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Vážení spoluobčané,
kdyby mi někdo před měsícem řekl, že dubnové Slovo starosty budu 

věnovat celosvětové pandemii koronaviru (COVID-19), zcela jistě bych mu 
neuvěřil ani slovo. Bohužel se v posledních dnech každé ráno probouzíme 
do úplně jiného světa, než v jakém jsme žili ještě před několika týdny. Nikdo 
z nás ve svém životě nic podobného nezažil. Nikdo. 

Nepochybuji, že jste o situaci v Příboře i v celé České republice dobře 
informováni ze sdělovacích prostředků. Nejaktuálnější zprávy pro Příbor 
sledujte na webových stránkách města (www.pribor.eu/obcan/koronavi-
rus), facebooku, v aplikacích V obraze a MobilníRozhlas. Koronavirové 
situaci ve městě se věnuje i vysílání LTV Příbor. Pro informace ke vznik-
lé situaci byla městem zřízena speciální telefonická linka: 556 455 444, 
na které získáte potřebná sdělení k epidemiologické situaci, případně si 
můžete objednat nákup a dovoz potravin a základních potřeb (za těchto 
podmínek: platí pro občany v karanténě nebo pro osoby se zdravotním 
omezením bez pomoci bližních, dodací lhůta je 48 hodin).

Protože většina informací vydávaných vládou a krizovým štábem reagu-
je na překotně se měnící vývoj v České republice, a mnohá sdělení a nařízení 
mají jepičí život, a s ohledem na prostý fakt, že Slovo starosty budete číst 
až v dubnu, omezím se pouze na sdělení následujícího:    

Dne 16. 3. 2020 zasedl krizový tým města Příbora (ve složení: Ing. arch. 
Malík, JUDr. Michálek, Mgr. Netušil, Ing. Hajda, Mgr. Najzarova, Ing. Ku-
báňova, p. Buzek, Ing. Nenutilova, Ing. Gřesíková, p. Novák, Ing. Busková, 
Ing. Venzara, Bc. Plišová, Ing. Šimíček, p. Štefek, DiS., p. Nedoma), který 
na svém jednání přijal s okamžitou platností kroky, opatření a doporučení 
občanům města Příbora, které průběžně aktualizujeme. Veškeré informace 
naleznete na úřední desce, webu a dalších komunikačních médiích, jak již 
bylo uvedeno.  

Základní doporučení psychologů ve stavu nouze
Současná situace plná příkazů a nařízení se může negativně podepsat 

na naší psychice. Z tohoto důvodu dávám slovo odborníkům. Vybral jsem 
pro Vás několik zásadních rad a doporučení z textu klinických psychologů 
PhDr. Adama Suchého a Doc. PhDr. Miroslava Světláka, PhD.:
- Každá krize někdy skončí, každá epidemie přejde. V historii přešly horší 

nákazy. Koronavirus NENÍ mor, nezabije vše živé, na co sáhne. Pro většinu 
populace tak NEZNAMENÁ přímé ohrožení života.

- Zkuste aktivně pracovat na svém klidu a dobré náladě. Tak jako vás do-
kážou strhnout negativní emoce a špatné zprávy, dokážou to i ty pozitivní 
a dobré. Pokud máte někoho nakazit, zkuste ho nakazit optimismem.

- Naordinujte si mediální dietu. Není třeba neustále sledovat zprávy v TV, 
a ještě je aktivně vyhledávat na internetu….

- Karanténa nejsou prázdniny. Najděte si pevné body v každodennosti 
a stanovte si režim…

- Nechovejte se jako nemocní, pokud skutečně nemocní nejste.
- Pokud vás přepadne silnější úzkost, zkuste tzv. trojúhelníkové dýchání: 

Začněte volným výdechem. Poté pomalý nádech nosem (při kterém v du-
chu počítáte od 1 do 4), zadržení dechu (stejné počítání), pomalý výdech 
ústy (stejné počítání). Několikrát opakujte. 

A abychom nebyli jen vážní, dovolte mi odlehčit situaci a „sdílet“ s Vámi 
tento tweet: „Prosba české psychiatrické společnosti: Přátelé. To, že v karan-
téně mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti je 
NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až 
když vám začnou odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.“

Životní hodnoty a poděkování
Zastávám názor, že všechno špatné je i k něčemu dobré. Vzniklá situace 

prověří osobní sílu a charakter každého z nás. Ukáže se, na jakých etických 
základech jsme doposud „budovali“ svůj život, ukáže se, jaké hodnoty vy-
znáváme. Jistě přispěje i k přehodnocení našich životních priorit a zesílí naši 
schopnost odlišovat důležité a podstatné od nedůležitého a nepodstatného. 
Připomeneme si skutečný význam slov rodina a přátelství. V narážce na 
momentální situaci se objevují „výzvy“, že nyní máme jedinečnou příleži-
tost zachránit svět pouze tím, že budeme ležet u televize. Myslím, že tímto 
vynuceným zklidněním dostáváme neopakovatelnou šanci uvědomit si, 
jaké jsou ty nejdůležitější hodnoty v našem životě. Vždyť z každé krize si 
můžeme odnést i něco pozitivního. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům městského úřa-
du a městských organizací, městské policii, všem lékařům a zdravotní-
kům, dobrovolníkům a spolkům, všem, kteří pomáhají v této nelehké 
situaci. Jsem vděčný všem, kteří se semkli pro dobrou věc a zapojili se 
do šití roušek a nákupů pro potřebné, nebo se podílejí na organizaci 
pomoci. Děkuji příborským firmám za solidaritu a nezištnou pomoc.

Příbor za časů koronaviru
Obracím se na všechny Příboráky s výzvou, aby přispěli do májového 

vydání Měsíčníku města Příbora svým osobním příběhem (krátkou po-
vídkou, fejetonem, zprávou, básní…), fotkou nebo kresbou. Zaznamenejte 
svůj každodenní život v Příboře v čase omezení, v čase příkazů a zákazů. 
Poděkujte, pochvalte, potěšte… A nemusíte být jen vážní... Zapojte se 
celá rodina, rodiče i děti, babičky i dědečkové. Chopte se pera, klávesnice, 
štětce a barev nebo fotoaparátu. Možná v sobě objevíte i doposud netušené 
nadání. Bližší informace najdete níže v letáku. 
Přeji Vám pevné zdraví a jasnou mysl!

Váš
Jan Malík

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

SLOVO STAROSTY
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Dne 25. 02. 2020 se uskutečnila 24. schůze Rady města Příbora, na 
které bylo projednáno 32 bodů. Přinášíme Vám stručný telegrafický 
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města rozhodla:
•	 o výběru nejvhodnější nabídky technického dozoru investora a ko-

ordinátora BOZP k veřejné zakázce Sběrný dvůr Točna Příbor,
•	 o udělení	výjimky	dle	směrnice	č.	14/2016	o zadávání	veřejných	

zakázek a stanovila dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Stavební úpravy radnice v Příboře – technický 
dozor investora“ pana Ing. Jana Harabiše,

•	 o uzavření	příkazní	smlouvy	na	technický	dozor	investora	stavby	
„Stavební úpravy radnice v Příboře“ mezi městem Příbor a panem 
Ing. Janem Harabišem za cenu 35 000 Kč bez DPH/měsíčně.

Rada města schválila:
•	 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora mezi 

městem Příbor a panem Ing. Jiřím Hořínkem za 19 965 Kč vč. DPH/
měsíc,

•	 příkazní	smlouvu	na	výkon	koordinátora	BOZP	mezi	městem	Příbor	
a panem Ing. Jiřím Hořínkem za 10 285 Kč vč. DPH/měsíc,

•	 uzavření	„Smlouvy	o poskytnutí	dotace	z rozpočtu	města	–	3.	výzva“	
1. část kotlíkové dotace, mezi městem Příbor a Moravskoslezským 
krajem,

•	 darovací	smlouvu	na	poskytnutí	peněžního	daru	v částce	2	000	Kč	
uzavřenou mezi městem Příbor a Vyšší odbornou školou, Střední 
odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kopřivnice, na 
podporu organizace přehlídky technických profesí s názvem „Ře-
meslo má zlaté dno“, která se uskuteční v roce 2020 v Kopřivnici,

•	 rozsah	práce	a způsob	výběru	zhotovitele	projektové	dokumentace	
rozšíření kapacity nového hřbitova a převod finančních prostředků 
ve výdajové části rozpočtu na geodetické práce ve výši 30 000 Kč,

•	 finanční	dar	ve	výši	2	000	Kč	organizaci	UNIE	ROSKA	–	reg.	org.	
ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s. na podporu psychorehabilitačních 
aktivit.

Rada města doporučila:
•	 zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města – 2. výzva“ – 5. část kotlíkové dotace, mezi městem 
Příbor a Moravskoslezským krajem.

Rada města souhlasila:
•	 s revitalizací zahrady Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres 

Nový Jičín, příspěvkové organizace, realizované z příspěvku Nadace 
ČEZ	-	Oranžové	hřiště,	a jejím	provozem	po	dobu	minimálně	pěti	
let od data ukončení stavby,

•	 s podáním	žádosti	Mateřskou	školou	Příbor,	Pionýrů	1519,	okres	
Nový Jičín, příspěvkovou organizací o nadační příspěvek na „Revi-
talizaci zahrady Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519“ z grantového 
řízení	Nadace	ČEZ	-	Oranžové	hřiště	a jeho	přijetím	do	majetku	
příspěvkové organizace,

•	 s přijetím	peněžitého	daru	příspěvkovou	organizací	Základní	školou	
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, ve výši 10 000 Kč od společ-
nosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., který bude použit na 
nákup knih pro žáky v rámci projektu „Čtenářské školy“.

Rada města projednala:
•	 návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbor na rok 2020 v obje-

mech:
- příjmy: 190 710 000 Kč
- výdaje: 237 229 000 Kč
- financování: 46 519 000 Kč.

Rada města stanovila:
•	 16	bytů	v budově	Jičínská	č.	p.	247	k sociálnímu	bydlení	a pově-

řila Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor k přidělování 
uvolněných bytů žadatelům dle schválených Pravidel č. 5/2019 pro 
pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města Příbora a udělila Od-
boru sociálních věcí Městského úřadu Příbor kompetenci udělování 
výjimek z Pravidel č. 5/2019 pro pronájem sociálních bytů ve vlast-
nictví města po dobu rekonstrukce radnice.

Rada města projednala a vzala na vědomí:
•	 monitoring	plnění	II.	Plánu	rozvoje	rodinné	politiky	města	Příbora	

na období 2018-2020 za rok 2019,
•	 monitoring	plnění	III.	Střednědobého	plánu	rozvoje	sociálních	slu-

žeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018-2020 za 
rok 2019.

Úplné znění dokumentu ze zasedání rady města se všemi náležitostmi 
a informacemi naleznete na webových stránkách města Příbora. 

Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V důsledku mírného průběhu zimního období dochází 
v posledních letech ke zvýšenému výskytu škodlivých epi-
demiologicky významných hlodavců ve městě. Ve druhé 
polovině dubna roku 2020 bude odborná firma zajišťovat 
deratizaci veřejných ploch a objektů, které spravuje město 
Příbor. Žádáme občany města, aby se připojili k plošné de-
ratizaci, a to v součinnosti s Městským úřadem Příbor, tedy 
ve výše uvedeném období. Předem děkujeme za spolupráci při 
deratizaci objektů. Redukce počtů hlodavců ve městě snižuje 
také možnost výskytu chorob, které tito hlodavci přenášejí 
(jedná se především o nebezpečnou leptospirózu, někdy také 
nazývanou „krysí žloutenka“).
Podle ustanovení § 55 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

se speciální ochrannou deratizací rozumí odborná činnost cí-
lená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění 
a zvýšeného výskytu hlodavců a dalších živočichů.
Podle ustanovení § 57 odst. 2) zákona je speciální ochrannou 
deratizaci povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit 
každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická oso-
ba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném 
výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodav-
ců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové 
místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má 
povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo spole-
čenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky 
organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které 
přísluší hospodaření s ní.

Ing. Jaroslava Veselková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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Jelikož byly pohyby oby-
vatel státem omezeny v pod-
statě jen na cestu do práce 
a  obchodů s  potravinami 
(s několika výjimkami), došlo 
k výraznému zkomplikování 
systému nakládání s odpady 
ve městě. Technické služby 
jsou ve velmi složité situaci 
(zejm. personálně), ale sna-
ží se tuto situaci maximálně 

pružně řešit. Výjimečně po dobu omezení pohybu osob provádí 
TS svoz směsného odpadu ze sídlišť dvakrát týdně. Případné 
zvláštní a výjimečné požadavky na odstranění odpadu řešte prosím 
individuálně přímo telefonicky s technickými službami.

Zároveň ovšem vyzýváme občany, aby v této složité situaci neod-
hazovali na volná prostranství plasty a papír (včetně kartonů). Pytle 
plné plastů a papíru jsou u černých popelnic zbytečnou zátěží pro úklid 
města, je-li v blízkosti volný modrý a žlutý kontejner. Nechávat na zemi 
kartonové obaly by nebylo v pořádku ani v běžném stavu, natož nyní, 
když technické služby pracují v omezeném režimu. Žádáme v tomto 
směru občany o maximální ohleduplnost. Foto: Pavel Netušil

Vážení občané,
v souvislosti s epidemiologickou situací je pro občany v ka-
ranténě anebo osoby zdravotně omezené bez pomoci bliž-
ních k dispozici telefonní linka: 556 455 444, na kterou se 
mohou potřební obrátit s požadavky na nákup základních 

potravin a hygienických potřeb s dodací lhůtou do 48 ho-
din. Za potřebné jsou v tomto smyslu považovány rodiny, 
které jsou v karanténě a senioři bez možnosti zásobování 
rodinnými příslušníky. Při objednávce budou vyžadovány 
osobní údaje.

Z  důvodu rekonstrukce radnice Městského úřadu Příbor 
bude Občanská poradna Příbor od 31. března 2020 dočasně 
přestěhována do druhé budovy městského úřadu na adrese 
Freudova 118 (sídlo stavebního úřadu a  přestupků, odboru 
sociálních věcí a odboru bytového a nebytového fondu).

Návštěvní hodiny: Úterý: 9:00–12:00 bez objednání
               13:00–16:00 pro objednané
Telefonický kontakt: 777 735 555
Občanskou poradnu naleznete v přízemí budovy, vlevo na konci chodby.
Děkujeme za pochopení.

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

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

! ! ! 

! ! ! 

! ! ! 

! ! ! 

V minulém čísle jsme se věnovali tomu, jak probíhá dědění pozůs-
talosti podle zákona. Dnes se zaměříme na druhou možnost nabývání 
dědictví, a to dědění ze závěti. Závěť může mít tři formy. První z nich je 
závěť sepsaná vlastní rukou. Důležité je, aby obsahovala datum a podpis 
zůstavitele, jinak je neplatná. Druhou variantou je závěť sepsaná nikoliv 
vlastní rukou, tzn. napsaná například na počítači. Při sepisování této 
závěti je nutné mít dva svědky, kteří ji podepíšou a dosvědčí tak, že se 
jedná o závěť zůstavitele, a že ji sepsal dobrovolně. Podpis musí být 
i v tomto případě vlastnoruční. Třetí možností je závěť sepsaná u notáře. 
Takto sepsaná závěť je u notáře zároveň uložena a po smrti zůstavitele 
se podle ní postupuje. Sepsanou závěť může zůstavitel během svého 
života samozřejmě kdykoliv změnit, a to tak, že sepíše závěť novou. 
Platná je vždy poslední závěť podle data sepsání. Pokud si však dvě závěti 
vzájemně neodporují, může být v dědickém řízení vycházeno z obou. 

Ať už zvolíme jakoukoliv formu závěti, vždy musí být z jejího obsa-
hu zřejmé, kolik je dědiců, co se má dědit, kdo má dědit a co konkrétně 
každému dědici zůstavitel odkazuje. Díky závěti tedy může zůstavitel 
ovlivnit, kdo po jeho smrti zdědí majetek, a jak velké budou dědické 
podíly. Vždy je však nutné nezapomenout na tzv. „neopomenutelného 
dědice“. Tím je podle současné legislativy potomek zůstavitele, který 

musí vždy něco zdědit. Zákon stanoví přesné podíly, na které má poto-
mek zůstavitele nárok. Pokud je dědic nezletilý, musí získat celý podíl, 
který by mu náležel, pokud by se dědilo ze zákona. Zletilý potomek 
má nárok na polovinu svého zákonného podílu.  Na potomky je tedy 
nutné v závěti myslet vždy, jejich opomenutí způsobuje neplatnost zá-
věti. Manžel či manželka není neopomenutelným dědicem, a přestože 
v případě dědění ze zákona má nárok na stejný podíl dědictví jako děti 
zůstavitele, v závěti mohou být manželé zcela opomenuti a nemusí 
zdědit vůbec nic. Naopak vyloučit z dědění potomka či jiného zákon-
ného dědice může zůstavitel pouze z některého z těchto důvodů, které 
specifikuje občanský zákoník: 1. odsouzení dědice za úmyslný trestný 
čin, 2. dědic vede trvale nezřízený život, 3. dědic neposkytl zůstaviteli 
potřebnou pomoc, 4. dědic o zůstavitele trvale neprojevuje zájem.

Listina o vydědění má stejné formální náležitosti jako závěť, musí 
z ní být zřejmé, koho se vydědění týká a z jakého důvodu. 

V případě dotazů k této problematice můžete navštívit občanskou 
poradnu, která se do odvolání nachází na adrese Freudova 118, 742 
58 Příbor.

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

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

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

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

Povinné předškolní vzdělávání se pro školní rok 2020/2021 vztahuje 
na děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a na děti s odkladem 
povinné školní docházky. 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR 

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

déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po 

dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým men-
tálním postižením.

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

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

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

povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních 
forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit 
mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději 3 měsíce 
před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně 
vzdělávat, tzn. do konce května.

Povinnost obce je stanovit vyhláškou školské obvody spádových 
mateřských škol, které zřizuje. Do spádové školy jsou přednostně 
přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem 
pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto obvodu 
v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 
školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské obvody 
jednotlivých spádových mateřských škol, není zároveň dotčeno právo 
rodičů na výběr školy. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje 
ředitel školy. Přednostní přijímání dětí do spádové mateřské školy, se 
týká nejen dětí předškolních, ale i dětí, které před začátkem školního 
roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku. Dítě mladší tří 
let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor 
jsou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 stanoveny takto:
a) školský obvod Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový 

Jičín, příspěvkové organizace tvoří:
 ulice 9. května, Boženy Němcové, dr. Čejky, Hluboká, Hukvaldská, 

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

b) školský obvod Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 
tvoří:

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

Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy vydává v  sou-
vislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva 
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 
k  organizaci zápisů k  povinné školní docházce pro školní rok 
2020/2021. 
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole. Zápisy k  povinné školní docházce proběhnou v  souladu 
s  právními předpisy, ale s  upuštěním od některých tradičních 
postupů.

Zápisy do prvních ročníků: 
•  Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 

•  Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový 
Jičín, příspěvkové organizace

proběhnou v termínu: od 6. dubna 2020 do 17. dubna 2020
Podrobné informace k zápisům k povinné školní docházce najdete 

na webových stránkách škol:
www.zsjicinska.cz

www.zs-lomapribor.cz

Naděžda Střelková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Naděžda Střelková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
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V  poslední době byl zaznamenán zvýšený výskyt holubů 
v našem městě. Holubí hejna vyhledávají zejména vyšší objekty 
v centru města, např. budovu Masarykova gymnázia, kostel sv. 
Valentina, piaristický klášter apod. Přítomnost nadměrného po-
čtu holubí populace se velmi negativně projevuje na stavu dotče-
ných budov, jejich fasád, říms a atik. Holubím trusem je výrazně 
postiženo rovněž nejbližší okolí těchto objektů, jejich schodiště 
a chodníky. Pomineme-li fakt, že v hnízdech i v peří holubů žije 
množství roztočů způsobující alergie, tak je to právě holubí trus, 
který neprospívá lidskému zdraví, obsahuje totiž velké množství 
patogenů. Holubům se někdy také říká „létající potkani“, neboť 
patří k významným přenašečům zoonóz (tj. nemocí přenositel-
ných ze zvířat na člověka). Mezi nejčastější patří ornitóza, aviární 
tuberkulóza či salmonelóza. Holubi jsou rovněž častými hostiteli 
viru klíšťové encefalitidy. Z prvoků jsou holubi nejčastěji nakaženi 
trichomonádami a  toxoplasmózou. Nemocní či mrtví holubi 
se snadno stanou kořistí koček, které jako definitivní hostitelé 
přenášejí nákazu na člověka, případně na další zvířata.
Město Příbor ve spolupráci a součinnosti s ostatními vlastníky 
dotčených nemovitostí (případně jejich správci či provozovateli) 
je připraveno řešit výše uvedenou problematiku. Pro snížení ne-
gativních „holubích“ dopadů na budovy ve městě jsou využívány 
různé metody. Z těch nejpoužívanější jsou to např.:

a/ umístění mechanické zábrany – v závislosti na výběru typu 
zábrany a rozsahu jejího použití se jedná spíše o lokální opatření. 
Opatření je účinné spíše při snaze ochránit konkrétní místo, 
stavební prvek, sochu, apod.
b/ odchyt do klecí – u klecového odchytu jsou využívány objekty 
s  rovným či mírným sklonem střechy, u objektů se sedlovou 
střechou se umísťují odchytové klece do půdních/podkrovních 
prostor. Při rozhodnutí o tomto opatření je vhodné vyhodno-
cení poměru odchycených holubů a vynaložených finančních 
prostředků.
c/ draví ptáci – cílené nasazení dravců v dané lokalitě, aby se 
už nežádoucí holubi nevraceli. Jedná se o opatření mající spíše 
dočasný charakter.
d/ odstraňování hnízd – je možné mimo období vyvádění mlá-
ďat, jedná se o jednorázové opatření s dílčím účinkem.
e/ odstřel – toto opatření schvaluje příslušný orgán státní správy, 
odstřel holubů podléhá aktuálním předpisům a zákonům, ze-
jména zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti (§ 41, odst. 1. Povolení 
lovu na nehonebních pozemcích). Orgán státní správy stanoví 
podmínky pro provedení lovu, zejména pověření k provedení 
odstřelu, dále určí denní dobu, zásady vzájemné koordinace 
postupu osob nebo omezení vstupu do dotčené lokality. 

Na začátku roku se zdvojnásobil 
počet červených nádob společnos-
ti Asekol a.s. ke třídění drobného 
elektra. Původně byly v našem městě 
tyto nádoby dvě, které ale byly často 
přeplněny, kdy lidé odkládali spotře-

biče na chodník vedle nádoby. Město Příbor požádalo společnost 
Asekol a.s. o zapůjčení dalších nádob, což se po vyřešení smluv-
ních podmínek uskutečnilo v únoru letošního roku. Nyní jsou 
tato stanoviště červených nádob:
•	 ulice	Dukelská	–	u křižovatky	s ulicí	Sv.	Čecha
•	 ulice	Choráze	–	za	obchodem
•	 ulice	Lidická	–	vedle	Policie	ČR
•	 ulice	9.	května	–	u trafostanice

Drobné elektro je možno odevzdávat i ve sběrném dvoře 
v areálu technických služeb na Štramberské ulici.

Proč je důležité třídit staré elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým 
papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při 
úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebez-
pečné látky, jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na 
klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím 
životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených 
kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich 
pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály 
ke znovuvyužití, čímž se ušetří těžba surovin a také voda, která 
je nutná ke zpracování. 

Co patří do červených kontejnerů?
•	 mobilní	telefony,	vysílačky,	navigace,
•	 přehrávače	mp3,	diskmany,	rádia,
•	 notebooky,	klávesnice,	myši,
•	 baterie	a nabíječky,
•	 kalkulačky,	budíky,
•	 elektronické	hračky,	auta	na	vysílačku,	roboti,
•	 menší	kuchyňské	spotřebiče	(šlehače,	toustovače,	mixéry,	drtiče	

ledu, rychlovarné konvice aj.),
•	 fény	a kulmy,	elektrické	kartáčky,	holicí	strojky,
•	 žehličky,	ruční	vysavače.

Foto: Asekol

Ing. Jaroslava Veselková a Ing. Jaroslav Venzara, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Na základě materiálů z webu ASEKOL a.s. připravila k publikování Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
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Nepolevující vedra a  sucha zažíváme rok 
od roku častěji a  předpověď na léto říká, 
že letošek nebude výjimkou. Pro spoustu 
zahrádkářů je dlouhodobé sucho doslova 

pohromou. Skoro každý si sice vytváří vlastní zásoby dešťové 
vody, jenže když ne a ne zapršet, zdroje brzy vyschnou. Obzvlášť 
na menších městech nebo vesnicích může být v letním období 
o vodu nouze. Přitom jednoduché, a navíc ekologické řešení 
dávno známe. Nedostatek vody totiž hravě vyřeší přečištěná 
voda z domácí čistírny odpadních vod STMH, která se výborně 
hodí právě na zalévání. 
Sucho a nedostatek vláhy může udělat na zahrádce pěknou neple-
chu. Trpí i zemědělská půda, jejíž kvalita 
klesá přímo před očima. Využívání deš-
ťové vody je dnes samozřejmostí. Vždyť 
pořídit si nádrž a čerpadlo dešťové vody 
je tak snadné. Náklady lze navíc částečně 
pokrýt dotační podporou. Už jsme však 
zažili tak extrémní situace, kdy i dešťová 
voda došla a zároveň jsme nesměli zalé-
vat zahrádky vodou z veřejných vodovo-
dů. Pokud jeden, dva měsíce nespadne 
ani kapka, zařízení bude k ničemu.

Dostatek zálivkové vody každý den
Málokdo by čekal, že se skvělým pomocníkem 
může stát i domácí čistírna odpadních vod. Za-
řízení STMH nabízí jedinečné ekologické bez-
údržbové čištění v České republice, které splňuje 
přísná kritéria pro kvalitu vyčištěné vody. Díky 
tomu není problém po získání potřebných povo-
lení vypustit ji do veřejné kanalizace, která není 
napojená na obecní čističku, nebo do přilehlých 
potoků, rybníků a jiných povrchových vod. Mů-
žeme ji nechat zasáknout do půdních vrstev, aby 
stekla do podzemních vod.
„Zařízení čistí vodu natolik dokonale, že se vý-
jimečně kvalitní užitková voda skvěle hodí i na 
zalévání. Rodina s dětmi denně vyprodukuje až 

600  litrů vody, kterou bychom museli jinak pracně nastřádat 
během srážek nebo natočit z  kohoutku. Když si uvědomíme, 
kolik znovu využitelné vody získáme, je třeba uznat, že je to 
řešení velmi efektivní. Poté, co zahrádku zalijeme a nějaká voda 
zbude, bez problémů ji můžeme použít pro napuštění okrasných 
rybníčků,“ vysvětluje Rostislav Hellstein z firmy Hellstein. 

Dokonalé čistění zajistí výjimečný systém
Čistírna STMH je jediné zařízení s třístupňovým čištěním na 
českém trhu a obejde se prakticky bez údržby. Tvoří ji jímka 
a dvě polokoule a v každé části probíhá jiný typ čištění. 
Nejprve se v jímce nashromáždí odpadní voda, usadí se všechny 

nerozložitelné látky, rozředí a postupně 
vypaří běžné čistící prostředky a tím do-
jde k předčištění. Následuje čištění po-
mocí aerobních mikroorganismů stej-
ně jako v jednostupňových systémech. 
Nicméně v této čistírně se aktivovaný 
kal snadněji odděluje od vyčištěné vody. 
V poslední fázi vodu dále přečistí spe-
ciální bakterie, tentokrát umístěné na 
pevném kotouči. 
Systém je navržen jednoduše, aby byl 
maximálně účinný a  stabilní, aniž by 
vydával jakýkoliv hluk nebo zápach. 

Díky tomu není nutné neustále kontrolovat kal 
a čistírnu měsíčně vyvážet. STMH vyžaduje od-
voz směsného kalu pouze jednou za tři až deset 
let podle zátěže. Za běžného provozu tříčlenné 
rodiny není třeba ani pravidelně doplňovat en-
zymy a mikroorganismy. 
„S čistírnou STMH člověk ušetří nejen za měsíční 
vývoz odpadních vod, jehož náklady se pohybují 
v tisícikorunových částkách. Využíváním přečiště-
né vody na zálivku v období sucha není třeba pou-
žívat vodu z veřejných vodovodů, která by mohla 
chybět jinde. Šetříme tak nejen své peněženky, ale 
i cennou přírodu,“ uzavírá Rostislav Hellstein.

Foto: Společnost Hellstein

Ing. Rostislav Hellstein, majitel firmy Hellstein spol. s r.o. a inovátor v oblasti čistíren odpadních vod

Vážení spoluobčané, přispěvatelé a čtenáři,
v rámci nařízení vlády České republiky o zákazu konání kultur-
ních, společenských, náboženských a sportovních akcí nebude-
me v Měsíčníku města Příbora do ukončení oficiálního zákazu 
publikovat plakáty, letáky a  oznámení k  těmto událostem. 
Tato skutečnost se vztahuje také na akce plánované s časovým 
předstihem na několik měsíců dopředu, protože momentálně 
nevíme, jak se bude situace nadále vyvíjet. Tímto nebudeme 
také zveřejňovat ani přehled konaných akcí na konkrétní měsíc. 

Situace se může samozřejmě v následujících dnech, týdnech 
či měsících změnit. Sledujte tedy prosím aktuality na webu 
města Příbora. Jakmile se situace změní a dojde ke zrušení 
oficiálního zákazu, budeme Vám v této záležitosti opět plně 
k dispozici. Děkujeme Vám za pochopení i čtenářskou přízeň.  

Přejeme Vám v tomto složitém období optimistické myšlení, 
pevnou vůli a především hodně štěstí a zdraví.

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

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA
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Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Marie Pustějovská
Marie Kunčarová
Pavla Havrlantová
Libuše Holášková
Petr Rosík
Jiří Čadan
Miroslav Skoumal

Alena Jahodová
Lumír Chyba
Oľga Ladiverová
Jiřina Zátopková
Jaroslava Jurečková
Mikuláš Piteľ
Marie Pařilová

Věra Buzková
Věra Kyprová
Rudolf Goňo
Stanislava Mocková
Marie Rašková
Miroslav Pešek
Pavol Moravčík

Oskar Roš
Kristina Hanušková
Božena Horychová
Julie Kodadová
Jiřina Tymlová
Vojtěch Raška
Julie Žabenská

Danuše Zapletalová
Stanislava Nedomová
Františka Potůčková
Julie Hozová
Vlastimil Lys

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Anna Drozdová          Jiří Heralt          Juraj Hvišč          Zdeňka Maloňková          Evžen Raida          Jiřina Zápotočná          Dagmar Žingorová 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v dubnu, kteří slaví své jubileum:

Již tradičně pořádá Komise pro občanské záležitosti setkání 
dárců krve a plazmy, aby jim tímto způsobem poděkovala za 
vzácný dar, který v průběhu celého roku 
poskytují potřebným lidem. Občanům 
Příbora a jeho místních částí, kteří darují 
potřebným vzácnou tekutinu, bez které 
člověk, kromě vody, nemůže existovat, 
přišel za rok 2019 poděkovat pan starosta 
Ing. arch. Jan Malík a předsedkyně komi-
se pro občanské záležitosti PhDr. Marie 
Monsportová. 
Na setkání jsme pozvali celkem 23 bez-
příspěvkových dárců 
krve a plazmy. Jede-
náct z  nich dosáhlo 
v roce 2019 čtyřiceti 
odběrů (Zlatá medaile 
prof. MUDr. Jana Jan-
ského), pět osmdesáti 
odběrů (Zlatý kříž 
ČČK III. třídy) a sedm 
120 odběrů (Zlatý kříž 
ČČK I. třídy). 

Setkání tentokrát proběhlo 11. března 2020 v salonku piaristické-
ho kláštera v Příboře. Z počtu 23 pozvaných dárců se na setkání 

dostavilo 10, kterým nebránily zdravotní 
důvody či pracovní povinnosti.
Pod záštitou Komise pro občanské zále-
žitosti byly přítomným předány drobné 
dárky jako poděkování za jejich příklad-
nou činnost a při pohoštění si všichni 
v poklidné atmosféře poseděli a popo-
vídali. Samozřejmě při této příležitosti 
nechyběla ani naše městská televize, 
která vše zaznamenala pečlivým okem 

kamery.
Ještě jednou děkuje-
me všem dárcům, je-
jichž krev či plazma 
je darovaná šance na 
život. A platí to v ka-
ždé době, protože 
zdraví člověka je ni-
čím nenahraditelná 
hodnota.
Foto: Silvie Strakošová

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Při soustavném delším sledování dění v našem městě, prací 
volených i nevolených orgánů, spolků… mě zaujalo nemálo 
milých, ale především méně milých záležitostí, což má různé 
dopady na občany, které se ventilují veřejně jen velmi výjimečně 
z různých důvodů. S odstupem času jsem se rozhodl o ně-
kterých zmínit opět v tomto časopise, vzniklého před léty ze 
„Čtvrtletníku“, který postupně zlepšoval svou úroveň obsahem 
i rozsahem do současnosti. Je to totiž jediný prostředek zdroje 
informací, který pronikne do každé domácnosti! Tedy i těm, 

kteří nevlastní či neovládají moderní informační techniku. 
A není jich dosud stále málo, především dříve narozených, 
mající také právo na veškeré informace. A nějakých pár let to 
potrvá. O zájmu svědčí např. i to, že po jeho dodání do prodejny 
na ul. Štramberské je po dvou dnech nedostatkovým zbožím. 
V jednom z minulých volebních období (VO) zavedl dočasně 
starosta p. Milan Strakoš rubriku „Den starosty“. Znovuobno-
vení pod názvem „Slovo starosty“ je dobrým zpestřením, stejně 
jako „Představujeme Vám“… Nutno ocenit.

Miroslav Olšaník

OBČANSKÉ NÁZORY
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Jedním z priorit časopisu jsou informace týkající se státní sprá-
vy, samosprávy, vyhlášek… poskytující škálu rozmanitých, pro-
spěšných rad z mnoha oblasti života občanů. V neposlední řadě 
obsah doplňuje spousta zpráv ze života sportu, kultury, škol, 
spolků, společenských organizací…, obohacující svou rozma-
nitou činnost kolorit města. Navíc ještě souhrnně vydávají 
celoroční výroční zprávy. Zasluhují za tuto náročnou práci ve 
svém volném čase a zdarma naše ocenění a poděkování.
To, co postrádám nejen já jsou vyhodnocení činnosti výborů 
a komisí. Volby proběhly koncem roku 2018 a máme rok 2020! 
čím se zabývali, co se podařilo, jaká je spolupráce… byli zvolení, 
jmenování, jsou finančně odměňováni z peněz daní občanů… 
Očekávali bychom, když ne průběžně, tak alespoň jednou za 
rok složení účtu voličům.
Pravidelně po každém zasedání Zastupitelstvo města (ZM) 
podává stručné informace tajemník. Stejně tak Rady města 
(RM). Avšak v březnu z jednání RM informace dodalo vedení 
města! „Telegraficky“. Projednalo 43 bodů, vyhlásilo, zrušilo, 
doporučilo a vzalo na vědomí (po jednom bodě), schválilo 
s odrážkami – 10 bodů. V závěru nás alespoň upozornilo, že 
ostatní nalezneme na stránkách webu města. Tečka. Tato nová 
a další „racionalizace“ odřízne, jak jsem uvedl výše, část ob-
čanů o informace z RM. Budeme-li v tom pokračovat, tak se 
můžeme dočkat překonání rekordu stále se snižujícího zájmu 
v komunálních volbách (VK) pod 43,1%.
Ze zákona byly zřízeny 4 výbory podléhající pod ZM. Dva Osad-
ní výbory na Hájově a Prchalově a finanční, kontrolní. Zatímco 
oba Osadní výbory vyvíjejí pro své občany bohatou činnost 
a průběžně nás informují, tak opakem jsou další dva výbory.
Nejhorší je situace u komisí RM. Ze zákona má právo dle své po-
třeby tyto zřizovat dlouhodobě či krátkodobě, stanovuje popisy 
práce, kontroluje a za jejich činnost zodpovídá. V uplynulých 
letech byly zřizovány zhruba tři komise. V tomto VO pět. Komise 
pro občanské záležitosti (SPOZ) – 8 členů, stavební – 8 členů, 
životního prostředí – 8 členů, regeneraci města a památkovou re-
zervaci – 10 členů a cestovního ruchu, kultury a sportu – 8 členů.
V těchto komisích pracuje 42 občanů. Nejvíce se o nich vědělo 
při ustavování, kdy nebyly v některých případech dodržovány 
dle zvyklosti poměrná zastoupení či dosazení předsedy RM. 
Zatímco komise SPOZu pracovalo velmi dobře včetně infor-
mací, ostatní čtyři jako v utajení. Zaznamenal jsem hlavně, že 
RM od 10.12.2019 stanovilo náplň práce jedné komisi v pěti 
bodech. Znamená to, že komise byla v řadu měsíců bez náplně? 
Je škoda, že RM, která snad dostává zápisy, neúkolovala komise, 
aby alespoň jednou ročně občany poinformovaly. Také „Rada 
časopisu“ mohla všechny výše uvedené požádat o zprávy.
Po generální opravě plochy náměstí po r. 2000 byla snaha ob-
novit činnost zaniklých obchodů a služeb přímo na náměstí 
a toto oživit. Prioritou bylo získat obsazení prázdných prostor 
jako oděvy, knihu, sklo-porcelán, outlet… zároveň prodlou-
žit pracovní domu do 18 hod., osvětlení prázdných výkladů. 
A následně pak případně i výstavní prostory. První se dlouhá 
léta nedaří, spíše zhoršuje (viz. restaurace…), druhé s otazníky. 
Před léty přijal p. starosta umělecké dílo ZDARMA, které bylo 
umístěno v dolní části náměstí, prozatímně. Po téměř 4 letech 
jednání kam s ním, rozhodla RM, že zůstane tam, kde je. Po 
letech byly zadány a následně instalovány tři exteriérové kovové 
prvky ve formě užitečných ploch. Jak dalece jsou harmonické 
pro lidské oko si netroufám posoudit. Každý vidí jinak. Zrovna 
tak, že se stávají jedinečné pro toto město. Ale určitě velké 
oživení a diskuze mezi občany, které neustávají. Také pracují 
„lidové tradice“ a i tato dílo mají své názvy. Nastaly obavy v sou-
časném virovém období, aby tato „drahá“ statisícová umělecká 
díla z ušlechtilých slitin nenapadl a nezničil cizí virus.

S tímto souvisí velmi do hloubky zasvěcený článek „Jak jsem 
hacknul…“. Vyjádřil skutečnost bez obalu, pravdivě, což bývá 
dnes vzácnost. Vyvolal velkou debatu již dříve, především 
mezi staršími občany a těmi, kteří to jako mladí prožili! Má-
lokdo z nich však ovládá pravý novinářský „fortel“, tak pře-
dávám touto formou autorovi poděkování. Pro zájemce, že 
náš národ dnes vůbec existuje, vítězstvím nad Wermachtem 
v r. 1945 je možno m.j. se dočíst v knize „Chtěli nás vyhubit“ 
na základě řadě směrnic a dokumentů z r. 1940, 1941… jako 
to nejmenší, poděkování mohou všichni projevit letos při 
pietním aktu 75. výročí osvobození města na Nábřeží RA 
počátkem května.
V této souvislosti si pozorný čtenář jistě povšiml další novoty 
– ne poprvé. V minulosti příslušný dotyčný orgán případně 
reagoval až v dalším čísle, s odstupem času po řádné rozvaze, 
ověření faktu apod. Dnes s nadsázkou konstatuji, že ještě není 
napsán článek, a již je připravená odpověď v tomtéž čísle. Kéž 
by tak pohotově „informační služba“ pracovala tam, kde je 
to potřebnější. Nevím, kdo rozhodl přidělit nástěnné noviny 
do artefaktu tomuto odboru, který má naprosto jiné odborné 
zařízení. A pro pořádek nakonec. Sám jsem předal před třemi 
léty do archivu města kvalitní foto-materiály prostřednictvím 
pí. mst. Dany Foriškové.
Občané byli informováni výzvou k udělování návrhu na „Cenu 
obce“ a „Čestné občanství“. Právnický dobře ošetřeno, obsah 
jasně vymezen 6 body, věk od 18 let, co má být uvedeno na 
každém archu. Potud v pořádku. Také souhlas se zpřísněním 
podmínek, k tomu mohlo přijít už dříve. Nikdo už se ale ne-
zabýval vysvětlením, proč návrh na „čestného občana“ může 
podat pouze člen ZM? Neschází tam doplnění prostřednictvím? 
Na udělení „Ceny obce“ je stanoveno 50 podpisů občanů. Proč 
zrovna 50? Není to hodně nebo málo? Z výzvy jasně vyplývá, 
že návrh nemusí podložit 50 podpisy člen ZM a dokonce ani 
komise pro občanské záležitosti! To snad dělíme občany v tomto 
případě na kategorie? Přitom schvalovací proces jde na SPOZ, 
poté do RM a konečným arbitrem je ZM. 
Ono těch „trápení“ za krátké období tohoto VO je příliš mnoho 
oproti minulým létům. Nevidím se, že pak hladina „blbé nálady“ 
narůstá. Posuďte sami např. parkoviště naproti DPS – delší 
problém, snad již dokončen. Dopravní značka na Pasekách, 
hovořeno o problému i na ZM. Artefakty na náměstí – trio 
problém, místo, cena – dosud nepředložen rozpočet, nástěnné 
noviny. Z69 – nekonečný i finančně náročný problém vyvo-
lávající petice a následné třenice. Dopravní značka Klokočov 
– problém, o nás bez nás. Další rýsující šestý problém je při-
pravované abonentní a rezidentní parkování, které nedostatek 
míst nevyřeší.
Toto období je obdobím anket a petic. I zde je nutno zavést po-
řádek. Není přece možné, aby bez stanovených kritérií v obou 
případech několika desítek anketně a dvou stovek petičních 
byly činěny závěry, když město má cca 8 400 obyvatel. 
Na závěr bych chtěl vyslovit pochvalu a uznáni Odboru rozvoje 
města za propracovanou a ojedinělou rozsáhlou akci v odpa-
dovém hospodářství do jehož gesce spadá.
Čas běží a za 7 měsíců máme polovinu VO. Jistě nebude od 
věci se opět podívat na dění, ale především, jak se daří plnit 
volební programy.

Poznámka korektora Měsíčníku: Příspěvek neprošel jazy-
kovými korekturami. Vzhledem k některým zmatečným 
formulacím vět a odstavců, nebylo možné provést jazykové 
korektury, aniž by nedošlo k neetickému zásahu do textu. 
S ohledem na kritické vyznění článku se korektor rozhodl 
ponechat text v původním znění. 
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Hezký den všem! 
Jistě spousta z Vás ví, že město Příbor změ-
nilo svou část Klokočova v zónu 30 km/h. 
Toto je již živé téma, které se řeší, nebo 
lépe, my z Klokočova ho řešíme, kterých 
se to týká nejvíce. Po krátké schůzi s pa-
nem starostou, místostarostou, p. Šimíč-
kem a MP dne 16. 1. 2020, jsme se dohodli 
na zorganizování společné schůze občanů 
Klokočova s vedením města a městskou policií. Po našem návrhu, 
aby se uskutečnila v Hospůdce JAAL, jsme nakonec byli rádi, že 
proběhla v kulturním domě. A stalo se. Dne 17. 2. proběhla tato 
veřejná schůze v KD. Asi po deseti minutách bylo jasné, že i zde, 
v malém salónku se to konat nelze. Pro velkou účast, a jsme tomu 
samozřejmě rádi, že lidé mají zájem, jsme se přesunuli do velkého 
sálu (více se můžete dozvědět v LTV Příbor 19/2020).  
Zde po úvodním slovu pana starosty se rozvířila mnohdy vášnivá 
debata na toto téma. Bohužel, jak se většinou stává, se náš Klokočov 
rozdělil na pomyslné dva tábory. Někteří byli pro zachování nových 
pravidel, avšak drtivá většina účastníků schůze byla proti této změ-
ně. Musím ale podotknout, že jsme se všichni shodli na skutečnosti, 
a o tu hlavně jde, že Klokočovem jezdí některá auta rychleji, než 
jim zákon ukládá. Ano, je to tak, ale kde tomu tak není? Všude 
jinde na silnicích se najdou jedinci, kteří prostě pravidla silničního 
provozu porušují. Na různých institucích je proto řada, aby toto 
řešili. A tady se ptám, je zavedení „zóny 30“ funkčním řešením? 
Docílí toho město, aby bylo bezpečněji v této dané části? Co takhle 
dát „zónu 30“ po celém městě, protože i tam se jezdí rychleji než 
50 km/h. Město má pravdu v tom, že Klokočovem projíždí více aut 
než bývalo. Ale množstvím aut přece nemohu reagovat nějakým 
omezením, navíc v místech, kde je to zcela nelogické. Tady bych se 
rád pozastavil na faktu, zvýšený provoz, a proč tomuto tak je. Bydlí 
zde více lidí, staví se domy, a navíc se přemýšlí nad nějakou akcí Z69.
Uvědomují si někteří z vedení města, že tato „novota“ Z69 tento 
provoz ještě zvýší? Bude zde jezdit více cizích lidí?! A ti 30 km/h 
určitě nepojedou. Navíc chtějí toto zbudovat v místě kde projede 
pouze jedno auto a je zde přístup zcela bez chodníků!!! Nejeden 
chodec s kočárkem nebo cyklista má co dělat, aby procházku přežil 
ve zdraví. Na jednu stranu chceme bezpečnost, na druhou z Klo-
kočova děláme výletní sídlo, které nemá dispozice?? Dočkáme se 
nakonec v budoucnu 20ky, 5ky? Ano, nejspíše ano, za chvíli budou 
na našich cestách fronty aut, které budou šlapat na paty cyklistům, 
což se mj. děje již dnes!! Nebo naopak, bude víc nehod, protože se 
toto opravdu dodržovat nebude.

Jen jedna důležitá připomínka... Doposud 
se neřešila jediná dopravní nehoda, kde by 
byl účastníkem cyklista či chodec. Proč? 
Po Klokočově vedou totiž i chodníky, které 
lidé využívají, a kdo ne, tak porušuje stejně 
tak zákon o pozemních komunikacích jako 
řidič vozu či motocyklu, poněvadž i chodec 
je účastníkem silničního provozu. Tady chci 
zdůraznit, že „zónou 30“ jsou zasažena mís-

ta, kde je nejenom chodník, ale jsou chodníky po obou stranách 
navíc vyvýšené, kde je navíc komunikace dostatečně široká. Tak-
že dle mého názoru nejde tak ani o akci pro bezpečnost chodců 
anebo dětí usedlíků, ale pro to, aby se snížila rychlost všeobecně 
(mj. v Klokočově na místním hřišti se začalo budovat multifunkční 
hřiště, které bude sloužit opravdu všem, a děti se určitě stáhnou 
z ulic do této bezpečné lokality na hraní). 
Zde jsme se tedy shodli s městem na jedné věci, a to takové, že by 
se zóna dala upravit pro blaho všech. Na této schůzi proběhlo navíc 
také hlasování, jakým způsobem by lidé řešili tuto problematiku. 
Nápadů bylo více, z nichž vybírám ty nejzajímavější... Zvýšení 
z 30 na 40 km/h, umístění retardérů, vodorovné označení a vy-
mezení jízdních pruhů, zavedení radaru...
My do dnešního dne čekáme na reakci a dalším postupu ze strany 
města. Rád bych, a myslím že mluvím za většinu z Klokočova, 
aby se to nenechalo uspat. Je třeba si uvědomit, že drtivá většina 
je s tímto krokem nespokojená. Ano, my všichni si přejeme, aby 
řidiči jezdili opatrně, ale ne na úkor slušných občanů a řidičů. 
Poněvadž když pojede místní dejme tomu 40 km/h, což není 
mnoho, nikoho tím neohrozí, tak zaplatí tím pádem například 
pokutu a přijde o body, a po nás se na druhý den prožene auto 
70 km/h nebo 90 km/h, což bohužel bývá, někoho srazí, takové 
opatření jako „zóna 30“ je k ničemu. Opravdu je nutné najít řešení, 
které má smysl a bude funkční.
No a co tím pádem dodat závěrem či připomenout?
K tomu, aby se realizovala „zóna 30“ musí být splněno několik 
formálních podkladů. Doposud jsme se nedozvěděli na základě 
jaké žádosti bylo zahájeno řízení o „zóně 30“ v Klokočově, jak a na 
základě čeho byla tato žádost zdůvodněna, když v posledních něko-
lika létech nedošlo v Klokočově k žádné dopravní nehodě z důvodu 
nepřiměřené rychlosti, a proč se o takovémto záměru v předstihu 
nejednalo s obyvateli Klokočova jako těch, kterých se toto nejvíce 
dotýká, a kteří na setkání se starostou města dali v drtivé většině 
najevo, že „zónu 30“ odmítají. 

Foto: Karel Till ml.

 Karel Till ml., člen výboru Občanského sdružení Klokočov

V minulém týdnu zahájili technické služby čištění místních 
komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbyt-
ků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy 
usadily na povrchu komunikací.
Úklid komunikací probíhá dle níže uvedeného harmonogramu. 
Harmonogram, i umístění přechodného dopravního značení, je 
v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respek-
tování zákazu stání v označených lokalitách. Buďte prosím 

ohleduplní k  našim za-
městnancům, ať mohou 
svou práci odvést co nej-
lépe. Děkujeme .
Harmonogram čištění 
komunikací se nachází 
na s. 22. 

 Foto: Vladimír Pavelka

Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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Technické služby informují občany, 
že první svoz hnědých kontejnerů 
na bioodpad o  objemu 770 l bude 

uskutečněn v pátek 3. 4. 2020. Následně bude svoz probíhat 
vždy dvakrát týdně a to vždy v úterý a pátek. Výjimku mohou 
tvořit dny se státními svátky.
Od dubna bude již také probíhat pravidelný svoz 240 l bionádob 
od RD v intervalu 1 x 14 dní. Svozovým dnem v týdnu je úterý. 
Harmonogramy svozů občané obdrželi do svých poštovních 
schránek. Dále jsou harmonogramy dostupné na webových 
stránkách města i TS. 
„Letní provoz“ kompostárny Točna bude zahájen v pondělí 
30. 3. 2020. Od tohoto data bude kompostárna otevřena pro 
občany v těchto provozních hodinách:

Provoz kompostárny
dny v týdnu otevírací hodiny

Po od 7:00 do 18:00 hodin
Út, st, pá od 7:00 do 15:00 hodin

Čt od 7:00 do 18:00 hodin
So od 7:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba na kompostárně: p. Deml, mobil: 602 590 186

V souvislosti se začátkem sezony prací na zahradě bychom chtěli 
důrazně apelovat na občany, ať do nádob na bioodpad vhazují 
skutečně jen biologický materiál rostlinného původu a to buď 
volně, anebo v biologicky rozložitelných sáčcích. Jiné sáčky, 
popřípadě jiné odpady, do bionádob nevkládejte. Je škoda, že 
mnozí lidé nepřemýšlí nad tím, co se děje s bioodpadem poté 
co jej vyhodí do bionádoby. Zamyslete se, prosím, nad tím, že 
bioodpad putuje na kompostárnu, tedy do zařízení k výrobě 
kompostu. Kompostárna plastové obaly či jiné nežádoucí od-
pady není schopna zpracovat. Veškeré kompostovací procesy 
jsou nežádoucími příměsemi v podobě plastů dost kompliko-
vané a celý provoz se prodražuje. Nikdo si asi nechceme koupit 
kompost na svou zahrádku, v němž bude tu a tam kousek sáčku, 
víčko	od	PET	lahve,	plechovka	apod.
Bohužel dost nešťastná situace v podobě netřídění se týden co 
týden opakuje na místním hřbitově. Zde jsou mimo velkoob-

jemových kontej-
nerů na hřbitovní 
odpad umístěny 
také nádoby na 
směsný komunál-
ní odpad i  kon-
tejner na plasty 
a  na bioodpad. 
Návštěvníci hřbi-
tova ovšem toto 
vůbec nerozli-
šují (viz. foto) 
a  veškerý odpad 
vzniklý z výzdoby hrobů vhazují bez rozmyslu do kterékoliv 
nádoby. Myslíte si, že se plastový kalíšek od svíčky či plastový 
květináč či celofán na kompostárně rozloží? Proč vyhazovat 
bioodpad na skládku (což v tomto případě jinak nejde), když 
likvidace na kompostárně je o třetinu levnější? Odpovědi jsou 
jednoznačné…

Níže uvádíme přehled, kam který odpad patří:

Žlutá nádoba na třídění plastů a kovů 
•	 fólie, sáčky, plastové tašky, veškeré plastové obaly od květin 

a jiného zboží
•	 sešlápnuté	PET	láhve,	květináče,	obaly	od	svíček	i s jejich	

zbytky
•	 kelímky od všech typů svíček i s kovovými víčky či vršky

Hnědá nádoba na biologický odpad:
•	 zvadlé květiny – řezané, nebo z květináčů, i se zeminou, 
•	 rostliny a větvičky – i jehličnaté

Prosím, nedávat do hnědé nádoby květináče, plastové obaly 
květin ani jiné plasty!

DO ČERNÝCH NÁDOB PATŘÍ JEN TO, CO  NEJDE VY-
TŘÍDIT A UMÍSTIT DO ŽLUTÉ A HNĚDÉ NÁDOBY!!!

Děkujeme občanům za dodržování pravidel pro třídění odpadů 
a věříme, že se situace už s dalším svozem odpadu zlepší.

Foto: Pavel Busek

Mgr. Pavlína Nývltová, Technické služby města Příbora

Konec února a začátek března se u nás ve škole nesl ve zdra-
vém duchu. Žáci 4. B se zapojili do projektu Zdravé svačinky. 
Zamýšleli se nad tím, jak zdravě jíst a jak vytvořit nejlahodnější, 
nejchutnější, nejzdravější a na pohled okouzlující svačinku. Vše 
se odehrávalo ve školní kuchyňce. Suroviny na svačinky si nosili 
z domu a vždy se ve skupince museli dohodnout, kdo co na 
daný den přinese. Ve svačinkách se objevovalo ovoce, zelenina, 
mléčné výrobky, různá semínka a ořechy. Nejvíce žáky bavilo 
servírování a samozřejmě také ochutnávání.
Také ve školní družině se zabývali zdravým stravováním. Děti 
prožily inspirativní odpoledne s výživovou poradkyní paní 

Nikolou Zinkovou, která děti seznámila se správnými stravo-
vacími návyky. Děti se dozvěděly, co by jim na talíři nemě-
lo chybět k  tomu, aby zdravě prospívaly a nezapomínaly na 
důležité živiny či vitamíny. Samozřejmě proběhla i  debata 
o nahrazování tolik obávaných umělých cukrů těmi zdravý-
mi, přírodními. Na závěr si děti ověřily své nabyté vědomosti 
prostřednictvím pracovních listů. Zdravým potravinám se vě-
novaly i po zbytek února. Zahrály si na zahradníky a vypěs-
tovaly si rostlinky z  luštěnin, které si pak přesadily do květi-
náčů a v pěstování měly možnost pokračovat doma. Nejednu 
rostlinku pak ztvárnily i ve výtvarných činnostech. Při výrobě 

Mgr. Dana Lišková, za pedagogy Základní školy Jičínská, Příbor

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
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zdravého salátu z  mrkve a  jablek si vyzkoušely i  kuchařské  
dovednosti.
Před jarními prázdninami proběhl týdenní projekt 6. ročníků. 
Žáci pracovali ve 3 až 4členných týmech. Napříč všemi předměty 
řešili úkoly, které měly jedno společné téma, a  to starověké 
civilizace. Jednotlivé týmy samostatně plánovaly a následně 
prakticky řešily různá zadání, např. v matematice se žáci zabývali 
římskými číslicemi, počítali objem jednoho kvádru pro stavbu 
Mauzolea v Halikarnassu, v angličtině si přečetli úryvek příběhu 
o Gilgamešovi a zpracovali jej v podobě komiksu, v tělocviku 
házeli oštěpem a stavěli z polystyrenových kvádrů pyramidu na 
čas. Žáci zkrátka posilovali schopnost spolupráce a kooperace. 
Na závěr projektového týdne si jednotlivé týmy z obou šestých 
tříd ověřily znalosti a schopnosti v projektové hře. Vítězové byli 
oceněni sladkou odměnou.
A jak se naše škola přizpůsobila současným mimořádným opat-
řením? V současnosti zadáváme domácí úkoly prostřednictvím 
Školy OnLine tak, aby je žáci zvládli. Prostřednictvím tohoto 
systému mohou žáci s pedagogy učivo i úkoly konzultovat. 
Přesto, že žáky ve škole nemáme, zaměstnanci mají denně do-
statek práce. Od 9. 3. 2020 byla započata 2. etapa výměny oken, 

oprava fasády a  rekuperace. Zaměstnanci postupně vyklíze-
jí místnosti. Zároveň dochází k  estetickým úpravám uvnitř 
budovy. Pedagogičtí pracovníci se zabývají i pedagogickými 
činnostmi – pracují na vizi školy, připravují týdenní projekty 
pro 7. a 9. ročník. V rámci kolegiální podpory připravují sdílené 
hodiny. Foto: Hana Matulová

Archeologická lokalita s velmi rozsáhlými 
a bohatými zdroji pazourkové suroviny byla 
objevena autorem příspěvku již v  září roku 
2002. Nachází se na území Bílovce, na jižním 
až jihozápadním svahu Radotínského kopce, 
s kótou 392,6 m „Na Výšině“. Nálezová plocha 
se rozkládá na velké ploše ve středních partiích 
kopce. Na lokalitě jsem vyhledal 348 kusů pati-
novaných kamenných artefaktů (k roku 2020) 
pocházejících převážně ze středního paleolitu. 
Jedná se o nástroje neandertálců. Menší počet 
nepatinovaných kamenných předmětů štípané i hlazené industrie 
lze zařadit pouze rámcově do mladší doby kamenné (52 kusů). 
Kulturní zařazení, z důvodu absence keramických zlomků, nelze 
přesně určit. K posledním nejzajímavějším objevům J. Diviše z této 
lokality lze přiřadit nález pravěkého kamenného nástroje z nefritu.

Neolitická plochá broušená a dokonale vyleště-
ná sekerka byla nalezena povrchovým sběrem 
na lokalitě Radotín u Bílovce (horní lokalita) 
27. 2. 2020. Sekerka o základních rozměrech 
71x42x21 mm má přibližně lichoběžníkový 
tvar s bikonvexním příčným průřezem, linie 
ostří je souměrně zaoblené a kolmé na podél-
nou osu artefaktu.
Mimořádná houževnatost nefritu a odolnost 
proti rozpojení způsobuje, že se předměty 
z  této suroviny nesnadno lámou a rozbíjejí. 

Významnější	výskyt	nefritové	suroviny	v Evropě	 je	v  severní	
Itálii a Dolním Slezsku (Jordanow). Po celém polském Slezsku 
bylo nalezeno jen několik desítek nefritových sekerek a  jejich  
zlomků.  

Foto: Jan Diviš

V sobotu odpoledne 
8. 2. 2020 zaplnili tělo-
cvičnu ve Fitcentru, na 
ulici Štramberské, kov-
bojové a kovbojky či jiné 

masky. Všichni společně se spolkem 
Academia Via Familia z.s. slavili Den 
rodiny v  Příboře, letos pod názvem 
„Tenkrát na západě“. 
Tentokrát probíhalo odpoledne v karnevalovém duchu. Nechy-
běl průvod masek, vyhlášení nejlepších masek, country tanec, 
který jsme se mohli společně naučit a sportovní klání několika 
„rodinných rančů“. Příjemným kulinářským zážitkem pro všech-
ny přítomné byla již tradiční ochutnávka domácích štrůdlů. Na 
závěr se losovala bohatá tombola, ze které nikdo z přítomných 

neodcházel s prázdnou...
Jako již obvykle na akci vystoupil pří-
borský pěvecký soubor „SC Gospel“. 
V  souboru jsou zastoupeny všechny 
generace a  repertoár je tomuto také 
přizpůsoben, aby si každý posluchač 
přišel na své. Sklizené ovace na závěr 
od nadšeného publika byly zasloužené.
Děkujeme za účast všem aktérům a taky 

sponzorům, díky kterým se mohla tato akce uskutečnit. Den 
rodin byl spolufinancován z programu Veřejná finanční pod-
pora města Příbora, za což městu patří náš dík. Také bychom 
chtěli vyjádřit naši vděčnost Fitcentru za poskytnuté prostory 
a tradičně vřelé přijetí.

Foto: Kateřina Okáčová

Jan Diviš, člen Archeologického klubu Příbor

Mgr. Martin Okáč, Academia Via Familia, z.s., Příbor, křesťanský sbor Bratrské jednoty baptistů Příbor

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás 
informoval o konání a obsahu výroční členské 
schůze našeho spolku Svazu letců Příbor z. s. 
(SL), která se uskutečnila dne 1. 2. 2020.

Náš spolek sdružuje lidi, kterým byla práce 
v letectví a jeho odvětví životní náplní, anebo lidi, 

kteří se tématikou letectví zaobírají a je jim blízká. Spolek má 
k dnešnímu dni celkem 39 členů a dva čestné členy spolku, 
generála Škarvadu a Ladislava Jerguše.
Jak jsem vzpomenul v úvodu, výroční členská schůze SL z.s. 
Příbor se konala v sobotu 1. 2. 2020.
Schůzi zahájil předseda spolku SL pan Čestmír Šedivý, který 
přivítal hosty a členy svazu letců a přednesl návrh programu 
členské schůze. Mezi hosty, kteří naši schůzi navštívili, byl 
starosta města Příbora Ing. arch. Jan Malík, vzácným hostem 
byl ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava pan PhDr. Jaromír 
Radkovský. Dalšími hosty byli zástupci leteckých spolků SL 
z Přerova a Prostějova vedeni pány Matěšovským a Kouřilem. 
Mezi hosty byl i náš kolega z letiště Mošnov a bývalý starosta 
města pan Ing. Bohuslav Majer, dále Pavel Šenk za LMK 
Kopřivnice a předsedkyně spolku přátel 8. stíhacího leteckého 
pluku paní Tomašulová s manželem.
Zprávu o  činnosti přednesl předseda pan Šedivý. Na úvod 
vzpomenul na naše dva členy, kteří nás v  roce 2019 opustili 
a odešli do leteckého nebe, a to pana B. Doležela a zákládajícího 
člena spolku a člena výboru SL Příbor pana Ladislava Jerguše. 
Předseda vyzval účastníky schůze k  uctění jejich památky 
minutou ticha.
Ve zprávě předseda pan Šedivý připomenul akce, kterých 
jsme se jako spolek zúčastnili v průběhu roku 2019, i  akce, 
které naši členové navštívili individuálně. Dále připomenul, 
že členové a spolek se aktivně zapojují do života ve městě, kde 
vyzvednul akci, kterou spolek zorganizoval v  muzeu města 

k  100. výročí československého letectví, kterou za spolek 
zajištoval a  zastřešoval pan Jaroslav Janečka, kterému patří 
velké poděkování.
V závěru výroční zprávy předseda poděkoval všem členům za 
aktivitu, kterou projevovali po čas celého roku.
Zprávu o hospodaření spolku v  roce 2019 a návrh rozpočtu 
na rok 2020 přednesl hospodář spolku pan Jaroslav Janečka. 
Zpráva obsahovala výdaje a příjmy v roce 2019 a nový rozpočet 
spolku na rok 2020.
Dalším důležitým bodem schůze spolku byla diskuse, ve které 
v úvodu vystoupil starosta města Ing. arch. Jan Malík, který 
poděkoval spolku za aktivity, které dělá při společných akcích 
organizovaných městem, i reprezentaci jeho zástupců na akcích 
v regionu i mimo něj. Pak měl dotaz na ředitele letiště Ostrava 
pana Radkovského, jaká je vize letiště v dalším období, a taky 
ohledně využití letiště Ostrava silami NATO, které se v poslední 
době šíří ve sdělovacích prostředcích i mezi lidmi.

Někdo sbírá přísloví, jiný anekdoty. Já díky své 
práci mohu sbírat každé slovo, každou myšlenku 
obyvatel našeho Domova pro seniory v Příboře. 
Možná i Vy jste se někdy zamysleli, jaký život asi 

měli naši starší spoluobčané, než se dostali k nám do Domova, kde 
prožívají měsíce a roky svého života, a kde už se v menší nebo větší 
míře musí spolehnout na pomoc jiných lidí, pracovníků. Občas mi 
nedá má zvědavost a musím se zeptat, často mne samotní senioři 
obdarují svými vzpomínkami na dětství, mládí, rodinu, partnery 
a pracovní život. Mám možnost prohlédnou si s nimi staré fotografie 
a  kus jejich povídání si můžu odnést ve své paměti, nebo si je 
zaznamenat na papír. Všechna ta povídání a vzpomínky lidí nám 
mohou pomoci při našich zoufáních nad nějakým nedostatkem 
a vlastně si pak můžeme říct, že žijeme ve šťastné době, kdy máme 
co jíst, neprší nám na hlavu, nechodíme bosky apod.
Rád bych se se svými střípky z vyprávění a zážitků podělil i se čtenáři 
a chtěl bych Vám nastínit, jak těžký život si „naši senioři“ prožili, kolik 
útrap a zklamání poznamenalo jejich žití, ale zároveň chci poukázat, 
že přesto všechno radost a veselí může patřit k podzimu života, který 
u nás v Domově pro seniory prožívají.
Jedna z mých vzpomínek patří již zesnulému pánovi v letech, který 
byl silně věřící a od mala přísně vychováván, pocházel z Valašska 
a maminka mu zemřela, když byl ještě malý kluk. Patřil mezi aktivní 
seniory, kteří se snažili smysluplně využívat svůj čas, a jak sám říkal, 
když mu pán Bůh ten čas nadělil, proč jej mrhat ležením v posteli. 
Snad díky rozpravám o víře jsem získal větší důvěru a dozvěděl se od 

tohoto muže mnoho informací o dětství, 
kdy chodíval bosky na pastvu, o poměrech 
na Valašsku, o bojích partyzánů v horách, 
ale také o jeho vztahu k hudbě a jak v mládí 
hrával na housle. Velikým překvapením pro mě bylo, když jednou 
vytáhl ze skříně starý futrál a v něm měl schovány stařičké housle, které 
dostal od svého otce či děda. V tu chvíli ve mně rostla touha uslyšet 
zvuk této památky a přál jsem si, aby je tento staříček rozezvučel. 
Zdráhal se, že mnoho let na ně nehrál, a již zapomněl. Přesto se mi 
dostalo té pocty, a při jedné návštěvě u něj na pokoji jsem uslyšel 
melodii houslí, které pamatovaly všechny ty události, o kterých mi 
vyprávěl. Má touha však nebyla uspokojena a v hlavě se mi rodil plán, 
že o tento zážitek by se mohl podělit s ostatními uživateli. Bohužel 
přemlouvání a jakákoliv motivace se zdály být zbytečnou záležitostí, 
sám jako trémista tomu rozumím, ale jednoho dne se stal malý zázrak. 
Každé pondělí jsme se s muži scházívali na „Pánském klubu“, kde 
jsme si různě povídali, promítali si a hrávali vědomostní hry, a právě 
to jedno pondělí bylo jiné, výjimečné. Tento stařeček dorazil, v jedné 
ruce držel hůl, o kterou se opíral, v druhé dřevěné pouzdro. Vytáhl 
z futrálu skvost ozdobený strunami a sešlý patinou a zahrál na něj 
několik lidových písniček. A i když bylo znát, že jeho prsty mnoho let 
struny nehladily, prožíval každý tón jako nejlepší světový virtuóz a my 
jej pak ocenili potleskem, který jej naplnil štěstím a mne pocitem, že 
se podařila dobrá věc. Tento muž již mezi námi není a věřím, že mu 
nebeští andělé hrají ještě na starší housle za jeho odvahu, optimismus 
a víru v Boha s jakou prožil svůj život.

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova pro seniory Příbor

Ing. Rudolf Ripčík, jednatel spolku Svaz letců Příbor
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Také v diskusi vystoupili zástupci SL z Přerova a Prostějova, 
kteří naši schůzi pozdravili a popřáli nám mnoho sil do další 
činnosti a také pevné zdraví, které každý člověk potřebuje bez 
rozdílu věku, profese a poslání.
V diskusi pak vystoupil ředitel letiště Ostrava PhDr. Jaromír 
Radkovský, který reagoval v první části svého vystoupení na 
dotaz pana starosty ohledně vize a využití ostravského letiště. 
K otázce využití letiště pro síly NATO nemá jiné informace než 
my občané a nikdo ho oficiálně neoslovil k danému využití. 
V druhé části poukázal, jaká je situace ohledně shánění peněz 
na generální opravu dráhy letiště a  také přípravy a  realizace 
využití letiště v následném období, cargo lety, lety do Polska 
atd. V závěru diskuse vystoupili i členové spolku, jejich dotazy 
směrovaly k činnosti spolku na další období. Na dotazy jim 
zodpověděl předseda spolku pan Šedivý.
V závěru schůze byl zvolen nový výbor spolku Svazu letců Příbor 
z. s. ve složení: předseda spolku Čestmír Šedivý, místopředseda 
spolku Ing. Jaroslav Jurek, tajemník spolku Ing. Rudolf Ripčík, 
pokladník Jaroslav Janečka a člen výboru Marián Pavlík. Také 
byl schválen plán činnosti na rok 2020. Stěžejním úkolem pro 
tento rok je příprava 75. výročí založení 8. slp a přípravy oslav 
v  roce 2021, kdy má 75. výročí založení 1. dopravní letecký 
pluk a chystají se oslavy k daným výročím. Dalším významným 
bodem plánu činnosti je čištění pomníku a  letadla Mig15 
začátkem léta 2020 a mnoho dalších akcí. 
V  závěru předseda spolku SL Příbor z.s. Čestmír Šedivý 
poděkoval za účast a vystoupení na schůzi hostům, členům 
spolku a popřál všem mnoho zdraví.
Letu zdar v roce 2020.

Činnost a akce našeho spolku Svazu letců Příbor z.s. je možné 
sledovat na odkazu:  https://www.svazletcupribor.cz/.

Foto: Svaz letců Příbor

Letos se konal již osmnáctý klokočovský ples, a protože byl 
22. 2. 2020, byl datumově lehce zapamatovatelný a výjimečný. 
Proběhl, jak jinak než ve skotnické restauraci U Žabáka. 
Po každém plese píši, že byl nejvydařenější. No, nyní tomu je tak 
podobně. Perfektní organizace, souhra, žádné problémy, skvělá 
hudba, která je již naše tradiční. Tolik plesů je za námi, že už máme 
vše za ty léta zmáknuté a víme co a jak. To znamená, dopoledne 
sraz v sále a začíná chystání stolů, výzdoba, balení cen do sbírky, 
sepisování sponzorů, chystání baru, šatny atd., atd. To ale začíná 
naše práce již dříve. Shánění sponzorských darů, nakupování cen 
z našeho sdružení, výroba jednohubek, koláčků paní Bolkové, 
věnečků, nákup pamlsků, alko i  ne-alko nápojů, tisk plakátů, 
vstupenek, prodej místenek. No prostě není to tak jednoduché.
Ale teď už k samotnému plesu. Přesně v 18:15 h. odvážel hosty 
kyvadlově autobus na místo konání, takže začátek se trošku 
posunul. V klidu se všichni usadili na předem domluvená místa 
a čekalo se na zahájení. Jakmile jsme byli všichni, tak po úvodním 
proslovu a přivítání okamžitě začala hrát hudba a sál byl vmžiku 
plný. Celým večerem doprovázela kapela Marasbanda. Tímto jim 
opět děkujeme. Hráli jako vždy perfektně. Uvidíme se i v příštím 
roce.  
V půl deváté se podávaly večeře v sále. Dle ohlasu všem chutnalo. 
Poté opět tanec a  čekalo se na taneční vystoupení latinsko-
amerických tanců profesionálních tanečníků. Ti sklidili nakonec 
nekonečný aplaus. Tleskalo se jim dokonce i při odchodu ze sálu, 
kdy už opouštěli sál v civilním oblečení. Pomalu se blížila doba 
prodeje losů. Zde musím hodně pochválit všechny hosty o kázeň, 
kde jsem prosil, aby se netlačili k prodejcům a spořádaně čekali na 
svých místech. Na každého se dostalo a snad i každý něco vyhrál, 
protože cen bylo opět mnoho. 
Po prodeji se nemohli všichni dočkat slibovaného, tradičního 
losování z čísla vstupenky o hlavní ceny, kterých bylo letos nejvíce, 
a to 13. To proběhlo přesně podle plánu třicet minut po půlnoci. 

Z osudí začínal losovat šéf kapely, který zároveň vybral jednu 
z oněch cen. Výherce opět vzal do rukou jakoukoli cenu a vylosoval 
dalšího výherce. Tak to pokračovalo, než se rozdaly všechny ceny. 
Tímto všem výhercům gratulujeme. Samozřejmě i těm co vyhráli 
cenu ze sbírky. Tady se ovšem naše řízená část večera dostala ke 
konci a už se jen tančilo, pilo, a hlavně bavilo až do čtvrté hodiny 
ranní, kdy jsem nakonec pozhasínal světla, zamkl dveře sálu a jelo 
se konečně domů.
Tím ale pro organizátory plesu povinnosti nekončí. V jednu hodinu 
odpoledne jsme měli nástup a začal úklid sálu a mini-hodnocení 
celé akce, která dopadla podle nás opět na výbornou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, 
pomocníkům, také Gabči a  Igimu v  šatně, muzikantům, 
hospodskému Mirkovi a v neposlední řadě všem sponzorům jak 
z řad podnikatelů, tak občanů a návštěvníku plesu. Již dnes se 
těšíme na 19. ročník, který snad bude jistě, jak jinak, jeden z těch 
nejlepších. 
PS: Prosím Vás všechny o sledování informací na našem webu: 
www.klokocov.com ohledně výstavby multi. hřiště. Na postupu 
výstavby je závislé konání naši další akce – stavění máje a dalších. 

Foto: Karel Till ml.

Karel Till ml., člen výboru Občanského sdružení Klokočov

 

DOTAZNÍK PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PRORODINNÝCH AKTIVIT  
V PŘÍBOŘE 

Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění 
Vašich potřeb a přání v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit v Příboře. Výsledek 
průzkumu je důležitý pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a Plánu 
rodinné politiky ve městě Příboře na období 2021–2023.  

Vyplněný dotazník můžete odevzdat na těchto místech – do poštovní schránky umístěné na 
vstupních dveřích radnice Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, nebo do 
poštovní schránky umístěné v přízemí budovy městského úřadu na ulici Freudova 118 (sídlo 
odboru stavebního a přestupků, odboru bytového a nebytového fondu a odboru sociálních 
věcí), a to nejpozději do pátku 17. dubna 2020. 

Dotazník můžete vyplnit také elektronicky na oficiálních webových stránkách města Příbora 
www.pribor.eu nebo na www.facebook.com/priboroficialni/.  

Děkujeme Vám za Vaše podněty a čas, který nám věnujete při vyplnění dotazníku.  

 
1. Pohlaví  

 
☐Muž 
☐Žena 

 
2. Věk 

 
☐do 25 
☐26–45 

 

☐46–65 
☐65 a více 
 

3. Je ve vaší rodině někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu? 
 
☐Ano 
☐Ne 

Pokud jste zvolili odpověď „Ne“, pokračujte k otázce č. 5. 
 
4. O jakou pomoc se jedná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí) 

 
☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 

apod.) 
☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 
☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  

o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 

(odlehčovací služba) 
☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem) 



Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor
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☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené  
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 

péče) 
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář) 
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář) 
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 
☐Bydlení pro sociálně slabé 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., 

nízkoprahové denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení) 
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 

onemocněním (chráněné bydlení) 
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty) 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory) 
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 

Občanská poradna) 
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 

☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 
 
5. Jaká pomoc bude podle vás do budoucna ve městě potřebná? (můžete zaškrtnout i více 

odpovědí) 
 
☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 

apod.) 
☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 
☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  

o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 

(odlehčovací služba) 
☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem) 
☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené  
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 

péče) 
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář) 
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář) 
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 

   
☐Bydlení pro sociálně slabé 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., 

nízkoprahové denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení) 
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 

onemocněním (chráněné bydlení) 
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty) 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory) 
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 

Občanská poradna) 
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 

☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 
 

6. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více 
odpovědí) 
 
☐Pro děti a mládež (zájmové a dětské kroužky, sportovní kluby, Skaut, sportovní a kulturní 

aktivity apod.) 
☐Pro rodiče (vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností apod.) 
☐Pro matky s dětmi 
☐Pro seniory (Klub seniorů, kulturní a vzdělávací akce, pohybové aktivity apod.) 
☐Pro zdravotně postižené 
☐Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 

 
7. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo 

domov? 
 
☐Domácí prostředí 
☐Mimo domov (Domov pro seniory, chráněné bydlení apod.) 

 
8. Která z uvedených skupin by měla být ve městě v centru pozornosti? (uveďte maximálně 

2 odpovědi) 
☐Děti a mládež 
☐Rodiny s dětmi 
☐Senioři 
☐Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
☐Osoby se zdravotním postižením 

 
9. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete 

zaškrtnout i více odpovědí) 
 



   
☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené  
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 

péče) 
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář) 
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář) 
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 
☐Bydlení pro sociálně slabé 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., 

nízkoprahové denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení) 
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 

onemocněním (chráněné bydlení) 
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty) 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory) 
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 

Občanská poradna) 
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 

☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 
 
5. Jaká pomoc bude podle vás do budoucna ve městě potřebná? (můžete zaškrtnout i více 

odpovědí) 
 
☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 

apod.) 
☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 
☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  

o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 

(odlehčovací služba) 
☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem) 
☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené  
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 

péče) 
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář) 
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář) 
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 

   
☐Bydlení pro sociálně slabé 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., 

nízkoprahové denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení) 
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 

onemocněním (chráněné bydlení) 
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty) 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory) 
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 

Občanská poradna) 
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 

☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 
 

6. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více 
odpovědí) 
 
☐Pro děti a mládež (zájmové a dětské kroužky, sportovní kluby, Skaut, sportovní a kulturní 

aktivity apod.) 
☐Pro rodiče (vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností apod.) 
☐Pro matky s dětmi 
☐Pro seniory (Klub seniorů, kulturní a vzdělávací akce, pohybové aktivity apod.) 
☐Pro zdravotně postižené 
☐Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 

 
7. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo 

domov? 
 
☐Domácí prostředí 
☐Mimo domov (Domov pro seniory, chráněné bydlení apod.) 

 
8. Která z uvedených skupin by měla být ve městě v centru pozornosti? (uveďte maximálně 

2 odpovědi) 
☐Děti a mládež 
☐Rodiny s dětmi 
☐Senioři 
☐Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
☐Osoby se zdravotním postižením 

 
9. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete 

zaškrtnout i více odpovědí) 
 



   
☐Městský úřad 
☐Webové stránky města  
☐Internet  
☐Měsíčník města 
☐Průvodce sociálních služeb a souvisejících aktivit 
☐U lékaře  
☐Známí, přátelé 
☐Jinde (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 
 

10. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Jaké aktivity na podporu seniorů byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

Děkujeme za Váš čas a za spolupráci. 
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Sedím v  tlumeně osvětleném velikém 
pokoji. Strop a stěny zdobí nádherné ob-
razy starých mistrů zasazené do starých 
rámů. Při pozornějším pohledu zjišťuji, že 
se skládají z tisíců dílků puzzlů, největší 
z 13 500. Skládali je manželé Kostelníkovi. 
Kouzlo pokoje podtrhuje loutkově pojatý 
betlém. Souvisí s Příborem. Vídáte ho na 
akcích Muzea Příbor. I  já se tam vidím, 
vidím Laděnku, starostu.... Vedle betlé-
mu stojí i vyřezané torzo nahé ženy. Po-
koj připomíná galerii. Napovídá, že jsem 
u muže, který miluje umění, krásu, ale 
i humor. A nic nedělá jen tak! Jsem ráda, 
že souhlasil s  rozhovorem. Mám neod-
bytný pocit, že seznámení s ním by vás 
obohatilo. Je to příborský řezbář, malíř, 
divadelník všech profesí od herce přes 
scénáristu až po režiséra. Je spisovatel, 
sběratel, tramp. A je to hodný člověk! Přá-
telé ho léta oslovují Šamane.

1. Které dobré vlastnosti jsi zdědil po 
svých rodičích?

(Od začátku našeho posezení u  borův-
kového likéru, který pocucáváme, se Ša-
man usmívá. Známe se léta, od doby, co 
bydlím v Příboře, i tak je pro mě mnohé, 
co říká, nové...) Vlastnosti? Nevím, je-li 
je to dobré, nebo ne. Po otci jsem dobrák. 
Já bych se rozdal! Otec na to většinou do-
platil, já někdy taky, ále co! Otec byl sice 
obyčejný dělník, ale pečlivý a takový rovný. 
A matka? Po ní jsem asi ukecaný (Šamanův 
tok řeči opravdu nejde jen tak zastavit), 
ona tě nepustila ke slovu. Ale to zas tak 
špatné není (usmívá se a mluví a mluví). 
Když někdo řekne – víš tam ten, co dělá 
to..., tak přemýšlíš, kdo to je. Ale když se 
řekne „ukecaný tramp“, je to jasné. To ví 
asi celá republika – prostě Šaman z Příbo-
ra. Ale nebýt této vlastnosti, nedělal bych  
divadlo.

2. Tvá nejoblíbenější činnost.
(V pohodlném houpacím křesle rozkládá 
rukama a směje se.) Toho je! Tramping, di-
vadlo – píšu scénáře, režíruji, dělám kulisy, 
hraji (vede divadlo Štěk v Příboře). Mám 
rozepsány tři knížky. Fiktivní Břéťa Konvič-
ka v nich provází čtenáře mým životem. Je 
to autobiografie. Jedna kniha o vojně „Vojna 
není kojná aneb Roto nazdar“ je už hotová. 
Má 400 stran. O práci u dráhy bude „Ať to 
pára tlačí aneb Na kolejích duní“. Zážitky 
z táborů popíšu v knize „Pionýři, malova-
né děti aneb Vlajka vzhůru letí“ a poslední 
„Konvička v pr... “ shrne všechny mé životní 
peripetie (smích). Další koníčky – sbírám 
kde co od železničních věcí – některé mám 
v železničářském muzeu v Ostravě – až po 
vojáčky napoleonských válek nebo modely 
lodí. Též maluji a  řežu dřevěné loutky – 
velké, malé, všechny. Ty jednodušší i sám 
oblékám. (Loutky jsou kouzelné. Mám od 
Šamana velkého čerta, marionety Kašpárka, 
Freuda a loutky sama sebe i mého muže, 
jako by nám z oka vypadly.)  

3. Tvá nejoblíbenější kniha, film, hudba.
Historické knihy všeobecně, ale asi nejvíce 
Sienkiewiczova Potopa. I Jirásek Proti všem 
je pěkný, prostě historické, historie je neměn-
ná, dneska se to tak mění... (povzdych). Film 
– Vynález zkázy od Zemana nebo Cesta do 
pravěku. Je tam romantika i technika. Hud-
ba? Je milion krásných skladeb, ale já jsem 
staromilec. Mám rád Smetanovu Vltavu. Ale 
na potlachu, když se hraje Vlajka, trampská 
hymna, jsem tramp už 63 let, vždycky mně 
jde mráz po zádech. Nevím, čím to!   

4. Čím jsi chtěl být jako dítě?
Vzpomínám si jenom na to, že jsem chtěl být 
archeolog nebo pracovník muzea, hrabat se 
ve starých věcech. Jak šel čas, to už jsem byl 
starý, jsem chtěl seknout se zaměstnáním 

a dělat vetešníka. Jenže já bych nic neprodal, 
já bych si všechno nechal (smích, je to kolem 
nás vidět). 

5. Měl jsi v dětství svůj vzor?
Rodičů jsem si vážil, ale hvězda byla bá-
binka a taky děda. To se nedá popsat, to 
se musí zažít. Děda byl knihař. Dělal pro 
muzea, knihovny. Ale nic jiného neuměl. 
Babička sekala trávu, zatloukala hřebíky. 
Děda byl prostě KNIHAŘ par excellence 
a písmák. A uměl si se mnou hrát. Měli 
jsme stůl plný papírových vojáčků, které 
mi udělal, loutkové divadlo, co mi poří-
dil. Naučil mě mít rád historii. Prošli jsme 
kdejaký hrad. Vyprávěl mi mnohé. Např. jak 
šel vandrem do Itálie, ve Vídni do jednoho 
stromu tovaryši zatloukali cvočky, aby se 
jako vrátili domů. My tam ty cvočky našli 
– byl to už jen špalek, ale byly tam!! A tak 
jsem tam stál a říkal si, který ten cvoček je 
dědův? A dneska vzor? Fascinuje mě pan 
Michalička (pozn. vedoucí muzea v Pří-
boře) a celá jeho „banda“. Pořád to tlačí 
dopředu. Takovému člověku se lze jen po-
klonit. Mám svolení jako tramp mu tykat, 
ale nedovolím si to. Nejde to, je to vzdělaný 
člověk a mám k němu a jeho práci úctu.    

6. Co Tě přivedlo k Tvému povolání?
Řeknu to česky (a uchichtává se), vyhazov 
z výšky (rozuměj vysoké školy). Dovedeš si 
to představit – pedagogická fakulta, lyžař-
ský výcvik, 120 děvčat, tři kluci (popouštím 
uzdu fantazii). Pak jsem měl plno známých 
malířů, vymetaly se ateliéry, i s modelkami, 
pilo se a táááák... na marxismus už jaksi 
nezbyl čas. Neudělal jsem zkoušky, tak jsem 
skončil. Taťka mi řekl, živit tě nebudu, běž 
si stěžovat třeba na nádraží! A už dáááv-
no před tím jsem byl s ostravskými trampy 
z osady Pacific Express právě na nádraží. 
Ujel nám vlak směr Berounka. Hučeli jsme 
do výpravčího tak dlouho, až nás posadil 
na drezínu. Jeli jsme s vlajkou, kytarami 
a zpěvem. Říkal jsem si – to není marné! Po 
letech, když jsem hledal zaměstnání, jsem 
si na to vzpomněl! Ještě dneska, když jede 
parní lokomotiva, tak já starý dědek stojím 
v pozoru. (Před námi leží krabice se stov-
kou kousků modelu lokomotivy Big Boy, 
to bude práce!!! Šaman se těší, jak ji bude 
lepit. A já si říkám, kde ten čas najde! I tak 
vím, že spí málo a dělá mnohdy až do rána.)

7. Jaké jsou Tvé vazby na Příbor?
Jezdil jsem z Petřvaldu u Karviné za babič-
kou a dědou do Větřkovic. V Příboře jsem 

Jaromír Kostelník, Šaman
Stav: ženatý
Děti: dvě dospělé 
Vzdělání: střední všeobecná škola
+ odborné vzdělání obor železniční 
doprava
Povolání: dnes senior s duší mladíka, dříve 
37 roků a 37 dní výpravčí ČD
Koníčky: trampování, knížky – psaní 
i četba, řezbářství – loutky, betlémy, 
malování, divadlo, historie – napoleonské 
války, sběratel železničních věcí...
V Příboře žije 50 let. 

PŘEDSTAVUJI VÁM

   
☐Městský úřad 
☐Webové stránky města  
☐Internet  
☐Měsíčník města 
☐Průvodce sociálních služeb a souvisejících aktivit 
☐U lékaře  
☐Známí, přátelé 
☐Jinde (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 
 

10. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Jaké aktivity na podporu seniorů byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste ve městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

Děkujeme za Váš čas a za spolupráci. 
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chodil do kina, za kamarády. A když už 
jsem byl železničář, mohl jsem si vybrat, 
kde začnu dělat výpravčího. Vybral jsem 
si Příbor.

8. Které místo ve městě máš nejraději?
Příbor se mi líbí, nejvíc staré uličky. U dveří 
mi visí obraz uličky Pod Hradbami. Malo-
val jsem ho. 

9. Co se Ti ve městě nelíbí?
Nooo (bez hloubání hned odpovídá), lávka 
pod kostelem. Ta se mi prostě nelíbí. Budiž! 
Ale o co hezčí by byla lávka, která by kore-
spondovala s kostelem. A o krabicích na 
náměstí, to bych se raději ani nebavil (po 
chvilce zaváhání přece jen spustí). Nemám 
nic proti modernímu umění, nemusí se líbit, 
má budit emoce, ale tohle? Kdyby udělali 
kulaté sloupy, které bývaly olepené plakáty 
a dovnitř tu galerii, seděly by na náměstí 
daleko líp. A proč jsou na straně, kde se 
všechno odehrává? Ne na druhé. A taky po 
setmění uvnitř nevidíš nic (skoro se zlo-
bí, ale naštěstí se Šaman tak úplně zlobit 
neumí). 

10. Máš s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek?
Jéé, těch je. Třeba hrané relace v rozhlase! 
Napsal jsem k výročí, k novému roku apod. 
nějakou scénu, namluvili jsme ji ve více li-
dech a tvůj muž (pozn. Pavel Nedoma) ji 
ozvučil. Dodal ke scénce přesnou a často 
šokující hudbu. Vzpomínám si na jeden 
začátek: městem zněla kosmická hudba 
a do toho se nesl tajemný hlas nabývající 
na intenzitě: „Úúúžž přicháázejííí – í tý – ííí 
týýý – ííííí týýýýýýýýý! (tehdy byl populár-
ní	film	s postavičkou	mimozemšťana	ET). 
K jakému výročí to bylo, už nevím. Taky rád 
vzpomínám, jak jsme stavěli M klub, účin-
kovali s divadlem Gong v 80. letech na MDŽ 
a dalších akcích. Nezapomenu na příborský 

Pony expres, ani na roli kata při Dietrich-
štejnově hodokvasu na náměstí. Zážitkem 
pro mě byla setkání a rady pana Loukotky. 
Je to spousta drobných událostí i přátelství!

11. Co bys uvedl jako svůj dosavadní nej-
větší úspěch?
Nejsem Michelangelo, abych postavil chrám 
sv. Petra. Pro mě jsou úspěchem drobnosti –  
třeba, že jsem mohl dát loutky Květě Fialové 
a Matuškovi, jejich podobizny. Ale největší 
úspěch – asi divadlo. Rád vzpomínám na 
soubor Gong. Našel bych, kolik lidí nás za 
ty tři roky vidělo. Ještě 2x jsem dával soubor 
dohromady. A není to tak dávno – opět jsem 
se podílel na znovuobnovení divadelní čin-
nosti ve městě. Nebylo tu nic a rázem jsou 
tu soubory tři: dětský, úspěšné Přídlo a náš 
spolek Štěk! Vždycky jsem měl přání: napsat 
si hru, zahrát si v ní a vidět se. Od 12 let hraji 
divadlo a zatím se mi to nepodařilo. (Ša-
manovi zvoní telefon a co myslíte? Někdo 
blízký mu přeje k dnešním!! narozeninám, 
což jsem netušila. Omlouvám se. Šaman 
se z plných plic směje a říká – no co, tvá 
návštěva je nejkrásnější dárek, po telefonátu 
pokračujeme.) Myslel jsem si, že mi Štěk dá 
premiérou mé hry 19. 3. v kulturním domě 
dárek k narozeninám. No nedá. Tak si po-
čkáme. Doufám, že to vše nezapomeneme.

12. Napadá Tě nějaká osobní životní pro-
hra?
Né, taková, která by mě posadila na za-
dek, ne. Jak to říct, aby to nevypadalo moc 
filosoficky. Totiž v  tom daném okamžiku 
si myslíš, že to je strašné, že by sis hodila 
mašli, ale postupem času si uvědomíš, že 
tě to postrčilo. Každá špatná situace je ta-
kové postrkávátko. Třeba: říkám si – něco 
umím. Pak se jdu podívat na Buriana do 
Štramberka – ach jo, vidím – nic neumím, 
klesám na mysli, životní prohra. Za chvilku 
mě napadne, ale vždyť nejsem tak starý, tře-

ba se mi ještě něco povede! A maluji. Nebo 
kdybych se nerozvedl, nemám svoji Mamču! 
(paní Jarka s trampskou přezdívkou Mam-
ča si k nám během rozhovoru potichounku 
přisedla a s úsměvem na tváři poslouchala). 

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěl bys dělat něco jiného? Být někým 
jiným?
Nešel bych asi na dráhu, asi. Ale kdoví, 
vláčky miluju. Nebyl bych ani učitelem, 
protože bych ta děcka musel dneska za-
bít (uchichotává se a pohupuje). Nevím. 
Umělcem? Noty neznám, ale rád zpívám. 
Kamarádi o mně s nadsázkou říkají: „Ten 
Šaman, to je blbec. Kytaru má rozladěnou, 
tři akordy umí a zazpívá všechno...“ (chci to 
slyšet a fakt – to jsou výšky!! Není divu, že 
se ho kdysi kdosi ptal, zda zpívá v opeře. 
Odpověděl tehdy – joooo, u rumu, když 
ladím.) Ale chtěl bych být zase romantik. 
Miluji kouzelné okamžiky – představ si 
Francii, pláž po sezoně, chatička kousek 
od pláže, západ slunce a 40 divokých koní 
v písku – to je romantika! Nebo dělal jsem 
Květě Fialové loutku – přímo ji, i Waldovi 
Matuškovi. Byl jsem v sedmém nebi, takové 
osobnosti. Nebo sedím na Kampě a v tom 
Werich vedle mě – je tu místo mladý muži? 
Nebavili jsme se, ale Werich vedle mě! Asi 
bych nakonec nechal vše, jak bylo a je.

14. Chceš čtenářům něco vzkázat?
(úsměv) Ať se nežerou mezi sebou, ať se 
mají rádi a ať přijdou k nám do souboru. 
Ani nemusí umět hrát – zabavíme, nau-
číme!
Fakt přijďte, není to vůbec špatné!!! Povídá-
ní s Šamanem mě bavilo. Děkuji Ti, příteli. 
A drž se. Nechť Tě nezradí zdraví a všech-
no, co máš v plánu, hezky pomalounku 
a postupně zrealizuješ!

Mgr. Irena Nedomová
kronikářka města Příbora  

Začínají slavným vzkříšením. 
Na Bílou sobotu se čistí ulice a náměstí. Za okny je vidět připravené 
svícny se svíčkami. Večer bude již Velký svátek.
Venku je teplo. Vzduch voní jarem.
Pět hodin večer. Z věže farního kostela radostně vyzvánějí zvony. 
Zvou věřící k slavnému průvodu. 
Církevní průvod jde tentokrát v tom samém pořadí jako na Květ-
nou neděli, jenže tentokrát kolem celého náměstí. Po průvodu je 
v kostele obvyklé „Te Deum“. Chvíli to lidmi škube, když na kamenci 
pod kostelem se ozývají výstřely z moždířů. 
Hod boží velikonoční. K snídani máme bábovku se silnou zrnkovou 

kávou. Je i mnohem bělejší než ve všední dny. Snídaně chutná. 
Matka jde na osmou, otec s Hanušem a Grizielkou na devátou. Já 
s bratrem Lojzkem na velkou. 
„Ež	přidete	domu,	budete	mi	povidať,	co	kazal	v kostele	panaček*“,	
zdůrazňuje matka. To znamená, že musíme být na kázání.
Kázání má páter Václav. Vypráví různé zajímavé případy ze života. 
Pěkně se to poslouchá.
Konec kázání.
U zákristie	blinknul*	zvonek.	Varhany	spouštějí	mohutné	slav-
nostní	preludium.	Ze	zákristie	vycházejí	milistranti*,	čtyři	chlapci	
v červených komžích. Za nimi kráčejí dva mladší kněží v tunikách, 

Josef Kresta

PAMĚTI PŘÍBORA A PŘÍBORSKA
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pak starší kněz v pluviálu se stříbrným ukazovátkem v pravé ruce 
a konečně arciděkan P. Fusek. 
Slavná velikonoční mše začíná.
Obsah kázání známe, i jméno kazatele, nyní známe i jména kněží 
sloužících mši. A tož se z kostela vytrácíme jako kafr. Táhne nás to 
dolů na kamenec pozorovat starého ostrostřelce Lakotu, jak střílí 
z moždířů.
Rychle	běžíme	kolem	šuparně*	a dál	po	kamenných	schodech	pod	
kostel na kamenec. Tam vidíme starého Lakotu v plné práci. Na 
udusaném místě stojí tři moždíře. Jsou to válce kujného železa, 
nahoře užší než dole. Seshora je do válců vyvrtána dosti široká 
díra. Dole končí dírkou, vyvrtanou zboku do moždíře. U dírky je 
zařízení k držení kapsle na zapálení prachu.
Lakota právě nasypává do jednoho moždíře odměrku střelného 
prachu. Pak kouskem drátu pročišťuje dírku v boku moždíře, aby 
do ní dostal střelný prach. Nyní cpe do otvoru v moždíři papír, tento 
opatrně upěchovává dřevěnou pěchovačku, a pak do otvoru vsypává 
drobné kousky pálené cihly. Cihlu utlouká kulatým kouskem železa 
za pomoci kladiva. 
Hotovo. Na řadu přichází druhý a třetí moždíř. Pak Lakota připev-
ňuje u bočních dírek do moždířů rozbušky. Přes moždíře klade na 
zem kus čtyřhranného dřeva ve výši bočních dírek.
Nejvyšší čas. Je pozdvihování. Z malé věžičky farního kostela se 
ozývá	cingilingi*	-	povel	k zahájení	střelby.
Lakota zvedá ze země dlouhou dřevěnou tyč na konci okutou že-
lezem, klade ji na dřevo před první moždíř, náraz na rozbušku 
a – b u m! Dělová rána otřásá okolím. Okna drnčí… Moždíř po-
skočil vzhůru.
A již	na	kostele	cingila*	zvonek	podruhé.	Opět	mohutné:	b	u m!	–	
a po něm třetí: b u m!
To	je	něco	pro	synky!	Je	nás	zde	celý	krdel*.	Jásáme.	
Lakota zatím nabíjí moždíře podruhé. Potí se. Vytahuje z kapsy 
pracovních modrých kalhot modrý kapesník a utírá si obličej, hla-
vu a krk. Vyhlíží jako Anton Špelec, ostrostřelec, co u kanonu stál 
a pořád ládoval…
Cingilingi – kostelní zvonek hlásí přijímání.
Lakota hup pro tyč a b u m, b u m, b u m! 
Ovšem, že máme uši zacpané dlaněmi. Jinak bychom od té hrozné 
střelby ohluchli. Pantáta Lakota má v uších asi nacpanou vatu.
Šarfšic*	má	po	robotě*.	Nakládá	moždíře	na	tragač*	a odjíždí	domů.	
My, synci, máme po senzaci. Dáváme pozor, až půjdou lidé z kostela. 
Přidružujeme se k nim a přicházíme domů jako pořádní křesťané.
Poledne.	Doma	to	voní.	Ježinenku*,	to	je	dnes	dobrá	polévka!	Von-
né	lebrknedle*	se	v ústech	jen	rozplývají.	A ta	vepřová	se	zelím	
a houskovými knedlíky! Dobroty k nepopsání. Nakonec je kousek 
zapečené klobásy. Nebe na zemi!
Po	obědě	jdeme	s bratrem	navštívit	do	špitala*	stařenku	Šebrechý-
novou. Má pro nás přichystanou dobrou svačinu. Ví, že přijdeme 
i bez pozvání. 
Stařenka je dnes ve světnici sama. Spolubydlící stará žena brousí 
po dědinách, kde jsou štědré hospodyně. Večer přinese plné dva 
uzly buchet a koláčů a v kapse hrst krejcarů. Nemůže si odvyknout 
žebrání.
To by naše stařenka nedělala, i kdyby měla hlady zemřít!
„Tož jak se mate, synci?“ vítá nás stařenka. Její milý úsměv nás 
hřeje u srdce.
„Včeraj a dneskaj moc dobře,“ pochvalujeme si. 
„Dyby	to	bylo	enem*	častěji.	Meť	se	dobře	edem*	třikrať	do	roka,	
to je málo.“
Mile se bavíme se stařenkou až do večera.
K večeru pohlížím oknem na protější dům kloboučníka Ochrany. 
Je tam z boku jedno okno. Táži se stařenky: „Čemu je tam to okno? 
Naprotivo*	okno	nigdy	neotviraju?	Maju	ho	přibite	hřebikami?“
„Kajtak*,“	směje	se	stařenka.	Podivaj	se,	tu	pod	našima	oknama	je	
hajzel*.	Žumpa	smrdi	ež	hruza.	Tož	Ochrani,	ani	my,	nemožeme	
otvirať	okna.	Luftujeme*	dvěřama.“
Hygiena staršího data…

ŠMIGRUST*
Pondělí velikonoční. 
Již od časného rána pobíhají v Klokočově a po klokočovském mostě 
skupinky	synků	s tatary.	V plechových	špricach*	mají	vodu.	
„Lojzku, přines ty tatary a  ja najdu špricu,“ pravím. Musime biť 
děvčata po nohách, aby dobře chodily. A polejeme jich vodu, aby 
se cely rok pořadně umyvaly.“
Šmigrust	je	pro	nás	velká	výhoda:	celý	rok	dostáváme	řezuv*	od	
matky jenom my, na šmigrust jí to můžeme oplatit. Jednou v roce. 
Právem staleté tradice. 
Bijeme tatary matku po nohách. „To ať vite, maminko, jak to boli, dyž 
nas bijete!“ Matka se směje. „Už dosť, ogaři,“ poroučí. Nechá si líbit 
i polití vodou. A ještě nám za to dává malovaná vajíčka a po krejcaru.
Chodíme po známých. Honíme děvčata po ulici. Domů přinášíme 
plné kapsy malovaných vajíček. I několik krejcarů. 
Velcí šmigrustníci řádí až do poledne. Jedna skupina chodí s roz-
žatou lucernou. A s putýnkou vody. Ubohé ženské, které se opil-
cům dostanou do rukou! Hned mají putnu vody na hlavě. A nohy 
sešvihány tatary. 
Celý Příbor se otřásá zdravým smíchem…
Inu – život prostého člověka se musí nějak okořenit!

***
Po deváté jdem s bratrem do vrboví u řeky Lubiny. Vybíráme a uře-
zujeme silnější vrbové pruty. Na píšťalky.
Bratr	má	otcův	kapesní	fedrmesl*.
„Davaj pozor, Pepku, jak se dělaju piščalky!“
Uřezal	nožem	kousek	vrbového	prutu.	„Včilkaj*	se	koža*	s pruta	ko-
lem	dokola	nařezne	–	tááák	–	a ta	spodni	koža*	se	zlupne	–	tááák.	Jak	
vidíš, navrchu zustalo kusek kože na kolku. Včilkaj se zařezne nožem 
kuščiček od vrchu do kože a dřeva – tááák – zespodku se nožem 
vykraje ďurka a koža se na koleně opatrně otluče fedrmeslem. Mezi 
kožu	a dřevo	se	dostane	zoft*	a tak	se	koža	s pruta	dobře	zlupne.“
Skutečně: sotva bratr otloukl nožem vrbovou kůru, a poněkud jí 
otočil, již držel v ruce plášť píšťalky. Nyní ještě na hořejší konec 
pláště	vsunout	špunt*	a píšťalka	je	hotova.	Při	posunování	dřevem	
prutu zdola nahoru dostává píšťalka libovolné ladění. 
Děláme si hned zásobu různě velkých píšťalek. 
V pondělí velikonoční jídlo nám již nechutná. Jako vždy druhý den 
o velkých svátcích. Naše slabé žaludky nesnesou hojnost mastných 
jídel. Končí to – průjmem…
Bratr mi svěřuje velké tajemství: „Pan učitel povidal ve škole, že 
brzo	pojedeme	po	štrece*	personku*	ež	do	Štramberka.	Uvidime	
kus nového světa.“
Tentokrát opravdu bratrovi závidím. Ještě nikdy jsem nejel osobním 
vlakem.  

(Pokračování příště.)

(KRESTA, Josef: Tvář starého Příbora (1895–1905). Obrázky z mého 
dětství. Kus historie rodného města, strojopis, nepublikováno, 
s. 96–101.)

Slovníček příborského nářečí podle Josefa Kresty:
blinknuť – zacinkat / cingilať – zvonit /  hajzel – záchod / ježinenku 
– výraz obdivu / enem, edem – jenom / fedrmesl – perořízek / kajtak 
– kdepak / koža na proutku – kůra / lebrknedle – jádrové knedlíčky/ 
luftovať – větrati / milistrant – ministrant v kostele / krdel – houf 
/ naprotivo – naproti / panaček – kněz / personka – osobní vlak / 
robota – práce / dostať řeruv – dostat výprask / šarfšic – ostrostřelec 
/ šmigrust – pomlázka / špital – chudobinec / šprica – stříkačka / 
špunt – zátka / štreka – trať / šuparňa – postrková stanice / tragač 
– trakař / včil, včilkaj – nyní, teď / zoft – šťáva  

Děkuji Mgr. Pavlu Šustalovi, vedoucímu Státního okresního archivu 
Nový Jičín, za udělení souhlasu s publikováním vzpomínek J. Kresty 
a za kromobyčejnou ochotu při vyhledávání archivního materiálu. 

K vydání edičně připravil Mgr. Tomáš Motlíček.
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Na budově fary v obci Libhošť je pamětní deska připomínají-
cí, že zde v letech 1901–1930 působil P. Josef Slavíček, archeolog, 
geolog, národopisec. Pokud bychom se zaměřili na hmotné vý-
sledky Slavíčkových aktivit, pak činnost Slavíčka – národopisce 
a muzejníka vysoce převažuje nad činností Slavíčka – archeologa 
a geologa. Tisíce Slavíčkem nashromážděných národopisných 
exponátů v muzeích v porovnání s několika Slavíčkovými články 
napsanými počátkem 20. století a jeho geologicko-paleontolo-
gickými a archeologickými sběry z téže doby, z nichž se u nás 
dochovala jen malá část. 
Josef	Slavíček	(*	3.	1.	1866	Milkov,	okr.	Prostějov)	studoval	na	
gymnáziu v Olomouci (1877 až 
1885). Splnil přání svých rodi-
čů, kteří chtěli mít syna knězem 
a  v  Olomouci absolvoval teo-
logickou fakultu (1885–1889). 
Od mládí pozoroval přírodu 
a se sběratelstvím začal již na 
gymnáziu. V letech 1889–1891 
byl kooperátorem ve Valašské 
Bystřici, kde se mimo jiné za-
býval geologií. V  té době se 
podílel na objevu exotických 
uhelných balvanů (např. ve 
Stráži u Choryně), odtržených 
horotvornými procesy z  původního pod-
loží karvinského souvrství karbonu hor-
noslezské pánve. Bližší okolnosti se dnes 
již nedají zjistit. Podle některých názorů 
se jedná výhradně o Slavíčkův objev. Přes 
Veselé u Valašského Meziříčí, kde byl krátce 
administrátorem, se Slavíček dostal v roce 
1892 jako kooperátor a katecheta na dívčí 
měšťanské škole do Prostějova.
V Prostějově se Slavíček začal zabývat ar-
cheologií. S  Inocencem Ladislavem Čer-
vinkou a Antonínem Gottwaldem prováděl 
archeologický průzkum na různých lokali-
tách. Stal se členem výboru Klubu příro-
dovědeckého v Prostějově, kustodem pro-
stějovského muzea (v  muzejním věstníku 
publikoval soupis svých sbírek) a  členem 
Muzejní a průmyslové jednoty v Prostějově. 
Po přeložení na místo správce farnosti v Lib- 
hošti v roce 1901 bylo devět let Slavíčkovy 
práce v  Prostějově oceněno jeho jmeno-
váním čestným kustodem prostějovského 
muzea a čestným členstvím v Muzejní a průmyslové jednotě.          
Když ve věku 35 let Slavíček přišel do Libhoště, měl již zkušenosti 
z muzejní práce a soustavné vědecké činnosti, do níž se trans-
formovalo široké spektrum jeho zájmů. To hlavní ho ale teprve 
čekalo. Slavíček se stal známým především svými činnostmi 
spadajícími do doby jeho působení v Libhošti.
V  Libhošti Slavíček spolupracuje s  muzeem ve Štramberku, 
uspořádává jeho paleontologické sbírky a ve štramberském mu-

zeu pořizuje sbírku místních hornin. Nasbíraným materiálem 
obohacuje školní sbírky. Provádí archeologický výzkum v okolí 
Libhoště, zejména na Libhošťské hůrce. Všemi jeho aktivitami 
(botanika, archeologie, národopis, hodinářství, numismatika, 
geologie, paleontologie) se v krátkém článku nelze blíže zabý-
vat. V jednom oboru dosáhl Slavíček prvenství v rámci celého 
tehdejšího Rakousko-Uherska, a to ve výzkumu souvků, jejich 
fosilního obsahu a původu. 
Při svých výpravách do okolí Libhoště si Slavíček všiml pa-
zourkových valounů se zkamenělinami. Sbíral je od roku 1901 
na pooraných polích, v potocích a v pískovnách. Pazourky se 

zkamenělinami nacházel vý-
chodně od Libhoště vedle 
císařské silnice vedoucí z No-
vého Jičína do Příbora. Za tři 
roky měl sbírku 2 500 pazour-
ků. Jelikož na místě sběrů pa-
zourkových valounů se vysky-
tovala pazourková industrie, 
měl Slavíčkův výzkum povahu 
geologicko-paleontologickou 
i  archeologickou. Dochova-
ly se jeho kresby kamenných 
nástrojů nalezených na Li-
bhošťské hůrce. V  seznamu 

zkamenělin pazourkových valounů jsou 
téměř všechny skupiny mořské křídové 
fauny (např. mechovky, koráli, živočišné 
houby, ostnokožci, ramenonožci, lilijice, 
červi, korýši a měkkýši). Slavíček dokonce 
uvádí obratlovce (Vertebrata) zastoupené 
zuby a velkým množstvím rybích šupin, což 
svědčí o mimořádné vzácnosti této sbírky. 
Sám Slavíček si toho byl vědom, protože 
podle jeho slov má „…po úmorné tříleté 
práci… sbírku, která jest vzácností v  Ra-
kousku.“ Slavíček správně určil severský 
původ těchto zkamenělin a způsob, jak se 
do Libhoště dostaly. Na dalekém severu je 
z  křídového lože vytrhl ledovec, který je 
v době ledové dopravil na jih. Na severo-
východní straně Libhošťské hůrky ledovec 
vytvořil ledovcovou morénu. Slavíček za-
stával dnes obecně přijímanou ledovcovou 
teorii o působení kontinentálního ledovce 
v dobách pleistocenních (v tehdejší termi-
nologii diluviálních) zalednění. V té době 

to nebylo zcela obvyklé. 
Vedle zkamenělin „eratických pazourkových valounů“ (v dnešní 
terminologii souvky) nacházel Slavíček odlišné zkameněliny 
zkřemenělých korálů a hub, které vypadaly jinak, než zkame-
něliny korálů a hub v pazourcích. O jejich původu vedl Slavíček 
diskusi s  Mauricem Remešem, který se zkřemenělými korály 
zabýval od roku 1899 a byl zastáncem jejich vzdáleného původu 
až z  baltské křídy. V  té době Remeš zastával driftovou teorii, 

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu Příbor

HISTORICKÉ HORIZONTY

Pamětní deska na budově fary v Libhošti. Foto: Aleš Uhlíř, 2020

Josef Slavíček kolem roku 1930. Ateliér Jan 
Lochman, Frenštát pod Radhoštěm. Zdroj: 
Archiv Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
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podle	níž	byly	kdysi	severní	a střední	Evropa	i Severní	Amerika	
zatopeny mořem, z ledovců v polární oblasti se odlamovaly velké 
kry („eisbergy“), které s sebou přinášely souvky a velké bludné 
balvany a  po roztátí je zanechaly na mořském dně. Driftové 
teorii dávali ještě na přelomu 19. a 20. století mnozí geologové 
přednost. Z českých přírodovědců ji zastával také Josef Klvaňa. 
Slavíček se pro později všeobecně přijatou ledovcovou teorii 
vyslovil již ve své práci z roku 1905. 
Remeš nejdříve předpokládal severský původ zkřemenělých 
korálů a hub, později uvažoval o původu z oblasti kolem města 
Opolí (Oppeln, dnes Opole v Polsku). Slavíček dokázal odlišit 

křídové fosilie korálů, hub aj. v pazourkových souvcích, které 
správně považoval za souvky nordického původu, od rovněž kří-
dových fosilií zkřemenělých korálů a hub. Remešův názor o jejich 
vzdáleném původu vyvrátil tím, že objevil místo jejich původního 
výskytu. Šlo o tři dnes již neexistující lomy v Klokočově (dnes část 
Příbora). Remeš nakonec v roce 1907 uznal správnost Slavíčkova 
názoru. Slavíček a Remeš se tak v tehdejším Rakousko-Uhersku 
stali průkopníky výzkumu fosilního obsahu souvků na Moravě. 
Slavíček jako první dokázal rozlišit různé druhy souvků podle 
jejich vzdáleného či lokálního původu. 

Pokračování příště.

Román Když jsi odešel britské spisovatelky Brooke Harrisové 
potěší a dojme. Když Holly jednoho dne zjistí, že je těhotná, je 
štěstím bez sebe. Brzy se však zjistí, že se miminko špatně vyvíjí 
a Holly je na pokraji zhroucení. Obrovskou emocionální zátěž ne-
vydrží ani její vztah. A aby toho nebylo málo, její milovaná babička 
Annie umírá. Před smrtí má jediné přání, chce, aby Holly našla 
na půdě krabici s její knihou vzpomínek a aby si ji přečetla. Díky 
příběhu Annie a její poslední lásky Artura, nachází v sobě Holly 
sílu čelit budoucnosti…

Všichni žijem v blázinci, tvrdí renomovaný psychiatr a psy-
choterapeut Radkin Honzák. V rozhovorech s novinářkou Renatou 
Červenkovou se zamýšlí nad stavem společnosti, v níž duchovní 
rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Co nám to přinese? 
Opravdu nám psychofarmaka pomohou k pocitu štěstí? Nejsou 
některé nové choroby spíš zlozvyky? Je psychoterapie léčba, nebo 
ztracený čas?

Thriller Vražedný rozsudek rakouského spisovatele Andrease 
Grubera je druhý díl volné série s dvojicí vyšetřovatelů Maarteem 
S. Sneijderem a Sabine Nemezovou. Ve Vídni zmizela desetiletá 
Klára. Když se o rok později znovu objevila zcela zmatená na okraji 
nedalekého lesa, měla celá záda potetovaná motivy z Dantova 
Pekla – a nedostala ze sebe ani slovo. Mezitím nizozemský ana-
lytik Maarteen S. Sneijder na akademii Spolkového kriminálního 
úřadu probírá se svými studenty nevyřešené případy vražd. Sabina 
Nemezová objeví mezi těmito zločiny souvislost – avšak dílo rafi-
novaného vraha není ještě zdaleka u konce. A stopa vede do Vídně.

Historický román Zdeňka Grmolce Jošt je příběhem muže, 
který toužil povznést Brno mezi největší a nejkrásnější města. 
Jošt, Jan Soběslav a Prokop jsou tři synové moravského markrabě-
te Jana Jindřicha a vedou spory kvůli majetku. A především mezi 
Joštem a Prokopem je situace opravdu napjatá. Rozepře se snaží 
uklidnit sám král Václav IV., ale ve světě plném intrik a přetvářky 
za to málem zaplatí životem. Mezi podezřelými z podlého činu 
je i Jošt, jehož ohromná ctižádost a touha po moci se nezastaví 
téměř před ničím.

Oblíbená autorka Eva Michorová dokázala ve své nové knize 
Přece nemůžeš zastřelit tchána propojit několik rovin – pod 
humorným, místy až ztřeštěným příběhem (ne)obyčejné padesát-
nice se skrývá nekompromisní a autentická výpověď o praktikách 
bulvárních médií a osobách, jejichž život a popularita jsou na 
povrchní skandalizaci přímo založeny.

Ve vzrušujícím thrilleru Na okraji propasti najdete svět plný 
paranoie a snadno dostupných choulostivých informací. Jedná 
se už o šestý příběh s detektivem Martinem Servazem, který na-
psal oceňovaný francouzský spisovatel Bernard Minier. Mladá 
Francouzska Moïra pracuje v oblasti nových technologií. Když 
se kvůli vývoji nového softwaru ocitne v hongkongském digi-
tálním gigantu Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. Mezi 
zaměstnanci firmy rychle narůstá počet násilných úmrtí a Moïra 
zjišťuje, že svoboda pod taktovkou algoritmů je pouze krutá 
iluze. Znepokojující thriller o zneužívání moderních technologií 
ukazuje nejtemnější stránky digitálního světa. 

Čtenáře roku vybírají knihovníci z řad svých 
uživatelů v rámci akce Březen měsíc čtenářů, kte-
rý probíhá v mnoha knihovnách v celé republice.
Protože v letošním roce vzpomínáme na 350. vý-
ročí úmrtí Jana Amose Komenského, rozhodli se 
knihovníci vybrat mezi čtenáři učitele, který ne-
jen hodně čte, ale také spolupracuje s knihovnou. 
V naší knihovně to nebylo jednoduché, máme 
mnoho učitelů, kteří navštěvují knihovnu se svými 
žáky, spolupracují na projektu Knížka pro prv-
ňáčka a také sami čtou. Vybrat jen jednoho bylo 
obtížné, takže jsme se rozhodli, že hlavním kri-
tériem bude počet vypůjčených knih v minulém 
roce. Čtenářkou roku – učitelkou se tedy stala 

Mgr. Vladislava Strnadová, která s  knihovnou 
spolupracuje na novém Dámském klubu, kde si 
mohou ženy vyzkoušet různé ruční práce a vý-
tvarné techniky. Na březnovém „klubu“ jsme např. 
vyrobily velikonoční věnce z březového proutí 
a vyfouknutých vajíček.
Protože v současné době není možné v souvislosti 
s šířením nákazy Covid-19 navštěvovat knihovnu, 
nabízíme našim uživatelům možnost půjčovat si 
alespoň e-knihy, a to v počtu 6 ks na měsíc. Návod 
najdete na www.knihovnapribor.cz. 
Všem přejeme zdraví, trpělivost a pokoj a těšíme 
se na shledání.

Foto: Aneta Fraitová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor
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Vážení spoluobčané města 
Příbora, Velikonoce se nám kva-

pem blíží a každý z nás si v této pohnuté době uvědomuje více než 
kdy jindy, ztrátu starých osvědčených hodnot, a rozpačité čekání na 
to, co zítřek za další nepříjemnou ránu do našeho života přinese... 

Také kostely jsou zavřené a žádná veřejná shromáždění se konat 
nemohou. Přes to všechno, i letos, již tradiční Celonárodní čtení Bible 
o Velikonocích v Příboře bude. Nesejdeme se jako v minulých letech 
na příborském náměstí či v městské knihovně. K tomuto společnému 
čtení se může tentokrát připojit kdokoliv z vás z tepla a bezpečí své-
ho domova. Vám, našim spoluobčanům, nabízíme spojit se ve čtení 
Bible ve stejný čas, v průběhu celého svátečního velkopátečního 
dne. Budeme společně číst Janovo evangelium z Nového zákona Bible. 

První křesťané věděli, že nepotřebují konat velká shromáždění, ale 
mohou se propojit v společném Duchu úplně odkudkoliv, včetně svých 
domácností. Věříme Bohu, že i tato výjimečná událost přinese v této 
náročné době do života každého z nás tolik potřebnou naději a radost. 

Tuto událost již tradičně podporuje Městská knihovna Příbor 
a zaštiťuje Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora.
Upozornění pro ty, co nemají Bibli: 

V průběhu velikonočního týdne, od pondělí do pátku, od 17:00 do 
18:00 hodin si budete moci zakoupit nebo vyzvednout Bibli v Křes-
ťanském sboru Bratrské jednoty baptistů (BJB) Příbor na Mexiku.

Další informace naleznete na těchto odkazech: www.bjbpribor.cz,                          
BJB PŘÍBOR

Plakát k celonárodnímu čtení Bible se nachází na s. 22.

Mgr. Martin Okáč, křesťanský sbor Bratrské jednoty baptistů Příbor
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY 
Instituce / Kroužky / Kurzy Otevírací doba Adresa / Kontakt 

Muzeum a pamětní síň  
Sigmunda Freuda 

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

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

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

Rodný dům Sigmunda Freuda říjen–březen: 
Út–ne: 9:00–16:00 hod. 

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

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

Městská knihovna Příbor 

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

   Út, čt, pá: 8:00–12:00, 14:00–18:00 hod. 
Oddělení pro mládež: 
Po: 13:00–15:00 hod. 

Út, čt: 13:00–17:00 hod. 

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

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

Galerie v radnici 

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

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

 

Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 19 
 556 455 444 

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

Adresa: Jičínská 54 
Web: https://turista.pribor.eu/tic/ 
E-mail: tic@pribor-mesto.cz 

 556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

Adresa: Lidická 560 
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/ 

E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz 
739 681 287 

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

605 227 756 

Měsíčník města Příbora Uzávěrka květnového čísla: 
pátek 17. 4. do 17:00 hod. 

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

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

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

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

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

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

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

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

 724 963 164 

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

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 
Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

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

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

Všechny výše uvedené instituce ve městě jsou až do odvolání pro veřejnost zcela uzavřeny. Stejně tak 
jsou zrušeny všechny akce a události s nimi spojené. Sledujte prosím aktuální informace na webu 
města Příbora: www.pribor.eu. Děkujeme Vám za pochopení. 

Vyčistím koberce, sedačky, interiér automobilu. Jiří Marek, tel.: 739 640 626.

INZERCE
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HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
 

JARO - duben 2020 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

14. dubna 2019 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 

Švermova x Dukelská  

Šmeralova x Gagarinova  

15. dubna 2019 
středa 

Okružní - u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  

16. dubna 2019 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 

Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím) 

17. dubna 2019 
pátek 

(odvoz v Po 20.4.) 

9. května x brána bývalé TATRY  

9. května x Osvobození  

B. Němcové x Hluboká   

21. dubna 2019 
úterý 

Na Valše - u kurtů  

Na hrázi  

Štramberská x Bezručova 

22. dubna 2019 
středa 

Pod Haškovcem  

Větřkovská x Sušilova   

Vrchlického x Za Vodou 

23. dubna 2019 
čtvrtek 

Wolkerova - u trati  

Komenského - pod letadlem  

J. V. Choráze - za obchodem 

24. dubna 2019 
pátek 

(odvoz v Po 27.4.) 

Hájov 

Prchalov - u obchodu 

Paseky u Setničků  

28. dubna 2019 
úterý 

Stojanova x Smetanova 

Smetanova x K. H. Máchy  

O. Helmy  

29. dubna 2019 
středa 

Vrchlického - u hřiště  

Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici 

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

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
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středa 

Okružní - u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  
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Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím) 
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Komenského - pod letadlem  
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pátek 
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Kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující 
den v dopoledních hodinách). 
Do kontejneru patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), 
matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod. 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984 
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V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. a Obecně závaznou 
vyhláškou města Příbor č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody 

spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor, se uskuteční 
 

Z Á P I S 
k předškolnímu vzdělávání a povinnému předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který se bude konat 
 
 

v úterý 5. května 2020 - od 8:00 do 15:30 hod. 
 

v mateřských školách:  
 

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

   v mateřské škole na ul. Frenštátské! 
 
 

♦   Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,  
příspěvková organizace 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se vztahuje  
na děti, které dosáhnou pátého roku věku k 31.8.2020  

a na děti s odkladem povinné školní docházky 
 

U zápisu předložte: 
- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

  
 

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

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

  
                                                           

                                                                                                            Město Příbor 

 

INFORMACE O EPIDEMII COVID-19 
 

Vážení spoluobčané a čtenáři Měsíčníku města Příbora, 
o epidemii COVID-19 (koronavirus) Vás pravidelně informujeme na 
webových stránkách města Příbora. Věnujte prosím velkou 
pozornost těmto zveřejňovaným informacím.  
 
Aktuality a průběh dění ohledně 
koronaviru můžete sledovat 
v rubrice Aktuální informace 
KORONAVIRUS!!! 
na tomto odkazu: 
 
www.pribor.eu/obcan     

INZERCE A REKLAMA
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Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků  

i zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a likvidační 
práce 

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

                    a další 

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

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!!  

 

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

 

Zabýváme se v Kopřivnici speciálním výcvikem 
psů na vyhledávání různých forem rakoviny 

 
Prosíme o Vaši podporu při rekonstrukci staré 

výměníkové stanice nad krytým bazénem 
na nové zázemí Českého centra signálních zvířat, z. s. 

 
Kontakt: +420 605 809 387, +420 730 169 978  
Transparentní účet: 2601324245/2010 

 
www.signalnizvirata.cz 
www.facebook.com/signalnizvirata 
www.startovac.cz/projekty/psi-cenich-jako-radar-na-rakovinu 

 

Vinotéka U Radnice 
Výherní listina za měsíc březen 2020 

1. cenu vyhrává – registrační   číslo         12 
Karton lahvových vín 

2. cenu vyhrává – registrační   číslo       237 
Pětilitrový box vína dle vlastního výběru 

3. cenu vyhrává – registrační   číslo       278 
Třílitrový box vína dle vlastního výběru 

 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme 

 

Podmínky účasti na slosování: Jako členové Klubu přátel dobrého vína 
můžete využívat speciální výhody a akce, které jsou určeny pouze pro 
majitele klubového odznaku. Registrovat se můžete zdarma ve 
Vinotéce U Radnice. Každý člen klubu má automaticky 5 % slevu na 
celý nákup. (Sleva neplatí na dlouhodobě zlevňené zboží, nebo zboží 
nabízené za akční ceny). Do slosování o speciální ceny bude zařazen 
každý člen klubu, který bude mít alespoň čtyři nákupy měsíčně, nebo 
nakoupí minimálně za 500 Kč v daném měsíci. Doba na vyzvednutí 
výhry je jeden měsíc od slosování. 

 

Vinotéka U Radnice 
& 

PRVNÍ PŘÍBORSKÁ SÝRÁRNA 
Nádražní 418, Příbor 
Kontakt: 725 519 725 
Rána s čistou hlavou 
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ELEKTROWIN

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 
V PRAXI!

www.elektrowin.cz

JSME VAŠÍM SPOLEHLIVÝM 
A STABILNÍM PARTNEREM!

chladicí 
medium a olej
a jiné škodlivé 

látky

nevyužitelné 
součásti

neželezné kovy 
(hliník, měď)

železné kovy

plasty

sklo

60 %

4 %

2 %

26 %

2 %

6 %
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MŮJ SEN
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PODĚKOVÁNÍ MĚSTA SPONZORŮM
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