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Vážení spoluobčané,
v  polovině měsíce května, kdy 

píšu červnové Slovo starosty, se 
náš život pomalu, ale jistě vrací do 
„normálu“. V  Příboře jsme naštěstí 
nezaznamenali žádné větší obtíže 
související s pandemií nového typu 
koronaviru. Vlastními silami jsme 
se vypořádali s nedostatkem roušek, 
dezinfekce, zajistili jsme nákupy pro 
seniory atd. Jedno náročné obdo-
bí asi máme za sebou, bohužel nás 
čeká neméně obtížná doba, během 
níž nám bude vystaven účet za ně-
kolik měsíců snížené hospodářské 
aktivity. Na předpokládané ekono-
mické dopady okamžitě zareagovaly 
rada města a  zastupitelstvo města 
na svých schůzích a zasedáních.

Úspory v rozpočtu města příbora 
Vzhledem k současné epidemio-

logické situaci očekáváme snížení 
příjmů do rozpočtu města Příbora 
o  20 %. Tento předpoklad vychází 
z  prognózy ministerstva financí. Nezbývá nám tedy nic ji-
ného než přistoupit k nastalé situaci zodpovědně a vytvořit 
dostatečnou rezervu v rozpočtu města pro následující roky 
snížením všech příjmů a  výdajů. Z  rozpočtu města na rok 
2020 byly vyjmuty mimo jiné tyto akce: MŠ Pionýrů – opra-
va topení vč. rozvodů 350  000 Kč, MŠ Švermova – opra-
va oplocení 450  000 Kč, zahradní kompostéry pro občany 
99 000 Kč, parčík u lávky – revitalizace 990 000 Kč, discgolf 
– 435 000 Kč, stavební úpravy ulic Křivá, Tržní, Pod Hrad-
bami – 5  223  000  Kč, autobusové přístřešky na Prchalově  
– 320 000 Kč, obnova plotu mezi zahrádkáři a MŠ na Hájově 
– 50 000 Kč.

Další 20% snížení se aktuálně dotklo veřejné finanční pod-
pory na provoz a činnost spolků. Na 12. schůzi Zastupitelstva 
města Příbora zastupitelé schválili snížení celkové částky pro 
poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz 
z  rozpočtu města Příbora na rok 2020 ze 2 000 000  Kč na  
1 600 000 Kč. Všem spolkům a organizacím se původně za-
mýšlený příspěvek krátil o 20 %, ať již o něm rozhodovala rada 
města či zastupitelstvo. Částky určené na prevenci proti kri-
minalitě, granty a materiálně technickou základnu zůstaly za-
chovány beze změny. Bližší informace jsou uvedeny v Telegra-
fických zprávách ze zasedání rady města a zastupitelstva města 
v Měsíčníku na s. 3–4. Další úspory hledáme. Na červnovém 
zastupitelstvu (předpokládaný termín konání dne 24. června 
v 16:00 h.) předložíme rozpočtové opatření číslo 2, které již 
bude reflektovat předpokládaný finanční propad příjmů.

zahrádky, dům seniorů…
Květnová schůze zastupitelstva města byla opět unikátní. 

Setkali jsme se sice již fyzicky, avšak dle usnesení vlády jsme 
byli 2 m od sebe a stále chráněni rouškami. Na zastupitelstvu 
města byla mimo jiné projednána změna územního plánu, 
která byla přijata bez připomínek, což se málokdy povedlo. 

Naopak nečekaně dramaticky pro-
bíhalo projednávání Pravidel města 
pro majetkoprávní nakládání s  po-
zemky. Jednalo se o navýšení nájmu 
zahrádek o částku 1 Kč/m2 za rok. Byl 
předložen protinávrh, který by ušet-
řil občanům 0,50 Kč/m2 za pronájem 
zahrádek ročně. Celková úspora pro 
jednotlivé nájemníky pozemků by 
tak představovala průměrně 150 Kč/
ročně při velikosti zahrádky 300 m2, 
což je částka, za kterou si dnes kou-
píte 1 pizzu. Ale i taková témata mu-
síme řádně prodiskutovat, i  když je 
vidět, že na zmíněnou problematiku 
máme každý svůj vlastní názor.

Stále intenzivně probíhají jedná-
ní s krajskými úředníky ve věci zří-
zení domu seniorů na Masarykově 
ulici v  Příboře v  budově bývalého 
Domu dětí a mládeže. O nejaktuál-
nějších výsledcích jednání vás bu-
deme informovat v některém z nej-
bližších čísel Měsíčníku. 

investice – rekonstrukce 
Obyvatelé místní části Hájov, ulice Frenštátské a  oko-

lí a lokality Benátky si jistě všimli, že v místě jejich bydliště 
probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení. Montáž nových 
LED svítidel postupuje současně s pracemi ČEZ Distribuce, 
a. s. v souvislosti s rekonstrukcí nízkého napětí a výměnou 
vodičů a podpěrných sloupů. 

V  květnu byly zahájeny stavební práce na akci „Sanace 
opěrné zdi Farní-Žižkova“. Opěrná zeď se nachází v havarij-
ním stavu. Cena zakázky je 5 200 000 Kč s DPH a provede 
ji ostravská společnost DEV Company, s. r. o. Přislíbena je 
dotace cca 1 600 000 Kč z Operačního programu životní pro-
středí 2014–2020 z Ministerstva životního prostředí. Zbytek 
financuje město Příbor se spoluúčastí spoluvlastníků opěrné 
zdi ve výši 30 000 Kč (tj. každý 15 000 Kč). Stavební úpravy 
zahrnují: sanaci opěrné zdi, stavební úpravy spojovací ulič-
ky Farní-Žižkova, podepření chodníčku (záporová zídka) 
a vybudování dešťové kanalizační přípojky. Ukončení akce je 
stanoveno na září 2020. Myslím si, že půjde o krásnou reali-
zaci, kterou ocení, jak občané Příbora tak turisté, kteří letos 
budou navštěvovat hlavně tuzemské destinace. 

Na základě pozitivních ohlasů v loňském roce bych chtěl 
od podzimu obnovit vycházky se starostou. Případné pod-
něty a  inspirace můžete posílat na email: starosta@pribor-
-mesto.cz.

Město opět hledá nájemce nebytových prostor bývalé 
obuvi. Věřím, že se nám podaří nalézt takové využití, které 
oživí a zatraktivní naše krásné náměstí. Na stránkách Měsíč-
níku města Příbora se potkáme opět až v září. 

Přeji Vám všem krásné léto, zaslouženou dovolenou 
(hlavně po českých zemích) a dětem radostné prázdniny!

Váš
Jan Malík

Slovo StaroSty
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Dne 21. 4. 2020 se uskutečnila mimořádná 28. schůze rady 
města příbora, na které rada města projednala s  jednotli-
vými vedoucími odborů Městského úřadu Příbor možnos-
ti úsporných opatření v  důsledku epidemiologické situace 
a zadala zpracovat rozpočtové opatření č. 2, které tato opat-
ření bude reflektovat.

Dne 28. 4. 2020 se uskutečnila 29. schůze rady města 
příbora, na které bylo projednáno 29 bodů. Přinášíme vám 
stručný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných 
bodů.

rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:
•	 darovací smlouvu mezi městem Příbor a Moravskoslez-

ským krajem na mostní objekt M5 přes vodní tok Sedl-
ničku.

rada města souhlasí: 
•	 s  vrácením poplatků za využití piaristického kláštera 

v Příboře a jeho zahrad k svatebním obřadům na zákla-
dě žádosti snoubenců o vrácení poplatku za krátkodobý 
pronájem v souvislosti s opatřeními proti šíření covid-19.

rada města schválila:
•	 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51/2020 mezi městem 

Příbor a společností FICHNA–HUDECZEK a. s., upravu-
jící rozsah uznatelných a neuznatelných nákladů stavby,

•	 hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019:
- Mateřské školy Kamarád, Příbor 
- Mateřské školy Příbor, Pionýrů 
- Základní školy Npor. Loma
- Základní školy Příbor, Jičínská
- Školní jídelny Komenského
- Technických služeb města Příbora
- LUNY PŘÍBOR, střediska volného času,

•	 rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organiza-
cí za rok 2019:
- Mateřské školy Kamarád, Příbor: 
 1. příděl do fondu rezervního 21 653,25 Kč
 2. příděl do fondu odměn 0 Kč

- Mateřské školy Příbor, Pionýrů:
1. příděl do fondu rezervního 10 860,82 Kč
2. příděl do fondu odměn 18 000 Kč

- Základní školy Npor. Loma:
1. příděl do fondu rezervního 124 702,21 Kč
2. příděl do fondu odměn 0 Kč

- Základní školy Příbor, Jičínská:
1. příděl do fondu rezervního 36 785,20 Kč
2. příděl do fondu odměn 35 000 Kč

- Školní jídelny Komenského:
1. příděl do fondu rezervního 4 468,89 Kč
2. příděl do fondu odměn 20 000 Kč

- Technických služeb města Příbora:
1. příděl do fondu rezervního 253 813, 38 Kč
2. příděl do fondu odměn 100 000 Kč

- LUNY PŘÍBOR, střediska volného času:
1. příděl do fondu rezervního 180 954,25 Kč
2. příděl do fondu odměn 100 000 Kč,

•	 Řád veřejného pohřebiště na ul. Ostravské v  Příboře 
(nový hřbitov), s účinností od 1. 6. 2020,

•	 Dodatek č. 1 k Dohodě o ceně a platebních podmínkách 
2020 mezi městem Příbor a TP Příbor s. r. o. 

rada města rozhodla:
•	 ukončit uzavření mateřských škol, jejichž je zřizovate-

lem, ke dni 24. 5. 2020,

•	 zrušit usnesení Rady města Příbora č. 12/26/RM/2020 
a přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční pod-
pory na činnost a provoz pro rok 2020 žadatelům veřej-
nou finanční podporu na činnost a provoz následovně: 
- Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Příbor  

– 17 440 Kč

- Fotoklub Příbor, z. s. – 15 040 Kč

- Horolezecký oddíl Příbor z. s. – 12 000 Kč

- KČT odbor Příbor – 10 160 Kč

- Myslivecký spolek Příbor-Hájov – 15 200 Kč

- Občanské sdružení Klokočov z. s.  – 12 240 Kč

- Příborský ochotnický spolek ŠTĚK – 16 800 Kč

- Přídlo, z. s. – 16 640 Kč

- SKDG Příbor, z. s. – 3 440 Kč

- Svaz letců Příbor, z. s. – 13 360 Kč,

•	 poskytnout finanční dar z rozpočtu města Příbora, panu 
Pavlu Linartovi, ve výši 8  000 Kč na pořízení neurosti-
mulátoru,

•	 o realizaci nákupu plynu a elektrické energie pro město 
Příbor, jeho příspěvkové organizace a TP Příbor s. r. o. na 
období 1. 1. 2021–31. 12. 2021 prostřednictvím Česko-
moravské komoditní burzy Kladno.

rada města vzala na vědomí:
•	 informace k opatření k finančnímu zefektivnění kultury 

ve městě Příboru.

 rada města uložila: 
•	 vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu předložit 

analýzu celoročního provozu odboru, návrh ceníku kul-
turního domu a analýzu spoluúčasti místních spolků na 
kulturních akcích ve spolupráci s městem.

Úplné znění dokumentu z  jednání rady města se všemi ná-
ležitostmi a  informacemi naleznete na webových stránkách 
města Příbora. 

Markéta Hložanková, Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor
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Dne 6. 5. 2020 se konalo mimořádné 12. zasedání zastupi-
telstva města příbora, na kterém bylo projednáno 31 bodů. 
Přinášíme vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších 
projednaných bodů.

zastupitelstvo města schválilo:
•	 uzavření kupní smlouvy, mezi městem Příbor a panem Mar-

tinem Bömem, pro prodej pozemků parc. č. 471/3 a parc. 
č. 471/4, za kupní cenu 29 800 Kč včetně nákladů za vyhoto-
vení geometrického plánu, 

•	 prodej pozemků parc. č. 188/2 a  188/3 v  k. ú. Příbor do-
tčených stavbou trafostanice a  manipulačním prostorem 
trafostanice, do vlastnictví ČEZ Distribuce a. s., za kupní 
cenu 6  880 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1499-
110/2019,

•	 prodej pozemku parc. č. 2178/6 v k. ú. Příbor do vlastnictví 
pana Břetislava Orlíka a paní Šárky Orlíkové, za kupní cenu 
872 000 Kč plus DPH v zákonné výši,

•	 prodej pozemku parc. č. 2178/44 v k. ú. Příbor do vlastnictví 
pana Petra Pišteka a paní Kateřiny Pištekové, za kupní cenu 
913 420 Kč plus DPH v zákonné výši,

•	 prodej pozemku parc. č. 2178/23 v k. ú. Příbor do vlastnic-
tví pana Ivo Demla a paní Martiny Dlabkové, za kupní cenu 
813 140 Kč plus DPH v zákonné výši,

•	 prodej pozemku parc. č. 2178/43 v k. ú. Příbor do vlastnic-
tví pana Marcela Vojty a paní Anny Vojtové, za kupní cenu 
1 145 590 Kč plus DPH v zákonné výši, 

•	 prodej pozemku parc. č. 2178/42 v  k. ú. Příbor do vlast-
nictví pana Jiřího Hýla a paní Dany Hýlové, za kupní cenu 
1 154 310 Kč plus DPH v zákonné výši,

•	 Pravidla města Příbora č. 2/2020 pro majetkoprávní naklá-
dání s pozemky v předloženém znění,

•	 darovací smlouvu mezi městem Příbor a Moravskoslezským 
krajem na mostní objekt M5 přes vodní tok Sedlničku, 

•	 uzavření „Smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu města 
– 2. výzva“ – 5. část, mezi městem Příbor a Moravskoslez-
ským krajem, a to v návaznosti na „Smlouvu o spolupráci při 
registraci projektu – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji“,

•	 zapojení Základní školy Npor. Loma Příbor, do výzvy 
č.  7/2019 Státního fondu životního prostředí ČR a  podá-
ní žádosti o poskytnutí podpory dle podmínek Národního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu „Zahrada 
s přírodními prvky ZŠ Npor. Loma Příbor“, 

•	 zajištění předfinancování nákladů ve výši 588 181 Kč a po-
skytnutí spolufinancování ve výši 15 % celkových způsobi-
lých nákladů dle reálné výše požadované dotace projektu 
„Zahrada s přírodními prvky ZŠ Npor. Loma Příbor“,

•	 začlenění Města Příbora do územní působnosti místní akční 
skupiny MAS Lašsko, z. s. pro programovací období 2021 
až 2027,

•	 snížení celkové částky pro poskytování veřejné finanční 
podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora na 
rok 2020 ze 2 000 000 Kč na 1 600 000 Kč z důvodů úspor-
ných opatření s ohledem na očekávané snížení příjmů roz-
počtu města Příbora na rok 2020 související se současnou 
epidemiologickou situací,

•	 změnu Základní listiny komunitního plánování sociálních 
služeb a souvisejících aktivit.

zastupitelstvo města vydalo:
•	 Změnu č. 1 Územního plánu Příbora,
•	 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a užívání to-
hoto prostranství pro reklamní akce. 

zastupitelstvo města neschválilo:
•	 finanční dar Tenisovému klubu Studénka.

zastupitelstvo město rozhodlo:
•	 přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory 

na materiálně technickou základnu pro rok 2020 žadateli ve-
řejnou finanční podporu na materiálně technickou základnu 
následovně:
- Myslivecký spolek Příbor 1 – 0 Kč
- Tělocvičná jednotka Sokol Příbor – 400 000 Kč
- Tělovýchovná jednota Příbor, z. s. – 560 000 Kč,

•	 přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory 
na činnost a  provoz pro rok 2020 žadatelům veřejnou fi-
nanční podporu na činnost a provoz následovně:
- Academia Via Familia z. s. – 21 840 Kč
- Basketbalový klub Příbor z. s. – 214 080 Kč
- BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o.  

– 103 600 Kč
- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Příbor  

– 23 680 Kč
- FK PRIMUS Příbor z. s. – 168 640 Kč
- Bc. Jan Tyllich, DiS. – 24 400 Kč
- Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. – 70 480 Kč
- Klub seniorů města Příbora, z. s. – 26 320 Kč
- Moravkoslezský kynologický svaz ZO 20403 Kynologic-

ký klub Příbor – 26 960 Kč
- Myslivecký spolek Příbor 1 – 33 920 Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hájov – 80 320 Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Prchalov  

– 25 680 Kč
- Sdílená kancelář CC Příbor, s. r. o. – 10 160 Kč
- Společnost přátel dechového orchestru mladých Příbor, 

z. s. – 78 400 Kč
- Spolek hudebníků Příbor, z. s. – 19 280 Kč
- Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 

organizace Příbor – 31 120 Kč
- Tenisový klub Příbor, z. s. – 34 000 Kč
- Tělocvičná jednota Sokol Příbor – 165 040 Kč
- Tělovýchovná jednota Příbor, z. s. – 205 760 Kč
- Základní umělecká škola Příbor – 81 040 Kč.

zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
•	 monitoring plnění II. Plánu rozvoje rodinné politiky města 

Příbora na období 2018–2020 za rok 2019,
•	 monitoring plnění III. Střednědobého plánu rozvoje sociál-

ních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 
2018–2020 za rok 2019.

Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitelstva města se 
všemi náležitostmi a informacemi naleznete na webových strán-
kách města Příbora. 

Markéta Hložanková, Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor
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aktuální informace

rozvoJ a obnova měSta

Sociální tématika

Vážení soutěžící,
chtěli bychom Vás informovat o  změně termínu uzávěr-

ky výtvarné soutěže Můj sen 2020, která je prodloužena až do  
30. června. Ocenění vítězům budou předána 12. září při pří-
ležitosti kulturní události Dny evropského dědictví. Místo slav-
nostního ocenění vítězných prací bude ještě upřesněno. Sledujte 

prosím web města Příbora a rubriku Aktuality na webu Rodného 
domu Sigmunda Freuda. Podrobnější informace k soutěži nalez-
nete na plakátu publikovaném v tomto vydání Měsíčníku města 
Příbora na s. 26.
Budeme se velmi těšit na Vaše výtvarné práce i osobní setkání 
s Vámi.  

V posledním díle našeho „seriálu“ o dědictví se zaměříme na 
problematiku dluhů. 
Dluhy a závazky jsou pro dědice velkým strašákem. Mnoho lidí 
se obává, že na ně dopadne ustanovení zákona, že dědic zodpo-
vídá za zůstavitelovy dluhy v celém rozsahu. Toto však nemusí 
být pravidlem a je několik cest, jak se ještě za života, nebo poté 
v dědickém řízení, tomuto pravidlu vyhnout nebo jej omezit. 
Pokusíme se je v tomto dnešním článku shrnout.
Ještě za života se lze zřeknout dědictví. Tímto krokem se budoucí 
dědic vzdá veškerého práva na dědictví – majetek i dluhy. Toto 
zřeknutí se vztahuje i na jeho potomky. Zřeknutí se dědictví má 
formu smlouvy a musí být sepsána u notáře.
Všeobecně známou a stále platnou možností je odmítnutí dědic-
tví. Odmítnout dědictví lze opět pouze jako celek, a to výslovným 
prohlášením vůči soudu. O tomto právu musí dědice notář poučit 
a dát mu lhůtu jednoho měsíce na případné zvážení tohoto kroku. 
výhrada soupisu pozůstalosti – tak se nazývá další právo dědice, 
o kterém by měl být notářem poučen. Toto právo spočívá v tom, 

že požádá-li dědic o soupis majetku (uplatní výhradu soupisu), 
pak dluhy zdědí pouze do výše zjištěného majetku. Dědic tak bude 
mít jistotu, že dluhy nepřesáhnou hodnotu majetku a nebude 
muset platit nic navíc.
Není výjimkou, že v dědickém řízení nastává i situace, že zemře-
lý měl dluhy, ale majetek neměl žádný, nebo jen zanedbatelné 
hodnoty. V tomto případě notář ani žádného dědice neoslovuje 
a řízení uzavře tzv. pro nemajetnost.
Na závěr dodáváme, že uvedené informace jsme se snažili podat 
přehledně, což mohlo vézt k jejich zjednodušení. 
Budete-li mít dotazy k této či jiné problematice, rádi vám je zod-
povíme v občanské poradně, která se nachází v přízemí budovy 
stavebního úřadu.

adresa: Freudova 118, 742 58 Příbor.
konzultační hodiny: 
Úterý: 09:00–12:00 hodin – bez objednávky
 13:00–16:00 hodin – pro objednané

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

Mgr. Tereza Wiltschová, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Ing. Radoslav Römer, Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

V letošním roce proběhne na území města hned několik staveb 
zaměřených na obnovu a částečné rozšíření sítě veřejného osvět-
lení. Většina těchto staveb je vyvolaná rozsáhlými rekonstrukcemi 
elektrické rozvodné sítě nízkého napětí ve vlastnictví společnosti 
ČEZ Distribuce a. s., která spočívá v kompletní výměně vodičů 
a  jejich podpěrných sloupů. Vzhledem k těmto skutečnostem 
bude i původní síť veřejného osvětlení demontována. Některá 
původní svítidla budou předána Technickým službám města 
Příbora, p. o., aby mohla být dále použita při standardních opra-
vách v rámci údržby. V lokalitách, kterých se týká rekonstrukce 

elektrické distribuční sítě, nechalo město v předstihu zpracovat 
dokumentace nových rozvodů sítě veřejného osvětlení dle nových 
pozic podpěrných sloupů, tak aby rozmístění svítidel splňovalo 
normu pro nasvětlení komunikací. Z tohoto důvodu se částečně 
změní umístění svítidel, přibydou i nová nasvětlená místa. Napří-
klad na krajské komunikaci vedoucí přes místní část Hájov, jelikož 
je zařazená jako silnice III. třídy, tak nově pro splnění normy musí 
být svítidlo na každém sloupu. Tento způsob obnovy, kdy není 
nahrazeno svítidlo novým, tzv. kus za kus, ale je proveden světel-
ně-technický výpočet nasvětlení, má mnohdy za následek zvýšení 
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Ing. Ivo Kunčar, Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Dne 11. 5. 2020 byly předáním staveni-
ště zahájeny stavební práce na akci nazvané 
„Sanace opěrné zdi Farní–Žižkova“.
V rámci komplexní akce „Stavební úpra-
vy uliček pod kostelem v  Příboře“ byly 
v předchozích letech zrealizovány stavební 
úpravy ulic Kašnice (v roce 2010), V Kopci 
(2013–2014), Josefa Hory (2014) a Remešo-
vy (2014). Projekčně byly současně připrave-
ny i rekonstrukce ulic Žižkovy, Karla Hynka 
Máchy a spojovacích uliček V Kopci–Žižko-
va a Farní–Žižkova. Realizace jednotlivých 
částí byla a  je závislá na uvolnění financí 
z rozpočtu města Příbora.
Na základě upozornění spolumajitelky části 
opěrné zdi podél spojovací uličky Farní–Žižkova na špatný tech-
nický stav této zdi a na související hrozbu pro občany a majetek 
vlastníků níže položených parcel schválilo na jaře 2017 město 
Příbor, jako spoluvlastník opěrné zdi, zpracování geologického 
průzkumu a projektové dokumentace na sanaci opěrné zdi. Ještě 
v roce 2017 byl společností K-GEO, s. r. o., Ostrava, proveden 
geologický průzkum a následně v roce 2018 zpracovala společnost 
GEOENGINEERING, s. r. o., Ostrava, projektovou dokumentaci 
s názvem „Sanace opěrné zdi Farní–Žižkova“.
Obsahem dokumentace jsou 
čtyři části:
1. stavební úpravy spojovací 

uličky Farní–Žižkova (chod-
níček se schodišťovými stup-
ni vč. zábradlí),

2. sanace opěrné zdi,
3. záporová zídka, (podepření 

vnější části chodníčku),
4. dešťová kanalizační přípojka.
V  listopadu 2018 vydal odbor 
geologie Ministerstva životní-
ho prostředí odborné vyjádře-
ní k situaci svahové nestability 
a  k  projektové dokumentaci 
stavby a bylo vydáno stavební 
povolení. Na základě žádosti 
města Příbora o finanční pod-
poru z Ministerstva životního 
prostředí byla provedena regis-
trace akce a v červnu 2019 bylo 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na akci „Sanace opěrné 

zdi Farní–Žižkova“ z Operačního progra-
mu životní prostředí 2014–2020. Přislíbená 
dotace je ve výši 85 % částky z uznatelných 
nákladů ze stavebního objektu SO-201 Sana-
ce opěrných zdí, max. 1 618 179 Kč.
V říjnu 2019 Zastupitelstvo města Příbora 
schválilo financování akce a finanční spo-
luúčast dalších spoluvlastníků opěrné zdi. 
V prosinci 2019 byla vyhlášena veřejná za-
kázka na zhotovitele akce, bylo osloveno 
10  firem specializovaných na geologické 
práce, dalších 10 firem si vyzvedlo zadáva-
cí dokumentaci. Cenovou nabídku podalo 
5 uchazečů, z nichž ekonomicky nejvýhod-
nější byla nabídka společnosti DEV Com-

pany, s. r. o., Ostrava. Cena díla se vyšplhala na 5,2 milionu Kč 
vč. DPH, což činí 138 % předpokládané hodnoty díla.
Po schválení rozpočtového opatření na rok 2020, kterým byly 
mj. rozděleny finance na investiční akce města, byla 22. 4. 2020 
podepsána smlouva o dílo na realizaci stavby „Sanace opěrné zdi 
Farní–Žižkova“. Doba realizace jsou 4 měsíce, předpokládaný 
termín dokončení díla je do 11. 9. 2020.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde od 19. 5. 2020 k do-
časnému uzavření ulice Smetanovy v místě stavby. Vzhledem 
k rozsahu a náročnosti prací žádáme tímto občany o porozumě-
ní, toleranci a vstřícnost, aby realizace díla mohla probíhat bez 
zbytečných komplikací.

počtu svítidel. Samozřejmě takový postup nepřináší maximální 
ekonomickou úsporu, ale zvyšuje bezpečnost účastníků provozu 
za šera a tmy. Tím, že rekonstrukce jsou kompletní a obnášejí 
obnovu ucelených částí obvodů veřejného osvětlení, se snižují 
náklady na údržbu. Použité nové světelné zdroje jsou výhradně 
v technologii LED, která je dnes již standardem a v neposlední 
řadě přináší i výraznou úsporu spotřeby elektrické energie.
V současnosti již probíhají stavby na třech místech ve městě. 
Konkrétně se jedná o městskou část Benátky, ulici Frenštátskou 
a místní část Hájov. První lokalitou jsou Benátky, kde na ulicích 
Vrchlického, Alšova, Větřkovská a Mánesova budou provedeny 
nové rozvody izolovanými vodiči vedenými vzduchem. Na uli-
ci Vrchlického podél sportovního hřiště ZŠ Npor. Loma bude 
vybudována nová podzemní rozvodná síť včetně samostatných 
stožárů veřejného osvětlení. 

Druhou lokalitou, kde probíhá rekonstrukce nadzemních rozvo-
dů, je ulice Frenštátská a na ni navazující ulice Wolkerova a Na 
Valše. Poslední a zároveň nejrozsáhlejší rekonstrukce probíhá 
v místní části Hájov. Předmětem této stavby je rekonstrukce 
nadzemního vedení z centra směrem na Větřkovice a na druhou 
stranu kolem školky směrem na Hukvaldy, kde část rozvodů bude 
provedena zemním kabelem. K přepojení nových okruhů veřej-
ného osvětlení bude docházet postupně po dokončených celcích. 
V rámci těchto tří staveb bude celkem instalováno 74 ks nových 
LED svítidel a okolo 2,7 km vodičů. Cena všech výše uvedených 
staveb bude činit okolo 2 milionů Kč bez DPH.

Pro budoucí větší obnovu sítě veřejného osvětlení jsou v letoš-
ním roce projekčně připravovány ulice Npor. Loma, Šafaříkova, 
Jiráskova a parkoviště za „Letkou“.

Přehled zprojektovaných historických 
uliček pod farním kostelem

Situační snímek stavby 
„Sanace opěrné zdi Farní 
–Žižkova“ Situace dopravního značení – uzavírka ulice Smetanovy
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Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

V době karantény se zhoršila situ-
ace na sídlištích, kde se kolem černých 
kontejnerů hromadí odpad. Je pochopi-
telné, že se produkuje v domácnostech 
více odpadu, když jsou děti celodenně 
doma, rodiče o ně pečující více vaří, 
mají čas na větší úklid atd. I v této si-
tuaci se však dá odpad třídit. Co patří 
do které barevné nádoby, je opakováno 
často, každý si to může nalézt na webu 
města, ve složce životního prostředí – 
třídění odpadu. Přesto jsou černé kon-
tejnery na směsný odpad plněny z vel-
ké části tříditelným odpadem, který lze 
dále zpracovat, nemusel by skončit na 
skládce a město za něj platit. Pokud to-
tiž zaplní tento nepatřičný odpad část 
černé nádoby, nevejde tam odpad, který 
by do směsného odpadu skutečně patřil. 
Navíc odložením odpadu mimo nádobu 
se zvyšuje riziko výskytu hlodavců a tím 
i přenosu infekčních nemocí.
Byl udělán průzkum, co se v černých 
kontejnerech na sídlištích nachází 
a je smutné zjištění, že většina toho 
tam nepatří. Na přiložených fotografi-
ích z různých nádob ve městě je patrné, 
že to není jen bioodpad, ale také často 
plast, papír a dokonce sklo i  textil ve 
velkém množství. Přitom nezávislá 
společnost, která dělala vyhodnocení 
stanovišť na třídění, se velmi podivova-
la nad množstvím nádob pro tak malé 
město. Máme je skutečně téměř na kaž-
dém rohu, přesto dosti občanům dělá 
problém těch pár kroků dojít. Mnohdy 
leží dokonce vedle černé nádoby, přitom 
stačí jen otevřít to správné víko. 

Dalším problémem je nezaplněnost ná-
doby. Mnozí vhodí odpad v sáčku na 
zem místo toho, aby ho dali do patřičné 
nádoby, anebo pootevřou víko a vloží ho 
hned na začátek. Pokud se někdo bojí 
nákazy, může přeci jít s odpadem v jed-
norázových rukavicích, které nevyhodí 
po nákupu potravin či tankování paliva, 
touto rukavicí otevřít nádobu a odpad 
vhodit co nejdál dovnitř, dozadu. 
Věříme, že občané města budou ke tří-
dění komunálního odpadu přistupovat 
s větší odpovědností. do černých 
nádob patŘí Jen to, co  neJde 
vytŘídit a umíStit do zele-
né, modré, Žluté, červené, 
bílé a hnědé nádoby!!!

ekoloGická problematika

Foto: Dita Kalužová
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Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

O změnách v odpadovém hospodářství (jak 
na úrovni našeho města, tak celého státu) i o dů-
vodech těchto změn již bylo napsáno mnohé. 
Po čtvrtroce trvání nového systému svozů lze 
posoudit, jak se situace s odpady vyvíjí. 
Předkládám vám tabulku srovnávající první 
kvartály let 2019 a 2020. Jak je vidět, výsled-
ky jsou velmi povzbudivé – zvýšená frekvence 
svozů plastů i papíru zabezpečila volné kapacity 
barevných kontejnerů během víkendů, což se okamžitě projevilo 
navýšením množství tříděného odpadu. Pokud někoho zarazí sku-
tečnost, že papír i plast mají vyšší procenta nárůstu, než je procento 
poklesu směsného komunálního odpadu (SKO), tak je to jednoduše 
proto, že směsného odpadu je výrazně více. Vyjdeme-li z loňské ana-
lýzy, podle které 11 % příborského SKO tvoří plasty, pak stále ještě 
vyhazují Příboráci více plastu do černých popelnic než do žlutých. 
To samozřejmě přispívá ke skutečnosti, že místy může dojít k přepl-
něnosti černých popelnic, avšak tato skutečnost byla ve spolupráci 
odboru rozvoje města a technických služeb řešena a počet takových 
případů až do nouzového stavu vytrvale klesal. Pokud udržíme trend 
naznačený tabulkou, nebudeme muset mít v příštím roce z přeplňo-
vání černých kontejnerů obavy. Nejenže tedy pokleslo množství SKO 
o více než čtvrtinu, došlo dokonce k celkovému poklesu množství 
odpadů (i když jde pouze o přibližné číslo, neboť v něm chybí např. 
textil). Nutno zdůraznit, že jen další pokračování příznivého trendu 
může zachovat stav, kdy mají naši občané nižší poplatky za svoz 
odpadů, než jsou v libovolném jiném městě našeho okresu (při srov-
nání se Štramberkem porovnáváme svoz všech typů odpadu včetně 
bioodpadu, za který se ve Štramberku připlácí). 
Tuto povzbudivou statistiku samozřejmě zcela změnil nouzový stav, 
během kterého došlo k výraznému nárůstu množství všech typů 
odpadu, zejména však SKO a textilu. Také se v SKO zvýšila tříditelná 
složka (plasty, papíry, plechovky…). Navýšení množství plastů a papí-
ru v barevných kontejnerech nový systém zvládl díky frekvenci svozu 
dvakrát týdně, nárůst množství SKO částečně řešily technické služby 

doplňkovými předvíkendovými svozy černých 
kontejnerů. V květnu pak došlo k výraznému 
nárůstu množství bioodpadu, který byl proto 
svážen i během státních svátků 1. a 8. května. 
Na tomto místě patří vyslovit poděkování tech-
nickým službám, které i přes problémy perso-
nálního charakteru zvládly navýšit svozovou 
kapacitu takovým způsobem, že pouze lokálně 
docházelo k přeplnění některých černých kon-

tejnerů. Kontroly provedené odborem rozvoje ukázaly, že zřejmě 
došlo k nepochopení informace o netřídění odpadů – výzva netřídit 
se vždy týkala pouze lidí s nemocí covid-19 nebo lidí v karanténě, pro 
ostatní platí standardní pokyn ke třídění jako kdykoli jindy!
Jiné problémy souvisely s koronavirem ještě úžeji, protože byl na 
základě vládního nařízení uzavřen do 8. 4. sběrný dvůr, což vedlo 
k odkládání velkoobjemového odpadu na veřejná prostranství. I zde 
vypomohly technické služby, které tento odpad pravidelně svážely. 
Nejhůře řešitelným se nakonec stal svoz textilu. Bílé kontejnery ne-
patří městu a nemáme přístup ani k jejich obsahu. Protože ve všech 
městech došlo v souvislosti s omezením pohybu osob k nárůstu na-
plněnosti těchto kontejnerů, bylo svozové vozidlo plné téměř vždy 
ještě dříve, než dorazilo do Příbora, takže se brzy nacházel tento typ 
odpadu kolem všech bílých kontejnerů a nejen tam. Desítky telefo-
nátů z městského úřadu pak přiměly firmu k tomu, že přes vlastní 
personální i technické komplikace opakovaně vyslala svozový vůz 
přímo do Příbora, poslední hašení neutěšené situace proběhlo 30. 4. 
I tato situace se však naštěstí zklidňuje. Závěrem tedy konstatujme, 
že první čtvrtletí ukázalo velmi pozitivní trend, který nyní musíme 
co nejdříve obnovit. Vyzýváme proto občany, aby třídili odpad, ze-
jména plasty, papír a bioodpad, kteréžto složky lze v našich černých 
popelnicích najít nejčastěji. Připomínám, že do žlutých kontejnerů 
patří i plechovky a jiné kovy, do bílých lze dát i hračky, závěsy, obuv 
či potrhané oblečení. Mějte prosím na paměti, že plasty, papír, bio-
odpad i směsný odpad se prostě najednou do černých kontejnerů 
vejít nemohou. 

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, kterou zažíváme v současnosti s výskytem 

onemocnění covid-19, tzv. koronaviru, vás prosíme o pochopení 
ohledně odloženého pořádání „vítání občánků“ v Příboře. Abychom 
zajistili konání akce, v alespoň přibližném režimu jako obvykle, jsme 
nuceni začít v letošním roce až od začátku nového školního roku. 
Pozvánky s přesným datem konání budou zaslány s čtrnáctidenním 
předstihem. Prosím ty z vás, kteří jste již odevzdali přihlášku na 

matriku a nebudete mít, ze zdravotních či jiných důvodů, zájem 
o účast na akci, abyste tuto skutečnost oznámili na pracovišti matriky 
– telefonicky: 731 130 856 nebo e-mailem: matrika@pribor-
mesto.cz. Vy z vás, kteří máte zájem se zúčastnit, můžete odevzdávat 
přihlášky prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo doručit formulář 
osobně na matriku – Městský úřad Příbor (dočasně budova na ulici 
Jičínské 247, dveře č. 107).
Děkuji za pochopení. 

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

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

komiSe pro občanSké záleŽitoSti

Věra Galiová
Radko Macháček
Milan Bittner
Zbyněk Šmíd
Karel Cholinský
Josef Záruba

Anna Bukovjanová
Pavlína Pavlíková
Alena Paterová
Pavla Kašpárková
Jaroslav Duraj
Irena Feixová

Hynek Liberda
Ludmila Rečková
Eduard Mende
Helena Olšaníková
Miroslav Tardon
Otto Holáň

 Ludmila Bouchalová
 Vladimír Ukropec
 Vlastimila Žurovcová
 Anna Köttová
 Antonín Materna
 Jaroslava Holubová

Marie Jalůvková
Miroslav Neusser
Edeltraut Nagyová
Alois Kadlček
Irena Syslová
Věra Plevová

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červnu, kteří slaví své jubileum:

zároveň blahopřejeme obyvatelům domova příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:  Věra Plevová     Marie Hrudičková               

Porovnání 1. čtvrtletí let 2019 a 2020
Množství odpadu v tunách - celý Příbor
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občanSké názory

Delší dobu přemýšlím, jakým způsobem jsou vybíráni jubilanti 
do Měsíčníku. Několikrát se stalo mým známým a nyní i mně, 
že jsme byli uvedeni jako jubilanti, i když narozeniny máme v ji-
ném měsíci. Že by losem? Zřejmě se nám to na matrice trochu 
zpřeházelo...

Vážení jubilanti, přijměte, prosím vy, kterých se to týká 
omluvu za mylně uvedená jména v květnovém čísle Měsíčníku. 
V rubrice Blahopřání jsme vám již blahopřáli k narozeninám, 
které jste ještě neměli. Došlo bohužel k chybě při přípravě tohoto 
pravidelného příspěvku. Tímto se ještě jednou omlouvám i za 
případné nepříjemnosti, které vám tento omyl mohl způsobit. 
Děkuji za pochopení. 

Helena Peláková

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

     Každoroční dlouhá cesta vlaštovek do teplých krajin nás in-
spirovala k tomu, abychom si s dětmi změřili, kolik kilometrů 
ujdeme v  rámci dopoledních 
vycházek za celý školní rok.  
Takto bychom mohli stručně 
shrnout myšlenku začínajícího 
projektu…
Děti předškolního věku neu-
stále objevují svět kolem sebe, 
získávají nové informace, za-
žívají nové situace, pokládají 
si spoustu otázek a hledají od-
povědi. My dospěláci, co také 
chodíme do školky, se snažíme 
objevovat tento tajuplný svět 
společně s dětmi. 
V rámci celoročního projektu 
„Cestujeme s vlaštovkou“ s dětmi měříme vzdálenost, kterou 
ujdeme během dne. Procházíme spoustou zajímavých míst naše-
ho města, jeho okolí a povídáme si o nich. Zkoušíme odhadovat, 
jak je místo daleko, a  jak dlouho nám potrvá vrátit se zpátky 
(nejlépe včas na oběd). 
Ve školce si ve třídě Sovičky zaznamenáváme a sčítáme ušlé kilo-
metry do zvláštní mapy, která nám ukazuje vzdálenosti Příbora 
od okolních vesnic a měst. Z této aktivity nám vzešly hlášky typu: 
„Už jsme došli do Ostravy!“ Ve třídě Broučci paní učitelka s dětmi 

vytváří tzv. okruhy vycházek, které jsou cíleně zaměřeny různými 
směry z naší školky a zase zpět. Mapují tak rozmanitost prostředí, 

ve kterém se děti při pobytu venku 
mohou ocitnout. Koláže z vychá-
zek vytvořené z map a fotek si poté 
mohou rodiče prohlédnout v pro-
storách školky. Třída nejmenších 
dětí Koťátek, monitoruje především 
blízké okolí naší školky. 
Měli jsme solidně našlápnuto, do-
kud nám nezkřížil cestu covid-19… 
Můžeme říct a můžeme to i dokázat, 
že v průměru denně s dětmi ujde-
me 2,1 km. Náš dosavadní rekord je 
3,5 km oblíbeným směrem na Ori-
noko. Třída Sovičky zatím od října 
do března celkem ušla 101,5 km, což 

odpovídá zhruba vzdálenosti z Příbora do Prostějova. 
A co říct na závěr? Tímto rozhodně nekončíme. Máme spous-
tu plánů a nápadů, které snad budeme moci s dětmi realizovat 
během příštího školního roku. A vy, milí čtenáři, si klidně také 
můžete změřit ve svých chytrých telefonech či hodinkách vzdá-
lenosti svých oblíbených vycházkových okruhů. Možná vás pře-
kvapí, jak málo nebo naopak, jak hodně toho denně nachodíte… 
Kam? A jak často? Přejeme vám mnoho zdolaných kilometrů. 

Foto: Lucie Puchnerová

Bc. Lucie Puchnerová, Mateřská škola Pionýrů, Příbor

pŘíborSké Školy a Školky

Pravidelné čtení má zásadní vliv na učení. Proto jsme uvítali 
nabídku z projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ získat pro 
žáky naší školy nějakou hezkou knihu. 
V každém ročníku jsme vytipovali žáky, kterým kniha udělá ra-
dost, umožní jim strávit příjemné chvíle se čtením a překonat 
současnou situaci. Knihy pro děti a mládež od předních českých 

i zahraničních autorů jsme předali našim žákům a budeme moc 
rádi, když nám na oplátku napíší dopis o tom, jak se jim kni-
hy líbily a čím je potěšily. Jakmile bude škola zase pro všechny 
otevřená, mohou žáci knihu předat kamarádovi, který by si ji 
také rád přečetl, nebo ji nechat k dispozici spolužákům ve školní 
knihovničce.

Mgr. Dana Cágová, Základní škola Jičínská, Příbor
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V prvních květnových dnech oslavila krás-
ných 100  let paní Miroslava Šikulová, půvo-
dem ze Studénky, nyní obyvatelka Domova 
pro seniory na Masarykově ulici v Příboře. Za-

městnanci Domova ji připravili oslavu s pohoštěním, obrovským 
dortem, množstvím dárků, květin 
a překvapením v podobě promítání 
fotografií zachycujících průřez jejím 
životem a  také fotkami z nynějšího 
pobytu v Domově. S gratulací se při-
pojili také klienti, se kterými má paní 
Miroslava velice vřelé vztahy, na har-
moniku pod okny zahráli pan Mach-
nič a paní Adamcová, kteří nám hrá-
vají na pravidelných Kavárničkách. 
Během týdne navštívili oslavenkyni 
starosta města Příbora Jan Malík a ná-
městek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Jiří Navrátil, kteří se taktéž při-
dali k četným gratulantům.  Na dálku 
přála klientce také celá rodina.
Musím říct, že tento věk by paní há-
dal málokdo. Všichni, kdo ji znají, si 
jí váží pro její eleganci, optimismus, 
smysl pro humor, energii, prostě za 
to, jaká je, že dělá svému příjmení 
čest. V Domově patří mezi aktivní 
seniory, pravidelně se účastní nabí-
zených aktivit (kulturní akce, tvoře-
ní, pracovní aktivity, tréninky paměti, 
chůze, skupinová cvičení…). Mimo 
to má široký přehled o dění ve svě-
tě, ráda si zpívá (ještě dnes dokáže 
zpaměti odzpívat „Chlapce od Zbo-
rova“) povídá si s ostatními klienty, 
navštěvuje domovskou zahradu. Její 
velikou zálibou je četba, která ji po-
mohla mnohdy zapomenout na útra-
py, které ji život připravil, a že jich 
nebylo málo. Dovolte nyní, abych se 
podělil o malé střípky ze života této 
okouzlující ženy, která mi dovolila 
svým vyprávěním nahlédnout, jaké 
bylo to její uplynulé století. Škoda, 
že nelze popsat vše, co jsem vyslechl. 
Paní Miroslava se narodila v květ-
novou neděli do rodiny klempířské-
ho mistra v  Kopřivnici. Maminka 
pracovala na železnici a dle fotografie byla nádhernou ženou. 
Bohužel zemřela velice mladá a malé děvčátko zůstalo jen s ot-
cem a novou maminkou. Jako dospívající hrávala divadlo, byla 
členkou Sokola, ráda a hezky zpívala při každé příležitosti, jed-
nou dokonce v šatech zapůjčených z Národního divadla. Právě 
při jednom takovém vystoupení se zalíbila svému budoucímu 
muži. Z manželského svazku se narodil syn a dcera. Krutou 
ranou osudu byla smrt jejího manžela na zákeřnou rakovinu.  

Od svých třiceti let je vdovou. Sama 
tvrdí, že netuší, jak mohla tuto slo-
žitou situaci zvládnout, ale musela 
se postarat o děti a dnes je pyšná, že 
z nich vychovala slušné lidi a vydělala peníze na jejich studia 

a stavbu chalupy. Ač původně chtě-
la být zpěvačkou nebo učitelkou, 
vyučila se švadlenou a šila šaty. Po 
2.  světové válce a později po pádu 
měny nebyla práce, a tak vyzkouše-
la mnohá zaměstnání. Velice ráda 
vzpomíná na profesi vedoucí dělnic-
kého domu ve Studénce. V životě se 
setkala s ochotou a vstřícností lidí, 
stejně tak jako se závistí a  zlobou. 
Celý život se pak řídí heslem: „Co 
tě nezabije, to tě posílí.“ A život jí 
tedy mnohdy nešetřil. Velice těžce se 
srovnávala se smrtí syna zhruba před 
deseti lety a přiznává, že se diví, že 
jí netrefil „šlak“. Z této situace jí po-
mohla četba, aby zahnala chmurné 
myšlenky. Hrdě pokračuje, že ještě 
v 90 letech jezdívala na kole, ještě 
v 93 letech plavala v bazénu, od 95 let 
jí k přesunu pomáhá vozík, který ob-
ratně ovládá. Nějakou chvíli strávila 
v hospici, kde zažívala dle svých slov, 
tyto pocity: „Jsem už odepsaná a jen 
zde dohasnu.“ Nakonec se dostala do 
příborského Domova, který si nemů-
že vynachválit: „Chytla jsem tady tře-
tí dech, takový perfektní, ohleduplný 
a láskyplný přístup jsem nečekala ani 
v těch nejlepších snech, kdybych ne-
byla v této společnosti, tak bych se 
stovky nedožila.“ Zajímalo mě, zda 
má paní Miroslava nějaký recept na 
dlouhověkost, jako například zdra-
vý životní styl nebo štamprlička po 
ránu. Dostalo se mi odpovědi, že 
v dětství jedla kvalitní domácí stra-
vu a pila mléko od kravičky, ale jinak 
jedla vše, na co měla chuť. Štampr-
ličku nebo skleničku dobrého vína si 
občas dala, ale stejně jako jiným, ani 
jí se nevyhnuly nemoci, jako napří-
klad tuberkulóza, žloutenka, operace 

žlučníku, těžké virózy… Takže na mou otázku, jak se ve zdraví 
fyzickém i psychickém dožít tak krásného věku, jsem odpověď 
nenašel. Nakonec jsme se shodli, že snad jí Pán Bůh nadělil ta 
léta jako vyrovnání za smutek a útrapy, které si prožila. Myslím 
si, že všichni od srdce přejeme paní Šikulové, aby jí život při-
nášel už jen radostné chvilky, aby jí nadále neopouštěla dobrá 
nálada a energie, jakou působí na své okolí a hlavně hodně moc 
moc zdravíčka.

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

činnoSt klubŮ, SpolkŮ a orGanizací

Starosta města Příbora Jan Malík a náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil gratulují 
stoleté oslavenkyni. 
Foto: Archiv Moravskoslezského kraje

 Stoletá oslavenkyně Miroslava Šikulová
Foto: Martin Poruba
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Ing. Hana Švecová, za družstvo Viktorina Loca, Příbor

Družstvo VIKTORINA LOCA bylo založeno v dubnu 2017. 
První ekonomickou aktivitou družstva, spojenou rovněž s ochra-
nou životního prostředí, je provozování bezobalového obchodu 
s velkým podílem zboží od místních šetrně hospodařících ze-
mědělců a českých producentů. Na založení a udržení provozu 
obchodu jsme nečerpali žádnou veřejnou podporu. V podmín-
kách města Příbora je provozování takového obchodu z čistě 
ekonomického hlediska ztrátové a tedy velmi těžko udržitelné. 
Už přes dva roky tady fungujeme, což je možné pouze díky vý-
znamnému podílu dobrovolné práce družstevníků a vstřícné 
podpoře místní komunity.
Rozvoj dalších ekonomických aktivit družstva jsme spojili se 
sociálním podnikáním. Sociální ekonomika je jedním z nových 
pojmů, který se pomalu dostává do povědomí lidí. Může být 
vnímána jako reakce na odtržení ekonomických rozhodovacích 
pravomocí od faktických potřeb lidí žijících v daném místě. Do-
znívající celosvětová zdravotní krize nám všem nečekaně ukázala, 
jaké jsou důsledky dlouhých komplikovaných výrobních řetězců 
a jak křehká je ekonomická a sociální stabilita, kterou jsme v naší 
části světa považovali za trvalou.  
Zdravý růst lokální ekonomiky podporují takové podnikatel-
ské aktivity, které usilují o naplňování veřejně prospěšných cílů, 
uspokojování přednostně místních potřeb a využívání místních 
zdrojů, zohledňující vliv své činnosti na životní prostředí. Po-
kud navíc splňují další principy, jako například účast zaměst-
nanců na směřování podniku a používání zisku přednostně pro 
rozvoj podniku, pak je můžeme nazvat subjektem sociální eko-
nomiky či sociálním podnikem. Družstevní principy uznávané 

mezinárodním družstevním hnutím od začátku jeho existence, 
tj. déle než 100 let, jsou významově prakticky totožné s principy 
sociálního podnikání. 
Začátkem letošního roku družstvo zahájilo další ekonomickou 
aktivitu – vybudování družstevní výrobny potravin, ve které se 
chystáme vařit z místních produktů, např. zeleniny, obilovin, 
pohanky, masa a dalších. Potraviny budou prodávány ve vratných 
obalech, případně ve vlastních nádobách, které si přinesou zákaz-
níci. Máme však za to, že pro mnoho lidí bude příjemnější sníst 
potraviny přímo na místě, a proto na výrobnu bude navazovat 
provozování denního bistra. Úkol tohoto rozsahu nelze opírat 
pouze o dobrovolnou činnost družstevníků. Chceme-li udržet 
chod družstva ve prospěch obyvatel, potažmo životního prostředí 
Příbora a jeho okolí, musíme hledat cesty k efektivní organizaci 
aktivit a dostupných zdrojů včetně stabilní placené práce.
Na překlenutí rozjezdu družstevní výrobny potravin jsme s pod-
porou Místní akční skupiny Lašsko získali dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost ve výši 1 763 000 Kč. Dotace částečně 
pokryje mzdové výdaje na 3 zaměstnance výrobny a výdaje na 
pronájem prostor po dobu dvou let. Vlastní podíl družstva na 
spolufinancování projektu činí 311 000 Kč. Dotační podpora 
se váže na podmínku vytvoření stabilních pracovních míst pro 
2 osoby pečující o děti ve věku do 10 let. 
Od března jsou zaměstnankyněmi družstva dvě maminky s dět-
mi předškolního věku. Zavření mateřských školek v důsledku 
koronavirové krize jejích zapojení do činnosti družstva trochu 
zkomplikovalo, ale společně jsme to zvládli a v současné době se 
už těšíme na setkávání s vámi při dobrém jídle z blízka.  

Jana Monsporta jsem poprvé zazname-
nala v roce 1990 jako místostarostu Pří-
bora. Už tenkrát jsme pořizovali zázna-
my z různých akcí – jen tak do našeho 
archivu. LTV ještě neexistovala. Nicmé-

ně Jan Monsport u  zrodu LTV v  roce 
1994 byl. Jana Monsporta jsem také 
často vídala, jak vchází do věže farního 
kostela. Netrvalo to dlouho a ozvaly se 
zvony. To se ještě zvonívalo ručně. Dnes 

ho nejčastěji potkáte na náměstí nebo 
v některém z kostelů. Ráda s ním spolu-
pracuji. Zná historii města a je ochoten, 
kdykoli je to možné, přijít s klíči a otevřít 
kostely pro zájemce o  procházky měs-
tem. Dohoda s ním vždy platí. A platila 
i naše dohoda popovídat si. Setkali jsme 
se u pana Monsporta doma. Seděli jsme 
v obyváku s vázami plných květin, bylo 
po Dni matek, a  s  fotografiemi Mons-
portovy rodiny – od dospělých až po 
nejmenší. Rozhovor příjemně plynul.   

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil 
po svých rodičích?
Maminka byla v  domácnosti, měla co 
dělat. Bylo nás 12 sourozenců, 8 kluků 
a 4 holky – velká rodina. Tatínek pra-

Jan monSport
Stav:   ženatý  
děti:  5 synů
vzdělání:  středoškolské, dvě maturity 
povolání:  nyní na důchodě,  
dříve 29 let technik v Tatře Příbor,   
8 let místostarosta Příbora, později technik 
ve VOP Nový Jičín
koníčky:  hudba, památky, četba, příroda
v příboře žije od narození, od r. 1944

pŘedStavuJi vám
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coval celý život v Tatře Kopřivnici. Na-
víc jsme měli malé hospodářství, takže 
bylo hodně práce. A  když v  roce 1958 
maminka podepsala vstup do JZD, aby 
měla nějaké ty tak zvané jednotky a ně-
jaký důchod, museli jsme jí být všichni 
nápomocni – hlavně na poli. A tak jsem 
zdědil po svých rodičích pracovitost, 
také skromnost a lásku k přírodě. A do-
stal jsem do vínku víru. Tu jsem si po 
celý život zachoval. Vedla mě k  tomu 
nejlepšímu.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
(Dlouze se zamýšlí...) Co mám k tomu 
říct? Já dělám všechno rád. Opravdu. 
Ale kdybych si měl přece jen vybrat, 
práce kolem kulturních památek, to je 
můj největší kůň! (Jan Monsport byl 
ve funkci místostarosty, když byly za-
hájeny opravy památek v  městské pa-
mátkové rezervaci v r. 1990.) Ale mám 
rád i přírodu, rád pracuji na zahrádce 
– pěstuji zeleninu. Taky zpěv mám rád, 
ten už od mala. Maminka nás učila 
zpívat, sama ráda zpívala. Na základní 
škole jsem chodil do dětského pěveckého 
sboru. V r. 1957 ho vedl pan učitel Lud-
vík Štěpán. V celostátní soutěži dětských 
sborů v Bratislavě jsme dokonce získali 
3. místo! Pro 13letého kluka velký zá-
žitek! 8 let jsem vystupoval s pěveckým 
sborem Ondráš z Nového Jičína. Hudba 
naši rodinu provází pořád. (Tři synové 
Karel, Martin, Jan jsou muzikanty. Kdo 
z  Příbora by neznal skupinu Ypsilon, 
příborské kvarteto a  kvintet, scholu. 
Tam všude jsou mladí Monsportovi. 
Ani Vojtěch a  Radim nemají ve svých 
aktivitách k hudbě daleko.)      

3.   Vaše nejoblíbenější kniha, film, 
hudba.
Mám moc rád opery. Jezdili jsme na 
ně se syny do Ostravy, vždy to byl záži-
tek. Mám rád i  lidové zpěvy, dechovku 
i Karla Gotta, jeho písničky jsou úžasné. 
Vždycky říkám ženě: vidíš, umřel a zpí-
vá (smích). Jeho písničky z 60. i dalších 
let, krása. Rád si je zazpívám.
Film? Rád se podívám na staré české 
filmy i  takové ty zamilované (usmívá 
se), ale i  na filmy z  války – třeba Že-
lary, úžasné, a  potom Vyšší princip – 
u  toho brečím. Fakt, pan Smolík – to 
byl herec, opravdu! A teď byl film Každý 
milion dobrý s  paní Bohdalovou. Šel 
jsem spát úplně... (zůstalo nedořčeno). 
To bylo drsné, ale herecký výkon obdi-
vuhodný. Knížka? Rád sáhnu po knížce 
spíše historické, ale nevyhýbám se ani 
současnosti. Právě jsem dočetl dva díly 
knihy Tichá srdce. Jsou v ní popisovány 

všechny kláštery v České republice i na 
Slovensku – jak vznikaly, jejich historie, 
jak byly vyzdobeny, kteří lidé v nich žili, 
kolik jich bylo za husitských válek zni-
čeno, jak se mnohé postavily na nohy... 
čte se to jedním dechem! (p. Monsport 
září, usmívá se. Leží před ním jeden 
díl 400stránkové publikace A. Ježkové 
a  J. Chalupy). Ale rád si přečtu i  Javo-
řickou – takovou oddechovku, patří to 
k životu. Moje žena ji čte, a tak jí vždyc-
ky pokukuji přes rameno. (směje se na-
hlas)    

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
To nevím, představu jsem neměl. Fakt ne.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Měl jsem ho ve svém otci. Byl pracovitý, 
moc nemluvil, a když už, tak to stálo za 
to. (smích)

6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolá-
ní?
Po základní škole, tam jsme měli výbor-
né učitele pány Hrnčárka, Švábenického, 
paní učitelku Kabátovou, jsem studoval 
na jedenáctiletce. Po škole mi nebylo 
– stejně jako řadě dalším studentům – 
umožněno studovat na vysoké škole, tak 
jsem šel hned po maturitě v 17 letech do 
Tatry Příbor. Později – v roce 1967 jsem 
začal studovat při zaměstnání průmys-
lovku v Kopřivnici. Tak jsem si doplnil 
technické vzdělání. V Tatře mě to moc 
bavilo, opravdu. Nakonec i  můj otec 
byl v Tatře spokojený a já jsem vlastně 
v jeho branži pokračoval. Byl nástrojář 
v Kopřivnici, já nastoupil jako kluk do 
nástrojárny v  Příboře. Pracoval jsem 
nejdříve jako materiálový referent, pak 
plánovač, pak technolog. Postupně jsem 
se dostal až na vedoucího. Kolektiv, 
který tam byl, byl fantastický. Byl jsem 
mezi těmi lidmi skutečně šťastný. Ještě 
dnes rád vzpomínám (láme se mu doje-
tím hlas). Nejsem sám, spolupracovníci 
jsou na tom stejně. Jistě, problémy byly, 
kde nebyly (smích), ale vždycky se daly 
vyřešit. Když jsem v roce 1990 odcházel, 
odcházel jsem smutný, ale zase – šel 
jsem pracovat pro lidi, smutek musel 
stranou (p. Monsport byl zvolen mís-
tostarostou).

7.  Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Jsem rodilý Příborák a  naše město 
mám moc rád. Mám rád památky. Cí-
tím v nich naše předky. Cítím a vidím, 
co vše udělali, co vše v  nich probíhalo 
– divadla, koncerty... Příbor je pro mě 
rodným městem a místem, kde opravdu 
rád žiji.

8.  Které místo ve městě máte nejra-
ději?
(dlouze přemýšlí) Řekl bych: prostor 
s kostelem sv. Valentina, klášterem, gym-
náziem, základní školou ten je podle mě 
vzácný, doslova dýchá historií. Skláním 
se před tehdejšími českými radními, že 
byli schopni!!! koupit za 12 500 zlatých 
klášter a  přesvědčit zodpovědné, aby 
v něm byl český učitelský ústav! Skláním 
se před staviteli. Gymnázium bylo vy-
budované za 2 roky, bez dnešní techniky. 
I  dnes je to moderní škola. Taky mám 
rád náměstí se sochou Matky Boží, ta 
tady není nadbytečná, a  dominantu 
města – farní kostel. Mí rodiče v  roce 
1961 převzali službu zvonění na jeho 
věži a péči o věžní hodiny. Znamenalo to 
3x nebo 4x denně vystoupat 104 schody 
ke zvonům a zvonit a denně natahovat 
věžní hodiny. Pokud by se nenatáhly 
včas, zastavily by se. Po rodičích jsem 
tuto službu převzal já se svou rodinou 
a sestrou Josefkou. V roce 2010 se poda-
řilo hodiny upravit na elektrický pohon, 
přesný čas udává impulz z  Frankfurtu 
nad Mohanem. Také jeden zvon je upra-
ven na elektrický pohon. Další tři se roz-
houpávají ručně. Pohled z věže farního 
kostela je úžasný, nikdy neomrzí!

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Mohu říci, že ty tři takzvané výstavní 
panely, které jsou umístěny ve středu 
náměstí od 17. 9. 2019, ty mi strašně 
vadí. Panu starostovi jsem psal dva do-
pisy s  prosbou a  žádostí o  přemístění 
těchto panelů na vhodnější místo. Vedle 
vzácného a významného sousoší Matky 
Boží, sv. Rocha a sv. Floriana tyto pane-
ly nepatří. Věřím, že pan starosta klad-
ně zareaguje na mou prosbu a žádost. 

10.   Máte s  Příborem spjatý nějaký 
zajímavý zážitek?
Těch by bylo, co vám mám říct? (Násle-
duje několikaminutové ticho, jako by byl 
pan Monsport ještě pořád na náměstí 
a  mám pocit, že vidím smutek v  jeho 
očích, a to i přesto, že do místnosti pro-
bleskuje příjemné dopolední sluníčko. 
Nakonec se pan Monsport opět rozpo-
vídá.) Vzpomínám, jak jsem po volbách 
v  roce 1990 byl zvolen místostarostou, 
přicházel jsem do neznámého prostředí. 
Jen jsem věděl, že chci pracovat pro lidi. 
V té práci jsme se spojili se starostou Mi-
lanem Strakošem – fantastický člověk, 
patriot našeho města a taky už tehdy po-
litik. Uměl být neústupný, ale když bylo 
třeba, uměl se i  stáhnout. Dokázal lidi 
ovlivnit, usměrnit, zaujmout. Byl u  po-
čátku podpory oprav památek. Shodli 
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jsme se, že Příbor chceme opravovat! 
Pěkná doba, včetně spolupráce s dalšími 
lidmi z úřadu – s panem Šimíčkem, paní 
Zajícovou, paní Těšlíkovou. V roce 1992 
se opravily sochy na náměstí. Socha sv. 
Rocha, když se odvážela sochaři Rybič-
kovi, se rozlomila (smích) – některé věci 
se opravovaly za 5 minut 12. V r. 1993 
začala oprava kláštera, skončila 2013, 
to bylo práce! Fantastické! Dneska je to 
kulturní stánek našeho města. V  roce 
1994 byl přemístěn památník S. Freuda 
pod radnici, opraveny kostely – sv. Fran-
tišek a sv. Kříž, kaple sv. Jana Sarkandra, 
začala stavba DPS. Krásné období. Ra-
dostné chvilky pro mě taky byly, když se 
rodil jeden kluk po druhém, a vnoučata 
– máme jich 17, teď i  jedno pravnouče. 
A to nej pro mě a mou manželku? Když 
se všichni sejdeme s  rodinami našich 
synů a sourozenců! To jsou krásné chvíle 
v životě člověka!      

11. Co byste uvedl jako svůj dosavad-
ní největší úspěch?
Asi je to opravdu to období místostaros-
tování. Mohl jsem zasáhnout do života 

města Příbora. S panem starostou jsme 
si vždycky říkali: „domluvíme se, že se 
domluvíme“, a to platilo. Zní to snadně, 
ale snadné to není. Ale jde to! 

12. Napadá Vás nějaká osobní život-
ní prohra?
No, to ne. Spíš byl pro mě hrozný půl 
rok na pracovním úřadě. Když mi skon-
čilo místostarostování, byl jsem bez 
práce. Celý život pracujete a najednou 
chodíte po výběrových řízeních a nikde 
vás nechtějí. To byl těžký půlrok. Nako-
nec jsem se díky příteli dostal do VOP 
Nový Jičín, tam jsem byl až do důcho-
du. Člověk je prostě tvor kolektivní, měl 
by pracovat pro společnost, je stvořen 
k práci!
 
13. Kdyby bylo možné znovu se naro-
dit, chtěl byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?
Nene. Všechno je, jak má být. Nikdy 
bych nic nezměnil, ani neměnil. Děkuji 
svým rodičům i Bohu, protože Bůh mě 
provází celý život. Byli jsme vychovaní 
ve víře a  k  víře jsme vychovali i  děti.  

Život bez Boha je prázdný, aspoň 
z mého pohledu. Rád sloužím farnosti, 
městu a byl bych rád, aby to trvalo co 
nejdéle (pan Monsport je 10 let kostel-
níkem příborské farnosti). Děkuji své 
manželce. Vždycky mě v  mých činnos-
tech podporovala a podporuje.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?
Ano – ať si váží města, ve kterém žijí. Je 
to město historické, bohaté na kulturní 
památky i na dění. Přeji všem občanům 
města Příbora, aby žili v našem městě 
spokojeně, aby využívali, co jim město 
nabízí. Nejsme mrtvé město, opravdu 
ne. Dnes jsme sice omezeni koronavi-
rem, ale to nebude pořád. Přeji jim, ať 
žijí radostně, ať problémy, které mají, 
dokážou překonat, ať je smutku v jejich 
životech co nejméně. Přeji lidem všech-
no dobré.
A já děkuji za příjemný rozhovor v pří-
jemném prostředí. Hodně zdraví!

Mgr. Irena Nedomová
kronikářka města Příbora 

noStalGické pohledy

Karel Greiner, pamětník „Tatrovák“

V prostorách kulturního domu stále probíhá výstava „His-
torie výroby osobního automobilu Tatra Příbor“. Je to již je-
den rok, kdy vernisáž přilákala velký okruh svých příznivců 
a oslovila nejširší veřejnost. Slavnostní otevření fotografické 
výstavy s datem 7. června 2019 je již jen vzpomínkou. 
Při jedné z mých pozdějších návštěv výstavy potkávám man-
želku, nyní již vdovu, slavného konstruktéra – Ivanku Galio-
vou. Je tu také dcera – Radka. Procházíme spolu všech 11 pa-
nelů výstavy. Naše první zastavení je u panelu s fotografiemi 
luxusního osobního vozu T-613. Zde zanechal hlavní aktér 
našeho příběhu Ing. Milan Galia zřetelnou stopu svého života 
v Tatře. Osudovou chvílí je osobní setkání s italskými karosáři 
u Turína pod vedením pana Alfreda Vignale. Dobrým zname-
ním do budoucna jsou dva dny jednání, během nichž se zrodila 
maketa karoserie, která dokázala přesvědčit pana Galiu „hra-
natějším“ provedením karoserie modelu T-613. V roce 1968 
tak vzniká v italském tvůrčím designerském studiu Vignale 
karoserie, která osloví budoucí zákazníky svou originalitou 
a nadčasovostí. Karoserie T-613 se stává velkým překvapením, 
protože končí tradice výroby osobních aut proudnicového 
tvaru. Pro Ing. Milana Galiu je T-613 srdeční záležitost. Vůz se 
bude vyrábět ve městě Příbor, kde „vždy skromný“ Ing. Milan 
Galia bydlí. Mimo jiné je i předsedou zahrádkářů a velice rád 
pracuje na své zahrádce. 
Doba je hektická! V době největšího úspěchu Tatry probíhá 
v  letech 1972–1980 rozvojový záměr. Jde o zdvojnásobení 

výroby těžkých nákladních aut do terénu. Konkrétně! V roce 
1972 se vyrábělo 8 000 T-148 a v roce 1980 se bude vyrábět 
15 000 T-815 s trambusovou kabinou. Peníze poskytla Mezi-
národní investiční banka v Moskvě. Tatry o nosnosti 12 tun 
a výše budou vyráběny pro všechny státy RVHP (Rady vzá-
jemné hospodářské pomoci). Klíčovou úlohu sehrává hlavní 
konstruktér Ing. Milan Galia. Je autorem skvělého designu 
vojenského terénního nákladního automobilu T-813 (pohon 
8x8) s jedinečným názvem „Kolos“. Největší slávu a poděko-
vání sklízí nestor tatrovácké propagace Ing. Milan Galia za 
náběh nové série T-815 na ukončení rozvojového záměru 
v roce 1980. Tatrováci si přímo na místě svůj vůz vyzkouší. 
Také v armádě se skvělý podvozek osvědčil v terénu. Příkla-
dem je samohybná houfnice „Dana“ (ráže 152 mm). Nejvíce 
nákladních aut se vyvezlo na Sibiř, proto se také objevil vůz se 
specifickým názvem „Sibiřanka“. Nejznámější místa na Sibiři, 
kde se Tatry osvědčily jsou: Tjumeň, Nižněvartovsk a ropná 
pole jezera Samotlor. Legenda úspěšného vývoje má zásluhu 
na výstavbě Polygonu v Tatře Kopřivnici.
Píše se rok 2020 a v Saudské Arábii pokračuje výstavba výrob-
ního závodu ve městě Al-Kharj, nedaleko hlavního metropole 
Rijád. 
Závěrem. Ing. Milan Galia získal v roce 2010 „dekret o udělení 
čestného občanství města Příbor“. Byl to nejvhodnější dárek 
k životnímu jubileu 80 let. Hlavním konstruktérem Tatry byl 
úspěšných 24 let. 
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hiStorické horizonty

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka města Příbora

Vstoupili jsme do měsíce června roku 2020, do měsíce, kdy 
se náš život s koronavirem po několika týdnech dostává do ko-
lejí, na které jsme zvyklí. Na několik týdnů jsme všichni pocítili 
jistá omezení, několik týdnů jsme se někteří trápili a strachovali 
o nejbližší, několik týdnů většina nemohla dělat to, co dělá ráda. 
Několik týdnů...
Těchto několik týdnů není nic ve srovnání s 68 měsíci – s léty 
1938–1945... Právě letos v květnu uplynulo 75 let od ukončení 
2. světové války, 75 let od osvobození příbora. 

krátké ohlédnutí 
Jaký červen žijeme dnes, víme. Jaký byl před 75 lety v Příboře? 
Ze zápisů kronikáře Viktora Sasína 
vyplývá, že byly všude ve městě pa-
trné následky války. Například 8. 6. 
se konal „za velké účasti občanstva 
pohřeb Stanislava Motala, který 
zemřel na následky nemoci a útrap 
po návratu z terezínské mučírny.“
9. 6. prošel městem transport asi 
dvou a  půl tisíce německých za-
jatců „působících dojmem bezmoc-
nosti a ubohosti.“
17. 6. se konal na náměstí pro-
menádní koncert hudby Jindřicha 
Pukovce. Pořádal ho Svaz české 
mládeže. 
V červnu zahájila v budově němec-
ké školy v Lidické ulici činnost ma-
teřská škola (dnes na místě budovy 
stojí Penny Market).  Obecné a měšťanské školy v  té době už 
fungovaly. Vyučovalo se v nich od 17. května.
A mezi tím vším se likvidovaly následky války a občané se sna-
žili nasměrovat své životy do starých kolejí. Nebylo to snadné 
a ani zcela možné...

O tom, jak se to vše událo – o osvobození Příbora se píše v ně-
kolika publikacích. Období války popisují a  shrnují například 
František Marušan a Hynek Kresta. V kronice Příbora válečná 
léta i osvobození popsal Jan Hrnčárek. Na něj navázal svým po-
pisem událostí další kronikář Viktor Sasín. A tak si připomeň-
me – jejich slovy i také jejich očima, jak to tehdy před 75 lety 
v Příboře probíhalo.

běh událostí  
Leden–duben. Už v  lednu 1945 Němci začali budovat na sil-
nicích do Příbora překážky. Tvořily je z kmenů stromů z  lesů 
Hájku, Cihelňáku a  Osičiny, anebo ze studničních skruží vy-

plněných betonem. Od února 
do konce dubna se kopaly zá-
kopy pro vojíny s pancéřovými 
pěstmi. Všechny těžké práce 
v  mnohdy zamrzlém terénu 
prováděli většinou čeští muži 
do 60 let, a  to o  sobotách od-
poledne a nedělích dopoledne. 
Květen. To už ale bylo jas-
né, že se Rudá armáda blíží. 
V  prvních květnových dnech 
prchalo německé obyvatelstvo 
z  Mošnova a  Skorotína a  Češi 
se chystali na příjezd Rusů. 
„Jistě se, milý čtenáři, zeptáš,“ 
píše Jan Hrnčárek, „jak jsme se 
připravovali na ten želaný den 
konečného osvobození. Povím 

vám to velmi stručně. Učili jsme se rusky, poněvadž jsme dobře 
tušili, že Moravu osvobodí Rusové. Viděli jsme se v objetí našich 
slovanských bratrů – osvoboditelů... už se také pamatovalo na 
jejich pohoštění a počastování... zkrátka malovali jsme si tu chví-
li samou nebeskou barvou...“ Viktor Sasín doplňuje: „Cennější 

Rudoarmějci projíždějí 6. 5. 1945 Smetanovu ulicí

národní hiStorická pamět

Ondřej Sýkora, předseda Občanského výboru Hájov

Na základě vládních opatřená jsme 
byli i na Hájově nuceni zrušit veřejnou 
pietní vzpomínku k 75. výročí osvoboze-
ní naší obce. Částečně jsme dostáli tra-
dici, ke které se na Hájově každoročně 
připojují desítky lidí tím, že jsme položili 
5. května 2020, alespoň v komorním slo-
žení s Radkem Jurečkou, Jiřím Kuchařem 
a  Jaroslavem Šrámkem, za zvuku tónů 
statní hymny, smuteční kytici, zapáli-
li svíčku a věnovali tichou vzpomínku 

všem těm, kteří obětovali své životy pro-
to, abychom my mohli žít.
V této nelehké situaci a době je nasnadě 
ohlédnout se do minulosti a u příleži-
tosti vzpomínky osvobození srovnat zá-
važnost těchto jen stěží porovnatelných 
období. Pevně věřím, že v příštím roce 
již proběhne vzpomínka na osvoboze-
ní tradičním způsobem, tedy za účasti 
občanů obce.

Foto: Jaroslav Šrámek
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věci byly přeneseny z bytů do sklepů a krytů, případně uloženy do 
země. Počátkem května přestalo úřadování na příborské radnici. 
Němci horečně balili kufry a prchali z města za svými ženami 
a dětmi, které opustily město již v lednu. Starosta W. Jahn měl 
auto stále připraveno k odjezdu a neslavně pak prchl se svým ta-
jemníkem K. Opatřilem.“ Jan Hrnčárek poznamenal, že starosta 
odjel do „neznáma“, protože „marné bylo později jeho hledání...“.
V  té době se už neučilo na školách – výuka byla zastavena 
19. 3. 1945. Na začátku května se zastavila práce v továrnách, 
byly zavřeny mnohé obchody. Od 3. 5. nejezdily vlaky, nedoru-
čovala se pošta, nešel elektrický proud.
3. května před polednem provedlo sovětské letadlo útok nad 
městem na transport Němců u zdi starého hřbitova. A tak byla 
poškozena kaple sv. Františka a některé náhrobky. Noc ze 3. na 
4. 5. mnozí Příboráci strávili ve sklepích. 4. květen začal požá-
rem stodoly Josefa Michla (č. 526). Oheň – jak píše Viktor Sa-
sín:  „založili němečtí vojáci pravděpodobně úmyslně.“ Ten den 
se ve městě ozývala střelba, sem tam dopadaly střepy granátů 
na střechy a dvorky chalup. 5. května bylo i z Příbora vidět slou-
py dýmu směr Rychaltice a Hájov. Týž den dopoledne dopad-
ly první ruské granáty do polí v Klokočově. Odpoledne byl na 
Místecké ulici zpevněn už dříve vybudovaný zátaras. „Večer“, 
píše V. Sasín: „se boj o město stupňoval, střelba se stávala prudší, 
takže bylo nebezpečno opustit sklepy, neb granáty svištěly nad 
hlavami. Boj o  město byl sváděn v  lese Osičina nad Klokočo-
vem. Němci vykopali kol lesa zákopy a  jejich opěrným bodem 
byla Hončova hůrka, kde měli kulometná hnízda. Na Hončově 
hůrce byla po celou dobu války německá vojenská pozorovatelna 
opatřená odposlouchávacími přístroji a dalekohledy. Byla dobře 
maskována... zůstala pravděpodobně nezjištěna do konce války. 
Velitelství pro úsek Hončovy hůrky bylo ve statku rolníka Bohusl. 
Michny č. 64 v Klokočově. O prudkosti bitvy sváděné v Osičině 
svědčilo množství zpřerážených stromů a  četné krátery, které 
tam bylo možno po osvobození spatřiti.“
Ve 21:30 hod. pronikla sovětská hlídka od Osičiny do domu Jana 
Jařabáče čp. 185 v Klokočově. 

oSvobození
A v noci z 5. na 6. května Rudá 
armáda ostřelovala Ostravskou 
ulici a další německé dělostře-
lecké pozice. Ty byly umístě-
né v  různých částech města 
– např. v zahradě Katolického 
domu, na Benátkách, u  spor-
tovního hřiště za nádražím. 
Po půlnoci začali Němci ustu-
povat od Hončovy hůrky k Pří-
boru a městem se rozlehla rána 
silnější než předchozí. Němci 
vyhodili do povětří železo-
betonový klokočovský most. 
Josef Kotrc požádal o uvedení 
do kroniky, že to nebylo, jak je 
psáno, po jedné hodině noční, 
ale cituji: „Dle udání Ing. Dvo-
řáka až po půlnoci 6. 5. 1945 
– přesně 24.22 hod. Zapojení exploze bylo provedeno ze síně 
p. Švrčka č. 282 zatčenými vojíny.“ Vypravuje se, že Josef Jeřábek, 
továrník topič, bydlící ve Vésce čp. 43, chtěl zachránit most, vy-
šel z domu, ale cestou byl u domu č. 4 v Klokočově zasažen stře-
pinou granátu a do 24 hodin zranění podlehl. 
Kromě toho Němci v  Příboře již dříve zapálili dřevěný most 
u nádraží a Katolický dům. Zničili železniční most u Včelínku 
a vodovodní potrubí v délce 85 m.
Jan Hrnčárek se ukrýval, jako většina občanů v té době, ve skle-
pě. „Podle silných otřesů a sypajících se břidlic s jistotou jsme se 

počítali mezi ony nešťastné válkou potrefené. Noc však byla tak 
temná, že nebylo ani na 1 m vidět. Nemohli jsme se proto dočkat 
chvíle, kdy se aspoň tolik rozsvětlí, abychom viděli nejbližší okolí. 
Konečně začalo svítat a my mohli jsme vidět zničenou prostřed-
ní část střechy s velkým komínem... (později vyčíslená škoda – 
30 tisíc Kčs, vedle Pírkovo stavení zničeno, škoda 39 000 Kčs). 
Při jedné takové obchůzce domu spatřil jsem poblíž družstva 
muže v černém gumáku i ptám se, co si přeje. Odpoví: Jsem Rus, 
jsou zde Germáni? Na mou zápornou odpověď s udáním doby 
odjezdu odhodil klobouk do zahrady, vytáhl raketovou pistoli, 
vložil náboj a vystřelil bílou raketu.  V několika minutách hem-
žilo se naše město ruským vojskem.“ 
Viktor Sasín doplňuje: „Vojáci Rudé armády pronikající od lesů 
Osičiny a Hájku, objevili se již hromadně v Klokočově před 5. ho-
dinou ranní, přebrodili Lubinu nad klokočovským splavem a už 
si razila jejich vozidla cestu k městu. Současně pronikaly k Pří-
boru vojenské jednotky od Hájova a Rychaltic. 
A tak když prvé parsky kalného slunce, pronikajícího těžce vod-
natými mraky, zvěstovaly nový den a občanstvo opustilo po vět-
šinou probdělé noci sklepy a kryty, patřilo již tváří v  tvář rus-
kým bratřím, tak dlouho a toužebně očekávaným.“ Viktor Sasín 
pokračuje dál v psaní téměř básnickým jazykem. Je z něj znát 
radost a nadšení z ukončení jedné děsivé éry v životech lidí.

zemřelí
Při ostřelování města zemřeli 4 občané, dvě ženy a dva muži. 
Padlo také – podle kronikářů 12 vojáků Rudé armády. Jejich 
jména jsou uvedena na pamětních deskách na radnici. Nedávný 
výzkum Hany Šmídové ukazuje, že padlých rudoarmějců bude 
více. Paní Šmídová je nyní na čísle 16. Těla devíti vojínů byla 
8. 5. 1945 pohřbena v sedmi hrobech na hřbitůvku mezi kláš-
terem a kostelem sv. Valentina. Svůj pomník mají Rudoarmějci 
i na stejnojmenném nábřeží u Lubiny, v místě, kde část z nich 
vstoupila do Příbora.
Kronikář také uvádí jmenné seznamy padesáti pěti zemřelých 
a popravených občanů Příbora a blízkého okolí a šedesáti sedmi 
vězněných Příboráků a Kolokočovjanů. Čtyři z nich se do Příbo-

ra nastěhovali po válce. Většina 
z nich se vrátila domů s podlo-
meným zdravím.

hmotné škody
Největší hmotné škody vznikly 
na Katolickém domě. Budo-
va hořela, byla zničena stře-
cha i vnitřní vybavení – škoda 
dosáhla 585 152 Kčs. 66tisí-
cová škoda byla vyčíslena na 
domě č. 488 Ing.  B. Dvořáka, 
54  762  Kčs – farní kostel 3x 
zasažený granáty. Na kostele 
sv. Františka byla poškozena 
zeď, střecha i  věž – to vše za 
24  790  Kčs. Na náměstí do-
stal zásah dům č. 24 a  ško-
da? 14  170  Kčs. Celkem bylo 
v Příboře během osvobozování 

poškozeno 27 objektů. Některé škody způsobili prchající Něm-
ci, k dalším došlo při osvobozování. Jan Hrnčárek píše: „Když 
jsme domlouvali důstojníkům, proč českého města nešetřili, řekli 
nám, že můžeme býti rádi, neboť jinak by to dopadlo, kdyby po-
užili těžších kalibrů. Dle vypravování zdejšího obyvatele tiskaře 
Tichánka, postupoval týž s  Rusy od Rychaltic k  Příboru, když 
pozoroval odstřelování našeho města, v starosti o nás nabádal 
velitele, aby šetřil Příbora, že je to přece české město. Vojín na to 
odpověděl, že on lépe ví a ukázal mapu, na níž byl Příbor zakres-
len jako německé město.“ 

Usmívající se vojáci vjíždějí Místeckou ulicí na příborské náměstí 
6. 5. 1945
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V  předcházejícím vydání pří-
borského Měsíčníku byla uveřej-
něna druhá část článku věnova-
ného Josefu Slavíčkovi, zejména 
jeho geologicko-paleontologickým 
a  archeologickým výzkumům. Na 
Slavíčkův archeologický průzkum 
Libhoště a  blízkého okolí navá-
zal v  70.  letech 20. století tehdejší 
archeologický kroužek v  Příboře 
(dnešní Archeologický klub Příbor). 
Jiří Fryč na lokalitě Libhošť 2 (pís-
kovna) objevené v  roce 1976 našel 
90 kusů štípané industrie převáž-
ně z  místního baltského pazourku 
s šedobílou patinou, některé pozna-
menané žárem ohně (zařazení od 
pozdního paleolitu až do mezolitic-
kého období). V  roce 1971 objevil 
Jiří Fryč lokality Závišice 1  (mladý 
paleolit), Závišice 2 (střední paleo-
lit) a Závišice 3 (mladý paleolit), na 
nichž nalezl celkem 210 kusů arte-
faktů. V  letech 1975–1980 u  obce 
Libhošť prováděl povrchový vý-
zkum Jan Diviš (30  kusů artefaktů 
zařazených většinou do pozdního 
paleolitu), který se průzkumem 
v Libhošti a v blízkém okolí inten-
zivně zabýval 40 let. Po Slavíčkově 
archeologickém průzkumu Libho-
ště byly další nálezy štípané indus-
trie z Libhoště v literatuře zmíněny 
Janem Divišem v roce 1981 v pub-
likaci Archeologické nálezy vypoví-
dají věnované desetileté činnosti 
Archeologického klubu (AK) v Pří-
boře. Archeologický průzkum zde 
prováděl také Daniel Fryč. V  Lib-
hošti byly vedle paleolitické lokality 
Libhošť 2 (pískovna) objeveny a po-
psány další lokality: v roce 2002 Ja-
nem Divišem lokalita Libhošť – Sil-
nice 1 (paleolit, 72 kusů artefaktů), 

Libhošť-Silnice 2 (paleolit + neolit, 
32 kusů artefaktů) a  Libhošť-Ben-
zinka (paleolit, 9  kusů artefaktů). 
V roce 1975 Janem Divišem lokalita 
Libhošť 1  (paleolit, 57   kusů arte-
faktů) a  Libhošť-Borovec (paleolit, 
17  kusů artefaktů). Další arche-
ologické lokality z  blízkého okolí 
Libhoště objevené v  roce 1979  Ja-
nem Divišem jsou: Příbor-Borovec 
(tišnovien  +  neolit, 66  kusů arte-
faktů),  Příbor-Sedlnička (tišnovien 
+  neolit, 216  kusů artefaktů, starý 
a střední paleolit, 12 kusů artefaktů) 
a v roce 1977 objevená lokalita Pří-
bor-Janský sloup (tišnovien + neo-
lit, 408 kusů artefaktů, starý a střed-
ní paleolit, 38 kusů artefaktů). 
Z novějších objevených lokalit, kte-
ré jsou v  bezprostřední blízkosti 
Libhoště: Závišice-Peklo (Jan Di-
viš v  roce 1998, tišnovien, 39 kusů 
artefaktů, starý a  střední paleolit, 
22 kusů artefaktů), Závišice 4 (JIH) 
(Jan Diviš v  roce 2004, lengyelská 
kultura + paleolit, 31 kusů artefak-
tů). Archeologický průzkum Libho-
ště a blízkého okolí členy AK Příbor 
pokračuje až do současnosti.  
Libhošťská hůrka je pozoruhodným 
místem. Její tvar, 1,5 km dlouhý 
hřeben pokrytý dnes lesem svěd-
čí o  tom, že v  předposlední velké 
době ledové to byl nunatak (ozna-
čení pro skalnatý vrchol hory vy-
stupující z  pevninského ledovce – 
nunataky jsou známé v Antarktidě, 
na Špicberkách nebo v  Grónsku). 
Ledovec před sebou tlačil hornino-
vý materiál a na severovýchodních 
svazích Libhošťské hůrky navršil 
mocnou morénu. O  13  km dále 
ve směru na jihozápad je nejzazší 
hranice kontinentálního zalednění, 

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu Příbor

Krajina s většinou zmíněných archeologických lokalit. 
Pohled na Libhošťskou hůrku (494 m n. m.) z Janského 
sloupu (316 m n. m.). Foto: Aleš Uhlíř, 2019

Vernisáž výstavy 40. výročí regionální pobočky České 
archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko ve Vědecké 
knihovně v Olomouci dne 3. 3. 2020. Foto: Aleš Uhlíř

Panel 50 let archeologie v Příboře na výstavě ve Vědecké 
knihovně v Olomouci. Foto: Aleš Uhlíř

6. květen
Hned po osvobození ráno 6. května se začaly odstraňovat zátarasy 
ve městě a pod dohledem vojáků i opravovat zbouraný most. Mu-
selo být opraveno elektrické vedení, zvládli to místní elektrikáři... 
Začal také fungovat národní výbor v čele s Josefem Václavíkem. 
Velitelem města ale byl prvních 14 dní kapitán Rudé armády Ple-
tňov. Na radnici po necelých 6 letech vlály československá vlajka 
a rudý prapor. Vlajky visely i z oken domů na náměstí. Ještě ten 
den dopoledne hrál na náměstí Jindřich Pukovec se svou kapelou.  

dny poté
9. května ve 14 hodin se konal na náměstí tábor lidu s proslovy 
a s hudbou Jindřicha Pukovce. Začala se psát nová kapitola dějin 
Příbora. 

Některé vzpomínky na tuto dobu zazněly v reportáži Local 
TV k osvobození Příbora. Filmové záběry pocházejí ze sou-
kromých archivů. Fotografie – dnes v archivu města – vět-
šinou pořídil fotograf Josef Víta. Vy máte možnost většinu 
z nich zhlédnout ve výstavních panelech na příborském ná-
městí. Nenechte si výstavu k  75. výročí osvobození Příbora 
ujít!

poznámka:
korektor Měsíčníku města Příbora nevěnoval pozornost 
faktografickým chybám v zaslaném příspěvku. 

Foto: Josef Víta 
Zdroj: Archiv města Příbora 
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kde ledovec překročil hlavní 
evropské rozvodí. Z  ledovco-
vých morén zde získávali lidé 
pazourek po stovky tisíc let, od 
středního a  možná i  starého 
paleolitu po neolit až eneo-
lit. Bohaté zdroje suroviny na 
nástroje v  místě osídlení byly 
výhodou. Proto je zde takové 
množství archeologických lo-
kalit, jak prokázal průzkum. 
Ledovec sem také dopravil ze 
severu horninový materiál, kte-
rý je předmětem geologicko-
-paleontologického výzkumu, 
a  jehož výskyt dokládá rozsah 
zalednění. Ledovec také zasáhl 
skály v Klokočově s pozůstatky 
korálů (mohlo jít o korálové útesy) a rozptýlil je po okolí. I poté, 
co pazourek ztratil svůj význam, zůstávala Libhošťská hůrka vý-
znamným orientačním bodem na prastaré cestě vedoucí mnoha 
větvemi z  jihu Moravskou bránou k Baltskému moři. O geolo-
gickém významu Libhošťské hůrky se vědělo i před Slavíčkovými 
výzkumy (např. Ludwig Hohenegger pokládal Libhošťskou hůr-
ku za mořský útes v období jury a na mapě z rolu 1861 v jejím 
okolí zaznamenal bludné balvany severských hornin), ale teprve 
Slavíček se zasloužil o podrobný průzkum zdejších ledovcových 
usazenin, poznal způsob jejich vzniku a  jím nasbíraný materi-
ál přispěl k  novým poznatkům v  geologii a  paleontologii. Nic 

dalšího, co by bylo významné 
z  geologického a  paleontolo-
gického hlediska, zde nebylo 
po Slavíčkových výzkumech 
vykonáno. Archeologickému 
průzkumu, který zde Slavíček 
začal, se pak věnovali členové 
AK  Příbor. Půl století jejich 
soustavné práce přineslo nové 
poznatky o  délce a  rozsahu 
zdejšího pravěkého osídlení.    
Dne 3. března 2020 se v Gale-
rii Biblio ve Vědecké knihovně 
v Olomouci uskutečnila verni-
sáž výstavy 40. výročí regionál-
ní pobočky České archeologické 
společnosti pro Moravu a Slez-
sko. Archeologický klub Příbor 

byl na ní představen samostatným panelem. Název dalšího pa-
nelu 50 let archeologie v Příboře připomenul založení archeolo-
gického kroužku v Příboře v roce 1970 a jeho význam pro usta-
novení severomoravské pobočky Československé společnosti 
archeologické v roce 1981 a pro činnost pobočky v následujících 
letech. Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s šířením 
onemocnění novým typem koronaviru byla výstava, která měla 
trvat do 31. března 2020, od 13. března pro veřejnost uzavřena. 
Panely 50 let archeologie v Příboře a Archeologický klub v Příboře 
bude možno v Příboře použít pro uspořádání malé výstavy k při-
pomenutí výročí připadajícího na rok 2020.

Panel Archeologický klub v Příboře na výstavě ve Vědecké knihovně 
v Olomouci. Foto: Aleš Uhlíř

Za války roku 1866 bylo město 
Příbor celkem ušetřeno od pruského 
vojska – až na průchod tří praporů 
zemské obrany dne 27. a 28. červen-
ce, z  nichž jeden prapor o  750  mu-
žích a  26 důstojnících byl od obec-
ního představenstva u občanů v nej-
bližších ulicích a na náměstí po 4 až 
8 mužích ubytován a stravován.
Daleko víc škody natropila však cho-
lera. Od 6. srpna do 20. října se na-
kazilo cholerou v  Příboře 496  osob, 
z nichž se uzdravili 334 a zemřelo 162. 
Nejvíce zuřila tato nemoc od 8. do 
22. září, ve kteréžto době onemocnělo 
224 osob a z nich 70 zemřelo, větším 
dílem ve 24 až 48 hodinách při bolest-
ných křečích a  průjmu. Od 20. října 
však už nikdo na choleru nezemřel. 
Jako řada jiných měst v Čechách a na 
Moravě, tak postiženo bylo cholerou 
za války r. 1866 i  město Příbor. Od 
začátku srpna zemřelo zde až do po-
lovice října 230 lidí. V  jednotlivých 
dnech konáno i  10 až 12 pohřbů. 
Nebylo ovšem město Příbor ponej-
prv navštíveno podobnou ranou. 

R.  1713  zakusili, jak praví dopi-
sovatel v  Moravské orlici „zbož-
ní předkové slovanského města“ 
strašlivého moru i umínili sobě, že 
postaví na náměstí sloup marián-
ský s pobočnými sochami sv. Rocha 
a  sv. Floriana. K  r. 1866 z peněžité 
sbírky občané příborští sochu tu 
opravili i skvostně ozlatili a postara-
li se o slušné zábradlí.
V  té době četných pohřbů blaho-
dárně v Příboře působil spolek „ar-
cibratrství sv. Josefa z Arimatie, za-
ložený přičiněním Petra Šitavance, 
a jehož účelem bylo vykonávati sku-
tek křesťanského milosrdenství po-
chováváním a  doprovázením mrt-
vol chudých k  hrobu. Členů bylo 
1 800 s měsíčním příspěvkem 4 kr. 
Zejména za epidemie znamenitě se 
osvědčil, dávaje zemřelým členům 
rakev, platě za hrob i  patřičný po-
platek za pohřbení.
Mezi zemřelými následkem cholery 
nalézali se i starší města, a to Josef 
Wisnar a Max Grossmann, městský 
radní.

Adolf E. Vašek

Josef Pur (asi 1799–5. 2. 1874), městský lékař, starosta 
Příbora v letech 1850–1853. Zdroj: Soukromý archiv 
Tomáše Motlíčka

paměti pŘíbora a pŘíborSka
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Po čas největšího rozpětí cholerové epidemie, t. j. ve dnech od 
8. do 22. září, léčil a těšil nemocné městský lékař Josef Pur, je-
diný z příborských lékařů, jenž neonemocněl (a onemocněli 3!), 
a jenž s bezpříkladnou obětavostí navštěvoval nemocné od čas-
ného rána až do pozdní noci.
Obec, uznávajíc jeho zásluhy, přidělila mu k podpoře lékaře dra. 
Lohra i povoz, neboť dr. Pur byl už pokročilého věku a také churav.
V uznání zásluh věnovalo obecní zastupitelstvo města Příbora 
Josefu Purovi, městskému lékaři a  měšťanu v  Příboře za jeho 
mnoholeté a lidumilné působení tuto adresu důvěry a díkuvzdá-
ní, jež jest zároveň cenným kulturně-historickým dokumentem 
pro tu dobu, i  pro působení tohoto vlasteneckého lékaře, za-
slouživšího se i o národní probuzení Příbora, takže ji v plném 
znění zde podáváme:
Velectěný pane! 
již přes 35 let účinkujete blahodárně v zdejším městě co slovo-
tvůrný lékař, občan a lidumil.
Při všech nemocích epidemických, jmenovitě roku 1831 a 1836, 
když naše město nakažlivá nemoc cholera zastihla, pak roku 
1847 v  čas epidemické horečky a  r. 1840 při 
opětné choleře léčil a ošetřoval jste s neúnav-
nou horlivostí a obětavostí vždy četné nemoc-
né, aniž jakou odměnu od chudých jste obdr-
žel, které jste ještě, jak vůbec známo, penězi, 
stravou a jinými dary podporoval.
V čas obyčejných nemocí byl jste vždy stejně 
pečlivý o  své nemocné, bez rozdílu, jestli bo-
hatí neb chudí, denně je dle potřeby i vícekrá-
te navštěvuje. Že jste při svém velkém namá-
hání v  čas epidemické horečky r. 1847 sám 
oční neduh si přitáhl a následkem toho zrak 
pravého oka ztratil, jest zde vůbec známo.
Největší zásluhy úcty a  vážnosti u  všech ob-
čanů vydobyl jste si však, když letošního roku 
nakažlivá nemoc cholera od 6. srpna až do 
20.  října 1866 zde zuřila, na kterou nemoc 
zde 496 osob onemocnělo, z  nichž 334 se 
uzdravilo!
Po čas největšího zuření nemoci této, od 8. do 
22. září t. r., když téměř všichni zdejší lékaři 
na choleru onemocněli, byl jste jediný, jenž 
s neunavenou vytrvalostí a obětivostí od čas-
ného rána až do pozdní noci na vzdor svému 
stáří a churavosti četné nemocné navštěvoval, 
léčil, přátelsky těšil; většinu chudých nemoc-
ných jste zdarma léčil, nýbrž ještě podporoval.
Mnoho rodin děkuje Vám za záchranu svých 
živitelů, drahých rodičů neb milovaných dítek 
od smrti, kruté, nakažlivé nemoci. 
Vaše blahodárné 6leté působení od r. 1850 až 
1855 co měšťanosta zdejšího města máme ještě 
v dobré paměti, kdežto jste svým spravedlivým, 
nestranným a obezřetným úřadováním spoko-
jenost, vděčnost a lásku všech občanů získal. 
Uznávaje tyto Vaše velké zásluhy, usnesl se 
zdejší výbor obecní ve valném shromáždě-
ní dne 13. prosince b. r. jednohlasně na tom, 
aby se Vám podala adresa důvěry a vyslovily 
nejvroucnější díky za Vaše mnoholeté, blaho-
dárné a lidumilné působení co městský lékař 
a občan zdejší.
Přijměte tedy, velectěný pane, tuto adresu dů-
věry a vyjevení nejvroucnějších díků za Vaše 
mnoholeté naznačené působení, jenž Vám ve 
jménu celého města Příbora v  největší úctě 
a  vážnosti níže psaní členové rady obecní 

s tím nejupřímnějším přáním podávají, aby Vás Bůh všemohoucí 
ještě mnohá léta k blahu zdejšího města ve zdraví, štěstí a spoko-
jenosti zachrániti ráčil.

V Příboře dne 22. prosince 1866

František Peřina, v. r., měšťanosta
Ludvík Pokorný, v. r., obecní rada

Antonín Rajnoch, v. r., obecní rada
Tiburtius Jašek, v. r., výbor

Karel Figar, v. r., výbor
Cyrill Juřina, v. r. výbor

Slovníček: měšťanosta – starosta města
Pramen: Moravská orlice, r. 59, č. 287, 18. 12. 1921, b. s.

K vydání edičně připravil Mgr. Tomáš Motlíček. 

Děkujeme Mgr. Lence Chobotové ze Státního okresního archivu 
Nový Jičín za poskytnutí skenu vyhlášky a svolení k jeho publi-
kování.

Vyhláška starosty města Příbora o chřipkové epidemii z roku 1918. Za starostu Františka 
Wunschke v zastoupení podepsal radní František Hüttler. Sken: Lenka Chobotová. 
Zdroj: Státní okresní archiv Nový Jičín. 
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Galerie pŘíborSkých výtvarníkŮ

Vyučovala výtvarnou výchovu na dnes již neexistující Střední 
pedagogické škole v Novém Jičíně a Masarykově gymnáziu v Příbo-
ře. Pedagogicky dlouhodobě působila také ve výtvarném oboru na 
Základní umělecké škole v piaristickém klášteře v Příboře. 

Své obrazy vystavovala v Galerii a muzeu Mlejn v Ostravě (2012), 
Společenském domě v Mořkově (2012) nebo K – galerii v Šustalově 
vile v Kopřivnici (2013).

Zlatá krajina v Broumově, olej, nedatováno.

Tulipány, olej, 2012.

Zámecký park v Broumově, olej, nedatováno.

Předjaří, smalt, nedatováno.
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Slon v ostravské ZOO, olej, nedatováno.

Hanka, olej, nedatováno.

Děkuji paní Alici Mohaplové za umožnění pořízení fotorepro-
dukcí její výtvarné tvorby a svolení k jejich publikování. Stejně 
tak děkuji za poskytnutí biografických údajů a  informačních 
charakteristik publikovaných obrazů. 

poznámka:
Barevná fotogalerie výtvarné tvorby je dostupná online v PDF 
verzi periodika na webu města Příbora.

text: Jan Švábenický
fotoreprodukce: Tomáš Motlíček

Portrét manžela, olej, nedatováno.

Rozpad hodnot, pastel, 2010.
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Vzhledem k tomu, co se kolem nás v této koronavirové době děje, 
tak jsme si již zvykli, že většina tradičních kulturních a společenských 
akcí se ruší či přesouvá na neurčito… Hrozilo to již v době Veliko-
noc v Příboře nakonec uskutečněnému Čtení Bible 2020. Taktéž to 
hrozilo další akci z rubriky „náboženská“, a to noci kostelů 2020. 
Pozorní čtenáři našeho zpravodaje či „náboženští fandové“ velmi 
dobře ví, o čem mluvím. Je pravdou, že mírné posunutí termínu se 
Noci kostelů 2020 nevyhnulo, a proto i touto formou zdůrazňuji 
nové datum – pátek 12. 6. 2020.
Příborští baptisté se již tradičně připojují k oběma výše uvedeným 
akcím. Zvláště v této době chceme upozornit příborskou veřejnost 
na naše nové působiště, a to jsou prostory notoricky známé býva-
lé restaurace Mexiko. Tyto prostory pomalu proměňují svou tvář 
a věříme, že se postupně stanou dalším plnohodnotným kulturním 

a společenským centrem našeho města a postupně se zbavíme pe-
jorativní nálepky „náboženskosti“. 
Ježíš Kristus byl přátelský a společenský, a ve své době se nevyhýbal 
žádné společnosti, s cílem „nakazit ji“ Boží láskou, nabízeným od-
puštěním a uzdravením člověka po všech stránkách. My, jako Jeho 
nedokonalí následovníci, tuto vizi také chceme nést dál…
Datum oficiálního otevření Mexika, dáme v  předstihu vědět. 
V  pátek 12. 6. na Noc kostelů 2020 můžete již do připravova-
ných prostor nahlédnout, s  námi se pozdravit, a  skrze několi-
krát v  průběhu odpoledne opakovaný program také blíže se-
známit. Pozvání na drobné občerstvení je samozřejmostí. 
Těšíme se na společné chvíle u kteréhokoliv z nabízených programů. 

Kontakty: www.bjbpribor.cz, FB: BJB PŘÍBOR

Mgr. Martin Okáč, Křesťanský sbor Bratrské jednoty baptistů Příbor

AUTOŘI: TOMÁŠ KOPŘIVA, JAN ŠVÁBENICKÝ, 2020.

FREUDOVY NOČNÍ   MŮRY 
TAK, CO VÁS 
TRÁPÍ, PANÍ 
BUSKOVÁ?

KULTURA JE  
JEDNÍM Z HLAVNÍCH 

ZDROJŮ SLASTI.
USPOKOJUJE 

VÁS TATO ROLE?VÁS TATO ROLE?

ZAMILOVALA 
JSEM SE DO 

KULTURY.

 JAK DOKTOR FREUD PROMĚNIL KULTURU VE SLAST.

náboŽenSká tématika

 

Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Pátek 
 5. 6. COUNTRY KONCERT Koncert skupiny Garáž Piaristická zahrada Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. volný 

Pátek 
12. 6. DUCHOVNÍ VEČER Noc kostelů Bratr. jednota baptistů Příbor 

Bývalá restaurace Mexiko 
Od 

17:00 hod. volný 

Pátek 
12. 6. DUCHOVNÍ VEČER Noc kostelů Římskokatolická farnost Příbor 

Farní kost. Narození Panny Marie 
Od 

18:00 hod. volný 

Čtvrtek 
25. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY Znovuzrození 

(energ. mandalové obrazy) 
Barbora Sobotková 
Kulturní dům Příbor 17:00 hod. volný 

Sobota 
 27. 6. PIETNÍ AKT Den památky obětí 

komunistického režimu 
Pomník v parku u ZŠ Jičínská 

Sdružení ODS Příbor 10:00 hod. volný 

3. 6.–6. 7. 
2020 

PRODLOUŽENÁ 
VÝSTAVA 

Mým krajem II 
Tomáš Esler 

Galerie v piaristickém klášteře 
Město Příbor / Fotoklub Příbor  volný 

Do 15. 8. 
2020 

PRODLOUŽENÁ 
VÝSTAVA 

Makovníky, okravčáky, kocury, 
brňáky, banďury… 

Centrum tradičních technologií 
Muzeum Novojičínska Příbor  30,- Kč 

15,- Kč 
18. 5.-1. 9. 

2020 
VÝSTAVA HIST. 

FOTOGRAFIÍ 
1945 – 75 let – 2020 

Příbor vzpomíná 
Výstavní objekty na náměstí SF 

Město Příbor  volný 

6. 6.–17. 10. KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY MĚSTA 

Procházky městem 
(s výklady průvodců) 

Podrob. informace viz plakát 
Město Příbor 

Vždy od 
10:00 hod. volný 

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

Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda 

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
 556 725 191 

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

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

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

Městská knihovna Příbor 

MIMOŘÁDNĚ PLATÍ PŮJČOVNÍ 
DOBA O PRÁZDNINÁCH 

Oddělení pro dospělé i pro mládež: 
Po: 8–12, 13–15 hod. 
Út: 8–12, 14–18 hod. 
Čt: 8–12, 14–18 hod. 

Pá: 8–12 hod. 

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

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

Galerie v piaristickém klášteře 
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: Piaristický klášter, Lidická 50 
 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 červencového čísla: 
čtvrtek 18. 6. do 17:00 hod. 

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

tic@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 2020, premiéra 

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

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

Po–ne: 9:00–19:00 hod. 
Kurty jsou otevřeny od 4. 5. 2020. 

Hraní je možné domluvit osobně na 
kurtech nebo telefonicky. 

Adresa: Na Valše (za bývalou restaurací 
Mexiko) 

Web: tenispribor.cz 
 739 705 255 

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

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

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

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

 724 963 164 

Sauna Příbor 
Sauna je uzavřena a její provoz bude 

obnoven od poloviny září. 
Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 

Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

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

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

 
k obnovování provozu jednotlivých institucí ve městě a konání kulturních, společenských a sportovních akcí bude dochá-
zet postupně v rámci aktuálních rozhodnutí a nařízení vlády české republiky. Sledujte prosím průběžně informace na webu 
města příbora (www.pribor.eu) i v médiích a sdělovacích prostředcích. děkujeme vám za pochopení.
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Vážení občané,

připomeňme si společně památku obětí

komunistického režimu.

Zveme vás na setkání u pomníku s deskou

připomínající tyto oběti v sobotu 27. 6. v 10 hodin.

Společně zde položíme kytici.

Pomník se nachází v prostoru za ZŠ Jičínská.

Jiří Sumbal,

Jaromír Šitavanc,

Rudolf Korčák

Srdečně vás zvou

                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Římskokatolická farnost Příbor Vás zve do farního 
kostela NAROZENÍ PANNY MARIE 

 
        Čas          Program  
                  18.00        Mše svatá za město Příbor 
                         19.30                 Přednáška PhDr. Mgr. Karel Kavička - historik 

           Život a dílo sv. Jana Sarkandera                   

       21.00        Populi et urbi - Modlitba za Příbor  

       21.05        Ukončení 
               21.00        Venite adoremus - zvonění kostelních zvonů 

  

 
           
          Doprovodné akce :  výstava fotografií -  sv. Jan Sarkander,                    
 po celou dobu konání Noci kostelů bude  možné rozsvítit  svíčku  
         za blízkého člověka nebo na jiný osobní úmysl 
          

společenské a kulturní události
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LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

1. 7. - 3. 7. 
PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ 

Program: hry, soutěže, vycházky do okolí.  
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let. Cena: 600 Kč. 

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156 
 

3. 7. - 12. 7.  
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV, VÍTKOV 

Program: celotáborová hra „Cesta kolem světa“, hry, sportování, turistika, soutěže.  
Určeno dětem od 7 do 18 let. Cena za poukaz: 4 100 Kč, sourozenci 3 900 Kč/jednotlivec. 

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256 
 

Novinka!             13. 7. - 19. 7.             Novinka! 
POZNÁVÁME PŘÍBOR A JEHO OKOLÍ 

Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let. Cena: 1 200 Kč. 
Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156 

 

20. 7. - 24. 7.  
PŘÍMĚSTSKÝ INDIÁNSKÝ TÁBOR  
Program: celotáborová hra, hry, soutěže, výlety, relaxace. 

Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 12 let. Cena: 1 800 Kč. 
Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186 

 

10. 8. - 14. 8. 
TANEČNÍ TÁBOR 

Program: hry, soutěže, výlety, tanec. Určeno dětem od 7 do 15 let.  
    Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 500 Kč.              Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186 

 
 

21. 8. - 30. 8. 
CHORVATSKO - MALI LOŠINJ, POBYTOVÝ ZÁJEZD 

Program: koupání, turistika. Určeno rodinám s dětmi, dospělé. 
Cena poukazu: děti do 3 let bez nároku na postel a stravu 3 000 Kč, děti do 6 let 

4 850 Kč, děti do 15 let 5 450 Kč, mládež do 18 let 5 650 Kč, dospělí 6 050 Kč. 
Strava – polopenze: děti do 10 let 850 Kč, ostatní (děti, mládež, dospělí) 1 350 Kč.  

V ceně poukazu je zahrnuta doprava, ubytování, lázeňská taxa. Odběr stravy není povinný. 
Prozatím nezrušeno, stále se jedná. 

  Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256 
 

24. 8. - 28. 8. 
TVOŘIVÝ TÁBOR 

Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.  
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 500 Kč. 

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, 604 188 186 
 

nabídky, výzvy a oznámení
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inzerce a reklama
 

 

Vinotéka U Radnice 

Výherní listina 
Klubu přátel dobrého vína za měsíc květen 2020  

 
1. cenu vyhrává – člen klubu s číslem      47  

                         dárková poukázka v hodnotě 500Kč 
2. cenu vyhrává – člen klubu s číslem     167 
         pětilitrový box vína dle vlastního výběru 
3. cenu vyhrává – člen klubu s číslem      99 

           třílitrový box vína dle vlastního výběru 
4. cenu vyhrává – člen klubu s číslem      87 

kvalitní kombinovaný otvírák na víno 
        5.–10. cenu vyhrávají – členové klubu s číslem: 

260, 197, 218, 26, 111, 4. 
             láhev vína vínařství Metroflora, balení gastro. 

 
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 zlevněné zboží, nebo zboží 
nabízené za akční cenu). Do slosování o speciální ceny bude 
zařazen každý člen klubu. Doba vyzvednutí výhry je jeden 
měsíc od slosování. 
 

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 
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výtvarná soutěž můj sen 2020
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komentované prohlídky města
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