁZORY

Za Základní školu Příbor, Jičínská byli oceněni Julie Hývnarová, 
za úspěšné zvládání projektu Příběhy našich sousedů a „dárkové 
čtení“ pro děti z mateřských škol, také za účast ve školním kole 
Olympiády z českého jazyka a dějepisu, pomoc učiteli a svědo-
mitou přípravu do školy. Dalším oceněným žákem byl Jakub 
Rozsypal, za zvídavost, vynikající prospěch, svědomitý přístup ke 
vzdělání, úspěšné zapojení do vzdělávacích soutěží – žákovských 
olympiád a dalších aktivit školy, jako jsou globální škola a „dárkové 
čtení“ dětem a seniorům; otevřenou mysl a ochotu pomáhat. A tře-
tím oceněným žákem byl Marek Sochr, který toto ocenění získal 
za dobrý prospěch, opakovanou účast na matematických olympi-
ádách, snaživost a ochotu vždy pomoci. Marek obětavě pracuje 
pro třídu a školu, a také aktivně pracuje v kroužku Světové školy.
Ze Základní školy Npor. Loma získal ocenění Michal Slovák, 
za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole matematické 
olympiády 9. tříd, kde se umístil na 2. místě a postoupil do kraj-
ského kola této soutěže. Dále velmi úspěšně reprezentuje školu 
i město Příbor v basketbale. Druhým oceněným žákem byl David 
Dostál, který cenu získal za úspěšnou reprezentaci školy v basket-
bale. Spolu s ostravským týmem reprezentoval kraj na turnajích 
v basketbale v Litvě, Lotyšsku a Moskvě. David se také společně 
se spolužačkou umístil na 1. místě v národním fi nále v komorní 
hře na dechové nástroje. Třetí šikovný žák Jakub Macek školu 
úspěšně reprezentoval v okresním kole Pythagoriády 6. tříd, kde 
se umístil na 2. místě. 

Za Masarykovo gymnázium byl oceněn Ondřej Lešenar, a to za 
1. místo v krajském kole Dějepisné olympiády a 5. místo v celo-
státním kole této soutěže. Podmínkou účasti v ústředním kole bylo 
napsání teoretické práce na téma: „Staré cesty a stezky mého regio-
nu“. Ondra si vybral tematiku volské stezky, která procházela naším 
regionem. Vzniklá práce nese název „Volská stezka na Moravském 
Kravařsku“ a v rámci ústředního kola byla ohodnocena jako druhá 
nejlepší. Druhým oceněným byl Adam Červenka. Cenu získal za 
1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru 
chemie s prací „Chemické procesy iniciované doutnavým výbojem 
v atmosféře podobné atmosféře Titanu“ a postupu do celostátního 
kola soutěže, a rovněž za příkladnou reprezentaci školy v kraj-
ském kole Chemické olympiády (kategorie B). Třetím oceněným 
byl Vojtěch Štěpán. Ocenění si zasloužil za 1. místo v krajském 
kole Středoškolské odborné činnosti v oboru teorie kultury, umění 
a umělecké tvorby s prací „Akademický soubor písní a tanců Ruské 
armády A. V. Alexandrova“, a postup do celostátního kola této sou-
těže a za 6. místo v celostátním kole Olympiády v ruském jazyce. 
Všichni ocenění žáci a  studenti dostali z  rukou pana starosty 
a předsedkyně Komise pro občanské záležitosti pamětní list, fl ash 
disk a drobné dárky s  logem našeho města. Ještě jednou všem 
oceněným žákům a studentům blahopřejeme! Jsme zvědaví, jaké 
talenty oceníme příští rok.

V Local TV Příbor 30. týden s premiérou 21. 7. 2019, 
www.televize-pribor.cz 
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Dne 18. 6. 2019 proběhl již čtvrtý ročník branného závodu 
O pohár Městské policie Příbor. Akce byla zabezpečena finanční-
mi prostředky města Příbora, konkrétně z rozpočtu Městské poli-
cie Příbor – prevence kriminality. Závod byl určen pro žáky 6. tříd 
Základní školy Jičínské a Základní školy Npor. Loma, kteří soutěžili 
ve čtyřčlenných (ve 
výjimečných přípa-
dech i tříčlenných) 
družstvech. Bran-
ného závodu se zú-
častnilo celkem 76 
žáků uvedených 
škol, kteří se roz-
dělili po třídách 
do 21 družstev. Na 
trati dlouhé 2,5 km, 
která začínala na 
parkovišti u  měst-
ského koupaliště a končila v areálu občerstvení Orinoko, bylo pro 
družstva připraveno 5 stanovišť. Jedno zajímavější než druhé. Začí-
nalo se zdravovědou, pokračovalo se střelbou ze vzduchovky na cíl. 
Následovala tzv. myšilovka – prolézání pod lanem a hod granátem 
na cíl. Na posledním stanovišti muselo družstvo prokázat svou po-
zornost, kdy jim byla po dobu 20 vteřin odkryta karta s 28 obrázky. 
Závodníci museli poté zaznamenat, co největší počet zapamatova-

ných obrázků. Nic snadného! Za nesplnění disciplín nebo špatnou 
odpověď se družstvům připočítávaly trestné vteřiny. Dlužno říct, 
že většina z nich se s úkoly poprala velmi dobře a snažila se dorazit 
do cíle závodu vedoucího přes kopce co nejrychleji. Vyhodnocení 
závodu proběhlo v areálu Orinoka na břehu řeky Lubiny. Tři nej-

lepší družstva zís-
kala pohár Městské 
policie Příbor, a ka-
ždý člen vítězných 
družstev obdržel 
medaili a  hodnot-
nou cenu. Zkrátka 
nepřišel nikdo, ka-
ždý účastník závo-
du dostal odznak, 
pití a sladkost. 
Velký dík patří pra-
cov n í k ů m Lu ny 

Příbor, středisku volného času, Elišce Kalíškové jako dobrovolnici 
a pracovníkům občerstvení Orinoko, kteří velkou měrou pomohli 
při konání branného závodu. Byl to již čtvrtý branný závod pořáda-
ný strážníky Městské policie Příbor a věříme, že ne poslední. Dou-
fáme, že i příští rok se nám podaří akci opět zorganizovat a setkat 
se v terénu s žáky příborských škol.

Foto: Eva Durčeková, Alois Chvíla

Začátkem června jsme 
byli osloveni s  prosbou 
o  zorganizování vhod-
ného programu pro děti, 
souhlasili jsme, a  proto 
dne 16. 07. 2019 proběh-
la v  prostorách městské-
ho parku na ulici Lidické 
v  Příboře akce pro naše 
příborské fotbalisty, kte-
ří v tomto třetím červen-
covém týdnu trávili svůj 
čas na fotbalovém cam-
pu v prostorách místního 
fotbalového hřiště. Mimo 
pravidelné tréninky se 
děti věnovaly i  různým 
zájmovým a poučným ak-
tivitám, ke kterým mimo jiné patřila 
i naše akce. 

Na místo se dostavilo okolo 54 fot-
balistů od předpřípravky až po žáky, 
i se svými trenéry. Děti byly rozděle-
ny do pěti skupin, kdy každá skupinka 
prošla třemi stanovišti. Byli jsme moc 
rádi, že naše pozvání přijali dobrovolní 
zdravotníci Českého červeného kříže, 
oblastního spolku Ostrava, kteří se na 
místo dostavili i se sanitkou. Ti tvořili 
jedno ze tří stanovišť, kde se věnova-

li základům první pomoci 
a  praktické demonstraci 
záchrany člověka na fi-
guríně. To si ostatně děti 
mohly samy vyzkoušet. 
Další stanoviště patřilo 
střelbě ze vzduchovky na 
sklopný terč, a  konečně 
byla pro děti připravena 
jízda zručnosti na cyklis-
tickém kole na našem do-
pravním hřišti, což tvoři-
lo třetí stanoviště. Na ka-
ždém stanovišti byly děti 
odměněny za svou pozor-
nost a zručnost drobnými 
reflexními předměty. 

Jsme moc rádi, že se 
akce vydařila, a  chtěli bychom touto 
cestou poděkovat dobrovolným pra-
covníkům Českého červeného kříže, 
oblastní spolek Ostrava, za ochotu 
a přístup v průběhu celé akce, a také 
trenérům FK Primus Příbor, kteří svůj 
volný čas věnují mladým sportovcům. 
Doufáme, že se nejedná o poslední akci 
pro naše mladé fotbalisty, a i v příštím 
roce se opět v  průběhu fotbalového 
campu setkáme. 

Foto: Eva Durčeková

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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Letošní školní rok na Základní škole 
Jičínská byl mimořádně náročný. Museli 
jsme se totiž vyrovnat nejen se stavebními 
úpravami v rámci probíhající modernizace 
nových učeben, ale i s neplánovanými per-
sonálními změnami z důvodu nemocnosti. 
Vše se ale podařilo úspěšně zvládnout 
a opět se ukázalo, že zaměstnanci na naší 
škole umí táhnout za jeden provaz. 
V tomto školním roce jsme pokračovali 
již v tradičních akcích a projektech, např. 
v  „dárkovém čtení“ pro mateřské školy 
a  pro seniory, zorganizovali jsme další 
sdílení čtenářských škol v rámci projektu 
Pomáháme školám k  úspěchu. Proběhly 
čtyři celotýdenní ročníkové projekty a celo-
školní projekt Ochrana člověka za mimo-
řádných událostí. Žákům šestých ročníků 
byl určen adaptační pobyt ve Štramberku. 
Žáci prvního stupně mohli využít možnosti 
lyžování se SKI Sněhulkou a pro sedmáky 
byl určen zase tradiční lyžařský výcvik. 
Na podzim se naši žáci vydali na exkurzi 
do Vídně. Uspořádali jsme maškarní bál 
pro žáky prvních až třetích tříd, dětský den a den otevřených dveří 
s představením nových interaktivních učeben. V týdnu před Vánoci 
jsme hledali mezi žáky nové objevy v  soutěži Jičínská má talent. 
V druhé polovině školní roku u nás začal fungovat čtenářský klub. 

Zapojili jsme se do projektu Příběhy našich 
sousedů. Uspořádali tematický podvečer pro-
jektu Světová škola pod názvem Civilizace na 
baterky. A v neposlední řadě začali se zaváděním 
výukové metody Abaku do výuky matematiky.
I letos se naši žáci účastnili mnoha zajímavých 
soutěží. Mezi největší úspěchy ve sportovních 
soutěžích patří 3. místo v krajském kole soutěže 
Helpíkův pohár a 9. místo v kole celostátním. 
2 x 2. místo v soutěži Čokoládová tretra. Dále 
2. místo v okrskovém kole soutěže v basketbalu 
dívek a  1. místo v  branném závodě O  pohár 
městské policie Příbor. Naši žáci však byli 
úspěšní i v jiných než sportovních soutěžích. Ve 
výtvarné soutěži Živá voda získala naše žákyně 
Klára Nováková krásné 1. místo, v  tradiční 
a respektované výtvarné soutěži Můj sen se na 
2. místě umístila talentovaná Amélie Fabiánová. 
Také náš školní časopis Připínáček opakovaně 
boduje v soutěžích a nejinak tomu bylo letos. 
V  celostátním kole získal 3. místo za obsah 
a celkově se pak umístil na krásném 4. místě.
Pracovníkům naší školy děkujeme za celoroční 
náročnou práci, která je mnohdy nad rámec 

pracovních povinností. Poděkování za spolupráci a fi nanční podporu 
školy patří i zřizovateli městu Příbor, Spolku rodičů při ZŠ Příbor, 
Jičínská, a sponzorům, jejichž přičiněním se vylepšuje vybavenost 
školy a daří se organizovat akce. Foto: Dana Lišková

Mgr. Dana Lišková za pedagogy Základní školy Příbor, Jičínská

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

Ing. Jitka Holubová, předseda SKDG Příbor z. s.

V letošním roce jsme 
dosáhli několika dobrých 
výsledků. Zúčastnili jsme 
se turnajů Open v  Olo-
mouci, Kopřivnici a Pří-
boře. Dále jsme se zúčast-
nil i  turnajů Moravia 
Tour v  Olomouci, Brně 
a  Kopřivnici. V  soutěži 
I. ligy smíšených družstev 
ročníku 2018/2019 jsme 
před fi nálovým turnajem, 
kterým je Přebor Moravy 
prozatím na 2. místě. 
V soutěžích jednotlivců si členové našeho oddílu udržují stabilní 
výkonnost a na turnajích se umísťují na předních příčkách. Jelikož 
jsme teprve v první polovině sezóny, je předčasné hovořit o tom, 
jestli byla sezóna úspěšná či nikoliv. Vyhodnocení činnosti prove-
deme po ukončení sezóny a zveřejníme ve Zprávě o činnosti za rok 
2019 v průběhu měsíce října.

Na našem minigolfovém hřišti, které se nachází v areálu měst-
ského koupaliště, jsme provedli pravidelnou předsezónní údržbu 
a  od 1. 6. 2019 je minigolfové hřiště otevřeno pro veřejnost. 
V  měsíci červnu jsme uspořádali několik školních turnajů pro 
žáky základních škol, kteří si vybrali Příbor a  jeho okolí za cíl 
svého školního výletu.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
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Olga Galiová, jednatel TJ Sokol Příbor

Libor Pustějovský, Občanské sdružení Klokočov

Vladimír Bilský, vedoucí Klubu českých turistů Příbor

Cyklisté  se  na vy j ížď ky 
v  rámci naší sokolské akce Pří-
borský Sokolšlap začali scházet 
v sobotu 15. června již před půl 
devátou hodinou ranní. Do skon-
čení registrace – po 11. hodině 
– se jich sjelo 63. Každý účastník 
obdržel poukázku na malé občer-
stvení. Horké letní počasí určitě 
spoustu lidí zlákalo k  vodě, ale 
i tak jsme rádi, že se našlo dost 
zájemců všech věkových skupin, 
kteří si vybrali některou z nabí-
zených tras. Trasy jsme museli 
upravit vzhledem k  rozsáhlým 
stavebním pracím v okolí, ale do 
budoucna nabídku určitě ještě rozšíříme. 
Naši cykloturistickou akci organizujeme hlavně pro občany 
z Příbora a okolí, ale jsme rádi, že se informace šíří a přijíždějí 
i vzdálenější účastníci. 

Po příjezdu do cíle se cyklisté 
i příchozí mohli v našem areálu 
občerstvit tekutinami všeho 
druhu, posilnit gulášem, grilo-
vaným masem, vegetariánským 
borščem a dalšími laskominami. 
Ti, kteří měli šťastnou ruku smě-
nili svůj lístek za pěknou cenu. 
Ke zlepšení nálady hrála živá 
hudba až do večerních hodin. 
I po skončení akce se k  nám 
dostávala řada pozit ivních 
ohlasů na práci pořadatelů, 
kvalitu občerstvení apod., proto 
tímto také děkuji všem, kdo přišli 
pomoci.  

Závěrem děkujeme hlavním sponzorům akce – městu Příbor, 
fi rmě Elkol a Cykloart. 

V Local TV Příbor 31. týden s premiérou 28. 7. 2019, 
www.televize-pribor.cz

O červnovém víkendu dne 15. 6. 2018 proběhl v Příboře kulatý 
8. ročník Klokočovského putovního poháru ve volejbale. Dorazilo 
celkem 6 družstev a my pro ně připravili jeden kurt. Kromě hráčů 
z domácího Příbora, přijeli též účastníci z Kopřivnice, Kozlovic, 
Bílovce a z Uničova.
Po nezbytných ranních přípravách jsme turnaj zahájili krátce po 
10. hodině. Chvíli na to se již začalo hrát. Formát turnaje jsme 
zvolili „každý s každým“, ale každý zápas měl mít velmi krátké 
sety do 15 bodů. Byly hlášeny teploty přes 35°C a my nechtěli 
hazardovat se zdravím hráčů. Výhodou kratších setů je, že jed-
notlivé zápasy vypadají zajímavěji, protože každý bod rozhoduje.
V čase mezi zápasy bylo možno zakoupit nějaké to pivko, klo-
básky, sladkosti a jiné pochutiny.

Příjemnou změnou oproti předchozím ročníkům bylo stažení 
zápasů pouze na jeden kurt. Hráči měli v mezičase víc prostoru na 
družení se a naše zásoby tekutého chleba se začaly brzy povážlivě 
tenčit. Žízeň byla vskutku nevídaná. Čím víc pražilo nemilosrdné 
slunce, tím víc byla využívaná naše improvizovaná sprcha.
Turnaj byl ukončen cca v 16:30 hod. Po urputných bojích dopadl 
turnaj následovně: 1. místo obsadili příborští Rumídci a  na 
2. místě skončili KoprFesh z Kopřivnice. Putovní pohár tedy zůstal 
doma a je k vidění na poličce v hospůdce JALL.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům. 
Mnoho z nich ochotně pomáhalo při organizaci. Chtěli bychom 
především poděkovat městu Příbor za podporu. I díky ní se mohl 
turnaj uskutečnit.

Od roku 2015 pořádají příborští turisté autobusový zájezd 
s výjezdem na vrchol Lysé hory. Tato akce je organizována pro 
občany města, kteří chtějí vidět nově postavené horské chaty 
i vrchol Lysé hory, ale sami už výstup fyzicky nezvládnou. Za tři 
hodiny času na Lysé hoře je možné absolvovat nejen návštěvu 
obou chat, ale i projít celý vrchol. Pokud vyjde počasí, jsou odtud 
krásné výhledy nejen na Beskydy, ale i na slovenské hory.
O dj ezdem z   Ly s é 
hory náš výlet ještě 
nekončí. Na Visalaje 
je to jen kousek a  je 
zde také více mož-
ností. Kdo zvládne 
kratší pochod, může 
navštívit 2,5 km vzdá-
lený Bílý Kříž, nebo 
si prohlédnout blízké 
okolí, či jen posedět 
na chatě i  na hotelu 
Visalaje, odkud jsou 
také hezké výhledy na 

Lysou horu. Ti zdatnější sejdou pěšky z Lysé na Visalaje nebo 
až na Bílý Kříž. 
O tento zájezd je trvale velký zájem. Na Lysou horu jsme přepra-
vili celkem asi 350 osob. Jestli vás tato akce zaujala, plánujeme 
další výjezd na červen 2020. Tak se nezapomeňte včas přihlásit.
Děkujeme městu Příbor za fi nanční podporu celé akce. 

Foto: Vladimír Bilský
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Anička Thielová, Mája Demlová, Adam Vaněk, členové Junáka Příbor

Náš letošní tábor věnovaný skautské historii započal hned 
první prázdninový den, v  sobotu 29. června. Před námi bylo 
9 dní plných zábavy v krásné přírodě, her, času tráveného s přá-
teli, dobrého jídla, pohody a 9 etap CTH. 
I když byl sraz až ve 10:15 hod., tak už v 10 hod. jsme se začali 
scházet na příborském nádraží. Naposledy jsme se rozloučili 
s rodiči a vydali jsme se směr Lipná. Stejně jako loni jsme tábo-
řili v Něčínském údolí. Po vystoupení z autobusu a krátké cestě 
jsme dorazili do nedostavěného tábora. To pro nás bylo docela 
překvapení, ale jelikož skaut má být připraven na vše, tak jsme 
ochotně pomohli s jeho dostavbou. Každý si musel dostavět svůj 
vlastní stan. Byl tak sám zodpovědný za to, jak bude postavený. 
Když byl tábor více méně kompletní a všichni byli zabydleni, 
nastal čas si ho pořádně užít.
Následujícího dne ráno jsme ještě pracovali na posledních 
dodělávkách tábora, ale poté už nás čekaly první programy. 
Odpoledne nás čekalo zahájení celotáborové hry, která byla 
věnována historii skautingu. Našim úkolem během tábora bylo 
opravit časovou osu, která byla kvůli nepodařenému experi-
mentu poničena, a proto se některé důležité události neodehrály. 
Každá etapa začínala tím, že jsme si poslechli příběh, který se 
odehrál v daném roce, a k němu anomálii, aneb co se odehrálo 
jinak. Dalším překvapením pro nás bylo, když nám vedoucí 
řekli, že letos nebudou žádné týmy, ale že každý bude bojovat 
sám za sebe. V jednotlivých etapách jsme se pak rozřazovali do 
skupin podle identifi kačních karet, které jsme všichni dostali na 
začátku tábora. Hned ten den jsme společnými silami opravili 
anomálie v letech 1907, 1899 a 1951, kdy jsme Baden-Powellovi 
pomohli dostat věci na první skautský tábor, ubránit Mafeking 
a nebo postavili mohylu na Ivančeně.
Třetí den ráno nás probudili způsobem, jako když nacisté 
přepadli skautský tábor, abychom si dokázali představit, jak 
těžké to skauti za 2. světové války měli. Všechny nás vytahali ze 
spacáků a zavázali nám oči. Ty jsme měli zavázané asi následu-
jící 2 až 3 hodiny, někomu to však připadalo jako celá věčnost. 
Následně jsme měli za úkol najít všechny členy našeho týmu, 
dle čísla vytetovaného na krku a  společně utéci. Po tom, co 
jsme všichni úspěšně utekli, jsme se přesunuli do roku 1918, 
abychom opravili další anomálii. Ještě toho dne odpoledne 
nás zastihl déšť, proto jsme se museli schovat do hangáru. To 
nás ale neodradilo, a tak jsme si zahráli několik klasických her. 
Největší úspěch mělo skautské: „Věřte, nevěřte“, ve kterém nám 
vedoucí říkali historky ze skautu a my jsme museli hádat, zda je 
to pravda nebo fi kce. Mimo CTH si pro nás vedoucí připravili 
řadu křižovatek – programů zaměřených na rukodělky nebo 
zážitky, ze kterých jsme si mohli vybrat. Vyráběli jsme například 
barefoot sandály, náramky z paracordu, lapače snů nebo deníky 
a spoustu dalšího.
V polovině tábora se již tradičně konal celodenní výlet. Vydali 
jsme se k Hranické propasti a poté do Teplic nad Bečvou, kde 
jsme navštívili zdejší Zbrašovské aragonitové jeskyně. Během 
výletu jsme museli plnit úkoly s našim zvířecím kamarádem. 
Po návratu do tábora se přiřítili vedoucí, že se k táboru blíží 
komunisté a my byli nuceni se do pár minut sbalit a odejít přes 
noc z tábora. Během ní jsme se však mezi půlnocí a třetí hodi-
nou ráno museli vydat zpět do tábora a ukrást si něco na jídlo 
a vrátit se zpět na určené místo. 
Po probuzení jsme se odebrali zpět do tábora, kde nám oznámili, 
že dnešní den budeme trávit společně s dvěma dalšími tábory – 
Přerovem a Valmezem. Během dne jsme si zahráli několik her 
a také se utkali v soubojích v jednotlivých věkových kategoriích. 
Vedoucí a roveři soupeřili ve freesbee, skauti a skautky ve hře 
„Boj o kůl“ a Vlčata a Světlušky si zahrála ragby. Pro ty odvážnější 

a akčnější byl připraven překážkový běh nazvaný „Svojsíkova 
výzva“. Společně strávený den jsme zakončili slavnostním 
ohněm ve valmezském táboře.
Poslední den byl tradičně věnovaný slavnostnímu ohni, což 
obnášelo sbírání chrastí, smůly a dřeva na pagodu. Po celém 
dopoledni stráveném přípravou ohně přišla na řadu slavností 
hostina. Letos byla obohacena o skautskou aukci. Na ní jsme 
si za penízky, které jsme během tábora sbírali, mohli vydražit 
nějaké ceny. Poté jsme se již všichni odebrali k ohni. Pocta zapálit 
slavnostní oheň letos padla na Renka, Vojtu, Aničku a Bětku. 
Ohnivcem byl Kuba. Následovaly scénky. Letos zazněly pohádky, 
jako je Jeníček a Mařenka, Hrnečku vař, 12 měsíčků, Hledá se 
Nemo a Sněhurka a 7 trpaslíků v různých žánrech, např. jako 
horor, komedie, tragédie, vysílání v televizi a opera. Poté už jsme 
si jen tak povídali, seděli u ohně, zpívali a užívali si posledního 
večera. Kdo chtěl, mohl noc strávit u ohně. Ostatní se odebrali 
do svých stanů. Ráno jsme si dali poslední společnou snídani 
a začali s balením a bouráním tábora. A pak už jsme nasedli na 
autobus a vyrazili zpět domů.  Foto: Patrik Nedoma
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Martin Maléř, člen výboru SDH Hájov

Martin Kabát, vedoucí mládeže SDH Hájov

Po soutěžích, které letos mladší 
a  starší hasiči SH ČMS Sboru 
dobrovolných hasičů Hájov měli 
za sebou, jsme za odměnu odjeli 
na třídenní soustředění, za účelem 
přípravy na plánované akce v roce 
2019–2020. Pro soustředění jsme 
si opět vybrali, jako v předchozím 
roce, krásné prostředí Turistické 
základny TOM Kamenka, nachá-
zející se na okraji vísky Kamenka (mezi Vítkovem a Odrami).
Zorganizování a plánování probíhalo se značným předstihem. 
Naplno vše začalo ve čtvrtek 20. června v odpoledních hodinách 
srazem před hasičskou zbrojnicí místní části Hájov. Naložily 
se batohy do aut, zkontroloval se seznam a provedl se nástup 
účastníků. Hlavní vedoucí mladých hasičů Martin Kabát roz-
dělil účastníky na dvě skupiny. Zdatnější se vydali zdolat trasu 
z místní části Hájov do vesnice Kamenka na kolech, a ti méně 
zdatní vlakem (zakončeno pěknou procházkou).
     Před 19:00 hod. jsme dorazili do cíle. Mladší děti se ubytovaly 
v budově a starší si začaly stavět stany. Postupně jsme se všichni 
ubytovali, nasvačili, a poté jsme se sešli venku před budovou, 
kde jsme si řekli pár pravidel k ubytování a k celému programu 
soustředění. V  rámci soustředění byli mladší a  starší hasiči 
rozděleni do družstev. Každé družstvo si vymyslelo název a pod 
vedením svých kapitánů plnili zdatně soutěže a úkoly vedoucích, 
za které byli hodnoceni a odměňováni.
Vzhledem ke slunečnému a poměrně i teplému počasí, jsme se 
rozhodli vyrazit na výlet do nedalekého areálu Heipark Tošo-
vice. Děti návštěvu areálu uvítaly s nadšením. Společně jsme 
si užili plno zábavy. Jízdu na oblíbené bobové dráze, tubingu, 
chůze na chůdách a další. Návštěvu areálu v tomto teplém dni 
jsme zakončili společným koupáním v  místní vodní nádrži 
s  čistou vodou. V  rámci pobytu mladší i  starší děti využily 

možnost venkovního a  vnitřního 
zázemí areálu turistické základny 
k  různým společným aktivitám 
– nohejbal, volejbal, společenské 
hry, zdokonalování se v požárním 
sportu, střelba ze vzduchovky na 
špalíky. Krásné dny plné zážitků 
jsme zakončili společně v  kruhu 
u ohně opékáním špekáčků, sma-
žením vaječiny a bramboráků.    

V rámci našeho soustředění jsme se také zúčastnili hasičských 
soutěží „Floriánek CUP“ v obci Lubojaty a Bílovec. Naši mladí 
hasiči si počínali velmi dobře. Patří jim velké poděkování za 
vzornou reprezentaci našeho sboru na těchto soutěžích. 
Čtvrtečním dnem nám vše začalo a nedělním končilo. Provedl 
se úklid budovy, venkovních ploch areálu turistické základny, 
sbalily se stany. Rozdaly se svačiny, provedla se kontrola, zda 
jsou děti řádně oblečené na cestu zpět a pomalu jsme se loučili. 
Návrat domů do místní části města Příbor Hájov byl opět na 
kolech a vlakem, který se zvládl bez obtíží. Po 20. hodině jsme 
dorazili do naší hasičské zbrojnice, kde jsme se rozešli s krás-
nými zážitky do našich domovů. Mladší i starší hasiči si zaslouží 
pochvalu za vzorné chování, s jakou pílí a snahou vše zvládli, 
a jak k zadaným úkolům na třídenním soustředění přistupovali. 
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov tímto děkuje městu 
Příbor, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Moravsko-
slezskému kraji za fi nanční výpomoc formou grantu a vedení 
školy ZŠ Npor. Loma Příbor. Poslední slova díků patří rodičům, 
kteří nám pomohli s přepravou, a maminkám, které nám upekly 
něco na zub. Dále děkujeme vedoucím za jejich ochotu a práci. 
Užili jsme si spoustu krásných chvil, na které jen tak nezapome-
neme. Mladí hasiči se už těší na příští rok, určitě zase vyrazíme 
na nějaké zajímavé místo. Foto: Martin Maléř

Letos již podruhé za sebou se podařilo 
probojovat družstvu starších žáků z  SDH 
Hájov na krajské kolo hry Plamen v požárním 
sportu. Postup si družstvo jednoznačně zajis-
tilo 1. místem v okresní soutěži hry Plamen. 
Krajské kolo se letošní rok odehrávalo na 
Městském stadionu v  Ostravě-Vítkovicích, 
kde se utkalo celkem 12 desetičlenných druž-
stev mladých hasičů z celého Moravskoslez-
ského kraje – konkurence, jak se patří. Celé 
sportovní zápolení bylo rozděleno do dvou 
dnů. V  pátek 7.  června, po nutné prezenci, 
se běžel „závod požárnické všestrannosti“ 
v  Horní Datyni. V  sobotu 8.  června se již vše odehrávalo na 
Městském stadionu v Ostravě. Po slavnostním nástupu, kde člo-
věka až mrazí při hraní české hymny, se soutěžilo v dalších pěti 
disciplínách. Štafeta CTIF, štafeta 4x60, štafeta dvojic, útok CTIF 
a poslední královskou disciplínou byl požární útok. 
Umístění v  jednotlivých disciplínách pro SDH Hájov: ZPV – 
9. místo, štafeta CTIF – 3. místo, štafeta 4x60 – 7. místo, štafeta 
dvojic – 5. místo, PÚ CTIF – 4. místo a požární útok – 4. místo. 
Součtem těchto umístění jsme získali celkovou 5. příčku v kon-
kurenci Moravskoslezského kraje. Přiznám se, ambice jsme jako 
trenéři měli ze začátku větší, ale postupem času jsme si uvědomili, 

že skončit na 5. místě v kraji, je velkým úspě-
chem, zvlášť s týmem, který je složen převážně 
z mladších hasičů, kteří přišli do starších žáků 
až na podzim loňského roku. Ovšem zjistili 
jsme, že rezervy máme, a to je dobře. Pro mladé 
hasiče z  SDH Hájov to byla určitě výborná 
zkušenost, kterou zužitkují v  následujících 
letech. Komu se vlastně v  životě poštěstí 
soutěžit v tak moderním sportovním areálu, 
jako je vítkovický stadion, který je domácím 
stadionem FC Baníku Ostrava, místem, kde se 
koná Zlatá tretra anebo ME v atletice do 23 let? 
I proto věříme, že se nám podaří probojovat do 

krajského kola i příští rok. Určitě proto uděláme maximum. Je jen 
velká škoda, že na Hájově, potažmo v Příboře, nemáme zázemí 
pro takový, troufám si říci vrcholový, mládežnický sport a musíme 
jezdit trénovat do okolních měst či vesnic. 
Závěrem bych chtěl poděkovat převážně mladým hasičům a jejich 
rodičům, kteří jim umožňují věnovat se hasičskému sportu, a zís-
kávat tak v životě tolik cenné sebevědomí, bojovnost a rivalitu, 
a na druhou stranu pokoru a úctu k ostatním. Dále bych chtěl 
poděkovat městu Příbor, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy za fi nanční podporu, kterou nám 
poskytují.
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Pamatuji si dvě výstavy v příborské pobočce 
Muzea Novojičínska, p. o. Na první se před-
stavovali příborští řezbáři, na druhé příborští 
malíři. Na obou byl jedním z  vystavujících 
pan Metoděj Beran, můj dlouholetý kamarád 
a člověk, kterého si velice vážím. Poznala jsem 
ho i jeho milou ženu v roce 1981 v loutkovém 
divadle. 

Metoděj Beran je v kronice Příbora zapsán 
už několikrát. Jako výrazná osobnost města 
Příbora v ní neschází. Vy, kteří ho znáte, víte. 
Vy, kteří ne, ho nyní trošku poznáte. Představí 
se vám v  odpovědích na otázky, které mají 
všichni, s  nimiž hovořím, naprosto stejné. 
Otázky jsou stejné, odpovědi se výrazně liší. 
To je to, co mě baví. A věřím, že i vás, čtenáře 

Měsíčníku. Kdo Metoděje Berana zná, říká, že 
je málomluvný. Posuďte sami.

1. Které dobré vlastnosti jsi zdědil po svých 
rodičích?
Trpělivost, skromnost – co víc? Čtyři děti 

doma, tak se rodiče museli starat. A možná 
ještě po otci – šikovnost a zručnost.  
2. Tvá nejoblíbenější činnost.

Nejraději nedělám nic (smích – ústa od 
ucha k uchu). Ale vážně – já nerozlišuji, mate-
riál je pokaždé jiný, ale práce je stejná. Takže 
když si člověk dá pozor, dokáže udělat, co chce. 
Opravdu dokáže všechno, co chce. Ale mezi tím 
vším, co dělám, rád restauruji nábytek – taková 
šelaková politura. To se nanáší pryskyřicová 
mikrovrstva na dřevo... ale jak říkám, každá 
práce je v podstatě stejná. 
3. Tvá nejoblíbenější kniha, fi lm, hudba.

Z knih čtu životopisné knihy starých 
umělců. Z hudby poslouchám opery, spirituály, 
jazz. Z fi lmů mám rád Svěrákoviny. Jinak to 
stojí za psí štěk.

METODĚJ BERAN
Stav: ženatý 
Děti: 3
Dosažené vzdělání: středoškolské 
                 (průmyslová škola)
Povolání: 98 řemesel ... 
                  (slovy Metoděje Berana)
Koníčky: knihy, práce se dřevem, vážná hudba 
                 – při operní hudbě maluje
V Příboře žije od roku: 1962

PŘEDSTAVUJI VÁM

Skvělá zpráva pro všechny hráče a hráčky 
Basketbalového klubu Příbor! Ani o letošních 
letních prázdninách vás nepřipravíme o každo-

roční soustředění!
Po několika letech v Rožnově pod Radhoštěm se ovšem tentokrát 
bude konat na jiném místě. Z důvodu rekonstrukce rožnovské školy 
se letní dril uskuteční v  prostorách Základní školy Štěpánkovice 
(ulice Zahradní 10, okres Opava).
Tamní škola nenabízí takový prostorový komfort, proto bylo potřeba 
lehce poupravit pobyt. Z toho důvodu se v tomto roce pocestuje ve 
dvou etapách, a to následovně: kluci a holky U11 budou mít sraz 
přímo na místě soustředění (Zahradní 10, Štěpánkovice) v pátek 
16. srpna v  17.00 hod. Kluci U14, děvčata U15 a  kluci i  děvčata 
U17 přijedou na místo o dva dny později, tedy v neděli 18. srpna 
v 16:00 hod. Pozor!!! Doprava tentokrát nebude společná, hráči 
se musí dopravit na místo soustředění samostatně. Dovoz 
zajišťují rodiče!
Totéž platí i pro cestu ze soustředění. Znovu se pojede na dvě etapy 
a opět v doprovodu rodičů! Kluci a holky U11 budou odjíždět ve 
čtvrtek 22. srpna v 17:00 hod., kategorie U14, U15 a U17 odcestují 
domů v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby v neděli 25. srpna 
v 11:00 hod. dopoledne. 
Cena soustředění pro kluky i děvčata U11 je 1700 Kč (pro všechny 
ostatní platí cena 1900 Kč). Zaplatit můžete buď převodem na účet 
109903123/0300 (do zprávy prosím uveďte jméno a příjmení hráče) 
nebo v hotovosti přímo na místě. V ceně, je kromě ubytování a vyu-
žívání sportovišť v ZŠ Štěpánkovice, započítán pitný režim, strava 
a malé překvapení pro každého účastníka.  

Předběžný seznam věcí mimo základního oblečení a  nezbytných 
hygienických pomůcek:
• sportovní obuv na venkovní hřiště i do haly
• sportovní oblečení 3x
• spacák a polštář 
• karimatka (lehátko)
• plavky
• hry
• kartu zdravotní pojišťovny (případně její fotokopii) 
• potvrzení o bezinfekčnosti
• lékařský posudek o  zdravotní způsobilosti k  tělesné výchově 

a sportu (tento posudek je nutný pro celou basketbalovou sezónu 
a platí jeden rok – většině asi bude platit ještě ten z loňska – bez 
něj nebude dítě moci hrát utkání).

Na soustředění nepatří žádné tablety, počítače a  podobné drahé 
přístroje. O nutnosti mobilního telefonu si prosím rozhodněte sami….

Děkujeme a těšíme se v srpnu ve Štěpánkovicích na viděnou! 
Trenéři BK Příbor. 

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Loni v Rožnově pod Radhoštěm se letního soustředění účastnila při-
bližně stovka dětí. Foto: Jiří Tomaškovič
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4. Měl jsi v dětství svůj vzor?
Na učilišti jím byl vychovatel pan Pardu-

bický. To byl jediný chlapík, který se zachránil 
v třiadvacátém roce při závalu – na poslední 
chvíli ho vytáhli a pak to zasypalo 108 hor-
níků. Později dělal v Příboře na učilišti a mě 
učil malovat.
5. Čím jsi chtěl být jako dítě?

Stolařem, designérem, ale ani jedno se mi 
nesplnilo. Práci se dřevem jsem se nakonec 
naučil sám – z knížek. 
6. Co Tě přivedlo k Tvému povolání?

Původním povoláním jsem byl nástrojá-
řem. K tomuto povolání mě přivedla n o u z e 
(zdůrazněno). Nevzali mně na umělecky 
zaměřenou školu. Jak to tehdy bylo, katolíky 
na škole nepotřebovali – tak jsem šel na nábor 
do Tatry. (M. Beran pochází z Hrušovan nad 
Jevišovkou.)
 7. Jaké jsou Tvé vazby na Příbor?

Mám tady od roku 1970 rodinu. Svou ženu 
jsem potkal v loutkovém divadle v roce 1962. 
Když jsem přišel do Příbora, zrovna dělali 
nábor do divadla a já jsem už na jižní Moravě 
hrál a hlavně dělal kulisy – a to už od 13 let. 
V Příboře bylo loutkové divadlo v malém sále 
Katolického domu. Hráli jsme v něm Sůl nad 
zlato, Kašpárek v  zakletém království, Tři 
pařezy – to ještě za pana učitele Bordovského. 
Pak divadlo převzal Fráňa Bittner, potom Jarka 
Filipová a poté jsem ho převzal v roce 1971 já. 
Ale už dříve jsem dělal kulisy pro Kopřivnici, 
Odry, Studénku, Mořkov, Starý Jičín i Příbor. 
V roce 1985 se loutkové divadlo přestěhovalo 
do M-klubu. První hrou byl Ťupínek. Rok nato 
jsme už jeli na soutěž do Opavy s Postrašenými 
medvídky. (M-klub byl otevřený 7. 5. 1985. 
Divadlo mělo své zázemí v  přízemí nové 
budovy. Hrálo se tam až do roku 2016, 31 let.)  

8. Které místo ve městě máš nejraději?
Dílnu (oba se smějeme). Nemám mobil, 

nemám počítač, ani auto, a  tak můžu 
tvořit. Kdybych to vše měl, tvořit bych 
nemohl. V dílně vzniklo všechno možné – od 
výkladních skříní (např. provozovny č. 12 na 
náměstí), přes loutky (vyřezal jich a vytvořil 
– nejen ze dřeva – stovky), různé železné 
konstrukce, nebo třeba i schodiště. I v domě 
jsem si dělal všechno – kromě elektřiny. Na 
všechno jsem šáhl. Dokonce i šiji – třeba na 
loutky. Vlastně dělám 98 řemesel. Až budu 
rozbíjet atom, to bude to sté (dívá se na mě 
s úsměvem a možná čeká, že se zeptám na 
jeho 99. řemeslo... ptám se až po rozhovoru, 
tedy mimo záznam...). 
 9. Co se Ti ve městě nelíbí?

Našlo by se... Více méně (hluboké a dlouhé 
zamyšlení) – malá soudržnost obyvatel. Je 
to i v závisti trochu, ve flegmatismu. Každý 
si hledí hlavně svého.  
10. Máš s  Příborem spjatý nějaký zají-

mavý zážitek?
No.... (není to snadné – zračí se v očích 

pana umělce, troufám si říct ono slovo umě-
lec. Sedíme totiž mezi loutkami, díváme se 
na figurky nádherného vyřezávaného bet-
lému s desítkami, nebo stovkami? figurek. 
Na zdech visí dvacet studií slavných obrazů 
slavných mistrů. Svého času byly půl roku 
vystaveny v Muzeu Příbor. Připadám si ne 
jako u nástrojáře, ale jako u malíře, řezbáře, 
restaurátora, loutkáře. Po delším přemýšlení 
přichází odpověď.) S Příborem spjatý záži-
tek? Že jsem tu poznal pár dobrých lidí, no 
... i trochu těch jiných... (a opět onen úsměv 
na tváři).
11. Co bys uvedl jako svůj dosavadní nej-

větší úspěch?

To teprve přijde (lišácký pohled, skoro 
mrknutí) ...A kdy to přijde? Až budu sám se 
sebou spokojený a už nebudu na nic čekat, 
už nic dělat. Ještě pořád přede mnou něco 
je – teď vyrábím betlémy a  pořád něco – 
dokud mi slouží ruce a taky mysl. Ale ono 
to nakonec jde samo. To je člověku dáno. A 
já – čím více dělám, tím lépe se cítím – a to 
i zdravotně.
12. Napadá Tě nějaká osobní životní 

prohra?
Ne, nedělám zmetky, a tak mě nedostih-

nou ani prohry.
13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 

chtěl bys dělat něco jiného? Být někým 
jiným?
Dokud člověk nepozná nic jiného, nemůže 

říct, čím – kým jiným by chtěl být. A já dokud 
můžu dělat, jsem spokojený s tím, jak to je.
14. Chceš čtenářům Měsíčníku něco 

vzkázat?
Vzkázat někomu něco a on to nepřijme, 

to je těžké. (povzdech) Navíc nechci nikoho 
urazit. (zamyšlení) Všechno plyne z  chuti 
k  životu a  k  práci. Pokud se vám nechce 
dělat, tak nemusíte žít. 

Co dodat? Míťo, přeji si – sobecky 
a neskromně, ať se Tvůj betlém rozroste ještě 
o další dlouhou řadu figurek, které budeme 
moci obdivovat. Přeji Ti hodně zdraví, lásku 
rodiny a neutuchající chuť k práci.

A vy, milí čtenáři Měsíčníku, můžete 
obdivovat práci Metoděje Berana ve farním 
kostele. 16. 7. 2019 vymaloval – namaloval 
Getsemanskou zahradu a zasadil do ní nově 
vyřezané postavy svatých. Do zahrady lze 
nahlédnout zvenku skrz okno.    

Irena Nedomová, kronikářka města Příbora 

Přede mnou se neschováš je název nové detektivky oblíbené 
americké spisovatelky Mary Higggins Clarkové. Městem New Jer-
sey otřásá ohavný zločin. Po párty je v bazénu nalezeno mrtvé tělo 
osmnáctileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou jejího přítele, který 
se brání, že je nevinný. To by znamenalo, že vrah stále zůstává na 
svobodě. Kerryina sestra Aline touží znát pravdu, ta pro ni ovšem 
může být smrtelná.

Australanka Amanda Hampson napsala čtivý román Tajemství 
žlutého domu. Mia s Benem až dosud žili v Austrálii, ale ve svých 
třiceti letech se rozhodli přestěhovat na jihozápad Francie, kde kou-
pili starou žlutou vilku. Jejich sousedé Dominic a Susannah je vřele 
přivítají a brzy se z nich stanou přátelé. Zanedlouho se však ukáže, 
že nic není tak, jak se na první pohled zdá…

V románu Bitevní pole belgický autor Jérôme Colin nastavuje 
zrcadlo dětem digitálního věku a existenciální úzkosti jejich rodičů. 
Manželé, které chování jejich patnáctiletého syna přivedlo na pokraj 
nervového zhroucení, si kladou otázku: Co jsme udělali špatně? 
Nejspíš nic. Válka se však už rozhořela. Tento román je o lásce mezi 
rodiči a dětmi, připomínající mnohdy spíš klání na bitevním poli.

� riller Kořist britského autora Paula Finche je temný pří-
běh opepřený černým humorem. Na jihu Anglie se událo několik 

bizarních, nicméně velmi fatálních nehod. Mladý milionář se štěstím 
vyvázl utonutí, aby po několika týdnech uhořel ve vlastním voze. Na 
tři zlodějíčky ujíždějící v ukradeném autě zaútočili štíři… Takovýchto 
nehod se událo podezřele mnoho, počet obětí stále stoupá a tak je 
k případu povolán detektiv Mark Heckenburg. 

Historický román Hlava světa německé autorky Rebeccy 
Gablé nás zavede na počátek středověku, kdy se střetává pohanství 
s křesťanstvím. Při krvavém útoku německého vojska pod velením 
Jindřicha I. je zajat slovanský knížecí syn Tugumír. Spolu se sestrou 
Drahomírou jsou odvlečeni do Magdeburgu, kde se Tugumír proslaví 
jako léčitel. Zachrání život Jindřichovu synovi Otovi a stane se jeho 
osobním lékařem a učitelem jeho synů. Dál však zůstává rukojmím 
a zajatcem mezi dvěma světy…

Spisovatelka Liz Fenwicková si za dějiště svých románů vybrala 
malebný Cornwall. Návrat do Cornwallu je příběh dvou sester 
– dvojčat Adele a Amelie – začíná ve válečném Cornwallu v roce 
1943 a  pokračuje zradou, jež je navždy rozdělí. Minulost v  obou 
zanechá hluboké rány, které ovlivní jejich životy a nezahojí se ani po 
sedmdesáti letech. Osudy sester se v současnosti prolnou s příběhem 
Američanky Lary, která přijíždí do Cornwallu poodhalit roušku 
tajemství kolem života svých předků. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor
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Ze vzpomínek Jana Nerudy či Eduarda Basse se dovídáme o praž-
ských postavičkách 19. století, ty nám však již dnes moc neříkají. Je 
obecně známo, že každá doba a jistě i každé maloměsto má své posta-
vičky. Tak tomu bylo a určitě je i dnes u nás v Příboře. Dobu současnou 
si přirozeně hodnotit netroufám a ani by to nebylo zrovna etické; tu 
možná zhodnotí v budoucnu někdo povolaný. Osobně se dosud necítím 
být nějakým pamětníkem, ale dejme tomu, že pro 60. a 70. léta 20. sto-
letí bych se za něj pokládat i mohl. V následujícím článku tedy uvedu 
vzpomínku na některé obyvatele našeho města, o kterých by se dalo 
říci, že těmi „postavičkami“ býti mohli. Vzpomínky popíšu tak, jak jsem 
si je po letech vybavil. Pokud bych některé skutečnosti uvedl zkresleně 
nebo nepřesně, prosím, nechť mi to příborští pamětníci odpustí…

Pepa Vrčák
Nevím ani, jak se doopravdy jmenoval. Každý 

ho znal pod jménem Pepa Vrčák. Bydlel v domově 
důchodců a v 60. letech, a jistě i dříve, ho člověk 
často ve městě potkával. Řeklo se: „Pepo, zavrč!“ 
A on spustil. Zpíval velmi dobře, silně, ale i vcelku 
dlouho. Většinou pak dostal od svého posluchače 
korunu. Měl malou postava, kulatý obličej a nosil 
rádionku, trochu připomínal kreslené postavičky 
Josefa Lady, třeba zrovna Švejka. Kouřil fajfku 
a oblékal se do dlouhého, jistě kvalitního koženého 
kabátu, snad i v létě. Takový dobrosrdečný příbor-
ský zpěvák. Zemřel někdy koncem 60. let.

Emilek
Bydlel nejspíš v  domově důchodců. Ještě 

v 60. letech pracoval coby městský zametač u Tech-
nických služeb města. Často zametal především 
náměstí a  jeho vyplazený jazyk při práci svědčil 
o jisté slabomyslnosti ducha; dnes bychom ho asi 
nazvali částečně postiženým. Zametačem byl ale 
velice důsledným; když zametal on, bylo náměstí 
velice čisté. Mlčel a pečlivě zametal proutěnou metlou, celé hodiny. 
Emilek zemřel asi počátkem 70. let.

Korunka, později též Třikorunka
Dnes bychom řekli bezdomovec, jinak opilec a  somrák zvaný 

Korunka se potloukal kolem nejzakouřenějších příborských hospod. 
Žebráci a bezdomovci však v éře socialismu ofi ciálně neexistovali, 
takže Korunka musel žít v domově důchodců. Jeho revírem nebyla 
dálnice, ale příborské nádraží, a po zrušení nádražní restaurace (na 
přelomu 60. a 70. let) pak kiosek v jeho blízkosti. Jeho tempo bylo 
vražedné pouze v pití piva. Proto také v 70. letech již nežebral korunku, 
ale přímo tři korunky. Neví se, čím původně byl, ale pracovat jsem 
ho viděl jen jednou: po dubnu 1969 nejspíš sociální odbor tehdejšího 
MěNV Třikorunku pracovně „zaúkoloval“ na odstraňování „politicky 
nevhodných“ nápisů a hesel, které byly na mnoha zdech a autobuso-
vých zastávkách svědkem nedávné reformní doby. Třikorunku pak 
bylo možno vidět, jak se s kýblem a kartáčem v ruce snaží po Příboře 
odstraňovat vápnem vytvořené nápisy a při tom polohlasně kleje. 
Přestože mu prý nebylo ani 40, ve 2. polovině 70. let se již těžce šoural 
po chodníku od nádraží a zapáchal nejen po alkoholu. Alkoholismus 
ho taky nadobro zničil. Zemřel koncem 70. let; nevím na co, ale 
předpokládám, že na cirhózu jater… 

Paní Mařenka, zvaná dětmi Ježibaba
Paní Mařenka měla menší postavu, černé prošedivělé kudrnaté 

vlasy, většinou nosila bavlněné punčochy z 50. let a  tmavě modrý 
krčený plášť. Neustále se lišácky usmívala a její zarudlý obličej byl 

známkou toho, že si ráda a často vypila. Mračila se, jen když strašila 
děti, a to se jí vcelku dařilo; vždy to ale myslela z legrace. Bylo jí asi 
pětašedesát. Ráda se s mnoha lidmi dávala do řeči, ale není jisté, zda 
jí všechno rozuměli. Žvanila totiž příliš rychle, přímo „mlela“. Vzpo-
mínám si, že paní Mařenka byla jediným člověkem, který se nechal 
nachytat na dětskou lest, kdy se na chodník na náměstí položila 
jakoby ztracená peněženka; jakmile by se pro ni chodec sehnul, děcka 
sledující vše škvírou ve vratech pak škubla za provázek i s peněžen-
kou. Paní Mařenka se takto nechala napálit a vzápětí o tom překotně 
vyprávěla na chodníku ostatním chodcům, aniž je znala. Nevím jistě, 
kde dříve pracovala, ale vzpomínám si, že v první polovině 60. let jsem 
ji viděl coby dítě na procházce s rodiči ve dvoře areálu Komunálních 

služeb; patrně tam někde dělala skladnici. To, že 
bydlela v Zámečnické uličce, jsem se dověděl až 
někdy v polovině 70. let, když zemřela. Sousedka 
ji prý našla ležet na schodkách na půdu ve svém 
domečku.   

Slávek Žabenský
Na Slávka si zřejmě ještě hodně lidí vzpomene, 

protože zemřel až někdy po roce 2000. To mu 
bylo přes sedmdesát, narodil se tedy koncem 20. 
let. Trpěl jistou psychickou poruchou a  z  toho 
důvodu byl nesvéprávný. Starala se o  něj jeho 
maminka, ale když sama na tom byla v 50. letech 
zdravotně špatně, Slávek se o  ni staral – i  přes 
své postižení – velmi pěkně. Po její smrti se ho 
ujala sociální služba, takže zbytek života prožil 
v domově důchodců na Masarykově ulici. V 60. 
a  70. letech tam pracovaly ještě i  řádové sestry. 
Vždy ráno prý na pokoji ustlal postel, dekou 
přikryl panenku, pohladil ji po hlavičce a  pak 
vyrazil do města. Trasu měl pořád stejnou: ulicí 
Ivana Olbrachta (dnes Masarykova) a  Lidickou 

na náměstí, tam obešel podloubí a vracel se zpět, někdy zabrouzdal 
i do parku. Byl neškodný, ale pokud se mu kluci posmívali, byl prý 
schopen sehnout se pro kameny a házet je po nich. Svým způsobem 
byl ale i docela šťastný: chuligáni s ním v parku „pokecali“, dali mu 
oplatky, a tak se měl docela dobře. Chodil oblékaný „co dům dal“. 
Vždycky byl „vylepaný na ježka“, nosil modré tepláky a  kárované 
střevíce na přezku, ve svátek a v neděli šedé tesilové kalhoty vysoko 
vytažené na kšandách a  lepší botky. Často při svých procházkách 
okřikl člověka, když se mu zdálo, že silnici přešel příliš nepozorně. 
Na motorová vozidla si dával velký pozor a ve zvláštní nelibosti měl 
hlavně kamiony. Na jejich řidiče často hrozil se slovy: „Uškrťtě ho, ať 
mi tu nějezdi!“ Vůbec byl zvyklý věci komentovat po svém. Zastavil 
se například u plakátu oznamujícího konání pouťové či předpouťové 
zábavy a  „četl“: „Přijedu komedijanti, komedijanti přijedu, budě 
cirkus a veseli.“ V 80. a 90. letech hrával často v létě v neděli dopole-
dne na náměstí Swingový orchestr Bedřicha Pukovce (asi se tak ale 
ještě nejmenoval). Slávek se na své nedělní procházce postavil hned 
vedle kapelníka a „dirigoval“ orchestr spolu s ním. Muzikanty to ale 
vůbec nevyvedlo z míry, byli na to asi zvyklí. Slávkova asi poslední 
„exhibice“ byla koncem 90. let, kdy jednoho prvomájového svátku 
hrál v městském parku Dechový orchestr mladých a pod amfi teátrem 
tančily mažoretky ZUŠ. Slávek využil příležitosti „zatančit si“, a tak 
se prodíral mezi tančícími děvčaty dopředu a dozadu. Ta stěží zadr-
žovala smích při pohledu na Slávkovu obvyklou grimasu, a tak jejich 
hůlky padaly na zem za všeobecného pobavení příborského publika.

Dokončení příště.

HISTORICKÉ HORIZONTY

Igor Jalůvka

Pepa Vrčák ve svém pokoji v domově 
důchodců. (Foto: Lubomír Loukotka)



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

Taneční skupina LDance po druhém 
roce fungování zkusila štěstí na větších 
soutěžích a  rozhodnutí trenérů bylo 
určitě správné. Celá taneční sezóna se 
nesla v duchu nadšení z mnoha vítězství 
a  postupů do dalších kol celorepubliko-
vých soutěží. Pro letošní školní rok trenéři 
vytvořili dvě soutěžní choreografi e. Pro děti 
z kategorie KIDS se trenéři nechali inspi-
rovat basketbalovým zápasem a  vytvořili 
tak choreografi i s názvem Basketball game. 
U starších juniorek chtěli spojit streetový 
styl tance s tím klasičtějším, a propojili tak 
hudební podklady známých hudebních skladatelů s dnešní moderní 
hudbou a choreografi i nazvali Symfonie. 
Obě tyto choreografi e si v  letošní soutěžní sezóně vedly opravdu 
výtečně – dohromady 38 tanečníků získalo 10 zlatých medailí, 
6  stříbrných a  jednu bronzovou! Děti si s  choreografi í Basketball 
game vytančily titul Mistrů Moravy, získaly titul absolutního vítěze 
v soutěži Dance Start – Talent Star, umístili se na 4. místě ve fi nále 
mezinárodní soutěže Mia Dance Festival v  hobby Show dance 
formacích, které se 18. 5. konalo v pražské Lucerně. Pro nás nejcen-
nějším titulem je ovšem prvenství na Mistrovství České republiky 
ve Freestyle hobby formacích, které děti získaly o týden později na 

soutěži Czech Dance Tour v  Praze! Děti 
postoupily nejprve z  regionálního kola 
v Ostravě, díky umístění na druhé příčce, 
následně v zemském kole soutěže v Pros-
tějově vyhrály první místo a postoupily na 
Mistrovství České republiky do Prahy. Na 
této soutěži již bylo 8 nejlepších týmů z celé 
České republiky a děti z  taneční skupiny 
LDance Příbor vyhrály! Titul mistrů ČR 
jde tedy do Příbora, a jak pro nás, trenéry, 
tak pro rodiče dětí bylo fi nále soutěže velmi 
emotivní. Pro taneční skupinu LDance, 
která v  Příboře působí pouze druhým 

rokem, je to obrovský úspěch. Juniorky také bojovaly ze všech svých 
sil a ve velké konkurenci si vytančily titul Mistrů Moravy na soutěži 
v Prostějově a v pražské Lucerně získaly za svůj výkon bronzovou 
medaili v kategorii Originální formace. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem našim tanečníkům, kteří 
úspěšně reprezentují taneční skupinu LDance, taneční studio 
HMdance a  především město Příbor. A samozřejmě velké díky 
patří všem hrdým rodičům za jejich trpělivost, přízeň a  fi nanční 
podporu! Ochotně nám se vším pomáhají, doprovázejí své děti na 
soutěže, a díky tomu tak vytváří skvělou atmosféru pro všechny naše 
tanečníky. Děkujeme.

V sobotu 22. 5. 2019 proběhla v  Kul-
turním domě v Příboře první část projektu 
tanečního studia HMdance, který má 
za cíl rozšířit povědomí o  společenském 
a moderním tanci a umožnit jednotlivcům 
a  tanečním párům naučit se tancovat. 
První den byl ve znamení společenských 
tanců – taneční páry se naučily sestavy ze 
standardních a  latinskoamerických tanců 
pod vedením páru mezinárodní třídy Jana 
Tyllicha a  Lenky Komínkové. Druhý den 
byl zaměřen na moderní tance a byl určen 
pro jednotlivce všech věkových kategorií. 
Pozvaní lektoři – Filip Jankovič z  Prahy, Monika Prikkelova alias 
Monika Yamamoto z Bratislavy a Barbora Šulcová z Ostravy – vedli 
workshopy v tancích MTV Style, Vogue, Contemporary a High Heels. 
Občané Příbora, především děti a mládež, mohli využít této jedinečné 
události a setkat se s tanečníky světového formátu přímo v našem 
městě. Barbora Šulcová, která vedla workshop Contemporary, byla 

nominována na cenu � álie a  můžete ji 
vidět v  mnoha inscenacích v  Národním 
divadle moravskoslezském. Filip Jankovič, 
který měl na starosti workshop MTV Style 
a High Heels, je fi nalistou Československo 
má talent a spolupracoval např. s umělci: 
Maryah Carey, Justin Bieber, Kylie Minoque 
a Spice Girls. Monika Yamamoto, která je 
zakladatelkou světelné taneční show Tron 
Girls, vedla workshop Vogue a mohli jste ji 
vidět ve videoklipech Dary Rolins, Rytmuse, 
a také na koncertě Pussycat Dolls v Brati-
slavě. Během tanečního víkendu, s názvem 

Tanec pro všechny, se tedy mohli tanečníci všech věkových kategorií 
naučit více než 10 sestav z různých oborů tance. 
Děkujeme všem lektorům a zúčastněným tanečníkům – v Příboře 
tanec jenom kvete!

V Local TV Příbor 27. týden s premiérou 30. 6. 2019,  
https://www.youtube.com/watch?v=IlhbmTXi9ek

Redaktor Jiří Kamen do své knihy, Báječný svět hub (vydala Mladá fronta a.s., Praha 2017), zařadil i kapitolu nazva-
nou Sigmund Freud „českým“ houbařem. Zde autor píše: „Ovšem za nejvýraznější psychoanalytikovo ,postižení českým 
syndromemʻ považuji jeho zaujetí pro naši národní vášeň: Freud byl houbařem, sbíral houby ,českým způsobemʻ, tedy 
s vášní. Houbaření byla jeho celoživotní záliba, chodil na ně do lesa se svými dětmi a později s vnuky, o hledání hub 
nalezneme zprávy v jeho korespondenci z mládí i z pozdního věku…“
Nechme chvíli vzpomínat jeho syna Jeana-Martina: „Naše výpravy za houbami nebyly nikdy náhodné. Otec vždy předem 
provedl určitý průzkum, aby našel místo, kde houby rostou…. V dobré sezóně jsme chodili na houby téměř každý den.“

Foto: Matěj Sobotka

Foto: Matěj Sobotka

Doprovodné foto

KULTURNÍ ŽIVOT

Dagmar Leinveberová a Bc. Jan Tyllich, DiS., LDance Příbor

Bc. Jan Tyllich, DiS., Taneční studio HMdance

Mgr. Marie Šupová

NEVÍTE, 
ZDA TO STAVÍ 
V PŘÍBOŘE?

OCHUTNEJTE 
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KDE BUDETE 

CHTÍT.
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JÁ ZASTAVIT 
NECHCI!!!

ALE JÁ 
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JAK DOKTOR FREUD OCHUTNAL KOKAIN.

AUTOŘI: TOMÁŠ KOPŘIVA, JAN ŠVÁBENICKÝ, 2019

FREUDOVY NOČNÍ   MŮRY 
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V pátek 21. června 2019 proběhl 3. hudební podvečer v piaristic-
kých zahradách, který byl tentokrát věnován fi lmové hudbě. Iniciátor 
projektu Martin Monsport, který byl zároveň i moderátorem koncertu, 
zapojil do programu vedle zasvěceného výkladu o tvorbě jednotlivých 
skladatelů také ukázky z fi lmů. Vybrala a sestavila je jeho dcera Kateřina 
Monsportová. Filmové kompozice nezní na koncertech v Příboře příliš 
často, proto si jejich uchopení zaslouží větší pozornost a podrobnější 
výklad. Zaměřím se na osobitou interpretaci motivů z  italských 
westernů od skladatele Ennia Morriconeho. V loňském roce vybralo 
hudební sdružení do svého repertoáru sborovou skladbu s pěveckým 
barytonovým sólem (v původní verzi ho zpívá herec Bud Spencer, 
v příborském provedení Jan Monsport) od skladatelské dvojice Guida 
a Maurizia De Angelis z akční komedie Jestli se rozzlobíme, budeme 
zlí (...altrimenti ci arrabbiamo, 1974) Marcella Fondata. Letos se 
hudebníci obrátili k jinému italskému autorovi Enniu Morriconemu, 
z jehož tvorby zvolili delší hudební suitu složenou z několika motivů 
ze dvou známých westernů Sergia Leoneho. Zejména tato část jejich 
programu jim poskytla největší prostor k experimentování. 
Morriconeho fi lmová hudba již prošla mnoha úpravami od velkých 
orchestrálních scén až po malá hudební tělesa a  sólové interprety. 
Instrumentální bohatost skladatelových kompozic neustále vybízí 
k  inovativním melodickým pojetím a aranžím, což je i přístup Pří-
borského žesťového kvinteta. Jeho hudebníci se v  rámci malého 
hudebního uskupení zhostili Morriconeho témat s  interpretační 
bravurou a  smyslem pro aranžérskou linku. V rámci převažujících 
symfonických skladeb z hollywoodských snímků byl přednes Morri-
coneho motivů nejtěžší, protože u  jejich složité instrumentace, 
obsahující často avantgardní a nelibozvučné prvky, je vždy zapotřebí 
zvolit odpovídající hudební zkratky. Členové tělesa Rostislav Bukovjan 
(trumpeta), Jan Monsport (trumpeta), Martin Monsport (trombon), 
Libor Ošmera (lesní roh) a Zdeněk Sklenovský (tuba) přizvali další dva 
interprety, kterými byli Alena Obrusníková (varhany a zpěv) a Milan 
Sklenovský (bicí souprava). Jejich vzájemná dynamická souhra dodala 
Morriconeho skladbám moderní rytmus, přičemž hudebníci obohatili 
jednotlivé skladby o nové melodické a rytmické prvky. 

Suita nazvaná Moment for Morricone (Okamžik pro Morriconeho), jejíž 
pracovní název Mořikoně byl u hudebníků vtipnou narážkou na skla-
datele, obsahovala skladby ze dvou Leoneho westernů. Motivy z fi lmů 
Hodný, zlý a ošklivý (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966) a Tenkrát na 
Západě (C’era una volta il West, 1968), náležící k notoricky nejznáměj-
ším položkám ze skladatelovy tvorby, představovaly pro kvinteto tvůrčí 
výzvu k jejich minimalistickému uchopení. Rozsáhlý záběr hudebních 
nástrojů, zastoupených v původních partiturách, bylo zapotřebí při-
způsobit souhře šesti instrumentů a ozvláštnit motivy novým jazzovým 
a tanečním charakterem. Tento postup nalezl ve hře u jednotlivých členů 
kvinteta velmi osobité hudební pojetí, díky kterému dokázali publiku 
zprostředkovat rytmus hudby z westernů v jejím původním významu. 
Hudebníci zachovali princip pulsování Morriconeho skladeb navozující 
příznačný melodický charakter westernu, ale souběžně zdůraznili vyja-
dřovací prostředky jednotlivých dechových nástrojů. V tomto ohledu 
nabyly Morriconeho motivy nového stylistického významu. 
Vrátíme-li se k Morriconeho hudbě k Leoneho snímkům, nalezneme 
v ní široký záběr rozmanitých kulturních odkazů od spirituálních 
sborů, operních vokálů až po pop a  avantgardní prvky. Z  tohoto 
důvodu mají mnohé Morriconeho kompozice k  italským wester-
nům – nejen k Leoneho fi lmům – koncertní charakter nebo přímo 
záměrně navozují dojem jiných fi lmových žánrů. V pojetí Příborského 
žesťového kvinteta se vyznačovaly nejsilnějšími momenty právě ty 
skladby, které i ve svém původním znění obsahují dechové nástroje. 
Hudebníci využili této skutečnosti v maximálních možnostech, čímž si 
otevřeli cestu k příležitosti vystihnout „morriconeovské“ linie v jejich 
plné instrumentální intenzitě. Právě v těchto skladbách nebo částech 
skladeb vyplynul Morriconeho styl nejvíce, neboť se zde bezprostředně 
setkal s hudebním vnímáním jednotlivých interpretů. Na závěr již lze 
jen vyslovit přání, aby členové kvinteta v budoucnu zahráli také leit-
motiv a některé další skladby z jiného italského westernu Velké ticho 
(Il grande silenzio, 1968) Sergia Corbucciho, kde Morricone navodil 
vánoční nálady spojené se zimním prostředím fi lmu.

Děkuji panu Martinu Monsportovi, DiS. a slečně Kateřině 
Monsportové za informace o Příborském žesťovém kvintetu.

KULTURNÍ REFLEXE

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

NEVÍTE, 
ZDA TO STAVÍ 
V PŘÍBOŘE?

OCHUTNEJTE 
A ZASTAVÍTE, 
KDE BUDETE 

CHTÍT.

??? TADY
JÁ ZASTAVIT 
NECHCI!!!

ALE JÁ 
ANO!

ORIENT 
EXPRES

JAK DOKTOR FREUD OCHUTNAL KOKAIN.

AUTOŘI: TOMÁŠ KOPŘIVA, JAN ŠVÁBENICKÝ, 2019

FREUDOVY NOČNÍ   MŮRY 
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SOBOTA 3. 8. 2019 OD 19:00 HOD., MĚSTSKÝ PARK
REVIVALOVÝ FESTIVÁLEK
Zveme vás na Revivalový festiválek, který se bude konat v měst-
ském parku od 19:00 hod.
Vystoupí na něm tyto kapely: Boney M Revival, ABBA Revival 
a Elán Revival Morava. Vstupné v předprodeji: 80,- Kč, na místě 
100,- Kč.

NEDĚLE 4. 8. AŽ STŘEDA 7. 8. 2019, MĚSTSKÝ PARK
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ bude i  letos promítat 
v městském parku v Příboře po setmění od 21:15 hod.
Vstupné je dobrovolné a stejně jako každý rok i letos bude výtěžek 
věnován na charitativní účely. Nezapomeňte si s sebou vzít deky 
a občerstvení.

4. 8.: Čertí brko. Česká fi lmová pohádka režiséra Marka Najbrta. 
Hrají: J. Bárdos, J. Cina, O. Vetchý, J. Budař, L. Latinák, T. Jeřábek, 
J. Plodková aj.

5. 8.: Hastrman. Romantický a zároveň ironický příběh jednoho 
hastrmana, jedné lásky a  jedné krajiny. Režie: O. Havelka. 

Hrají: K. Dobrý, S. Zmrzlá, J. Lábus, J. Kolařík, J. Maryško, 
D. Novotný, aj.

6. 8.: Chata na prodej. Česká fi lmová komedie o  rodině, která 
přemýšlí, jestli prodat či neprodat chatu. Režie: T. Pavlíček. Hrají: 
I. Chýlková, D. Vávra, T. Voříšková, J. Bárdos, J. Synková, J. Kačer, aj.

7. 8.: Trabantem tam a  zase zpátky. Poslední výprava uzavírá 
cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. Hrají: 
D.  Přibáň, V. Duchoslav, Z. Krátký, L. Venclík, M. Duranský, 
M. Slobodník, R. Jona, aj.

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

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

 

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

3. 8. 
MINI HUDEBNÍ 

FESTIVAL Revivalový festiválek Městský park Příbor 
Město Příbor 19:00 hod. 80,- Kč 

100,- Kč 
Sobota 

3. 8. HASIČSKÝ VEČER Letní večer Místní hřiště Prchalov 
SDH a OV Prchalov 19:00 hod. 50,- Kč 

Neděle 
4. 8. FILMOVÁ PROJEKCE Čertí brko 

(česká filmová pohádka) 
Městský park Příbor 

Kinematograf bratří Čadíků 21:15 hod. volný 

Pondělí 
5. 8. FILMOVÁ PROJEKCE Hastrman 

(romantická balada) 
Městský park Příbor 

Kinematograf bratří Čadíků 21:15 hod. volný 

Úterý 
6. 8. FILMOVÁ PROJEKCE Chata na prodej 

(česká filmová komedie) 
Městský park Příbor 

Kinematograf bratří Čadíků 21:15 hod. volný 

Středa 
7. 8. FILMOVÁ PROJEKCE Trabantem tam a zase 

zpátky (road movie) 
Městský park Příbor 

Kinematograf bratří Čadíků 21:15 hod. volný 

Pátek 
16. 8. COUNTRY KONCERT Country v Sokolce 

(Country Garáž) 
Restaurace Sokolka 
Restaurace Sokolka 19:00 hod. volný 

Sobota 
17. 8. POUTNÍ MŠE Mše svatá 

v hájovské kapli 
Hájovská kaple na Hájově 

OV a KDU-ČSL Hájov 16:00 hod. volný 

Sobota 
17. 8. VENKOVSKÁ POUŤ Hájovská pouť 

Výletiště pod Obecním 
domem Hájov 

OV a KDU-ČSL Hájov 
17:00 hod. volný 

Úterý 
20. 8. 

VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO RODIČE A DĚTI 

Prázdninová dílna i pro 
nejmenší 

Městská knihovna Příbor 
Městská knihovna Příbor 10:00 hod. volný 

Sobota 
24. 8. ODPOLEDNÍ POSEZENÍ Včelařské odpoledne Za klubovnou u nádraží 

ČSV Příbor 13:00 hod. volný 

Sobota 
24. 8. 

ODPOLEDNÍ 
PROCHÁZKA 

Vycházka kolem Příbora 
a opékání špakáčků 

s hudbou 

Sraz u Klokočovského mostu 
KČT Příbor 14:00 hod. volný 

Sobota 
24. 8. 

HASIČSKÉ 
ODPOLEDNE Sobotní odpoledne Zahrada hasičské stanice 

SDH Příbor 16:00 hod. 20,- Kč 

Sobota 
24. 8. HASIČSKÝ VEČER Benátská noc Zahrada hasičské stanice 

SDH Příbor 19:00 hod. 20,- Kč 

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

Biskupství ostravsko-opavské  volný 

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

Muzeum Novojičínska  30,- Kč 
15,- Kč 

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

Muzeum Novojičínska  30,- Kč 
15,- Kč 

Od 7. 6. 2019 STÁLÁ VÝSTAVA 
Historie výroby osobního 

automobilu Tatra 
v Příboře 

Foyer Kulturního domu 
Příbor 

Zdeněk Kübel a Jiří Slaný 
ve spolupráci s městem 

Pondělí a 
středa od 
13:00 do 

17:00 hod. 

volný 

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

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

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

 556 725 191 

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

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

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

Městská knihovna Příbor 

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH  
Oddělení pro dospělé i pro mládež: 

Pondělí: 8:00–12:00, 13:00–15:00 hod. 
   Úterý: 8:00–12:00, 14:00–18:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00–12:00, 14:00–18:00 hod. 
    Pátek: 8:00–12:00 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 zářijového čísla: 
pátek 16. 8. do 17:00 hod. 

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

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

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

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

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

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

Web: tenispribor.cz 
 739 705 255 

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

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

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

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

 724 963 164 

Sauna Příbor 
Sauna je uzavřena a její provoz bude 

obnoven od poloviny září. 
Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 

Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

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

Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz 
 603 119 174 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 A OSADNÍ VÝBOR PRCHALOV 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 

LETNÍ VEČER 
 

3. SRPNA 2019 OD 19:00 
NA MÍSTNÍM HŘIŠTI 

 
K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA 

SUNAR 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

VSTUPNÉ 50,- KČ 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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20. srpna 2019 

v 10.00 hodin 
 

Srdečně zveme děti a rodiče 
na výtvarné dopoledne do městské 
knihovny. Budeme vyrábět dekoraci 
z přírodnin. 
Zveme také rodiče s dětmi 
zapojené do projektu Bookstart, 
se kterými budeme vyrábět 
letní obrázek. 
 

         

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

 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNANINOVÁ DÍLNA 

I PRO NEJMENŠÍI PRO NEJMENŠÍI PRO NEJMENŠÍ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

                           PŘÍBOR              
                                       pořádá v sobotu 24. 8. 2019  

   od 16.00 hod. v zahradě hasičské  
   stanice PŘÍBOR 

                                    SOBOTNÍ ODPOLEDNE 
                                      a od 19.00 hod. 

BENÁTSKOU 
NOC 

K tanci a poslechu hraje hudba: SÁGA 
Bohaté občerstvení zajištěno: 
tradiční hasičský guláš, párek 
v rohlíku, hasičská klobása, 
pivo, alko a nealko nápoje. 
 
Vstupné: 20,- Kč 
 
Od 16.00 hod. výstava požární 
techniky JSDH Příbor. 
 
Vstup na Benátskou noc povolen osobám starším 18 let. 
 
Srdečně vás zvou                           PŘÍBORŠTÍ HASIČI   

18 let.
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                              Klub českých turistů Příbor pořádá    
       v sobotu 24. srpna 2019  

                            turistickou akci: 
 
  
 

Vycházka kolem Příbora 
a opékání špekáčků  

s hudbou 
 

 

Sraz: 14:00 hod. u klokočovského mostu 

(trasa asi 5 km) 

Posezení v areálu občanského sdružení Klokočov. 

Dobrou náladu a špekáčky s sebou. 

Opékání špekáčků s hudbou (harmonikářka Dáša). 

Palačinky, alko i nealko a další občerstvení zajištěno. 
   

Informace:  Milan Gajdoš 

          Tel.: 605 078 929                     

Email: 1.kctpribor@email.cz 

Sdružení Klokočovjanů zve všechny na pravý a nefalšovaný 

KLOKOČOVSKÝ 
KRMÁŠ 

dne 9. 9. 2019 
na hřišti v Klokočově u Příbora, ulice Osvobození 

 

První porce kotlíkového guláše od 13.00 hod.  
Vařená kolena, palačinky, párky v rohlíku nebo opékané na ohni aj.  

Samozřejmě čepované pivo a jiné alko či nealko nápoje. 
Máme zastřešené zázemí a krytý pavilon, proto se akce koná  

i v případě nepříznivého počasí. 
 

Individuální zápolení v mini-fotbálku, tradiční přetahování 
lanem, skákací hrad pro děti zdarma. 

Hudba k tanci a poslechu zajištěna. 
 

Vstupné necháme tradičně na vašem rozhodnutí.  
Na vaši účast a hezké počasí se těší členové občanského sdružení. 

 
WWW.KLOKOCOV.COM 
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 a Svaz letců Příbor, z. s. 

 
Vás zve na výstavu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12. června – 28. září 2019 
Malý výstavní sál (Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře) 

 
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 12. června 2019 v 17:00. 

 

             

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

srdečně zvou na 

Příborskou muzejní školu (nejen) 
pro seniory IX 

 

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

 

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí  
 v konferenčním sále piaristického kláštera (nově zrekonstruovaná část) 

od 9.00 do 10.45 hod. 
 

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

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

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

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. 
V rámci Muzejní školy se bude možné přihlásit na školní výlet. Cílem vlastivědného výletu bude Pevnost 

poznání v Olomouci a Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem se zastávkami u kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Chudobíně, m. č. Litovle a kostela sv. Ludmily v Bílé Lhotě. 
Výlet se uskuteční v termínu 4. října 2019.  

Cena výletu: 450,- Kč (zahrnuje dopravu a vstupy do areálů). 

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍNABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍNABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ



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



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

       Klub českých turistů Příbor 
 

zve na cykloturistický zájezd 
 

Moravský kras na kole i pěšky 
 

 
ve dnech 8. 8.–11. 8. 2019 

 
Předběžný program pro turisty i cyklisty:  
1. den: Boskovice – Jedovnice 
2. den: Jedovnice – Blansko – Jedovnice 
3. den: Jedovnice – Adamov – Křtiny – Jedovnice  
4. den: Jedovnice – Vyškov 
 
Program je pouze informativní a vedoucí si vyhrazuje právo na jeho změnu. 
 
Odjezd: 8. 8. 2019 Příbor – Sokolovna v 7:00 hod. Nakládka kol v 6:00 hod. 
Nástupní místa: Příbor – Sokolovna, Kopřivnice – Komerční banka  
a Nový Jičín – Lidl. Kola se nakládají jen v Příboře. 
Předpokládaný návrat: 11. 8. 2019 do 21.00 hod. 
 
Cena:  
 člen KČT ostatní 
dospělý 2 400,- Kč 2 600,- Kč 
dítě (do 15 let) 2 200,- Kč 2 400,- Kč 

 
V ceně zájezdu je doprava, parkovné, ubytování v Jedovnici (pokoje s WC  
a umyvadlem), polopenze (snídaně + večeře), mapy. 
 
Platba: na účet KČT Příbor č.ú. 1762515339 / 0800 nebo u V. Bilského 
 
Informace: Věra Dostálová, e-mail: dostalova.vera@m-zone.cz 

INZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMA

Papírnictví Bonifác 
 

Nabízíme vše co v papírnictví má být!

-  školní potřeby 
-  kancelářské potřeby 
-  potřeby pro kreativní tvoření 
-  dekorace pro různé příležitosti 
-  tiskopisy 
-  kopírování formátů A3, A4 
   (možné i barevné kopie) 
-  a spousta jiných věcí.. 

Bonifáce Buzka 249, Příbor 

Otevřeno pondělí-pátek 

9:00-12:00  14:00-17:00

,
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Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

 

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2019/2020 sportovně 
pohybové kurzy pro děti a mládež. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4–5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6–7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8–11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5–10 let) 
 
Kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 min.) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 1.200,00 Kč na I. pololetí šk. roku 2019/2020 
Počet dětí v kurzu: 6–12 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 30. 9. 2019 
 

více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.skokanek.gypri.cz  

www.gypri.cz 

 
 
 
 
 
Nabídka jazykových kurzů 

anglického, německého, 
francouzského a ruského jazyka 

 

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2019/2020 jazykové 
kurzy pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad 
široké veřejnosti. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti 
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). 
 
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 min.) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 4.200,00 Kč na celý školní rok 2019/2020 
Počet osob v kurzu: 6–10 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 16. 9. 2019 
 

více informací včetně přihlášky naleznete na 
www. jazykovaskola.gypri.cz  

www.gypri.cz 
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