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V sobotu 30. listopadu se piaristický klášter proměnil v peklo. 
Kdo se nebál a navštívil akci Čertoviny, tak mohl vidět čertov-
skou školu, chrápající a dovádějící čerty, pekelný kotel s hříšnicí 
a samozřejmě také samotného Lucifera. Pro děti byly připraveny 
soutěžní stanoviště. Některé děti plakaly ještě před samotným 
vstupem do pekla, druhé zase nebojácně rozumovaly s pekelnou 
učitelkou. Všem, kteří přišli a museli čekat pekelnou řadu do pod-
zemí, děkujeme za shovívavost a těšíme se opět příští rok v pekle.
Ve středu 4. prosince se prostor před radnicí v Příboře proměnil 
v peklo a nebe. Odvážné děti zkoušely váhu hříchů a dopadlo 
to dobře – většina z nich putovala přímo do nebe a ty trošku 

zlobivější se mohly z těch hříchů vyzpívat. Děti také psaly dopisy 
Ježíškovi. Od 17 hodin vystoupila s pásmem vánočních písni-
ček Heidi Janků a v 17:30 hodin na náměstí přijel s čertovskou 
družinou Mikuláš, který rozsvítil vánoční strom.
Zářivá očička, úsměv na tváři, ale i uplakané obličeje strachem 
z čertíků, tak takto to vypadalo na Mikulášské jízdě v Příboře.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravě těchto akcí 
podíleli – především Technickým službám města Příbora, Měst-
ské policii Příbor, příborským amatérským divadelním spolkům, 
dětskému zastupitelstvu, hlavnímu sponzorovi akce ČEZ a.s.

Foto: Jiří Jurečka

Ing. Iveta Busková, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Vážení spoluobčané,
myslím, že začátek nového roku je vhodnou příležitos-

tí k  ohlédnutí se za událostmi uplynulých dvanácti měsíců. 
V lednovém Slově starosty se proto věnuji stručné rekapitulaci 
důležitých aktivit v Příboře v roce 2019. 
V úvodu svého funkčního období jsem slíbil, že budu starostou 
otevřeným všem smysluplným nápadům, podnětům a myšlen-
kám. Svůj závazek jsem se rozhodl mimo jiné naplnit inicio-
váním vycházek se starostou. Hlavním účelem těchto pěších 
obchůzek je prohlídka předem zvolené lokality ve městě s ná-
slednou diskuzí na téma problému týkajícího se dané oblasti, 
a hledání nejvhodnějšího řešení. 
V budově bývalé základní školy na 
ulici Dukelské jsme se bavili o re-
konstrukci a  dalším využití to-
hoto rozsáhlého objektu. Setkání 
v lokalitě Z69 osvětlilo možnosti 
a meze využití plochy ke zřízení 
discgolfového hřiště. Navštívili 
jsme i  kotelnu na ulici Nerudo-
va. Protierozní a protipovodňová 
opatření byla diskutována v loka-
litě v okolí městského koupaliště. 
Pro první rok jsem zvolil takovou 
podobu vycházek, kdy byli na se-
tkání zváni zastupitelé města, za-
interesovaní úředníci městského 
úřadu a  dotčení odborníci, kteří 
se vyjadřovali ke specializova-
ným otázkám. Domnívám se, že 
vycházky se starostou se osvědči-
ly, proto od letošního roku chci 
k  účasti přizvat všechny občany 
města. Bližší informace budou 
včas uveřejněny na městských in-
formačních kanálech. 
V Měsíčníku města Příbora se na 
vás od září obracím v pravidelné 
rubrice Slovo starosty. Příspěvky 
vyjadřují moje osobní názory na 
dění ve městě, zároveň mají za cíl 
informovat vás o tom, co se v tom 
či onom měsíci uskutečnilo nebo 
realizovalo. Stejně tak je mým úmyslem sdělovat vám plány do 
budoucna. 
V  loňském roce jsem rád přijal pozvání osadních výborů na 
Hájově a na Prchalově.
V druhé polovině roku jsme se pro zefektivnění práce v zastu-
pitelstvu města se všemi koaličními partnery (SNK – Příbor 
je náš domov, SNK – Společně pro Příbor, KDU-ČSL a Česká 
pirátská strana) dohodli na pravidelných koaličních schůz-
kách, které probíhají před zasedáním nejbližšího zastupitel-
stva. Diskuze jsou často plamenné, a  ne vždy je jednoduché 
dobrat se uspokojivého řešení pro všechny zúčastněné strany. 
Řečeno slovy italského dramatika Luigi Pirandella „každý má 
svou pravdu“. 
Velmi rád na začátku roku 2020 konstatuji, že se podařilo 
rozběhnout prodej stavebních pozemků v  lokalitě Za Školou 
Npor. Loma. V  současnosti jsou již téměř všechny pozemky 
zamluvené, k prodeji zbývá posledních šest parcel. Přes počá-

teční malý zájem ze strany investorů, v první polovině loňské-
ho roku, kdy se domnívám, že hlavními problémy byly složitě 
nastavené regulativy a nevhodně zvolená forma prodeje lici-
tací, došlo po úpravách podmínek prodeje schválených zastu-
pitelstvem, k okamžitému nárůstu počtu zájemců o jednotlivé 
parcely. Příbor je skvělým místem pro rodinný život. Těším se 
z toho, že přivítáme ve městě nové občany.  
Kvalita života v  obci je měřitelná mnoha faktory. Kromě ji-
ného i  počtem a  kvalitou školních zařízení. Ve školním roce 
2019/2020 zahájila v Příboře provoz Svobodná demokratická 
škola a  školka Gaudí, která sídlí v  prostorách bývalé základ-

ní školy Dukelská. S  napětím 
očekávám, jak se bude škole da-
řit, a  zda si najde více příznivců 
i  z  řad příborských rodičů. Přeji 
dětem i  učitelům mnoho úspě-
chů a hlavně, aby všechny výuka 
bavila.
Základní škola Jičínská se koneč-
ně dočkala první etapy rekon-
strukce (výměna oken, oprava 
fasády vnitřního traktu budovy). 
V  dubnu byla zahájena revitali-
zace Domova Příbor, jehož pro-
vozovatelem je Moravskoslezský 
kraj. Nákladná rekonstrukce vý-
razně zvýší komfort bydlení kli-
entů sociálního zařízení (zrušení 
třílůžkových pokojů a vybudová-
ní dvoulůžkových a  jednolůžko-
vých pokojů). 
Pracujeme na přeměně domu na 
ulici Masarykova č.p. 586 v  dům 
pro seniory nebo na jiný způsob 
seniorského bydlení. Na schůz-
kách se zástupci Moravskoslezské-
ho kraje prověřujeme různé mož-
nosti a varianty. Jednání se mohou 
někomu zdát příliš zdlouhavá, ale 
je si třeba uvědomit, že nehledáme 
jednoduché a krátkodobé řešení.
Z velkých investičních akcí města 
se dokončila v  prosinci náročná 

rekonstrukce objektu č. 245 a č. 247 na ulici Jičínská (tzv. hvěz-
dárna). V přízemí objektu je 12 bytů pro ubytovnu, v dalších 
dvou patrech bude 24 městských bytů s  podílem sociálních 
bytů pro občany města v nouzi. Na střeše zůstala zachovaná 
kopule s hvězdárnou. Doufám, že se nám podaří nalézt nad-
šence, který bude provozovat hvězdárnu pro příznivce astro-
nomie. 
Realizujeme i drobné stavby. Na podnět rodičů byl v listopadu 
postaven plot, který odděluje tzv. „bílé hřiště“ od komunikace 
na ulici Erbenova a zvyšuje tak výrazně bezpečnost našich dětí. 
Asi nikoho příliš nepřekvapí, že mne, architekta, potěšilo vý-
znamné ocenění nové pěší lávky přes řeku Lubinu, v podobě 
čestného uznání za novostavbu XXVI. ročníku Grand Prix 
Architektů – Národní cena za architekturu. Otevřete-li dnes 
jakýkoliv odborný časopis nebo web o moderní architektuře, 
narazíte na příborskou lávku a informaci o její unikátní kon-
strukci. Skvělá reklama pro naše město! Z dalších tvůrčích po-

SLOVO STAROSTY
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Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

20. schůze RM v termínu dne 19. listopadu 2019 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- RM schvaluje při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

Správa majetku města Příbor s.r.o., uzavření smlouvy o výkonu 
funkce člena Dozorčí rady mezi Radkem Jurečkou, <anonymizo-
váno>, a společností Správa majetku města Příbor s.r.o. se sídlem 
Freudova 118, 742 58 Příbor, IČ 26865327 v předloženém znění 
prostřednictvím přílohy č. 1.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor – 
Za Školou, Město – 36RD, VN, NNK, DTS“.

- RM ukládá 1. vedoucímu OISM 1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů 
na úřední desce MÚ záměr města prodat panu Robertovi Taich-
manovi, <anonymizováno>, část pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. 
Příbor, dotčenou stavbou vstupního schodiště do domu č. p. 398 
o výměře cca 10 m2, za stanovených podmínek.

- doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku 
parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, dotčené stavbou vstupního schodiště do 
domu č. p. 398 o výměře cca 10 m2, panu Robertovi Taichmanovi, 
<anonymizováno>, za kupní cenu 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné 
výši. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

- RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozem-
ku parc. č. 3028/12 v k. ú. Příbor o celkové výměře cca 40–50 m2 
dotčených stavbou budovy bez č. p., panu René Hanzelkovi, 
<anonymizováno>, za stanovených podmínek.

- RM schvaluje uzavření dodatku, v předloženém znění, k nájemní 
smlouvě ze dne 23. 03. 2016 s právnickou osobou RENGL s. r. o., 
IČO 25420160.

- RM schvaluje smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení v za-
stavitelné ploše Z43 mezi městem Příbor a společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
v předloženém znění.

- RM bere na vědomí informaci OISM o rozsahu možných oprav 
místních komunikací na rok 2020 včetně ekonomického propoč-
tu.

- RM bere na vědomí žádost občanů města o opravu povrchu 
místní komunikace na pozemcích parc. č. 2722/1 v k. ú. Příbor.

- RM doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci 1. změny 
rozpočtu města Příbor na rok 2020 fi nanční prostředky na opravy 
místních komunikací dle předloženého návrhu.

- RM schvaluje výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Víceúčelové hřiště Příbor 
– Klokočov“.

- RM ukládá 1. vedoucímu OISM 1. 1. zveřejnit výzvu ke zpraco-
vání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Víceúčelové hřiště Příbor – Klokočov“. Termín: 20. 11. 
2019.

- RM ukládá 1. vedoucímu OISM 1. 1. zveřejnit na úřední desce 
MÚ záměr města uzavřít dodatek smlouvy o pachtu a provozová-
ní kanalizace na ulici Na Benátkách v Příboře rozšiřující předmět 
pachtu. 

- RM schvaluje smlouvu o umístění a obstarání toulavých a opuš-
těných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku mezi městy 
Příbor a Kopřivnice v předloženém znění. 

- RM zavádí s účinností od 01. 01. 2020 provozní poplatek ve výši 
1 000 Kč za svatební obřady konané mimo úředně určené místo 
(refektář piaristického kláštera) s výjimkou svatebních obřadů 
konaných v piaristické zahradě.

- RM ukládá 1. vedoucímu OOSČ 1. 1. zveřejnit po dobu 15 dnů na 
úřední desce MÚ záměr města prodat skříňový trezor inv. číslo 
500006116 za minimální cenu 5.000 Kč. Termín: 20. 11. 2019.

- RM ukládá 1. vedoucímu ORM 1. 1. zveřejnit pronájem obecního 
bytu č. 3 o velikosti 1+1 na ul. Jičínské 54 v Příboře za nabídku 

činů nemohu opomenout výstavní objekty umístěné ve středu 
náměstí Sigmunda Freuda. Na rok 2020 jsou již připraveny 
nové výstavy v těchto objektech a také vyzkoušíme přesunutí 
objektů na jiná veřejná místa v Příboře. 
Není možné ve vymezeném prostoru Slova starosty zmínit 
všechny kulturní a  společenské akce pořádané městem nebo 
ve městě. Je jich v průběhu celého kalendářního roku tolik, že 
si nejsem zcela jist, jestli je takto obsáhlá a rozmanitá nabídka 
vůbec uchopitelná námi občany. Za důstojné považuji oslavy 
30. výroční městské památkové rezervace probíhající v několi-
ka etapách od dubna do září 2019.
Příznivci nejen vážné hudby jistě přivítali, že Příbor je part-
nerským městem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše 
Janáčka. Během Českého barokního večera zaznělo v  kostele 
sv. Valentina stěžejní dílo Františka X. Richtera Super fl umina 
Babylonis. Příznivci zcela odlišných hudebních žánrů si přišli 
na své po dva poslední srpnové dny, kdy se konal v městském 
parku 1. ročník hudebního festivalu Freudfest pořádaný soukro-
mou společností. Od loňského roku diskutujeme o  možnosti, 
rozsahu a způsobu zapojení města do tohoto letního hudebního 
projektu. 
Především turisté, kteří navštívili Příbor, přivítali zpřístupně-
ní věže farního kostela Narození Panny Marie. Je velmi obtíž-
né zjistit, kolik výletníků za rok do našeho města přicestuje. 
Pouze jedním z ukazatelů je nárůst počtu lidí, kteří v minulém 
roce navštívili rodný dům Sigmunda Freuda. Zatímco v roce 
2018 zavítalo do kulturní památky 2 843 osob, v roce 2019 si 
tam našlo cestu již 3 772 lidí (stav k 6. 12. 2019). Podíváte-li se 
na webové stránky rodného domku zjistíte, že „za Freudem“ 
jezdí lidé z celého světa. Přicestují z USA, Koreje, Izraele nebo 
Itálie, jen aby mohli navštívit město, kde se v roce 1856 narodil 

nejslavnější psycholog všech dob. Měli bychom Freudův „po-
tenciál“ vhodně uchopit a rozvíjet. 
Příbor, nejen jako rodiště Sigmunda Freuda, prezentovala 
a propagovala ve dnech 10.–13. října 2019 delegace města na 
IV. Festivalu historických měst v Antalyi v Turecku. Meziná-
rodní propagace města a  podpora turismu v  Příboře je pro 
mě jedním z důležitých cílů. Jsem hrdý, že na tomto meziná-
rodním festivalu jsme byli velmi dobře hodnoceni a zanechali 
jsme pouze pozitivní ohlasy. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že se 
mnou byl natočen videospot, který je uveřejněn na sociálních 
sítích starosty Antalyie Ümit Uysala.   
Po celý minulý rok se diskutovalo, zda vybudovat či nevybu-
dovat discgolfové hřiště. Vznikly petice pro a proti sportovišti. 
Ukázalo se, že největší překážkou je nalezení vhodné lokality 
pro jeho výstavbu. Lokalita v Klokočově Z69 se z mého pohle-
du jeví jako nejvhodnější. Jiný názor zastávají zejména mysliv-
ci a někteří místní Klokočovjané. Pro zájemce o tento populár-
ní rodinný sport byly instalovány alespoň tři koše v městském 
parku a  jeden koš na hřišti u Technických služeb města Pří-
bora. Na základě pozitivních ohlasů se ukazuje, že discgolf si 
našel své příznivce i v našem městě. 
V  únorovém Měsíčníku města Příbora vás budu informovat 
o nejdůležitějších plánech a akcích roku 2020. Děkuji, že mne 
inspirujete! 

Vážení spoluobčané,
přeji Vám úspěšné vykročení do nového roku. Ať jsou 

všechna Vaše rozhodnutí správná.
Váš

Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora
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smluvního nájemného. Minimální výše nabídky měsíčního ná-
jemného za byt bez služeb je stanovena na 2 000 Kč. Termín: 
20. 11. 2019.

- RM ukládá 1. vedoucímu ORM 1. 1. zveřejnit pronájem obecního 
bytu č. 21 o velikosti 3+1 na ul. U Tatry 1488 v Příboře za nabíd-
ku smluvního nájemného. Minimální výše nabídky měsíčního 
nájemného za byt bez služeb je stanovena na 3 700 Kč. Termín: 
20. 11. 2019.

- RM rozhoduje o použití neinvestičního příspěvku na provoz 
roku 2019 Technických služeb města Příbor, příspěvkové orga-
nizace, v celkové výši 25 139 000 Kč, jehož zvýšení o 220 000 Kč 
bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 4 města Příbor 
na rok 2019.

- RM rozhoduje o použití neinvestičního příspěvku na provoz 
roku 2019 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace, v celkové výši 951 000 Kč, jehož zvýšení 
o 60 000 Kč bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 4 
města Příbor na rok 2019.

- RM bere na vědomí stav pohledávek k 30. 09. 2019 za Technické 
služby města Příbor, příspěvkovou organizaci.

- RM bere na vědomí zprávu o hospodaření Technických služeb 
města Příbor, příspěvkové organizace k 30. 09. 2019.

- RM schvaluje na základě ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v  souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřské škole 
Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor, IČ 64125891, použití části 
finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši 
25 000 Kč k posílení fondu investic organizace v roce 2019 za 
účelem opravy majetku zřizovatele, který organizace používá 
pro svou činnost.

- RM neschvaluje přijmout do majetku města Příbor trvale ne-
potřebný majetek ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 
1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, který je uve-
dený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem 
č. 1/2019/MŠP.

- RM souhlasí s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlast-
nictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě 60 390 
Kč a způsobem naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem 
formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčním 
listě č. 1/2019/MŠP.

- RM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2021–2022 Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres 
Nový Jičín, příspěvkové organizace, IČ 70983364 dle předlože-
ného materiálu přílohy č. 1.

- RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 
2021–2022 Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, 
IČ 64125891 dle předloženého materiálu přílohy č. 2.

- RM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2021–2022 Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, IČ 70983356 dle 
předloženého materiálu přílohy č. 3.

- RM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2021–2022 příspěvkové organizace Základní školy 
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ 47657707 dle předlo-
ženého materiálu přílohy č. 4.

- RM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 

na období 2021–2022 příspěvkové organizace Školní jídelny 
Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, IČ 70929220 
dle předloženého materiálu přílohy č. 5.

- RM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2021–2022 Luny Příbor, střediska volného času, pří-
spěvkové organizace, IČ 75088398 dle předloženého materiálu 
přílohy č. 6.

- RM schvaluje v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2021–2022 Technických služeb města Příbor, pří-
spěvkové organizace, IČ 00143651 dle předloženého materiálu 
přílohy č. 7.

- RM bere na vědomí informace o řešených lokalitách v rámci 
zastavitelné plochy Z43 a návazné územní rezervy. 

- RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu měs-
ta Příbor na roky 2021–2023 dle předloženého materiálu.

- RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5 města 
Příbor na rok 2019 v členění a finančních částkách dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.

- RM doporučuje ZM vzít na vědomí celkové objemy: 
 Příjmy: 207 185 000 Kč, což je zvýšení oproti RO č. 4 na rok 

2019 o 6 714 000 Kč.
 Výdaje: 263 365 000 Kč, což je zvýšení oproti RO č. 4 na rok 

2019 o 6 714 000 Kč. 
 Financování: 56 180 000 Kč, což je beze změny oproti RO č. 4 

na rok 2019.
- RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Příbor na rok 

2020 v následujících objemech: Příjmy: 185 466 000 Kč. Výdaje: 
179 987 000 Kč. Financování: 5 479 000 Kč v členění a finančních 
částkách dle předloženého návrhu rozpočtu města Příbor na rok 
2020.

- RM schvaluje předsedkyni Dílčí inventarizační komise č. 20 
paní Lucii Krejčí pro provedení inventarizace k 31. 12. 2019 
v Kulturním domě Příbor. 

- RM schvaluje pronájem nebytových prostor v budově na náměs-
tí Sigmunda Freuda č. p. 29 v Příboře, společnosti Bartoňova 
pekárna s.r.o., IČO 02705575. 

- RM rozhoduje o dočasném umístění pracovníků radnice v ob-
jektu Jičínská 247 a kulturním domě a městské policie v budově 
Jičínská 54, a to po dobu rekonstrukce budovy radnice.

- RM rozhoduje o omezení hlášení městského rozhlasu v době 
rekonstrukce budovy radnice pouze na hlášení v rámci krizového 
řízení.

- RM schvaluje vydání souhlasného prohlášení, v předloženém 
znění, se zapsáním stavby č. p. 1673 do evidence katastru nemo-
vitostí jako součásti pozemku parc. č. 3084/29 v k. ú. Příbor, dle 
žádosti vlastníka stavby Českého rybářského svazu z. s. místní 
organizace Příbor.

- RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 398/2018/SD 
mezi městem Příbor a  společností NOSTA, s.r.o., Svatoplu-
ka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na akci 
„Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře 
II“ se snížením celkové ceny díla o 115 850,01 Kč bez DPH, dle 
předloženého materiálu.

- RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připo-
jení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOBS01_4121593976 
mezi městem Příbor a společností ČEZ Distribuce, a.s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, dle 
předloženého materiálu.

- RM ukládá vedoucímu OISM 1. 1. předložit RM metodický 
pokyn pro předávání, přebírání a průběžnou kontrolu pachtů 
pozemků města. Termín: 10. 12. 2019.

Zpracováno dne 5. prosince 2019.
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Vážení spoluobčané, v prosincovém čísle Měsíčníku jsem 
Vám slíbila, že podám další informace o vyhlašovaných progra-
mech a dotacích Moravskoslezského kraje, pomocí kterých se 
snaží městům, obcím a jejich obyvatelům zajistit kvalitní život 
v našem regionu.
Dalším programem, který bude vyhlášen – Podpora turistických 
informačních center, navazuje na předcházející programy v této 
oblasti. Cílem tohoto programu je podpora Turistických infor-
mačních center v Moravskoslezském kraji v těchto aktivitách:
- Řešení webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále 

aktualizace a šíření dat moderními technologiemi. To bude 
hlavní cíl dotačního programu. Moravskoslezský kraj chce 
být Chytrým regionem, který využívá moderní technologie 
a aplikace v různých odvětvích.

- Rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vy-
budování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola a stojanů na 
tato kola.

- Tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, 
šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turi-
stickém potenciálu kraje.

- Zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními 
centry.

Příjemcem podpory jsou certifi kovaná turistická informační 
centra na území Moravskoslezského kraje. Právní forma může 
být právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Minimální 
výše dotace na jeden projekt bude 30 000 Kč a max. výše dotace 
je 120 000 Kč. Podávání žádosti bude probíhat od 2. 1. 2020 do 
10. 1. 2020.
Dalším programem je Podpora cestovního ruchu v Moravsko-
slezském kraji. Program se zaměřuje na podporu rozvoje drobné 
infrastruktury v rámci agroturistiky, podporu vodáckých akcí, 
podporu kempování a podporu lázeňské turistiky. Příjemcem do-
tace mohou být v rámci agroturistiky subjekty poskytující služby 
vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku a jedná se o fyzické osoby 
– podnikatel, nebo spolek, obchodní společnost, obecně prospěš-
ná společnost a církevní právnická osoba. V rámci podpory vo-
dáckých akcí se musí jednat o subjekty prokazatelně organizující 
vodácké akce pro širokou veřejnost, z právního hlediska se bude 
jednat o spolky. Subjekty, žádající o dotace v rámci kempování 
se budou muset prokázat, že provozují kempy a rekreační areály 
umožňující stání karavanů a obytných automobilů. Z hlediska 
právní formy se bude jednat o fyzické osoby – podnikatele, obce, 
obchodní společnosti, spolky, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby. Lázeňská turistika je určena lázním 
nacházejícím se na území Moravskoslezského kraje. Žádosti se 
mohou podávat od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020.
Podpora technických atraktivit – cílem tohoto programu 
je podpora subjektů, které představují návštěvníkům našeho 

regionu unikátní technické dědictví. Program je účelově určen 
na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů ces-
tovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu 
„TECHNOTRASA, surová krása“, včetně rozvoje a modernizace 
potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Jeho cílem je 
podpora technických atraktivit v těchto aktivitách:
- Aktivity, které podporují vytváření, rozvoj, efektivní marke-

tingovou komunikaci a měření výkonu autentických dílčích 
produktů s vysokým stupněm animace a interaktivity tak, aby 
odpovídaly moderním trendům v cestovním ruchu.

- Aktivity související s realizaci akce FAJNE LÉTO.
- Aktivity spojené s vytvářením a modernizací doprovodné in-

frastruktury pro návštěvníky.

Příjemcem podpory budou subjekty provozující technické atrak-
tivity, památky. Žádosti se budou přijímat od 2. 1. 2020 do 10. 1. 
2020.
Podpora obnovy a rozvoje venkova – tento program je vyhlašo-
ván od roku 2004 a je o něj velký zájem. V rámci programu jsou 
podporovány menší investiční a neinvestiční akce obcí a neinves-
tiční akce svazků obcí. Příjemcem dotace budou obce s počtem 
obyvatel do 3 000. Lhůta pro podávání žádosti bude od 29. 12. 
2019 do 8. 1. 2020.
Moravskoslezský kraj podporuje dotacemi i další oblasti, např. 
regionální knihovny, dotace na kulturní akce nadregionálního vý-
znamu, projekty v rámci programu ERASMUS+, dotace vysokým 
školám na podporu vědy a výzkumu, podporuje podnikání v rám-
ci kraje, ozdravné pobyty pro předškoláky a pro žáky 1. stupně 
základních škol, kotlíkové dotace, rovněž podporuje sportovní 
aktivity. V letošním roce podepsal Moravskoslezský kraj s Českou 
unií sportu Memorandum o spolupráci. Cílem tohoto Memo-
randa je vyvíjení aktivit spočívajících ve vzájemné spolupráci 
v oblasti podpory sportovní činnosti pro všechny tělovýchovné, 
tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové or-
ganizace měst a obcí se samostatnou právní působností na území 
Moravskoslezského kraje. Kromě toho kraj podporuje sportovní 
akce nadregionálního významu a také poskytuje individuální do-
tace různým subjektům, kterými pomáhá řešit jejich nenadálou 
událost. Samozřejmostí je výstavba a oprava komunikací, podpora 
do sociální oblasti, školství, životního prostředí a zdravotnictví.
Vážení spoluobčané, chtěla jsem Vám nastínit, že se Moravsko-
slezský kraj svými fi nančními prostředky snaží o širokou podporu 
různých institucí, spolků, příspěvkových organizací, podnika-
telských subjektů v mnoha oblastech, která přispívá nejenom 
k jejich samotnému rozvoji, ale také k uspokojení potřeb občanů 
našeho kraje.
Pokud byste potřebovali nějaké informace, jsem Vám ochotná 
pomoci, můžete se na mně obrátit.

Přeji Vám všem úspěšný start do roku 2020.

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

AKTUÁLNÍ INFORMACE

„Kompostárna Příbor – Točna se letos uzavírá 19. 12. 2019, 
zimní provoz v roce 2020 bude jako obvykle pátky dopoledne. 

Na jaře budeme informovat, odkdy se přechází na normální provoz.“! ! ! ! ! ! 
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Vážení občané,
ve dnech 1.–14. ledna 2020 bude probíhat ve vašem městě Tříkrálová sbírka. V této 

době u vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, kteří se vám prokážou platnou 
průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních 
a sociálních projektů. Věříme ve vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát vám děkujeme. Foto: Jarmila Vaňková

Posláním naší organizace je pomáhat osobám se 
zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a pod-
poru, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku či 
aktivně a smysluplně vyplnit svůj volný čas. Jednou 

z našich poskytovaných služeb je osobní asistence. Jedná se 
o terénní sociální službu, kdy osobní asistentky dochází do do-
mácností klientů a tam jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou, 
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, schopni sami zvládat. Jedná 
se například o pomoc s oblékáním, osobní hygienou, přípravou 
stravy, zajištěním nákupu a běžného úklidu domácnosti. Kromě 
těchto základních sebeobslužných činností plní osobní asistentky 
také roli blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. 
Mít někoho kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu je důležité 
zejména u osob upoutaných na lůžko. Od naší osobní asistentky 
pro vás máme tip, jak jeden takový nevšední zážitek vytvořit. 

BALDACHÝN – vstup do jiného světa
Mít nad sebou baldachýn je krásný a nevšední pocit. Člověk se 
najednou ocitne v úplně jiném světě. Pokud lidé tráví veškerý čas 
na lůžku je takováto změna osvěžující. Jeho výroba je přitom tak 
jednoduchá! Imobilní lidé mají většinou polohovací lůžka, která 
mají v horní části nad hlavou rameno, na němž je uchycen triangl 

– slouží jako podpora 
při vstávání a poloho-
vání. Nám tento trian-
gl poslouží k uchycení 
šátků, dek, prostěradel 
či jiných textilií, díky 
kterým vznikne bal-
dachýn.  Pro zpestření 
je možné šátky růz-
ně pohybovat, pustit 
podmanivou hudbu či 
prostor provonět aromalampou. Život tak rychle letí a některé 
okamžiky zůstávají… přejeme, ať těch zážitků zůstává co nejvíce.

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

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

Foto: Eva Kaštovská

Jarmila Vaňková, za humanitární organizaci Charita Kopřivnice

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice, Pavlína Prosová, osobní asistentka, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vážení občané,
odbor finanční, správce poplatku, si vás v  souvislos-

ti s  přijetím novely zákona o  místních poplatcích, zákona 
č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dovoluje infor-
movat o připravovaných změnách u místního poplatku ze psů. 
Připravované změny jsou ve schvalovacím procesu orgánů 
města Příbor a  v případě schválení budou zapracovány do 
nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, 
s účinností od 1. ledna 2020.

Připravované změny se týkají:
1. Rozšíření okruhu poplatníků ze zákona, poplatek bude platit 

nejen držitel psa s trvalým pobytem na území obce, ale také 
osoba s ohlášeným místem pobytu podle zákona o pobytu ci-
zinců na území ČR, s azylem nebo dočasnou ochranou cizinců.

2. Rozšíření nároku na osvobození ze zákona, nově bude osvo-
bozen od poplatku i držitel průkazu ZTP a osoba provozující 
útulek pro zvířata.

3. Snížení sazby poplatku ze zákona pro fyzické osoby, snížená 
sazba poplatku se bude týkat jen osob starších 65 let. 

O případném neschválení připravovaných změn orgány města 
Příbor budou občané informováni v únorovém Měsíčníku.
Správce poplatku dále informuje občany, že jak sazby poplatku 
(kromě sazeb u osob starších 65 let), tak i splatnosti poplatku 
zůstávají beze změn. (Splatnost poplatku až 500 Kč u téhož po-
platníka je jednorázově nejpozději do 31. 3. a u téhož poplatníka 
nad 500 Kč ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech 
do 31. 3. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku).
Poplatek může být zaplacen na pokladně Městského úřadu Pří-
bor, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A.
Číslo účtu pro zaplacení poplatku je: 19-2225801/0100. 

Mgr. Martina Ryndová, Odbor finanční Městského úřadu Příbor

SOCIÁLNÍ TEMATIKA

! ! ! ! ! ! 
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Každoročně se na podzim realizují akce vedoucí občany 
k ochraně životního prostředí.
Na 5. říjen byl naplánován Den bez aut, který se pravidelně 
uskutečňuje na kopci u sv. Jana. Zde si děti mohou nejprve samy 
pouštět své draky, poté se předvedou ukázky leteckých modelů. 
Končívá se pohoštěním na Ranči u Michálků, kam účastníky 
převeze koňský povoz. Akce se koná venku a je tedy závislá na 
příznivém počasí. Bohužel předpověď počasí nám na plánovaný 
termín nepřála, proto se celá akce přeložila na sobotu 12. října 
2019. Akce pořádaná ke Dni bez aut má přimět občany nepo-
užívat stále ke svému přesunu automobil, ale také alternativy 

ekologičtější – pěší chůzi, jízdu na kole a koloběžkách či koň-
skou sílu. Současně je nabízeno pohoštění co možná nejméně 
zatěžující životní prostředí odpadky – špekáčky k opékání na 
papírových táccích s papírovými ubrousky, na pití čaj podáva-
ný v kompostovatelných kelímcích (minulý rok také džusy ve 
vratných skleněných lahvích). 
Všechny rodiny obdržely nějaký dárek s dlouhodobým ekolo-
gickým přesahem – letos látkovou tašku s logem města, vlo-
ni látkový sáček pro nákupy pečiva či ovoce. Děti mají vždy 
možnost vyzkoušet si vysednout na koně, prohlédnout si další 
zvířata na statku a taky tvořit s Lunou SVČ, která bývá spolupo-

V roce 2020 nastaly rozmanité změny v autobusové i železniční do-
pravě, přičemž další změny budou následovat v průběhu roku, např. 
v rámci březnových úprav jízdních řádů. Mnohé z těchto změn souvisejí 
s aktivním přístupem vedení města k této problematice.

Nové spoje Mimo 
neděli

Pracovní 
dny

Pracovní 
dny

Pracovní 
dny

Příbor 6:07 8:11 15:19 17:19
Ostrava Svinov 6:32 8:40 15:48 17:48

Pracovní 
dny

Pracovní 
dny

Pracovní 
dny

Mimo 
sobotu

Ostrava Svinov 6:59 13:59 15:59 18:16
Příbor 7:30 14:30 16:30 18:46

Stávající změny v železniční dopravě
Nejvýznamnější změnou je bezesporu zavedení čtyř párů přímých 
spojů z Ostravy přes Příbor do Štramberka a zpět. Tyto spoje jsou 
provozovány modernějšími vozy, nežli jsou stávající „prehistorické“ 
repasované soupravy z roku 1973.
Změny se dotknou i dálkové dopravy. Železniční spojení Bohumín 
– Studénka – Brno zabezpečuje od 15. 12. 2019 RegioJet, a.s.. S tím 
souvisí skutečnost, že tyto spoje budou nově vypravovány ze Studénky 
takovým způsobem, že budou mít v Hranicích většinou přípoj na spoje 
RegioJetu směřující do Prahy. Podobně je tomu v opačném směru, 
takže v některých případech už nebudeme vázáni na autobusy Regio-
Jetu jedoucí z Olomouce (záleží na možnosti přestupu ve Studénce). 
Expresy Ostravan většinou ve Studénce nestaví, výjimku tvoří spoj 
vyjíždějící z Prahy v 18:23. Na trati Studénka – Veřovice přibyl spoj 
v 21:42 ze Studénky, který nově zabezpečí přestup z tohoto Ostra-
vanu ve Studénce směrem na Příbor a zkrátí cestu z Prahy na 3:36
hodin. 

Stávající změny v autobusové dopravě
Dochází pouze k drobnějším změnám, ať již pozitivním, nebo nega-
tivním (redukcím spojů).
Vzhledem ke zprovoznění kruhového objezdu v Klokočově dojde na 
lince 640 k obnovení přímých spojů Příbor – Kateřinice, tyto spoje 
tedy nebudou jezdit přes Hájov. Počet těchto přímých spojů však 

bude menší než v minulosti, Hájov bude i v roce 2020 výrazně lépe 
obsluhován než do roku 2018 včetně. 
Osadní výbor Prchalov se na radu města obrátil s žádostí o zlepšení do-
pravní dostupnosti – konkrétně se jednalo o problém, že po deváté hodině 
dopoledne se nedalo z Kopřivnice do Prchalova vůbec dostat. Na základě 
jednání s KODISem jsme dosáhli zlepšení stavu – z Kopřivnice bude 
možno po půl jedenácté dojet do Příbora linkou 640 a u škol přestoupit 
na nový spoj linky 699. V 11:00 mohou být cestující doma v Prchalově.
Po zveřejnění nových jízdních řádů na rok 2020 chyběla na lince 621 
z Nového Jičína do Frýdku-Místku zastávka Hájov, rozcestí. Okamžitý 
zásah vedení města umožnil to, že autobusy budou na křižovatce u Hájova 
zastavovat. Tištěné jízdní řády už tuto změnu ovšem nemohly podchytit.
Odjezd víkendového turistického spoje na Hukvaldy byl uspíšen na 8:30 
hodin.
Protože krajský úřad rozhodl o redukci autobusové dopravy o 1 %, dojde 
i k negativním změnám, těch je však velmi málo. Na lince 643 do Barto-
šovic byly zrušeny oba večerní spoje po 19:00 hodině. Některé spoje na 
lince 649 do Bílovce budou ukončeny již ve Studénce, některé spoje na 
lince 640 do Petřvaldu budou ukončeny již v Trnávce.

Chystané změny
Intenzivně jednáme s KODISem a krajským úřadem, abychom ještě dále 
zlepšovali dopravní obslužnost. Od březnových změn v jízdních řádech 
se můžeme těšit na tyto změny: 
• nová linka Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice spojí Příbor 

s vlakovými expresy na Prahu a z Prahy zpět do Hranic,
• spojení linek 640 a 373 – vytvoření pravidelného spojení mezi Příborem 

a Brušperkem, Hájov tím získá přímé spojení s Ostravou,
• společně s ostatními obcemi na trase chystáme opětné zavedení skibusů 

a cyklobusů z Nového Jičína do Bílé (mimo KODIS),
• jednáme o nové turistické lince Ostrava – Frýdek-Místek – Příbor – 

Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm – Pustevny, která 
bude jezdit celoročně o víkendech (opět mimo KODIS, spuštění možná 
již v březnu, ale spíše až v červnu).

Pokud jde o budoucnost, jsou to zatím přísliby, ale reálné. Chystá se rovněž 
rekonstrukce příborského nádraží. Tak doufejme, že se i nadále bude dařit 
iniciovat změny tak, aby šlo převážně o změny k lepšímu.

Ing. Dita Kalužová, Ing. Andrea Nováková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

DOPRAVNÍ KOMUNIKACE
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řadatelem. Akce Den bez aut je velmi oblíbená a těší se vysoké 
návštěvnosti – letos přišlo či na kole přijelo přes 80 občanů 
našeho města i přilehlých obcí. Výjimkou nebyly ani rodiny 
s kojenci v kočárku a většími dětmi na odrážedlech. Přivítali 
jsme i téměř 90letou seniorku na vozíku, kterou rodina obětavě 
dovezla i přes špatnou přístupovou cestu. Počasí přálo, všichni 
byli spokojeni. Končilo se až s ochlazením a za soumraku, kdy 
odcházely poslední spokojené děti s rodiči nebo prarodiči.
Druhou akcí byla přednáška doc. RNDr. Aleše Dolného, PhDr. 
nazvaná Za vážkami do Borovce i Amazonie, na níž občané 
viděli spoustu nádherných snímků pořízených doc. Dolným 
i dalšími členy jeho expedic, např. umělcem Danem Bártou. 
Velmi zajímavé bylo srovnání rybníků v Borovci nedaleko Pří-
bora s Amazonií, kde se také vážky vyskytují. Mimo jiné zmínil 
výskyt vzácné vážky rumělkové na  Boroveckých rybnících, 
kde má vhodné podmínky pro svou existenci. Doc. Dolný se 
společně s rybáři z ČRS MO Příbor řadu let snaží o zachování 
populace vážky rumělkové v  lokalitě Boroveckých rybníků. 
Přednášející podrobně popsal celý životní cyklus vážek, a jejich 
nároky na prostředí, v němž žijí. V závěru poutavé přednášky 
posluchači kladli řadu dotazů, na které doc. Dolný ochotně 
a  fundovaně odpovídal. Jsme rádi, že i  tato přednáška měla 
hojnou účast a všechny téma vážek velmi zajímalo.
Další v řadě akcí bylo veřejné slyšení na téma Stromy ve městě 
Příbor a péče o ně konané 22. října 2019. Jedním z předná-
šejících byl místostarosta města Mgr. Pavel Netušil, který se 
věnoval tématu druhů stromů ve městě, proměnlivosti jejich 

počtu a jak je možno stromy chránit a pečovat o ně. Ing. Andrea 
Nováková všechny seznámila s  tím, kdo a za jakých podmí-
nek může stromy kácet, a také jak probíhá náhradní výsadba. 
Přednášku ozvláštnil praktik v ošetřování stromů, certifi kovaný 
arborista Jan Eliáš, který mimo jiné předvedl výstroj arboristy 
– stromolezce.
Poslední akcí podzimního cyklu byla přednáška Jak to bude 
dál – téma odpadů, svozů a nově budovaného sběrného dvora, 
kde vedení města, zástupci odboru rozvoje města spolu s tech-
nickými službami představili občanům změny v systému svozů 
komunálního odpadu od nového roku 2020. Úvod si připravili 
studenti místního gymnázia, při němž do tematicky pomalova-
ných kartonů umisťovali jednotlivé druhy odpadu a tím všem 
zopakovali, co do které nádoby patří. Byly promítány i natočené 
spoty na téma třídění, které budou umístěny na webové stránky 
města. Spoty vtipně upozorňují na nejčastější chyby v třídění 
a také dokumentují konečné umístění jednotlivých druhů od-
padů odložených občany do nádob – odpad z barevných nádob 
je vyložen na dotřiďovací lince, kde se z něj vyberou suroviny 
vhodné pro další využití. 
Všichni, kdo se dostavili, byli seznámeni s nutnými úspornými 
opatřeními připravujícími naši obec včas na legislativní změ-
ny, které by znamenaly zvýšení poplatku, pokud se nezvedne 
míra vytříděnosti komunálního odpadu odváženého na sklád-
ku. Podrobnější informace k tomuto tématu jsou uvedeny mj. 
i v tomto vydání Měsíčníku, a to v článku Změny svozů v systému 
komunálního odpadu od 1. 1. 2020.

Vážení občané,
v  Poslanecké sněmovně je projednávána novela Zákona 

o odpadech, jejíž důsledky budou mít vliv na rozpočty všech 
obcí. Jedná se zejména o výrazné zvyšování tzv. skládkovného, 
které by ve svém důsledku znamenalo zásadní zvýšení poplatku 
pro občany za  komunální odpad. Postupné navyšování po-
platku za uložení směsného komunálního odpadu na skládky 
z dnešních 500 Kč až na 1850 Kč má za úkol motivovat obce 
k redukci množství směsného komunálního odpadu. Protože 
takovéto navýšení by znamenalo nutnost zvednutí poplatku 
za svoz odpadů ve městě Příboře cca na dvojnásobek, musíme 
přistoupit k opatřením, která budou množství směsného odpa-
du minimalizovat. Nikoho nepřekvapí, že toho lze dosáhnout 
především lepším tříděním.
Městský úřad Příbor – Odbor rozvoje města ve spolupráci s ve-
dením města a Technickými službami města Příbora připravil 
několik změn v systému svozu komunálního odpadu v našem 
městě, které začnou platit od začátku roku 2020. Úpravy v systé-
mu svozu komunálního odpadu byly projednány v zastupitelstvu 
města a reagují na předpokládané dopady projednávaného nové-
ho zákona o odpadech. Nyní tedy blíže ke konkrétním opatřením:
Žluté kontejnery na plast a modré nádoby na papír se budou 
svážet 2krát týdně (pondělí a čtvrtek), aby nebyly přeplňovány. 
Je důležité, aby odpady byly vhazovány úsporně – rozložené 
kartonové krabice do modrých nádob, pošlapané PET lahve, ná-
pojové kartony či plechovky od nápojů i drobné kovy lze vhodit 
do žlutých nádob na plasty. Jedna nerozložená krabice např. od 
televize zabere většinu kontejneru a znemožní spoluobčanům 
umístit jejich odpad do téže nádoby. Prosím, buďte ohleduplní 
a umísťujte svůj odpad do kontejnerů úsporně. 
Sklo se bude v zelených kontejnerech svážet beze změn 1krát 
měsíčně. 
Do bílých kontejnerů je možno třídit veškerý textil, oděvy, 
obuv, hračky a bižuterii. Těchto kontejnerů je přímo v Pří-
boře 9, po jednom pak na Hájově a Prchalově (podrobnější 

info najdete v Měsíčníku 09/2019). Drobné elektro patří do 
červených nádob – nově bude červený kontejner v Klokočově 
u trafostanice a dále na Lidické ulici na stanovišti u Policie ČR.
Bioodpad v hnědých popelnicích o objemu 240 l se bude svážet 
nadále 1krát za 14 dnů (úterý) od dubna do listopadu a 1krát 
měsíčně v zimních měsících. Hnědé kontejnery o objemu 770 l, 
které budou na jaře opětovně rozmístěny, se budou svážet také 
beze změny 2krát týdně (úterý, pátek). Nadále je možno zdarma 
využívat kompostárnu a 2krát ročně velké vany na větve. Rovněž 
je možno požádat Městský úřad Příbor – Odbor rozvoje města 
o kompostér nebo u technických služeb o druhou, zpoplatněnou 
hnědou popelnici.
Podle fyzické analýzy obsahu černých popelnic z června tohoto 
roku máme velké rezervy právě ve třídění tohoto typu odpadu. 
Přitom hnědé popelnice byly nabídnuty všem majitelům rodin-
ných domů, takže je kam bioodpad z domácností umístit. Na 
sídlištích bude počet hnědých popelnic navýšen tak, aby téměř 
u všech černých popelnic byly k dispozici i hnědé (z prostoro-
vých důvodů budou zřejmě existovat některé výjimky).
Směsný komunální odpad – černé kontejnery 1 100 l se budou 
od bytových domů na sídlištích vyvážet 1krát týdně (středa). 
Černé popelnice 120 l od rodinných domů se svezou každé 
3 týdny. Pro tento účel je město rozděleno na tři části: 1. před 
řekou, 2. za řekou a 3. Hájov + Prchalov + Paseky + Klokočov 
(od ul. 9. května). Každý týden se tedy svezou sídliště a rodinné 
domy z jedné této části. Změny ve svozech odpadků budou v roce 
2020 průběžně vyhodnocovány a může dojít k dalším změnám.
Kalendář svozů si můžete vyzvednout na Technických služ-
bách města Příbora, v TIC nebo v podatelně městského úřadu. 
Informace jsou uvedeny i na webových stránkách města www.
pribor.eu, ve složce „Životní prostředí“. Domácnosti s pěti a více 
osobami (přihlášenými k poplatku za komunální odpad) mo-
hou požádat na technických službách o přidělení větší černé 
popelnice o objemu 240 l v případě, že stávající nádoba na 
směsný odpad bude pro tuto domácnost nedostatečná. Jedná 

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora, na základě podkladů od odboru rozvoje města
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se například o rodiny s kojenci či seniory potřebujícími zvýšené 
množství hygienických potřeb. Více informací u paní Nývltové, 
tel.: 731 674 984, e-mail: obchod@tspribor.cz.
Již řadu let je poplatek za komunální odpad v našem městě nižší 
než 500 Kč. Ve většině okolních obcí je přitom již nyní vyšší 
(Frenštát pod Radhoštěm: 590 Kč, Nový Jičín: 552 Kč…). Pokud 
chceme, aby poplatek po schválení novely Zákona o odpadech 
prudce nestoupal, je potřeba třídit odpad a do černých nádob 
vyhazovat jen to, co skutečně nelze vytřídit – např. hygienické 
potřeby (vlhčené ubrousky, pleny…), kosti, vícesložkové vý-
robky, odpad vzniklý vysáváním místností či znečištěný textil. 
Každý se také může zamyslet, zda nevyužívá více obalového 
materiálu, než je nutné. Je v zájmu nás všech, aby se vytřídilo 
maximum komunálního odpadu a město nemuselo hradit vyso-
ké náklady za směsný odpad. Naším společným cílem je naopak 

získat co největší odměny za vytříděné složky odpadu a tím udr-
žet poplatek za komunální odpad pro občany v přijatelné výši.
Ke snížení množství velkoobjemového odpadu (který vozí ob-
čané zdarma na sběrný dvůr, odkud se vyváží na skládky za stej-
nou cenu jako směsný odpad) by mělo přispět Re-use centrum 
na kompostárně, které se bude budovat v roce 2020 (veřejnou 
zakázku měla rada města vyhlásit 10. 12. 2019, tedy po uzávěrce 
tohoto článku). Zde bude možno umístit nepotřebný nábytek, 
který je funkční a ještě by se mohl někomu hodit. Vybudování 
tohoto Re-use centra a nového sběrného dvora bude podpořeno 
dotací, ale opět jen za podmínky, že naše město vykáže lepší 
výsledky ve třídění odpadu.
Jak vidíte, platí nejen ono pověstné „třídit se vyplatí“, ale i ob-
rácená varianta – netřídit by se nám mohlo velice nevyplatit. 
Děkujeme proto, pokud budete třídit odpad, jak nejlépe umíte.

Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

Irena Nedomová, LTV Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

OZNÁMENÍ

Alena Friedlová
Eliška Šimíčková
Svatopluk Harabiš
Valéria Piteĺová
Ludmila Husková
František Svoboda

Pavel Harazin
Helena Bolková
Jaroslav Kadur
Vilma Olšaníková
Emilie Kabeláčová
Eva Šprochová

Zdenka Váňová
Jindřich Mikulenka
Božena Vinklerová
Jaroslava Demlová
Vlasta Helmová
Marcela Rejmanová

Milada Busková
Jaroslava Dostálová
Věra Vidomusová
Jan Laník
Jiřina Hanzlíková
Jiřina Dvořáková

Blažena Krestová
Arnošta Holubová
Jarmila Jurečková
Marie Paterová
Karla Jahnová

Vysílání LTV Plus změnilo vlastníka a i s tím souvisejí změny týkající se vysílání pořadů z Příbora. 
Podle informací z 6. 12. 2019 se změny nedotkly těch, kteří sledují televizní programy v síti společnosti Corsat. 
Pro diváky s individuálním anténním příjmem platí:
Od 1. 12. 2019 programy LTV Plus - i Příbor - naladíte: *DVB-T - Regionální síť 7, vysílač Ostrava Lanová, 38. kanál nebo 
*DVB-T2 - Přechodová síť 13, vysílač Ostrava Lanová, Opava Hlubočec, Frenštát - Velký Javorník, 31. kanál. 

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
František Hodina      Emília Kučerová      Bohuslava Randulová      Marie Juříková      Jiří Jurášek      Milada Pustková
Jarmila Reiningerová      Jaromíra Kostelníková

Blahopřejeme jubilantům narozeným v lednu, kteří slaví své jubileum:

Od ledna 2019 probíhá pod záštitou České společnosti orni-
tologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. 
Program nazvaný „Ptačí hodinka“ je určený všem zájemcům 
o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký 
výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zku-
šeností. První ročník sčítání ptáků na krmítkách, do kterého se 
v České republice zapojilo přes 14 000 pozorovatelů, proběhl 
od pátku do neděle 4.–6. ledna 2019. Pomyslnou vítězkou prv-
ního ročníku sčítání byla jak na území celé České republiky, tak 
i v okresu Nový Jičín sýkora koňadra. Za ní pak následují vrabci 
(v. polní, v. domácí), sýkora modřinka či zvonek zelený. Vý-
sledky sčítání jsou velmi hodnotné pro výzkum a ochranu ptáků. 
Druhý ročník tohoto průzkumu proběhne 10.–12. ledna 2020 
a zapojit se mohou jak jednotlivci, tak kolektivy: např. školních 

tříd, mateřských škol či klubů apod. Zúčastnit se můžete v uve-
deném termínu pozorováním svého krmítka a  zapisováním 
množstvím jednotlivých ptačích druhů pod dobu jedné hodiny. 
Sčítat lze i mimo krmítka např. pozorováním daného místa na 
zahradě či v parku. Pro každý druh pak zaznamenáváme vždy 
nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců. Výsledky vašeho 
pozorování lze následně odeslat v termínu do 17. ledna 2020 
poštou na adresu Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 
34, 150 00 Praha 5 nebo online na adresu https://ptacihodinka.
birdlife.cz. Děkujeme. 

Bližší informace k této akci pořádané ČSO naleznete na webových 
stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz.

zdroj: https://ptacihodinka.birdlife.cz

Ing. Andrea Nováková, za Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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OBČANSKÉ NÁZORY

V roce 1982 uplynulo 800 let od narození 
svatého Františka z Assisi a 700 let od smrti 
Přemyslovny Anežky České. Při této příle-
žitosti papež Jan Pavel II. z vlastní iniciativy 
korespondoval s českým arcibiskupem Fran-
tiškem kardinálem Tomáškem stran obnove-
ní procesu kanonizace české kněžny. Proces 
svatořečení byl zahájen. V této době jsem se 
na gymnáziu rozhodoval o svém povolání. Za 
7 let jsme se dočkali a blahoslavená Anežka 
Česká spolu s Albertem Chmielovským, pol-
ským kandidátem svatořečení, byli společně 
slavnostně kanonizování papežem Janem 
Pavlem II. v neděli 12. 11. 1989 ve svatope-
terské bazilice v Římě. V té době jsem kon-
čil vysokoškolská studia na lékařské fakultě 
UK v Praze. Spolu s maminkou jsme měli 
možnost být osobně přítomni svatořečení 
v Římě. A potom po návratu z Věčného města 
do revoluční sametové Prahy jsme doslova 
a do písmene přesedli z jednoho do druhého 
vlaku, já osobně obohacen o několik kilogra-
mů propagačních materiálů a  letáků, které 
se postupně během několika dní rozvážely 
po továrnách, školách a úřadech mého by-
dliště, blízkého i vzdáleného okolí. Byli jsme 
mladí a nadšení, plní energie a elánu změnit 
dobu pro všechny lidi dobré vůle. 30 let od 
sametové revoluce uplynulo jako voda. Dnes 
slavíme a vzpomínáme –  v sobotu dopoledne 

16. 11. 2019 slavnostní mší svatou ke cti svaté 
Anežky České ve svatovítské katedrále nebo 
odpoledne veřejnou manifestací v Praze na 
Letné, v neděli 17. 11. 2019 veřejným shro-
mážděním na Václavském náměstí nebo na 
Národní třídě, vyzváněním zvonů Paměti ná-
roda Post Bellum nebo vzpomínkou každý 
sám za sebe, svým způsobem, na svém místě.
Mám pocit, že „zloba, závist, zášť, strach 
a svár“ si opět nacházejí své místo v našich 
srdcích. Mám pocit, že „mír dál“ ne vždy zů-
stává s touto krajinou, krajinou našeho okolí, 
našich rodin a přátel. Mám pocit, že symbol 
„srdce“ a pojem „láska“ se stávají jakýmisi 
klišé v našem každodenním osobním, rodin-
ném, profesním nebo společenském životě.
Zamysleme se nad těmito „odkazy“ same-
tové revoluce a snažme se každý sám u sebe 
nalézat, pojmenovávat a odstraňovat „tota-
litu sebe sama“ ve svém srdci a nitru. Jen 
tak všichni můžeme do budoucna naplňovat 
ideály všech těch, kteří v sametových dnech 
roku 1989 nasazovali pro změnu přítomnosti 
a pro novou budoucnost své životní jistoty 
a kariéru, své zdraví a život. Kéž by symbolika 
„zdvižených dvou prstů“ znamenala vítěz-
ství nad našimi vlastními chybami a nedostat-
ky, nad sebou samým. Ať jsme stále schopni 
si to všechno uvědomovat. Nezapomínejme!
 Foto: Mořic Jurečka ml.

MUDr. Mořic Jurečka, zastupitel města Příbora

Technické služby využily teplý podzim a pomalý nástup zimy 
k výsadbě stromů, keřů a trvalek. Nejvíce rostlin bylo doplněno do 
piaristických zahrad. Jedná se o 4 stromy a více než 900 kusů bylinek, 
trvalek a popínavých rostlin. Nové výsadby doplnily stávající, případně 
nahradily rostliny, které neprospívaly. Již nyní se společně s kolegy 
těšíme na jarní měsíce, kdy se zahrada začne po zimě probouzet.
Nejvíce si však obyvatelé Příbora mohli všimnout výsadby stromů. 
Jedná se o náhradu uhynulého jeřábu u Penny Marketu a náhradu 

uhynulého akátu na ul. 
Jičínské. Dále jsme vysa-
dili 3  nové habry na ul. 
Místecká a  1  buk na ul. 
Kpt. Jaroše. 
Rovněž jsme vysadili stro-
my kolem ul. Štramberské. 
Výsadba 18 vzrostlých 
stromů u  workoutové-
ho hřiště vytvořila místo 
s příjemným klimatem pro 

trávení volného času. To oceníme zejména v teplých letních měsících, 
kdy je význam městské zeleně nejvíce zřetelný. 
I přes všechny omezení v podobě ochranných pásem inženýrských sítí, 
zpevněných ploch a jiných obtíží doufáme, že se nám bude v dalších 
letech dařit doplňovat městskou zeleň minimálně ve stejném rozsahu. 
Cíl je jasný a to, ať je život v Příboře krásný a zelený .

Foto: Vladimír Pavelka

ZMĚNA KONTAKTŮ PRO PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
TECHNICKÉ SLUŽBY – PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
OD LEDNA 2020 – Bc. Beranová Lucie, tel.: 737 245 983, 
e-mail: koordinator@tspribor.cz
příjem veškerých objednávek na služby (např. přistavení kontej-
neru, odvoz odpadu, mulčování zahrad, práce s plošinou apod.) 
TECHNICKÉ SLUŽBY – ODPADY
OD LEDNA 2020 – Mgr. Nývltová Pavlína, tel.: 731 674 984,
 e-mail: obchod@tspribor.cz
sběrný dvůr, svozy odpadů, objednávky na popelnice

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer, Technické služby města Příbora

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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V listopadu jsme se na naší škole s žáky věnovali tématu „sa-
metová revoluce“.  Děti zhlédly dokument 1989: Z dopisů psaných 
přes železnou oponu. Dokument vydal Jeden svět na školách, který 
je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, se 
kterým naše škola spolupracuje. Žáci devátých ročníků pak měli 
velice zajímavou debatu na toto téma s paní Nedomovou. 
V pátek 22. 11. 2019 se zástupci redakce časopisu Připínáček zúčast-
nili Multimediálního dne roku 2019 v Brně. V rámci tohoto dne se 
konala i celorepubliková soutěž Školní časopis roku 2019.
Na Fakultu mediálních studií se na pár ho-
din nastěhovaly redakce nejvýznamnějších 
českých médií.
Žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ se mohli zúčast-
nit workshopů se zajímavými tématy. Naše 
redakce strávila den aktivně a odnesla si ne-
jen zážitky spojené s mediální tvorbou, ale 
i chuť a nadšení pro další redakční činnosti. 
Po postupu z krajského kola soutěže Školní 
časopis roku 2019 jsme byli zvědaví na to, jak 
obstojí náš časopis v celorepublikové konku-
renci. A výsledek? Připínáček získal 2. místo 
za nejlepší grafi ku časopisu a 5. místo celkově 
v kategorii základní školy I. a II. stupně ZŠ. 
A dokonce se nám podařilo získat exkluzivní 
rozhovor se známým moderátorem DVTV Martinem Veselovským! 
Tento rozhovor najdete v dalším čísle Připínáčku.
Na konci listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do předvá-
noční Vídně. Na programu byla prohlídka města, nákupy, návštěva 
muzeí i vánoční trhy. Z Příbora se vyjíždělo brzy ráno. První význam-
nou zastávkou byl barevný dům Hundertwasserhaus vídeňského 
architekta Friedensreicha Hundertwassera.  Žáci pak pokračovali do 
historického centra a prohlédli si Hofburg, Přírodovědné a Umělec-
kohistorické muzeum, Museum Quartier, ulici Am Graben, Rathaus, 
rakouský Parlament, Stephansdom, ulici Kärtner Straße, Vídeňskou 
státní operu a Burgtheater.
Po obědě následovaly návštěvy tří muzeí. První skupina zamířila do 
mořského muzea (Haus der Meeres). Druhá skupina navštívila Dům 

hudby (Haus der Musik). Zde si žáci vyzkoušeli složit vlastní skladbu 
nebo dirigovat Vídeňskou fi lharmonii. Navštívili také expozice o skla-
datelích vážné hudby. Cílem třetí skupiny byla galerie Albertina, kde 
si žáci prohlédli velkou sbírku obrazů starých mistrů i současných 
malířů. Žáky velice zaujala tvorba současné malířky 20. století Marie 
Lassnig. Večer si pak společně užili vánoční trh u vídeňské radnice. 
Vídeň všechny zkrátka nadchla!
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhl na Střední škole technické 
a zemědělské v Novém Jičíně již 12. ročník soutěže Šikovné ruce. 

Touto soutěží se snaží jmenovaná střední 
škola popularizovat řemeslo mezi dětmi zá-
kladních škol. Soutěže se zúčastnilo více než 
50 žáků ze základních škol okresu. Naši školu 
zastupovala dvě družstva – z IX. A  žáci Adam 
Salaba a Minh Nguyen a  z VIII. B Nikol Bros-
kevičová a Vít Kellner. Nikol a Adam pracovali 
se dřevem a Vítek s Minhem pracovali s ko-
vem. Během hodnocení výrobků byl i  tento 
ročník zpestřen exkurzí pro soutěžící i jejich 
pedagogický doprovod. Část zúčastněných 
navštívila fi rmu Varroc Lighting Systems, dru-
há část navštívila fi rmu STECOMTRA. Obě 
fi rmy patří ke sponzorům celé akce. Na závěr 
proběhlo očekávané vyhodnocení družstev 

i  jednotlivců. V práci se dřevem se opět prosadil i náš žák. Adam 
Salaba obsadil v hodnocení jednotlivců 3. místo. Tohoto ročníku 
se zúčastnilo i sedm děvčat, která byla hodnocena stejně jako kluci, 
všichni v rámci stejné kategorie. Naše soutěžící Nikol obsadila v silné 
konkurenci celkové 7. místo. Všem zúčastněným žákům přejeme, aby 
své šikovné ruce uplatnili i ve svém budoucím povolání.
Prosinec se u nás ve škole nesl ve vánočním duchu. Za zpěvu koled 
jsme rozsvítili vánoční stromeček v přízemí školy. Žáky prvního stup-
ně již tradičně navštívil Mikuláš a jeho družina. A v polovině prosince 
u nás proběhl Den otevřených dveří a vánoční jarmark. Tam jste 
mohli koupit drobné dárečky (výrobky našich žáků), poslechnout si 
naši legendární školní kapelu a nasát tu pravou vánoční atmosféru.

Foto: Daniela Grohmannová

Výročí 17. listopadu 
(Mgr. Simona Macková)
Na výročí 17. listopadu nezapomíná-
me ani ve škole. V hodinách dějepisu 
jsme se věnovali moderním dějinám, 
událostem kolem rozpadu východní-
ho bloku, aby žáci 6.–9. ročníku získali 
základní přehled o tom, co se na konci 
80. let událo. Nezapomněli jsme ani na 
17. listopad 1939. 
V pátek 15. listopadu proběhl ve škole 
Retro-den. Žáci i učitelé 2. stupně mohli 
přijít oblečení ve stylu 80. i dřívějších 
let, výuka probíhala také mnohdy retro – bez použití moderní tech-
niky, pracovních listů, pracovních sešitů, moderních vyučovacích 
metod, jen s křídou, učebnicí a sešitem. Žáci tento přístup hodnotili 
jako zpestření vyučování, ale zároveň konstatovali, že dnes je to 
mnohem lepší. Také jsme svolali malou demonstraci žáků 2. stupně 

do tělocvičny. Deváťáci měli připrave-
ný proslov, vyslechli jsme českou státní 
hymnu, píseň Modlitba pro Martu, vy-
zkoušeli jsme, jak se cinkalo klíči i jak 
se skandovala hesla. 

Šikovné ruce (Mgr. Milan Krupa)
Dne 28. 11. 2019 se dvě dvoučlenná 
družstva žáků 8. ročníku zúčastnila 
soutěže Šikovné ruce, kterou každo-
ročně pořádá Střední odborná škola 
technická a zemědělská v Novém Jičíně. 
Cílem této soutěže je zvýšit zájem žáků 

základních škol o technické obory nabízené ke studiu na této škole. 
Naše družstvo ve složení Martin Goňo a Patrik Frydrych celou soutěž 
vyhrálo, navíc v  jednotlivcích se Martin Goňo umístil na 2. místě 
a Patrik Frydrych na 7. místě, to vše v konkurenci 52 soutěžících žáků 
ze 13 základních škol okresu Nový Jičín. Za svá umístění i za účast 

Mgr. Dana Lišková, za pedagogy ZŠ Jičínská, Příbor

Pedagogové ZŠ Npor. Loma Příbor

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
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v soutěži obdrželi žáci hodnotné ceny a domů se vraceli s příjemným 
pocitem dobře odvedené a ohodnocené práce.

Třicetiletá válka a barokní perla (Mgr. Ivana Bortlová)
Na přelomu listopadu a prosince navštívili žáci 8. A a poté i 8. B 
hanáckou metropoli Olomouc. Cílem jejich dějepisné exkurze byla 
Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého. 
Byl pro ně připraven výukový program s názvem Třicetiletá válka 
a barokní perla. Program se skládal ze dvou částí. V historické části 
žáci zavzpomínali na období probrané třicetileté války. Do připra-
vené nakreslené slepé mapy přiřazovali jednotlivé státy, zapojené do 
tohoto válečného konfl iktu, a určovali, kdo na čí straně bojoval. Poté 
se rozdělili do menších skupinek, které představovaly stoupence od-
lišných náboženství. Měli vytvořit krátkou prezentaci s cílem nalákat 
na svou stranu co nejvíce příznivců. Tohoto úkolu se po počátečních 
rozpacích všichni zhostili se ctí. 
Další část probíhala ve výtvarné dílně a týkala se barokního umění. 
Po společném úvodním seznámení s další lektorkou byly žákům pro-

mítnuty sochy Ctností a Neřestí M. B. Brauna. Žáci měli uhodnout, 
jaké vlastnosti tyto sochy znázorňují. Pak je měli sami představit 
a následně zdokumentovat. Byla to zajímavá a zábavná činnost.
Odpoledne na žáky čekalo krásně nazdobené náměstí s vánočními 
trhy. Někteří již nakoupili první dárečky. Sraz byl samozřejmě u ba-
rokního sloupu Nejsvětější Trojice, když se o tom baroku učíme.
Všichni zúčastnění potvrdili, že se jim exkurze velmi líbila a že se 
těší na další výjezd za poznáním.

Mikuláš ve škole i ve školce (Mgr. Jitka Lednická)
Ve čtvrtek 5. 12. chodil po škole Mikuláš s čerty a anděly. Deváťáci 
se pečlivě přichystali, měli nádherné kostýmy, nachystali si bonbóny 
a celé dopoledne procházeli naší školou. Děti se už těšily, až za nimi 
celý průvod přijde, a bylo úplně jedno, jestli to byli prvňáčci, nebo 
žáci 2. stupně. Nezapomněli jsme ani na školku. Mikuláš s dopro-
vodem se byl podívat také na děti z MŠ Pionýrů a připravil tak všem 
nezapomenutelný zážitek ze svátečního dne.

Foto: Jitka Lednická

V sobotu 16. 11. 2019 se od 14:00 
hodin uskutečnilo v  tělocvičně ZŠ 
Npor. Loma tradiční setkání příbor-
ských basketbalistů 50+. Sešli se ka-
marádi, kteří v mládí propadli kouzlu 
oranžového míče a v minulosti úspěš-
ně reprezentovali příborský basketbal 
na krajské i celostátní úrovni. Řada 
z nich po ukončení své aktivní hráč-
ské kariéry pak pokračovala jako tre-
néři mládežnických družstev a díky 
jejich obětavé práci se podařilo v na-
šem městě vybudovat Basketbalový 
klub, který patří mezi největší a nejúspěšnější sportovní oddíly 
v Příboře. Nad starými fotografi emi a kronikami zavzpomínali 
na úspěchy i porážky, které společně prožívali a na kamarády, 

kteří už „hrají basket pod nebeskými 
koši“. Kapka slivovice, dobrý guláš 
(vařil Láďa Masopust), pivo a skvělé 
Ivošovy koláče, umocnily dobrou at-
mosféru setkání. Kamarádům, kteří 
v roce 2019 slavili svá kulatá nebo půl-
kulatá výročí narození byly předány 
„památeční“ trička, na kterých bylo 
logo BK Příbor a  jméno i věk jubi-
lanta. Čas rychle ubíhal a v průběhu 
setkání se uskutečnilo i společné foto-
grafování a házení šestek v tělocvičně. 
I když došlo pivo, odcházet domů se 

nikomu nechtělo a při loučení všichni účastníci říkali, že se již těší 
na příští setkání basketbalových veteránů BK Příbor v roce 2020.

Foto: Lubomír Jurečka

Čas podzimních 
prázdnin jsme v  cen-
tru Dětské misie opět 
využili pro Lego tábor. 
Všechny stoly v budo-
vě jsme zasypali legem 
a použili je jako staveb-
ní plochu pro finální 
výtvory. První den děti 
stavěly cestu z Jeruzalé-
ma do Jericha, po které 
putoval osamělý pout-
ník, který se stal obětí 
tlupy lupičů. Na biblickém příběhu o milosrdném Samařanovi 
jsme si vysvětlili rozdíl mezi milosrdenstvím, soucitem, zájmem 
a  lhostejností. Druhý den se nám infrastruktura Jeruzaléma 
a Jericha rozrůstala o konkrétní stavby a při biblickém příběhu 
mohly děti přemýšlet o tom, jak je důležité nepromarnit svůj 

život a prožít jej s nadějí na věčnost. Moc rádi jsme ve skupince 
25 dětí přivítali známé tváře z letního English Campu, ale také 
nováčky. Od dětí i rodičů se nám dostalo velmi kladné odezvy, 
a tak již nyní plánujeme další akci s Legem.

Foto: Ľubomír Čermák

Jiří Slaný, Basketbalový klub Příbor

Martina Čermáková, DiS., Dětská misie a Bratrská jednota baptistů Příbor, za tým dobrovolníků

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
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Během července 
a srpna minulého roku 
jste se mohli v Příboře 
účastnit zajímavé akce 

– tanečních večerů s výukou tanců. Ta-
neční večery se konaly v piaristických 
zahradách a v příjemné atmosféře jste 
se mohli, pod vedením tanečního páru, 
naučit jednoduché sestavy do různých 
tanců. Taneční pár Jan Tyllich a Monika 
Martynková celoročně vedou taneční 
kurzy pro dospělé páry a mládež v Pří-
boře. Jakmile byly piaristické zahrady 
opravené, proč v nich také netancovat? 

Spojení živé hudby, hezkého letního 
počasí a míchaných drinků vytvořilo 
krásný večer! Akce je každoročně pod-
pořena grantem města Příbora a díky 
tomu je vstup zdarma. Této podpory si 
moc vážíme. Při každém večeru potká-
váme páry z okolních měst. Všichni se 
baví a odchází dobře naladění. Tato akce 
má tedy smysl a přináší hezký kulturní 
zážitek.
Již teď připravujeme další Zahrady 
v tanci na červenec a srpen. Těšíme se 
na vaši účast!

Foto: Pavel Hrtoň

Je to již pár měsíců, kdy 
jsme si užívali letních radová-
nek, teplého slunečního svitu 
a volných chvil ve společnos-
ti našich přátel a  rodiny. Ale 
byla by škoda nezavzpomínat 

na naše příměstské taneční tábory, díky 
kterým jsme v červenci a v srpnu na týden 
roztančili příborský Kulturní dům. Do-
hromady se nás v Kulturním domě sešlo 
38, pokud nepočítáme lektory a trenéry, kteří se celých 10 dní sta-
rali o nabitý program plný sportovních a tanečních her, workshopů 
a soutěží. Během táborů jsme si zkusili lekce streetových tanečních 
stylů, break dance, který uchvátil především kluky, contemporary 
a modern dance, ve kterých se blýskly zase holčičky, lekci latinsko-
amerických tanců i hodinu jógy a naučili se táborový tanec, který jsme 
tančili na mnoha místech – výletech, procházkách, v piaristických 
zahradách, na náměstí, a dokonce i v jídelně, kde se na nás přišlo 
podívat i vedení ZŠ Jičínské, a také pan starosta města Příbora, který 
v danou chvíli obědval . Na prvním turnuse jsme navštívili lanový 
park Tarzanie v Rožnově pod Radhoštěm, ve kterém jsme zjistili, jak 
velcí hrdinové jsme. Avšak ze zdola všechno vypadá jednoduše. Až 
nahoře mnoho z nás vidělo, že je daný úsek nad naše síly. Do konce 
došlo jen pár zdatných jedinců, včetně našich trenérek. V srpnu, na 
druhém turnuse, jsme vyrazili do Ostravy, kde na nás čekala pořádná 
skákací mánie. Lektoři si nachystali výlet do nově otevřeného Jump 
parku, který je ve čtyřech patrech plný různých trampolín, bazénů 

s molitanovými bloky, lezeckých a překáž-
kových drah, prolézaček a klouzaček. 

Na obou turnusech jsme byli rozdělení 
do týmů a během týdne museli plnit růz-
né úkoly, celotáborové hry, soutěže a pře-
kážky. Na počátku týdne jsme si vytvořili 
plakáty našich týmů a pokřik. Zahráli jsme 
si na detektivy a museli vyřešit kriminální 
případ. Při hře malíři, přenašeči a pozo-
rovatelé jsme zjistili, jak je na tom naše 

paměť, kdo z našich přátel má estetický a umělecký talent, a kdo 
je naopak dobrý sportovec. Pomocí QR kódů jsme zahnali virovou 
nákazu v našem městě a ve hře YES MAN jsme plnily úkoly, které 
nám byly zadány, např.: vyfotit si selfi e s osmi cizími lidmi, pomoci 
někomu s nákupem do auta, udělat tři dobré skutky, zatančit si a za-
zpívat lidovou píseň na náměstí, nakreslit městský znak, obdržet na 
papír tři různá razítka fi rem a další. To vše a mnohem více jsme museli 
zvládnout v předem určeném čase dvou hodin. V době odpoledního 
klidu jsme v týmech tvořili pohádku a týmový tanec, anebo jsme 
odpočívali u kinoprojekce animáků. V pátek jsme hledali poklad, 
při kterém jsme luštili zašifrované texty, plnili fyzické úkoly, hádali 
hádanky a vždy se pomocí splněného úkolu posouvali k následujícím 
stanovištím, až jsme se dostali k tomu poslednímu, sladkému pokladu. 
Celý týden jsme pak završili vyhlášením nejlepších týmů a posledním 
společným tancem. A  již teď se těšíme na příští prázdniny, které 
opětovně společně roztančíme. Termíny a přihlášky naleznete během 
ledna na www.ldance.cz. Těšíme se na Vás. Foto: Jan Tyllich 

Jako již tradičně, i letos se na Hájově konala 
mikulášská nadílka. K rozsvěcení vánočního 
stromku před obecním domem se sešla spousta 
rodičů, prarodičů a hlavně natěšených dětí. 
Všichni netrpělivě očekávali příjezd nebeské 
družiny. Jaké však bylo překvapení, když na 
voze taženém koňmi byli jen samí čerti. Přijel 
dokonce i sám kníže pekel – Lucifer!
Že by hájovské děti tolik zlobily? S tím se ale 
občané nemohli smířit, a tak všichni společně 
ze všech sil začali Mikuláše volat, a že to bylo 
hlasů, vždyť na příjezd Mikuláše čekalo více 
než 150 dětí! Nakonec volali tak dlouho, dokud se znovu neobjevil 
kočár a tentokrát již jaksepatří s Mikulášem i andělem po svém boku. 
Nejdříve Mikuláš máchl svou kouzelnou berlou a rozsvítil vánoční 
stromek. Poté se děti konečně dočkaly plné pozornosti a předvedly své 

hezky naučené básničky a písničky a vysloužily si 
tak sladkou odměnu. Na své si přišly nejen děti 
se sladkostmi a teplým čajem, ale i dospělí, pro 
které bylo nachystáno něco na zahřátí i k snědku. 
Na závěr se Mikuláš s dětmi rozloučil s tím, že 
bude i nadále sledovat jejich chování a dodržo-
vání slibů a zase za rok na Hájov zavítá. Pak už 
jen zamával a s celou svou družinou se vydal na 
další cestu...
Za organizaci této akce vděčíme osadnímu výbo-
ru spolu se Sborem dobrovolných hasičů Hájov, 
dále patří velké poděkování Lize žen Hájov za 

krásně nazdobené perníčky, Technických službám města Příbor za 
výzdobu vánočního stromku a obecního domu a v neposlední řadě 
městu Příbor za poskytnutí fi nanční podpory pro zajištění této akce.
 Foto: Tomáš Plandor

Bc. Jan Tyllich, taneční studio HMdance

Dagmar Leinveberová, TS LDance

Iveta Kocourková, Sbor dobrovolných hasičů Hájov



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

     Na první pohled – troufám si říct – si 
této ženy nemůžete nevšimnout. Obličej 
jí rámují bohaté zrzavé vlasy. Má výrazné 
zářivé oči, ve kterých se jí zračí skromnost 
a jakási pokora. S rozhovorem – k mé ra-
dosti – souhlasila, i když s určitým váhá-
ním. Tato mladá žena totiž nemá pocit, že 

by neměla scházet v kronice města. A hned 
uvedla jinou ženu, která by měla být lidem 
představena. Tak někdy příště – je to prý 
anděl... Já si ale myslím, že i Zdeňka Bizo-
ňová Veličková do kroniky Příbora patří 
– a když pro nic jiného, tak proto, že by 
mohla být inspirací pro mnohé mladé ženy. 

Měla odvahu se pustit i s malými dětmi do 
podnikání v oblasti módy. Společně s ma-
minkou a za podpory manžela šije, vyrábí 
límečky, motýlky, kšandy. To se může teď 
v  lednu – únoru v plesové sezoně zvlášť 
hodit! Jsem si jistá, že mnozí o ní víte. Jen 
nevíte, jaká je. Nezbývá než číst dál.

1.  Které dobré vlastnosti jste zdědila po 
svých rodičích?

Po mamince jsem zdědila houževnatost. 
Maminka dokáže spoustu věcí dotáhnout 
do konce. I když je to někdy těžké. Manžel 
nám někdy říká – vy jste takové Spartánky! 
(hlasitý smích a jiskřičky v očích). My tře-
ba když jsme začínaly s podnikáním, jsme 
jezdily vlaky, ne auty. Abychom ušetřily, ta-
haly jsme vše v rukách. Takže po mamince 
mám houževnatost, zapřít se a dosáhnout 

PhDr. Zdeňka Bizoňová Veličková
Stav:  vdaná 
Děti:  dvě  
Dosažené vzdělání: učitelka ČJ (Mgr.),
od 20. 11. doktorka fi losofi e 
Povolání: učila na Masarykově gymnáziu, nyní mateřská dovolená
Koníčky: chůze, četba, šití, pečení, poslech rozhlasových her
V Příboře žije trvale 8 let, ale v Příboře žila s rodiči už jako 
miminko 

PŘEDSTAVUJI VÁM

Do letošní sezóny vstoupily hráčky U11 pod 
vedením trenérky Gabriely Rubinové podstatně 
lépe než do té minulé. Všechny zápasy první 

poloviny základní části byly vyrovnané a někdy příborským nadějím 
nechybělo k vítězství mnoho (BK Příbor – SBŠ Ostrava 17:42 a 14:31, 
BK Frýdek-Místek – BK Příbor 39:20 a 35:24, BK Příbor – Basket 
Ostrava 25:35 a 26:33). 
„Holky jsou oproti loňsku zkušenější, a  také se začíná projevovat 
rozdíl mezi hráčkami, které pravidelně a poctivě chodí na tréninky 
a těmi, které ne. Jak v obraně, tak v útoku se holky zlepšily, proto se 
dalo očekávat i vítězství. To se dostavilo v listopadu v Rožnově pod 
Radhoštěm, i když jen v  jednom ze dvou utkání,“ uvedla trenérka 
Gabriela Rubinová.

TJ Rožnov pod Radhoštěm – BK Příbor 37:24 (8:2, 7:6, 16:12, 6:4)
Body: L. Monsportová 14, M. Kulihová a E. Seibertová 4, T. Bortlová 
2, K. Zárubová, M. Gabzdylová a K. Debefová 0.

Hodnocení trenérky Gabriely Rubinové: „Do prvního zápasu na-
stoupilo sedm hráček, ale než jsme se stihly po hřišti rozkoukat, sou-
peř získal osmibodový náskok. Zbytek utkání byl vcelku vyrovnaný, ke 
konci se však projevila únava na naší straně a vítězství získal soupeř.“

TJ Rožnov pod Radhoštěm – BK Příbor 31:37 (4:12, 13:2, 10:11, 
4:12)
Body: K. Debefová 12, M. Kulihová 8, E. Seibertová a T. Bortlová 6, 
L. Monsportová 5, K. Zárubová 0.

Hodnocení trenérky Gabriely Rubinové: „Druhého utkání se účast-
nilo už jen šest hráček. Naštěstí v pauze mezi zápasy holky doplnily 

energii a do hry vstoupily s motivací a cílem vyhrát. Konečně se na 
zápas opravdu soustředily všechny. Hrály týmověji a povzbuzování 
jediné hračky na střídačce bylo slyšet více než celá soupeřova lavička. 
Hned v první minutě jsme daly dva koše, což zvýšilo motivaci a úna-
va šla úplně bokem. Druhá čtvrtina byla úplně v opačném duchu, 
euforie opadla a nechaly jsme soupeře skóre otočit a poté náskok 
ještě o něco zvýšit. 
Ve druhém poločase se objevila nová vlna energie a holky hrály znova 
naplno s vědomím, že výhra není nemožná. Také zjistily, že jedno-
dušší a rychlejší přesun míče po hřišti není driblink, ale nahrávky. 
Postupně jsme získaly vedení zpět a od poloviny poslední čtvrtiny už 
soupeř nedokázal dát koš. Ačkoliv je pořád co zlepšovat, holky musím 
pochválit za snahu a energii, kterou téměř celý zápas neztrácely.“

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

První vítěznou radost v sezóně zažily příborské jedenáctileté basketbalist-
ky na hřišti Rožnova pod Radhoštěm. Foto: Gabriela Rubinová
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cíle. K tomu pečlivost. Maminka je pečlivá 
a taky puntičkářská. Je též dobrosrdečná, 
a to si myslím, mám po ní. Tatínek je pro mě 
taková důležitá osoba v pozadí. Vždycky vy-
stupoval skrze přísloví, která nám dával do 
života. Já jsem někde četla, že to lidi uklid-
ňuje. Tak třeba jedno takové praktické – ku-
chyň čistě uklizená vždy čest nám dělá. Na 
to si vždycky večer vzpomenu (opět smích 
a je jasné, že obě víme, o čem je řeč...). Nebo 
takové to zásadní, co mě ovlivnilo v prak-
tickém životě a co mi pomohlo třeba i v šití 
a také ve vědě, když jsem dělala doktorát 
(paní Bizoňová je „čerstvou“ doktorkou 
filosofie, stala se jí 20. 11. 2019), tak to je 
– že každý výzkum něco stojí! Jako že se 
nemám bát dělat chyby, mám do toho jít, 
mám to prostě zkusit. A to si myslím obecně, 
že to je taková pěkná úloha mužů – tak 
nějak popostrkovat dopředu. Maminka to 
je domov, zázemí, teplo. Tatínek – „každý 
výzkum něco stojí – běž, zkus to, i když to 
může být chyba“. (Když tak poslouchám – 
a musím říct, že od samého začátku je to 
velmi příjemné poslouchání – tatínek dal 
své dceři do vínku pocit jistoty a odvahu 
zkoušet nepoznané).

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Ráda čtu. K četbě mě přivedla moje ba-
bička, která bohužel už nežije – tatínkova 
maminka. Měla obrovskou knihovnu. Když 
jsme u ní byli na prázdninách, vždycky nám 
dávala ty svazky číst. Sama byla vášnivá 
čtenářka. Pak moc ráda chodím – a to za 
jakéhokoli počasí, i když prší, a nejlépe s ko-
čárkem. Taky moc ráda peču. Pak miluji 
rozhlas – poslech rozhlasových her. Myslím 
si, že se to vrací. Když se podívám na na-
bídku audioher, myslím, že lidi zjistili, že je 
to dobrá věc a taky studenti chtěli často po 
mně nějaké tipy. I v knihovnách se objevují 
audiotéky. Tomu jsem moc ráda. Vzpomí-
nám si, když jsme byli třeba na dovolené, 
tak jsem se někam zavřela a poslouchala 
rozhlasovou hru (smích), aby mi nic ne-
uteklo – zvlášť když to byla četba na po-
kračování. Bylo to dobrodružné. Dneska si 
hru pustím třeba ze záznamu. Rozhlasové 
hry mám ráda – u toho člověk může i šít! 
Možná i právě proto mám ráda taky šití 
(smích).

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film, hud-
ba.

To je těžké – kniha? Každé životní období 
s sebou přináší nějakou oblíbenou knihu. 
Často se stává, že i třeba jednu knihu čtu 
různým způsobem v různém čase. Ale ta-
ková, která mě asi nejvíce zasáhla, je od 
Virginie Wooolfové Paní Dallowayová. To 
je něco, s čím žiju – četla jsem to na gymná-
ziu, na vysoké i teď se k tomu vracím. Je to 
lyrizovaná próza, to znamená, že jsou tam 
poetické obrazy a zároveň silná linka hlavní 
ženské hrdinky. To si myslím, že v současné 
próze chybí. (Literaturu má paní Bizoňová 

vystudovanou, tématem její rigorózní prá-
ce byl Jan Skácel – konkrétně Témata lásky 
a smrti v poezii Jana Skácela a to i v souvis-
losti s didaktikou.) Téma mé práce – to byla 
víceméně náhoda – bylo vypsáno a já si ho 
vybrala. Ale musím říct, že mě Skácelova 
poezie silně zaujala – ty archetypy kraji-
ny, mýtů, domova, lásky a smrti. A vůbec 
obecně poezie je něco, co miluji, ale co je 
zároveň hrozně těžké předat dál studen-
tům. Ti poezii moc nečtou rádi... Na druhé 
straně je to výzva – předat vztah k poezii 
budoucí generaci. Je důležité se zastavit, 
prožít to, protože epika, příběhy jsou hodně 
populární, jsou spjaty s  takovou nějakou 
rozvrstveností v čase, s tím začátkem, po-
kračováním, koncem, to je taky důležité, ale 
takové to zastavení se v tom daném okamži-
ku, zaměření se na ten předmět tady a teď, 
to vychutnávání si přítomnosti, to možná 
dnes chybí, a to může člověk v poezii najít.
Film mám taky ráda, ale přiznám se, že 
výběr nechávám na manželovi. Ale prefe-
ruji české filmy i současnou produkci, pak 
romantické komedie. Na druhé straně mám 
ráda, když si člověk může dotvořit spous-
tu věcí sám. Přece jen film je v něčem už 
dost hotový. V knížce máte napsané – byl 
krásný den a mlha a já si ráda představím 
krásný den a mlhu, ale ve filmu už to máte 
přesně nalinkované. Takže film mě neoslo-
vuje až tak jako kniha nebo rozhlasová hra. 
U knihy i poslechu hry prostor pro fantazii 
a tvoření je.
A hudba? Mám i ráda takové experimen-
tální věci jako je Hidden Orchestra a Ci-
nematic Orchestra, ale i folk nebo jazzové 
tóny. Nebo třeba teď jak byli bratři Ebenové 
(vystupovali v  listopadu v Příboře) – ty 
mám taky moc ráda.    

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Já jsem chtěla být dlouhou dobu lékárni-
ce – už na základní škole. Měla jsem bílý 
plášť – babička pracovala v drogerii, tak mi 
ho půjčila (smích). A zase u druhé babičky 
jsem měla na půdě chemickou laboratoř 
a dělala jsem dětské pokusy podle knížek 
(smích – viditelně hezká vzpomínka). Ale 
pak jsem přišla na gympl (do Nového Jičí-
na) a zjistila jsem, že to není taková zába-
va, že tam jsou vzorce a hlavně mi to ani 
nešlo. Ale začala jsem mít ráda poezii. Ve 
třídě jsme se sešli skupina, která se věno-
vala literatuře. Dělali jsme komponova-
né pořady i vydávali almanachy. Vlastně 
všichni jsme vystudovali češtinu. 

5.  Měla jste v dětství nějaký svůj vzor?
Asi to byly ženy v mém okolí. Určitě moje 
maminka – ta byla obrovský vzor úplně 
ve všem – a obě babičky, které mě oprav-
du hodně ovlivnily. Jedna už nežije, druhá 
ano, tak s ní mohu ještě být v kontaktu. To 
mě obrovsky motivuje. Pak tety. Velké ženy 
v mém životě, v mé rodině – ovlivnily mé 
vnímání světa. 

6.  Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
Mě tak nějak prostě bavilo vystupovat před 
lidmi. Když jsem dělala referáty, tak jsem 
se v  tom nalézala, byla to moje parketa 
(smích). Hledala jsem si nějaké zdroje, 
hledala jsem, jak zaujmout své spolužá-
ky a viděla jsem, že to funguje. Dokonce se 
mě i ptali, reagovali, a tak jsem si říkala, 
že učitelství asi bude dobrá volba. Můžu 
zůstat u  literatury a zároveň – co je pro 
mě důležité, že dar, který člověk má, může 
předávat dál, nenechávat si ho jen pro sebe, 
být tady pro ostatní. Nakonec se ukázalo, 
že to funguje. Byla jsem na škole ráda. (Po-
voláním tedy učitelka, ale to není všechno 
– dnes je sice na mateřské, ale přesto pra-
cuje v úplně jiném oboru – jak se k němu 
dostala?) To byla složitější cesta. Začalo to 
přes moji maminku, ona velice ráda šila, je 
nesmírně šikovná. Už jako malá šila šaty na 
panenky. Dělala si střihy na šaty, kalhoty – 
to jí bylo asi 10 let. Všichni v rodině, protože 
ona pochází z velké rodiny, tak říkali, že 
musí jít na módní návrhářku. V roce, kdy 
vycházela ze školy, zrovna tento obor nebyl 
otevřen. Tak nakonec šla studovat průmy-
slovku. Ale pořád šila. Je úžasná v tom, že 
si říkala, když to zvládli jiní, já to zvládnu 
taky. Vzala si nějaké věci, rozpárala je, tím 
se učila. Vlastní pílí se vypracovala na zku-
šenou švadlenu a návrhářku – přešila si 
i z halenky kalhoty. I mně vždycky všechno 
krásné ušila. A jednou – asi před 10 lety 
– jsem studovala v Glasgow na univerzitě 
a  tam studentky nosily dámské límečky. 
Mně se moc líbil jejich anglický styl – lí-
mečky a ty šaty – uniformy. Chtěla jsem si 
to tady koupit a nešlo to, límečky nebyly. 
Tak jsem říkala mamince, ať mi ho ušije. 
A ušila. Líbilo se to hned a že – odkud to 
máš? Prodává se to? No neee, ale mamka to 
umí. Pár jsme jich ušily a daly na Fler a ono 
se to začalo prodávat. Ženy začaly psát, 
že to chtějí v takových a onakých barvách. 
Na začátku třeba jsme prodaly tři límečky 
a něco jsme si za to koupily domů. Měly 
jsme velkou radost. Začaly jsme opravdu 
pomalinku, postupně. Neměly jsme žádné 
vstupní náklady – šily jsme ze starých látek 
po babičce. Rostly jsme doslova od nuly až 
k tomu, kde jsme teď. Dnes už na to nejsme 
samy – pomáhá nám řada dalších lidí. A už 
nemáme jen límečky. Paní s růžovým límeč-
kem chtěla, aby se s ní sladil její partner. 
A tak jsme začaly dělat motýlky. Vždycky 
jsme poslouchaly, co lidi chtějí. Jednou při-
šel pán a říkal – motýlek dobré, ale já bych 
chtěl k tomu kšandy. Přišel další – já bych je 
chtěl na kožená poutka. Tak děláme i to – 
na kůži máme přímo sedláře. Největší práce 
je právě s kůží. Už jsem se i naučila, jak se 
kůže barví, co se s ní dělá. Úplně měním 
obor. (smích) Nebo třeba dřevěné motýlky 
– jaké jsou druhy dřeva, jak se s ním pracu-
je. Je to obrovská radost, když mi píší lidé, 
že jsou spokojení. Je to takové štěstí – my 
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jsme U Štěstí dam – tak to je taková radost 
a také je to seberealizace. Ale nepopírám, že 
to náročné je. Když se jdeme s dětmi projít, 
jdeme na poštu (smích) nebo do zásilkovny. 
Ale jde to zvládat. Je to zároveň i svoboda. 
Já mám manžela, který mi to umožní, což 
je úžasné. Má fl exibilní práci, tak může být 
i s dětmi, když já nemůžu. A vidím, jak má 
nádherný vztah s dcerou, to je něco naprosto 
úžasného. A taky si rozumí se synem, i když 
je mu teprve rok a čtvrt. Já jsem šťastná, že 
oba se nějakým způsobem podílíme na tom 
všem a že práce může fungovat oběma. 

7.  Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Hned, jak jsem se narodila, mě maminka 
přivezla do Příbora. Ale jak se tatínek vrátil 
z vojny, přestěhovali jsme se do Kopřivnice. 
V době, kdy jsem studovala na vysoké ško-
le, se přestěhovali rodiče zpátky. Postavili 
v Příboře dům. My jsme potom s manželem 
chvíli bydleli v Ostravě, ale protože se nám 
v Příboře líbí, máme to tady rádi, tak jsme se 
sem přestěhovali. Včera jsme to počítali, už 
je to 8 let. Už když jsme tu jezdili za našimi, 
tak jak jsme se vraceli do Ostravy, manžel 
říkal – pojeďme – uděláme si okružní jízdu 
náměstím, a tak jsme si dělali okružní jíz-
dy (chápu, my tytéž okružní jízdy děláme 
v Rožnově p. Radhoštěm). Manžel je rodilý 
Ostravák vyrůstal na Dubině a na začát-
ku to pro něj bylo v Příboře těžké. Musel si 
pouštět rádio, protože byl zvyklý na tram-
vaje, na ruch (jako na zavolanou nám za 
hlavami začaly odbíjet čas hodiny, příjemný 
zvuk). Ale teď už by neměnil. Teď je šťastný 
tady. Naopak, když tam má přespat, tak 
se nemůže vůbec vyspat – ten ruch, světla. 
Zlatý Příbor. 

8.  Které místo ve městě máte nejraději?
My často chodíme – teď se to tam pravda 
trochu změnilo – k Boroveckým rybníkům, 
směrem ke kompostárně kolem sv. Jána, tam 
to mám opravdu moc ráda. Jen vyjdeme 
z domu a máme tady kus krásné krajiny. 
Tam si i rádi sedneme, děti kolem pobíhají. 

Pak také piaristické zahrady to je nádhera 
i kostelíček sv. Františka se starým hřbito-
vem. Tam jsme chodili, i když jsme bydleli 
v Kopřivnici.

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
To je hodně těžká otázka. Já, když srovnám 
tu dobu před 8 lety, když jsme se tady při-
stěhovali, a  teď, tak ten Příbor se hodně 
posunul – co se týče kultury, akcí pro děti. 
Ale možná přece jenom (zamyslí se) – knih-
kupectví tady chybí. Ale zase chápu, je to 
nabídka poptávka. Manžel zase říká, že je 
to dobře, že bychom všechny peníze utratili 
v knihkupectví. (smích) Jinak jsem tady hod-
ně spokojená, jak se město vyvíjí. Spousta 
srovnatelných měst tohle nemá. Spíše bych 
chtěla poděkovat, než si stěžovat. 

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

Mám v Příboře babičku. Od dětství jsme 
za ní jezdili. Příbor jsme milovali. Babička 
Josefa dlouho zvonila na zvony ve farním 
kostele, každý den každé ráno a každé pole-
dne. Nás brávala často s sebou, vždycky jsme 
z Benátek spěchali, pak zvonili na Anděl 
Páně. Vždy to bylo stejné – babička zvonila, 
my se dívali na Příbor z ptačí perspektivy, na 
stejné místo se dával klíč, pak jsme se šli po-
modlit. Zpátky jsme už šli volnějším krokem 
a babička nám vyprávěla příběhy. Taky nás 
někdy babička vzala přímo na kůr a my si 
tam na varhany hráli Ovčáci, čtveráci. Na 
to moc ráda vzpomínám.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní 
největší úspěch?

Tím, že mám prioritu rodinu, můj největší 
úspěch je, že mám krásnou rodinu. Mám 
manžela, který mě podporuje, kdykoli potře-
buji, fakt stojí za mnou. Vždy se domluvíme. 
Dělá tolik věcí, že si ani nedokážu předsta-
vit, že by to jiní muži dělali. Tak tedy vztah 
s manželem, který samozřejmě není někdy 
ideální (smích, všechny ženy rozumíme), 
ale vím, že když je to opravdu těžké, mohu 

se o něj opřít. Pak dvě děti, které máme. Je to 
prostě úspěch – když je každý den vidím, jak 
běhají, co říkají, když si sedneme spolu a ra-
dujeme se z něčeho – to je největší úspěch, 
který může člověk zažít.  

12. Napadá Vás nějaká osobní životní 
prohra?

To ne. Série dílčích věcí, co se nepodvedly, 
to možná. Ale v souvislosti s tím, co mi ří-
kává maminka – nepatlat se v problémech, 
vyřešit je, vzít si z problémů to dobré – tře-
ba – tudy cesta nevede... a  jít dál. Nevím 
o žádném zklamání, prohře, (mírná pauza 
s úsměvem v očích) nebo jsem to už zapo-
mněla. (smích)  

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěla byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?

Asi ne. V pubertě by člověk chtěl být jiný, 
cítí se nedokonalý. Ale tím, že je člověku 
34 let, tak mu dojde, že je mu dobře se sebou 
samým. Mám kolem sebe širokou rodinu, 
dobré lidi. A to není samozřejmost. Kolikrát 
přijde životní situace a může se to v mžiku 
změnit. Ale zatím žiji přítomný okamžik 
a jsem šťastná. Jsem ráda, kým jsem a kde 
jsem a co jsem – to jsem já.   

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

Mám strach, aby to neznělo jako klišé – 
ale přála bych všem hodně štěstí, zdraví, 
klid, pohodu a harmonické vztahy v rodině 
i mimo ni (myslím, že o splnění těchto přání 
by stál každý člověk, takže klišé to určitě 
není). Když to člověk hluboce prožije, tak to 
může být pěkné.

Moc hezky se mi s Vámi povídalo. Působíte 
skromně, a při tom byste vůbec tak skromná 
nemusela být. Cítila jsem z Vás tolik pozi-
tivní energie, že Vám za ni moc děkuji! I já 
Vám přeji hodně štěstí, zdraví a harmonické 
vztahy... Děkuji. Mgr. Irena Nedomová

kronikářka města Příbora 

V malebném severomoravském městě Příboře si nelze nevšimnout 
jeho spojení se zakladatelem psychoanalýzy, lékařem a psychologem 
Sigmundem Freudem. Je zde náměstí Sigmunda Freuda, památník 
Sigmunda Freuda, rodný dům Sigmunda Freuda, Společnost Sigmunda 
Freuda a Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda. Příbor se na 
svých ofi ciálních webových stránkách a na informačních tiskovinách 
prezentuje jako Město Příbor – rodiště Sigmunda Freuda. Příbor 
rozhodně nemá málo jiných osobností, jak o tom svědčí četné pamětní 
tabule na domech v městské památkové rezervaci. Je to dáno zejména 
tím, že zde bylo od konce 17. století piaristické gymnázium, v jehož 
budově je dnes základní umělecká škola, městská knihovna a  již 

zmíněné muzeum s výstavní síní Sigmunda Freuda. Žádná příborská 
osobnost však není celosvětově známá tak, jako Sigmund Freud. 
Freud se narodil v Příboře dne 6. května 1856 v židovské rodině, která 
pocházela z Haliče. V Příboře žil s rodiči do svých necelých tří let. Po 
bankrotu otcova obchodu se rodina koncem roku 1858 odstěhovala 
do Lipska a v roce 1859 přesídlila do Vídně. Na vídeňské univerzitě 
vystudoval Freud medicínu. V  Paříži ho zaujala hypnóza, kterou 
později aplikoval a vytvořil vlastní metodu a teorii lidské osobnosti – 
psychoanalýzu. Předpokládal, že existuje i nevědomá část mysli, o níž 
podávají zprávu noční sny. Freudovo dílo je příliš rozsáhlé na to, aby 
je bylo možno zde v celé jeho šíři zmínit. Freud měl značný vliv na 

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu Příbor
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M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a  / 17

umění. Hlásili se k němu představitelé surrealismu, zejména malíři. 
Přitom Freud měl o moderním malířství nevalné mínění a surrealismus 
„vzal na milost“ až krátce před svou smrtí v londýnském exilu, kde ho 
navštívil Salvador Dalí. Filmový režisér Alfred Hitchcock ve svých 
filmech několikrát využil freudovskou inspiraci. Nalezneme ji skrytou 
ve známém hororovém snímku Psycho (Psycho) z roku 1960. Zápletka 
Hitchcockova psychologického thrilleru Rozdvojená duše (Spellbound) 
z roku 1945 je založena na psychoanalýze, která se v jedné době stala 
doslova nekriticky přijímanou módou. 

Památník Sigmunda Freuda v Příboře
Většinu života prožil Freud ve Vídni. Odmítal 
nabídky, aby přesídlil do Spojených států 
amerických. Jeho knihy v roce 1933 v Německu 
hořely na hranicích, situace se zhoršovala a on 
ještě v roce 1938 zůstával v Rakousku. Byl v tom 
kus jeho politické naivity. Sám sebe označoval 
za „politickou nulu“, člověka, který se v politice 
stále mýlí a nedokáže odhadnout vývoj událostí. 
Nevěřil, že vypukne první světová válka, a když 
se tak stalo, věřil v rychlé vítězství Rakousko-
-Uherska. Freud nevěřil, že by se nacismus 
mohl v Rakousku uchytit. Byl přesvědčen, že 
Hitler se Rakousko neodváží zabrat. Rakousko 
opustil až po anšlusu, po připojení Rakouska 
k  nacistickému Německu, k  němuž došlo 
12. března 1938. Odchod do Londýna proběhl 
za dramatických okolností a Freudovi v něm 
mimo jiné pomohl Benito Mussolini. Freud, 
který se zajímal o  archeologii, totiž kdysi 
Mussoliniho pochválil za jeho zásluhy o rozsáhlý 
archeologický průzkum Říma. Italský fašistický 
vůdce nezapomněl a po anšlusu ve prospěch 
Freuda v Německu intervenoval. Freud odešel 
do Londýna, kde 23. září 1939 zemřel. Od roku 
1923 trpěl rakovinou dolní čelisti. Chtěl si 
zachovat jasnou mysl a pracovat, proto odmítal 
užívat opiáty. Bolesti se stupňovaly, a tak svého 
lékaře požádal o smrtelnou dávku morfinu. 
Ale vraťme se k Příboru, k rodišti Sigmunda 
Freuda. Dne 25. října 1931 byla v Příboře na 
Freudově rodném domě odhalena pamětní deska 
za účasti jeho dcery Anny, která přečetla otcův 
dopis starostovi Příbora: „Děkuji za poctu… již 
za mého života, ačkoli současný svět v hodnocení 
výsledků mé práce ještě není jednotný. Opustil 
jsem Příbor ve věku tří let, v  šestnácti letech 
jsem jej znovu navštívil jako gymnazista na 
prázdninách, host rodiny Flussových, a od té 
doby jsem tam nebyl… Jedním si ale mohu být 
jist: hluboko ve mně, překryto jinými vrstvami, 
žije dále ono šťastné příborské dítě, prvorozený 
syn mladé matky, který z toho vzduchu, z této 
půdy získal první nesmazatelné dojmy. A  tak mi budiž dopřáno 
skončit své poděkování srdečným přáním štěstí tomuto místu a jeho 
obyvatelům.“ (Freud, 1925–1931 / 2007, s. 441).
Po Mnichovské dohodě v roce 1938 město Příbor s převážnou částí 
českého obyvatelstva připadlo nacistickému Německu. Pamětní deska 
byla odstraněna. Zámečnická ulice, kde se dům nachází, byla v roce 
1975 celá zbourána až na rodný dům Sigmunda Freuda č. 117. V roce 
2005 dům od soukromého majitele koupilo město, které dům uvedlo 
do podoby, jakou měl ve druhé polovině 19. století. Od 27. května 2006 
je rodný dům Sigmunda Freuda přístupný veřejnosti. 
V rekonstruovaném domě nejsou – až na několik maličkostí – původní 
předměty z doby, kdy v domě žil Sigmund Freud. Při prohlídce expozice 
lze využít informační systém nabízející výklad ve čtyřech jazycích. 
Návštěvníka možná překvapí vnitřní členění domu na malé prostory. 
Freudova rodina měla od majitele domu, příborského zámečníka Jana 
Zajíce, pronajaté první podlaží. Byly to dvě místnosti a úzká prosklená 
veranda. V jedné místnosti je nábytek, jaký mohl být v době, kdy zde 
jako dítě žil Freud, v měšťanských domácnostech. Zásuvky skříní si 
návštěvníci mohou otvírat, v každé je nějaký Freudům výrok. Expozici 

dotvářejí dobové fotografie Příbora, Freudovy publikace, rodinné 
fotografie a další exponáty. Odchod z rodného města v necelých třech 
letech věku by mohl vést k pochybnostem, jak a zda vůbec mohla 
mít taková epizoda v raném věku na utváření osobnosti vliv. Ne ale 
u Freuda, který se k Příboru hlásil. Nazýval ho původní vlastí. I když 
takřka celý svůj život prožil ve Vídni, doma se tam necítil. Nucené 
opuštění rodného Příbora si spojoval se strachem z bídy, vzpomínkou 
na obchodní otcovo ztroskotání, které bylo příčinou ztráty domova. 
Zřejmě se o tom v rodině dlouho mluvilo i po odchodu z Příbora. 
A mladý Freud na to nezapomínal a vytýkal otci, že s rodinou z Příbora 

odešel. Není právě zde původ pojmů trauma 
z dětství či pocit viny známých ve Freudově 
psychoanalýze?
Freud si uchovával vzpomínky na svou českou 
chůvu, s níž chodil na katolické mše a na výlety 
kolem Příbora. Hovořila s ním česky. Chůva 
obývala nad bytem Freudovy rodiny místnost, 
která není návštěvníkům rodného domu 
zpřístupněna. Vede do ní úzké točité schodiště. 
Je to zřejmě jediné místo v  domě, odkud je 
vidět věž někdejšího štramberského hradu 
známou jako Trúba. Podle některých názorů 
tvar této výrazné dominanty připomínající falus 
mohl utkvět Freudovi v  paměti ve spojitosti 
s  hrůzostrašnými historkami o  loupežnících 
a pekelných plamenech, které mu v podkroví 
domu s výhledem na Trúbu vyprávěla chůva. 
K  tomu se dá říct známé úsloví „není-li to 
pravda, je to velmi dobře vymyšleno“. 
V roce 1872 byl Freud v Příboře na prázdninách 
a  zamiloval se do patnáctileté dcery svého 
hostitele. Později o tom napsal: „Bylo to mé první 
poblouznění, dost intenzivní, avšak udržované 
v naprosté tajnosti. Dívka po několika dnech 
odcestovala do výchovného ústavu... a  tento 
rozchod po tak krátké známosti mou touhu 
ještě jaksepatří zesílil. Dlouhé hodiny jsem se 
osaměle procházel opět nalezenými nádhernými 
lesy, zaměstnán budováním vzdušných zámků, 
které kupodivu nesměřovaly do budoucnosti, 
nýbrž se snažily zlepšit minulost. Kdyby nedošlo 
k  hospodářskému úpadku, kdybych zůstal 
v  rodném kraji, kdybych vyrůstal na venkově 
a zesílil jako mladí muži v onom domě, bratři 
mé milované, kdybych byl pokračoval v povolání 
svého otce a nakonec se oženil s dívkou, kterou 
bych za všechna ta léta jistě dobře poznal!“ 
(Freud, 1892–1899 / 2000, s. 434).
Že Sigmund Freud je téma nevyčerpatelné, 
svědčí takřka tisícistránkový životopisný román 
Irvinga Stona The Passions of the Mind z roku 
1971, česky vydaný pod názvem Vášně mysli. 
I když zrovna v něm toho o Příboru mnoho není, 

nelze pochybovat, že Příbor si svůj nárok na Freuda činí po právu. Dne 
2. září 1994 byl Sigmund Freud jmenován čestným občanem Příbora 
„in memoriam“. Budete-li v Příboře mimo otvírací dobu rodného 
domu Sigmunda Freuda, o zážitky spojené s Freudem nepřijdete. 
V každou denní i noční dobu je k dispozici pozoruhodná věc před 
vchodem do domu – měděná pohovka, replika pohovky, na níž sedávali 
pacienti Sigmunda Freuda s výzvou „USAĎ SE A ROZJÍMEJ – VSTAŇ 
A KONEJ“. 

Použitá literatura:
FREUD, Sigmund. Sebrané spisy Sigmunda Freuda. Spisy z  let 1892–1899. 
1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, 2000. ISBN  
80-86123-12-X.
FREUD, Sigmund. Sebrané spisy Sigmunda Freuda. Spisy z  let 1925–1931. 
1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, 2007. ISBN  
80-86123-23-5.

Článek byl již publikován v internetovém deníku Neviditelný pes (21. 11. 
2019): https://neviditelnypes.lidovky.cz/kultura/osobnost-sigmund-
freud-a-pribor.A191119_205842_p_kultura_wag

Měděná pohovka před rodným domem 
Sigmunda Freuda. Foto: Aleš Uhlíř

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příbo-
ře. Foto: Aleš Uhlíř

Památník Sigmunda Freuda v Příboře 
z roku 1969 od akademického sochaře 
Františka Navrátila a Ing. arch. Zdeňka 
Makovského. Foto: Aleš Uhlíř
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Náš život v jednom roce se podobá jako vejce vejci.
Na Nový rok nám matka připomíná: „Pamatujte si, synci, 
pořekadlo: na Nový rok o kuři krok, na tře krale o krok dalej, 
na Hromnice o hodinu věcej – rano půl a večer půl (hodiny). 
Tak už se nam deň delší. Ale co do sebe furt* drcate, ogaři? 
Posluchajte, dyž s vami mluvim!“
Starší bratr Lojzek jde s pravdou ven: „Maminko, možeme 
hrať na tře krale? Vydělali bysme si paru grycaruv* na to, co 
potřebujeme do školy.“ Dělá při tom tak putnicky gzicht*, že se 
matka dává do smíchu. „Pro mne a za mne, hrajte si,“ svoluje. 
„Ale neudělajte mi haňbu.“
„Nestarajte se, maminko.“
Za chvíli pospíchám k  Franckovi Šigutovi do Klokočova. 
Máme tam připraveny královské potřeby. Zlaté koruny s kří-
ži a ornáty jsme tam p iplali* minulou neděli celé odpoledne.
Šigutova matka nás vítá teplým úsměvem. „Tož co, chlapci, 
maminka vam dovolila hrať na tře krale?“ Ani tázat se nemu-
sela, souhlas matky mohla vidět na našich radostných tvářích.
„Dovolila,“ pravíme současně.
„A gky začnete hrať? Dneskaj*?“
„Popoleďňu. Dopoleďňa musíme ešče dodělať křiže na or-
natech.“
Francek se směje. Nechápeme, proč.
„Čemu se ř ehoníš*, Francku?“
„Temu, že sem ty křiže už dodělal sam. Či ja nic neumim? Či 
sem* edem takovy nicpotak?“
Na důkaz toho přináší ze síně královské koruny a ornáty. Ten 
pro „černeho krala“ je červený, pro červeného modrý a pro 
bílého zelený. Opravdu. Všechny ornáty mají velké zlaté kříže.“

***
Při obědě jsme roztržití. Otec to pozoruje. „Co edem s vami 
dnes tak čerti šiju?“
„Budeme hrať na tře krale.“
„Proto!“ Otec hledí na nás šibalsky. „Tož se přiďte aji k nam 
ukazať!“
„Přideme. Budete c imbať* grycarky*!“
Bratr žebroni: „Maminko…“
„Co je?“
„Pučte nam, prosim vas, tatinkove bile košule.“
„To tak! Abyste jich zašmurali*!“
„Dame pozor.“
Matka rozvažuje. „P učim*, ale esli* mi ty košule u piplete* 
barvu, budete štrnast dni klečeť na hrachu u dveři.“
Je to sice troufalost od naší matky takhle vyhrožovat králov-
ským výsostem, ale matka je matka, může si to dovolit…

***
Dvě hodiny odpoledne. U Šigutů je plno hemžení. Oblékáme si 
královská roucha. Bez služebnictva. B edyntra* nepotřebujeme. 
Vždyť jsme jen lidoví králové. 
Pajmama Šigutka nás pozoruje. Vidí, že si nevíme rady s dlou-
hými rukávy tatínkových košil. Kus nám jich nadbývá. I pod-
vazuje nám rukávy tkaničkami.
A ještě jedna bolest: košile jsou moc volné. „Poďte, podvažu 
vam ty košule šňůrkami,“ nabízí svou pomoc hodná pajmama 
Šigutka. Uznáváme, že by mohla být dobrým kostelníkem. 
Ani p anaček* v kostele nemívá tak krásně zřasněnou „košulu“, 
jako my. 
Nastává šminkování. Bratr si natírá gzicht* moukou. Smějeme 
se. Vyhlíží jako strašidlo u slepé brány. Ani mu nenapadlo, 
aby si načernil obočí. 
Já si natírám obličej š uviksem* (leštidlem na boty). Hrozně 
to stahuje kůži. Mně zase nenapadlo natřít rty na červeno. 
Fancek Šigutův začíná natírat obličej – červeným inkoustem. 
Jeho matka zakročuje: „Nale či hlupneš, Francku? Dyť ti čer-
veny in gust* z gzichtu nepusti! Lagramencky synku! Poď sem, 
dokud je to čerstve, vytřu ti to li monku*.“ Rychle a zdařile 
realizuje svůj nápad. 
„Co včil?“ naříká Francek. „Červeny v gzichtě byť musim a na-
fackať si nechcu nechať, abych zčervenal.“
Jeho matka ho vytahuje z bryndy. „Počkaj chvilku, mam na 
huře v pa čku* trochu červenej barvy, malířskej. Ta ide zmyť 
vodu. Přinesu ti ju.“
Mně a bratrovi ornáty pasují. Francek je na tom hůř. Ne a ne 
prostrčit hlavu otvorem. 
„Gdo za to može, že maš pa licu* jak hrotek,“ smějeme se.
Nic naplat, otvor v ornátě musel býti vystřižen. 
Ještě zlaté koruny, a jsou z nás dokonalí „tře kralové“.
Ba ne, ještě „propriety“ nám schází: zlato, kadidlo a myrha. 
I na to Francek pamatoval. Podává bratrovi pozlacenou kra-
bičku od šp orthertu*. „Na, nezapomeň, že v ni maš zlato pro 
Ježiška. Davaj pozor, ať ho negde nevysypeš!“ Mně podává 
trochu větší krabičku. „Máš v  ni myrhu, pamatuj si to. Ja 
nevim, co je to, lide tež nevěda, co je to, a tož budeš do tej 
škatulky vybirať peníze. Jako pořadni kralove budeme rači 
brať ež davať. Ja ti při tym budu kuřiť kadidlem.“
Francek dělá špatného konkurenta kostelníkovi: jeho kaditel-
nice je zrobena ze stareho hrnce. Místo řetízků má šp agáty*. 
Ale kouří se z ní, a to je to hlavní. Je v ní dřevěné uhlí i kadidlo. 
Ovšem falešné – z pryskyřice jedlového stromu. Ale voní to. 
Opravdu!

V lednovém čísle Měsíčníku přicházíme k zájemcům o minu-
lost našeho města s novou rubrikou, kterou jsme nazvali Paměti 
Příbora a Příborska. V rubrice chceme uveřejňovat nejrůznější 
edice vzpomínek, pamětí, beletristických literárních prací, po-
věstí, korespondence nebo zajímavých archivních materiálů aj.
Prvním příspěvkem je ukázka ze vzpomínek příborského rodá-
ka, písmáka a vlastivědného pracovníka, spisovatele a básníka 
Josefa Kresty (1895-1972). Memoárové dílo mimořádné literární 

i výpovědní kvality přibližuje život v Příboře v prvních deseti 
letech autorova života na přelomu 19. a 20. století. Je v něm 
plasticky zachycen a vykreslen každodenní život prostých lidí, 
jejich lidové zvyky, hry a pověry. Krestovy nepublikované paměti 
Tvář starého Příbora (1895–1905). Obrázky z mého dětství. Kus 
historie rodného města (strojopis, 321 str.) jsou deponovány ve 
Státním okresním archivu Nový Jičín (fond Josef Kresta, 1962 
až 1967, neuspořádáno). 

Josef Kresta 

PAMĚTI PŘÍBORA A PŘÍBORSKA
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Generálku děláme u Šiguta. Pajmama Šigutka pozvala sousedy. 
Všichni pozorně sledují naše první vystoupení. 
Dobře to dopadlo. V pokladničce již máme osm krejcarů.
Od Šigutů jdeme přímo k nám. Matka přijímá královskou 
návštěvu a blahovolným úsměvem jako opravdová královna-
-matka. Jsou přítomni i otec a oba Poláci Hanuš a Grizielka.
Stojíme uprostřed jizby a zpíváme: 
  „My tře kralove jdeme k vam,
  ščesti, zdravi vinčujem vam.
  Ščesti, zdravi dluha leta,
  my sme tře krali zdaleka.
  Zdaleka je cesta naša,
  do Betlema mysl naša.“
Bílý a červený král se táží:
  „A co ty tam černy vzadu,
  vystrkuješ na nas bradu.“
Omlouvám se:
  „Slunko je toho přičina,
  že je ma tvař opalena.“
A zase ti dva:
  „Dybys po slunku nechodil,
  nebyl by si se opalil.“
Obhajuje slunce: 
  „Slunko je drahe kameni
  pro Kristovo narozeni.“

Za zpěvu červený král se horlivě ohání kadidelnicí. Dřevěné uhlí 
v ní praská. Nahoře na uhlí se objevuje modrý plamínek. Král 
sahá do kapsy, vytahuje pár kousků jedlové pryskyřice a klade ji 
na plamínek. Prykyřice čadí – hustý dým vystupuje k pova lu*.

„Do pěruna,“ ozývá se Polák Grizielka. „Dyť nas tu vy svati 
tře kralove udusite!“
Zbytečné obavy. Ještě nějaké říkání o Betlémě, a naše vystou-
pení končí. Vybírám do pokladničky dary pro Ježíška, tj. pro 
naši kapsu. Je to vlastně výpalné – odměna za to, že již uka-
zujeme pjaty *, že naše diváky nepodusíme kouřem. Báječný 
nápad s tím falešným kadidlem!
V pokladničce již máme patnáct krejcarů. V sousední cha-
loupce byla pětin ka*, u mistra Hoff manna šestk a* a po kousku 
cukroví, u stryka Kopky pětinka. I  jinde dávali po pětince. 
A tak jsme vyhráli každý jedenadvacet krejcarů. Celé jmění 
pro chudobné synky.
Já k tomu ještě dostávám navíc dva pořádné pohlavky od ma-
minky za to, že jsem šuviksem zašmu ral otcovu bílou košili…

(KRESTA, Josef: Tvář starého Příbora (1895–1905). Obrázky 
z mého dětství. Kus historie rodného města, strojopis, nepub-
likováno, s. 66-71.)

Slovníček příborského nářečí podle Josefa Kresty:
bedyntr – sluha, posluha / cimbať – platit, dávat peníze / dnes-
kaj – dnes / esli – jestli / furt – pořád, stále / grycar – krejcar 
/ gzicht – obličej / ingust – inkoust, také nadávka studentům 
/ limonka – citron / paček – papírová taška / palica – palice, 
také hlava / panáček – kněz / pětinka – desetihalíř / piplať 
– šťourat v něčem nečistém / pjata – pata / poval – strop / 
pučiť – půjčit / řehonit se – smát se / šestka – dvacetihaléř 
/ športhert – sporák / šuviks – leštidlo na boty / tře – tři / 
zašmurať – zašpinit

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

K vydání edičně připravil Mgr. Tomáš Motlíček

S přicházejícím rokem 2020 hodnotíme výstavu Tatra 
Příbor ve vestibulu Kulturního domu. Skvělé je představení 
výroby osobních automobilů ve formě fotografi í na jedenácti 
panelech.
Kulisu představy výroby dotváří sepětí karosárny v Kop-
řivnici a následné montáže v závodu Tatra Příbor. Vidíme 
luxusní vůz proudnicového tvaru T-603. Následně pak spo-
lupráci s italským tvůrčím studiem Vignale, jehož karoserie 
zvýraznila hranatější provedení T-613. Je tu i poslední re-
prezentační vůz T-700. Zvláštní kapitolou je užitkový vůz 
Tatra Beta. 
Na jednom z panelů je zachycena aktivita prožívání volného 
času tatrováků. Pamatuji si, jak jsem se zúčastnil dvou, dříve 
nazývaných, pionýrských táborů. První na Bečvě – naproti 
hotelu Zavadilka. Následně, ve svých třinácti letech, na tá-
boře u řeky Sázava. Vítá nás tábor legendární značky Praga, 
vyrábějící nákladní auta. Program na táboře je velice bohatý. 
Máme tu i exkurzi do závodu Praga v Praze-Vysočanech. 

Píše se rok 1967 a my jsme nadšeni montážní linkou! Zde 
jsou legendární V3S ale také S5T. Dalším velkým zážitkem je 
splavování řeky Sázavy. S korkovou vestou poznáváš i nejrůz-
nější nástrahy. Později i jez není překážkou! A kde se tábor 
nachází? Orientačním bodem je Zruč nad Sázavou. Tady jsou 
i Vlastějovice. Dnes už Praga není zas až tak známá! Přesto 
však fenomenální nákladní auta již padesát let potkáváme 
na našich cestách v terénu. Přesvědčíš se tak o důmyslnosti 
našich konstruktérů.
V letošním roce 2020 – již v únoru – budeme svědky slavného 
okamžiku. Na cestu kolem světa se vydává Tatra kolem světa 
2. Pamatuji si, jak jsem byl v roce 1987 svědkem slavnostního 
startu nákladního vozidla Tatra kolem světa – jednička. Byla 
tady televize! Zpěvák Dalibor Janda zpříjemnil tak velkou 
událost svým velkým hitem Hurikán. Víme, že jeden ze dvou 
řidičů, byl občanem našeho města Příbor – Karel Valchař. 
Přejme tedy Tatře kolem světa – dvojce hodně úspěchů na 
tříleté cestě, o které budeme ještě hodně slýchávat.

Karel Greiner, pamětník

NOSTALGICKÉ POHLEDY
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Román Extáze Mary Sharrattové nás seznamuje s dospí-
váním a zráním Almy Mahler Schindlerové. Krásná, inteligentní 
a hudebně nadaná Alma chce studovat na prestižní konzervatoři. 
Její sen však zmaří rodiče, rozhodnutím dceru zajistit vhodným 
sňatkem. Má však povoleno soukromé studium hudby u mladé-
ho skladatele Zemlinského, do nějž se zamiluje. Rodiče jí vztah 
rozmluví – Zemlinsky je příliš chudý. Alma se vzápětí seznamu-
je s téměř o 20 let starším skladatelem, dirigentem a ředitelem 
Vídeňské opery Gustavem Mahlerem. Osudová vášeň vzplane 
jako požár a dá vzniknout manželství, plnému vrcholů i pádů 
na samotné dno.

Spisovatel Jaroslav Rudiš v románu Český ráj seznámí čte-
náře s partou chlapů, kteří se pravidelně schází ve staré sauně za 
městem a potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské 
přezdívky. Tady je nikdo neruší, cítí se svobodní a mohou být 
těmi, kým doopravdy jsou. Novela o současných mužích, jejichž 
touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který 
možná obývají ženy…

Francouzský spisovatel Michael Bussi je autorem zajímavého 
thrilleru s názvem Nikdy nezapomenu. Jamal si nejprve všimne 
červené šály, pak teprve uvidí i tmavovlasou ženu stojící na kraji 
hluboké propasti. Mladík chytí červenou šálu a hází ji ženě jako 

záchranné lano. Ona však zničehonic skočí dolů. Jamal zděšeně 
zírá na tělo neznámé ženy ležící na studené oblázkové pláži. Její 
krk je ovázaný červenou šálou. Tohle je Jamalova verze příběhu…

Detektivní román klasického střihu Hra na lháře napsala 
britská autorka Ruth Wareová. Isa a její kamarádky kdysi v in-
ternátní škole hrávaly takzvanou hru na lháře: vykládaly smyšlené 
historky spolužačkám, učitelkám a vlastně kdekomu. Jenomže 
jejich poťouchlá zábava se neobešla bez následků, a dívky byly 
vyloučeny ze školy. Po dvaceti letech se čtveřice setkává. Roky 
lhaní si totiž vybraly svou daň a je třeba uvést věci na pravou míru.

Román Léto divokých květin německé autorky Kathryn 
Taylorové se odehrává v Cornwallu, kde zažila hlavní hrdinka 
příběhu Zoe před čtrnácti lety svou nejhorší noční můru. Zoe 
se rozhodne opustit na několik dní svůj dosavadní svět a chce 
konečně odhalit tajemství onoho osudového léta…

Filozofující ekonom Tomáš Sedláček nadčasově komentuje 
události v knize úvah Druhá derivace touhy. Tomáš Sedláček 
však na události, které se týkají nás všech, nazírá veskrze jinak, 
čerstvě: politiku a ekonomii vnímá optikou fi lozofi e, teologie 
a psychologie, rád hledá náš odraz ve fi lmech a příbězích, po 
původu dějů pátrá až v prastarých mýtech, zamýšlí se nad českou 
velikostí v malé Evropě či západní civilizací. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Témata Sigmund Freud a psychoanalýza 
se těšila velké čtenářské popularitě již v ob-
dobí první republiky, což dokládají některé 
recenze a ohlasy v dobovém periodickém 
tisku. Refl exe freudovské problematiky vy-

cházely nejen v novinovém čtení, ale také 
v kulturních a fi lmových časopisech, neboť již 

v tomto období si čeští publicisté všímali významového spojení 
mezi Freudovými psychoanalytickými poznatky a fi lmem jako 
populárním médiem. Konkrétně v letech 1926 až 1938 se kniž-
ní nakladatelé zaměřovali na překlady Freudových psycho-
analytických prací i na biografi cké a interpretační publikace 
českých a zahraničních autorů věnované Freudově osobnosti 
a různým oblastem jeho bádání. V roce 1936 vyšla jako speciál-
ní příloha periodika Česká mysl tenká brožura Sigmund Freud 
od Františka Soukupa. V roce 1937 se česká veřejnost mohla 
seznámit s didaktickou knihou Psychoanalysa pro pedagogy 
od Anny Freud v překladu Jaroslava Růžičky o pudové struk-
tuře dítěte. V roce 1938 vyšla publikace Freud a budoucnost 
Th omase Manna v překladu Pavla Eisnera, což je zpracování 
Mannovy přednášky z roku 1936 konané v Praze a ve Vídni 

k výročí osmdesáti let od narození Sigmunda Freuda.
Zejména u knižní publikace německého spisovatele Th omase 
Manna dochází k významovému propojení s freudovskou psy-
choanalýzou, neboť Mannovy romány patřily k častému před-
mětu zájmu a bádání Sigmunda Freuda. Na počátku 30. let 
vyšla také jiná česká publikace, které – vzhledem k  jejímu 
regionálnímu původu – není dodnes věnována příliš velká 
pozornost, a jenž zůstala oproti jiným titulům postupem času 
téměř zapomenuta. Jedná se konkrétně o Sborník psychoanaly-
tických prací sestavený v roce 1931, ale ofi ciálně vydaný až na 
počátku roku 1932, který editoval slovenský lékař a psychiatr 
Emanuel Windholz. V kontextu doby a především místa vydá-
ní v Příboře představuje tato publikace unikátní projekt, který 
lze současnými měřítky porovnat s akademickými sborníky 
vydávanými na univerzitách. Struktura kolektivní knihy je roz-
dělena na úvodní texty (předmluva, proslovy přednášejících 
u odhalení pamětní desky akademického sochaře Františka 
Juraně, ohlasy, názory a vzkazy odborné veřejnosti) a vědecké 
příspěvky, které tvoří největší část publikace. Právě analytické 
studie představují vlastní konfrontaci jednotlivých autorů 
s tematikou freudovské psychoanalýzy. 

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

KULTURNÍ REFLEXE
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Téměř všechny příspěvky – včetně teoretizující předmluvy 
Emanuela Windholze – opírají svůj výklad psychoanalytických 
témat o příklady z  antické historie a mytologie a zejména z ev-
ropské beletristické literatury, jimiž přibližují čtenáři psycho-
analýzu jako symbolický příběh. Jedná se o stejný přístup, jaký 
ve svých pracích rozvíjí také Sigmund Freud a který v součas-
nosti používají i jiní odborníci, např. německý psychoterapeut 
a klinický psycholog Heinz Peter-Röhr. 
Jednotliví autoři vědecké části publika-
ce (Jaroslav Stuchlík, Nikolaj Jefgrafovič 
Osipov, Emanuel Windholz, František 
Slabihoudek, Jan Frank) zakládají své 
příspěvky na obhajobě psychoanalý-
zy jako potřebné terapeutické meto-
dy k poznání lidské civilizace a vlastní 
osobnosti. Někteří pisatelé zastoupení 
v knize představují konkrétní témata 
psychoanalýzy na základě svých vlast-
ních zkušeností a příhod, jenž je přived-
ly k poznání, že dané situace proběhly 
v  jejich životě jako důsledek nevědo-
mých procesů. Důležitým závěrem je 
tvrzení Jana Franka, který uvádí, že kli-
nická psychologie byla před příchodem 
Freuda pouze popisnou a registrační 
vědou. Teprve Freud u ní rozvinul ana-
lytickou a terapeutickou metodu. 
Publikace je velmi cenným historickým 
dokladem, neboť zahrnuje rozsáhlou 
dokumentaci materiálů objasňující 
významové vazby mezi osobností Sig-
munda Freuda a jeho rodným městem. 
V příspěvku Františka Beneše je informace o opakované ná-
vštěvě reportérů z amerického deníku New York Times v Pří-
boře dokladem nejen Freudova mezinárodního renomé, ale 
také skutečnosti, že Příbor byl v období první republiky vý-
znamným centrem společenského, kulturního a průmyslového 
života. Událost odhalení pamětní desky Františka Juraně na  
rodném domu Sigmunda Freuda, jejíž materiál (zahrnující 
také fotografi e jednotlivých řečníků) je součástí knižní pu-
blikace, se v téže době setkala i s celostátním a zahraničním 
ohlasem v periodickém tisku. Například psychoanalytik a spo-

luzakladatel Skupiny surrealistů v ČSR Bohuslav Brouk zmínil 
v roce 1932 příborskou ceremonii ve svém analytickém článku 
Zikmund Freud. K odhalení jeho pamětní desky v Příboře na 
Moravě, kde se zabývá převážně podstatou Freudova učení 
a jeho badatelskými poznatky. Psychoanalýza se stala nejen 
zdrojem poznání lidské psychiky, ale také mezinárodním so-
ciokulturním fenoménem.

V rámci kulturní a průmyslové historie 
Příbora představují důležité informace 
také nakladatelské údaje uvedené v tirá-
ži na poslední straně knižní publikace, 
kde se čtenář dovídá nejen o existenci 
příborské knihtiskárny Jana Richtra, 
ale také o  specializovaném knižním 
nakladatelství Vydavatelstvo psycho-
analytických prací. Kniha, která vyšla 
celkem v počtu 2600 výtisků, obsahuje 
rovněž specifi kaci, že náklad zahrnuje 
120 číslovaných výtisků podepsaných 
Sigmundem Freudem. Odbornost pu-
blikace není charakterizována pouze 
akademickým pojetím jednotlivých 
příspěvků a použitím poznámkového 
aparátu, ale také úzkým redakčním 
okruhem sestaveným z výše uvedených 
autorů freudovských studií. Interdis-
ciplinární charakter knižní publikace, 
ve které všechny texty přesahují pouhý 
rámec psychoanalýzy a rozvíjejí také 
historické a sociokulturní pohledy na 
konkrétní témata, činí v kontextu 30. let 
i prostředí Příbora z celého projektu 

vzácnou záležitost. Existence a podoba knihy tak vypoví-
dají o dvou aspektech: o erudovaném analytickém přístupu 
k freudovské tematice i o kulturním průmyslu v Příboře spo-
jeném s edičně a technologicky promyšleným přístupem ke 
knihařské kultuře.      
  
Použitá literatura:
BROUK, Bohuslav. Zikmund Freud. K odhalení jeho pamětní desky 
v Příboře na Moravě. In Rozpravy Aventina, 1931-1932, roč. 7, č. 3, s. 21.
WINDHOLZ, Emanuel (ed.). Sborník psychoanalytických prací. 1. vyd. 
Příbor: Vydavatelstvo psychoanalytických prací, 1931. 128 s.

Přední deska brožované publikace.
 Zdroj: Vydavatelstvo psychoanalytických 
prací v Příboře v roce 1931.
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SOBOTA 4. 1. 2020, 15:00 a 18:00 h., KULTURNÍ DŮM 
NOVOROČNÍ KONCERT
I letos se můžete těšit na tradiční Novoroční koncert, na kterém se 
představí Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor s hosty 
Janáčkovy fi lharmonie Ostrava se svými sólisty. Moderuje Pavel Handl. 
Letos se pro velký zájem uskuteční dva koncerty ve velkém sále Kul-
turního domu Příbor. Začátek v 15:00 a 18:00 hodin. Vstupné: 200 Kč.

ÚTERÝ 7. 1. 2020 od 17 h.
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ ALFREDA KRZEMIENA
I v roce 2020 se můžete těšit na pravidelné výstavy fotografi í pořádané 
Fotoklubem Příbor. Novinkou je místo a den konání. Místo střed se 
budou vernisáže konat v úterý a budou instalovány v galerii na chodbě 
knihovny v piaristickém klášteře. Důvodem je plánovaná rekonstrukce 
radnice, která nebude umožňovat vstup do těchto prostor. Děkujeme 
všem za pochopení a doufáme, že i nové prostory si najdou své nové 
příznivce a zachovají přízeň těch stávajících. První výstavou v roce 2020 
budou fotografi e Alfreda Krzemiena. Výstavu budete moci zhlédnout 
do 2. 3. 2020.

STŘEDA 15. 1. 2020, 18:00 h., KULTURNÍ DŮM
NEBE?
Dámská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost! Autorské představení di-
vadla MALÉhRY, inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy 
žen kolem nás. V příběhu učitelky, herečky a kadeřnice dochází ke 
konfl iktům díky odlišnému vidění světa a postojům k mužům. Děj 
se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti. Hrají: Daniela Zbytovská, 
Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, J. Barin Tichý. Vstupné 190 Kč. 
Předprodej v TIC, KD anebo online na http://www.mujbijak.cz/
klient-841/kino-230.

NEDĚLE 19. 1. 2020, 16:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
ŠLÁGRPARTA
ŠlágrParta je momentálně nový fenomén, který se díky TV Šlágr rake-
tově dostal do povědomí desetitisíců diváků, kteří mají rádi melodické 
písničky a vtipné mluvené slovo. ŠlágrParta ve složení Karel Peterka, 
Mára, Helena Hamplová a Frankie Zhyrnov v současnosti dobývá 
česká, moravská a slovenská pódia. Repertoár skupiny tvoří vlastní 
písničky plné energie a dobré pohodové nálady. Kombinace moder-
ní hudební tvorby ve stylu pop-dance music spojené s harmonikou 
a sborovým zpěvem, udělaly ze ŠlágrParty, během krátkého okamžiku, 
velmi oblíbenou kapelu, která si získala obrovské množství fanoušků. 
Koncert ŠlágrParty je určen pro všechny věkové kategorie. Během 
dvouhodinového koncertu, plného originálních melodií (provázených 
vtipným mluveným slovem), zazní také největší hity jednotlivých inter-
pretů (všichni mají svoji úspěšnou sólovou dráhu). Z jejich energické 
show získá každý divák tak pozitivní náboj, že z něj může ještě dlouho 
čerpat dobrou náladu. Vstupné 300 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
  3. 2. 2020: Hodina duchů, divadlo
16. 2. 2020: Veselení a mše o pouti sv. Valentina
22. 2. 2020: Obecní ples
25. 2. 2020: Masopust
27. 2. 2020: Domácí@štěstí.hned, divadlo

Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního domu 
Příbor v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin, on-line na http://
kulturnidum.pribor.eu, nebo v turistickém informačním centru.

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

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

 

PROGRAM AKCÍ – LEDEN 2020 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup
Středa
1. 1. TURISTICKÝ VÝLET Novoroční pochod

„Čtyřlístek“
Klub českých turistů Příbor
Klub českých turistů Příbor 

13:00 hod. 
(u radnice) viz plakát 

Sobota
4. 1.

SYMFONICKÝ 
KONCERT Novoroční koncert Kulturní dům Příbor

Město Příbor 
15:00 hod. 
18:00 hod. 200,- Kč 

Pondělí
13. 1. SETKÁNÍ BUBENÍKŮ Podvečer v rytmu bubnů 

s prvky muzikoterapie
BAV klub Příbor
BAV klub Příbor 

18:00 až 
19:30 hod. 

100,- Kč 
50,- Kč 

Úterý
14. 1.

PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS

Setkání se stresíkem ve 
třech dílech

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

Středa
15. 1.

AUTORSKÉ 
DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ
Nebe?

Kulturní dům Příbor
Město Příbor / Divadlo 

MALÉhRY 
18:00 hod. 190,- Kč 

Pátek
17. 1.

ČTENÍ
HISTORICKÝCH KNIH

Knihy z piaristické 
knihovny

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

Neděle
19. 1. ŠLÁGROVÝ KONCERT Šlágr párty ŠlágrParty Kulturní dům Příbor

Město Příbor 16:00 hod. 300,- Kč 

Úterý
21. 1.

VÝTVARNÉ 
ODPOLEDNE

Odpoledne s pastelkou
(s sebou: dřevěné vařečky) 

Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska 15:00 hod. volný 

Úterý
28. 1.

PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS

Setkání se stresíkem ve 
třech dílech

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

Sobota 
1. 2. 

TRADIČNÍ 
SPOLEČENSKÝ PLES Společenský ples Kulturní dům Příbor 

KDU-ČSL Příbor 19:00 hod. viz 
plakát 

Pondělí
3. 2.

DIVADELNÍ 
DUCHAŘSKÁ 

KOMEDIE
Hodina duchů Kulturní dům Příbor

Město Příbor / Fast Stars s.r.o. 18:00 hod. 300,- Kč 

28. 11. 2019 až
1. 6. 2020 

DLOUHODOBÁ 
VÝSTAVA

Makovníky, okravčáky, 
kocury, brňáky, bandury

Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska Příbor  30,- Kč 

15,- Kč 

Od 7. 6. 2019 STÁLÁ VÝSTAVA
Historie výroby osobního 

automobilu Tatra
v Příboře

Foyer Kulturního domu 
Příbor

Zdeněk Kübel a Jiří Slaný 
ve spolupráci s městem

Pondělí a 
středa od 
13:00 do 
17:00hod. 

volný 

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

Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda

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

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

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

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

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

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

Městská knihovna Příbor

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

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

Út, čt: 13:00–17:00 hod. 

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

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

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

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

 

Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 19 
 556 455 444

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

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

 556 455 444

Kulturní dům Příbor
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

Piaristický klášter Příbor
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

 605 227 756

Měsíčník města Příbora Uzávěrka únorového čísla:
pátek 17. 1. do 17:00 hod. 

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

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

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

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

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

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor

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

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

 724 963 164

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

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 
Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

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

Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz 
 603 119 174 
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Klub českých turistů Příbor pořádá 1. ledna 2020: 

 

Novoroční pochod 
„Čtyřlístek“ 

 

Sraz účastníků turistické akce v 13 00 hod.  

(Příbor – náměstí před radnicí) 

Trasa: 8 km – Hončova hůrka – 15 00 hod.  

Čtyři novoroční dobré skutky: (Jak na Nový rok, tak po celý rok – 

staré české přísloví) 

1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet (procházku). 

2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho člověka ze svého okolí 

na tento výlet. 

3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními 

smysly. 

4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto 

vyhlášené KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované 

spoluobčany. Získané prostředky budou využity na vyznačení turistické 

trasy pro vozíčkáře.  

 

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak 

NOVOROČNÍ ČTYŔLÍSTEK, účastnický list a příležitostné
razítko.

 

  Vedoucí akce:  Vladimír Bilský  tel.: 737 375 203 

PhDr. Stanislava Podžorná 
v Městské knihovně Příbor 

 

I. 14. ledna v 17 hod. 
V prvním setkání nakoukneme netradiční formou 
do tématu zátěže v lidském životě, tedy do 
mechanismu stresu tak, jak funguje nejen v našem 
těle, ale v celé naší bytosti. Použijeme pouze jednu 
definici a dále promítneme  své zkušenosti do malé 
dramatizace, která napomůže zbavit stres 
nepříjemných přívlastků a nabídne jeho přijetí jako 
přirozenou a potřebnou součást lidského žití. 
Stresová reakce našeho organismu je dobrým 
sluhou, ale špatným pánem. 
  
Na první setkání navazuje druhé a třetí s cílem 
zvládnout dané téma komplexně. 
Lze samozřejmě absolvovat jakoukoli ze tří částí. 
Lektorka garantuje volnou návaznost s úvodní 
shrnující částí k obsahu předešlých setkání. 
 

II. 28. ledna v 17 hod. 
Zaměříme se na to, kam se přemíra stresu hromadí 
v našem těle a mysli (orientační diagnostika 
kvalitním dotazníkem). Společně se zamyslíme nad 
tím,  co konkrétně můžeme činit pro znovudosažení 
rovnováhy v našem životě. Vše bez nutnosti 
sdělovat cokoliv ke svým osobním výsledkům 
a  s možností sdílet především dobré zkušenosti 
s  návratem do osobní pohody. 
 

III. 11. února v 17 hod. 
Zcela praktický seminář s nácvikem základní 
relaxace. Účastník si osvojí dovednost, která nám je 
všem vlastní, ale její vědomé používání z ní činí 
účinný  nástroj k nastolení míru v organismu. K 
dosažení příjemného uvolnění těla i mysli budeme 
každý potřebovat karimatku, deku, malý polštářek, 
pohodlné oblečení, ponožky a špetku zdravé 
zvědavosti. 
 

 
 
 

 „SETKÁNÍ SE STRESÍKEM VE TŘECH DÍLECH“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knihovna@knihovna-pribor.cz                              
tel.:  556 725 037                                  
www.pribor.knihovna.info 
 
 

Vstupné na každou přednášku 30 Kč 
 

Rodiče zapojení do projektu Bookstart 
zdarma 

 

BAV klub Příbor – středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58       email: info@bavklubpribor.cz     tel.: 739 08 08 62 

 

PODVEČER V 
RYTMU BUBNŮ 

S PRVKY  
MUZIKOTERAPIE 

  

Kdy:  13. ledna 2020  
18:00 – 19:30 h. 

                           

     Kde: v BAV klubu na  
       ul. Masarykova 

 

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

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

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

ty, kteří nemají vlastní buben, možnost 
zapůjčení.  

Nutno se předem přihlásit. 
 

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

www.bavklubpribor.cz 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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ODPOLEDNE 
S PASTELKOU 

 

21. ledna 2020

Srdečně zveme děti, rodiče i rarodiče na výtvarné odpoledne Vyrobíme 
si veselé vařečky. sebou si přineste 2 dřevěné vařečky
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NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍNABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍNABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
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BAV klub Příbor – středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58                        e-mail: info@bavklubpribor.cz     
web.:www.bavklubpribor.cz                                                   mobil:739080862 

_________________________________________________________________________________________________________  
 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ  
na hodně veselou činohru 

 

DOKONALÁ SVATBA 
Když nešílí nevěsta, ale ženich 

    Robin Hawdon    
 

„Když se svatbě říká veselka, 
ať je aspoň trochu srandy!“ 

 
Postavy rozjíždějí hru nečekaných záměn 

a výmluv a v šíleném tempu mění dokonalou 
svatbu v dokonalé peklo. Co vše se může během 

svatebního šílení přihodit, se dozvíte 
ve veleúspěšné britské situační komedii! 

 
Kdy: ve čtvrtek 9. 1. 2020 

Odjezd: v 17:15 hod. od Sokolovny v Příboře. 

Cena: 380 Kč, předprodej v BAV klubu. 

 Zájezd nutno uhradit do 9. 12. 2019 
Více informací na: www.bavklubpribor.cz 

 

DESATERO PRO POJIŠTĚNCE 
aneb co se mění a co zůstává

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze 
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).

Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat 
zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Nemění se Vaše povinnost dodržovat 
režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci 
i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa 
pobytu a vycházek.

Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že 
jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.

Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán 
termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, 
záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám 
zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti, 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního 
ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ 
do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto 
skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné 
pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je 
i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel.

Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele 
(u OSVČ má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci).  Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá 
výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo 
na složence.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského pojištění), bude vám 
nemocenské zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou 
eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo 
na jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis 
„Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“.

Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně 
práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky). 

Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny 
tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší 
návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Více informací k eNeschopence: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná 
OSSZ (kontakty na jednotlivá pracoviště zde: www.cssz.cz/cz/kontakty) nebo odborníci call centra nemocenského pojištění na bezplatné 
informační telefonní lince 800 050 248.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



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

 
 

LUNA PŘÍBOR 
       MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

Leden 2020 
 

 

8. ledna 
Středa, 10:00–11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel.: 604 188 186 

 

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

 

10. ledna 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel.: 604 188 186 
 

 

Šmudlíci 
ZIMNÍ KRAJINA 
Tvoření z krupice. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

15. ledna 
Pondělí, 10:00, LUNA 
J. Lupíková, tel.: 604 188 186 
 

 

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

 

17. ledna 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel.: 604 188 186 

 

Šmudlíci 
ZVÍŘÁTKO Z MOSOGUMY 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

22. ledna 
Středa, 10:00–11:00, LUNA  

J. Lupíková, tel.: 604 188 186 
 

 

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

 

24. ledna 
Pátek, 10:00–11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel.: 604 188 186 

 

Šmudlíci 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ 
Keramická dílna. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

29. ledna 
Středa, 10:00–11:00, LUNA  

J. Lupíková, tel.: 604 188 186 
 

 

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

 
 
 

 

www. lunapribor.cz 

LUNA PŘÍBOR 
CVIČENÍ S LUNOU PRO DOSPĚLÉ 

www. lunapribor.cz 

 

Pondělí–čtvrtek 
15:00–17:00, LUNA

 

STOLNÍ TENIS 
Vstupné: 10 Kč.

 

Pondělí 
17:00–18:00, LUNA

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů. 
Nutná rezervace místa! K. Leblochová, tel.: 722 922 326

Pondělí 
18:00–19:00, LUNA

ZUMBA 
Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/11 vstupů.
                                                            R. Fialová, tel.: 605 953 300

Pondělí a čtvrtek 
18:00–20:00, LUNA

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

Pondělí 
18:15–19:15, LUNA
 

KRUHOVÝ TRÉNINK 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů 
Nutná rezervace místa! K. Leblochová, tel.: 722 922 326

Pondělí 
19:00–20:00, LUNA

TRAMPOLÍNKY 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů  
                                                            R. Fialová, tel.: 605 953 300

 

Středa 
8:30–9:30, LUNA 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ II
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů 
Nutná rezervace místa! K. Leblochová, tel.: 722 922 326

 

Středa 
17:00–18:00, LUNA
 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ III
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11vstupů 
Nutná rezervace místa! K. Leblochová, tel.: 722 922 326

Středa 
18:00–19:00, LUNA

ZDRAVÉ POSÍLOVÁNÍ 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů 
Nutná rezervace místa! Pro žáky a dospělé.

K. Leblochová, tel.: 722 922 326
 

Středa 
19:00–20:00, LUNA

CVIČENÍ SM SYSTÉMU MUDr. Smíška I 
Cena: 800 Kč /10 vstupů, dospělý + dítě 1 000 Kč
Pro žáky i dospělé. K. Leblochová, tel.: 722 922 326

 

Čtvrtek 
18:00–19:00, LUNA

CVIČENÍ SM SYSTÉMU MUDr. Smíška II 
Cena: 800 Kč /10 vstupů, dospělý + dítě 1 000 Kč
Pro žáky a dospělé. L. Debefová, tel.: 720 944 604

 

Čtvrtek 
18:00–19:00, LUNA

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

 

Čtvrtek 
19:00–20:00, LUNA 

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

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

otevírá kroužky 
 

 

  pro děti od 8 do 15 let. 
Zahajovací schůzka 
v pondělí 13. 1. 2020 v 15:00 hodin. 

Činnost kroužku je zaměřena na pletení, háčkování, 

vyšívání, drhání a vaření. Zápisné 400 Kč. 
 
 
 

 
 

pro děti od 7 do 15 let. 
Zahajovací schůzka 

v pondělí 13. 1. 2020 v 15:30 hodin. 

Činnost kroužku je zaměřena na přípravu různých 
pokrmů teplé i studené kuchyně, salátů, moučníků, 
pečení cukroví. Zápisné 900 Kč (V ceně jednotlivé vstupy). 

 
Informace: 

Lenka Nenutilová, telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012, 
e-mail: nenutilová@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

ŠIKULKY 

VAŘENÍ 

LUNA PŘÍBOR 
                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA LEDEN 2020 
 

 

5. ledna 
Neděle 9:00–11:00, LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK  
Akce pro kroužek Mažoretek II (soutěžní tým).  

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

7., 14., 21., 28. ledna 
Úterý 13:30–14:30, LUNA 

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry pro školní družinu.  Informace L. Lupíková, tel.: 604 188 186 

 

10.–11. ledna 
Pátek od 18:00,  
sobota do 18:00, LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ SHOW DANCE 
Cena: 150 Kč (strava, ubytování). Zájemci se mohou přihlásit do 9. 1. 

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

18., 19. ledna 
Sobota, neděle 9:00–17:00, 
LUNA 
 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK  
Akce pro kroužek Mažoretek II (soutěžní tým). 
Cena: 100 Kč (strava, pitný režim). Zájemci se mohou přihlásit do 16. 1. 

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

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

 

HRACÍ SOBOTNÍ ODPOLEDNE 
Přijďte si vyzkoušet hry: Carcassone, Dostihy a sázky, Osadníci z Katanu, 
Dominion, Duch, Goblíci jedlíci, Cut the Rope, Kingdomino, Mondo – nové 
světy, Mikádo, Kaleidoskop a další. Cena: 30 Kč.           
            Informace: V. Kalmusová, tel.: 730 904 512 

 

25. ledna 
Pátek od 17:30,  
neděle do 11:00, LUNA 
 

 

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

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

Korálkování – vánoční kaktus 
Vstupné: 150 Kč.         Vede: V. Kalmusová 
 

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

 

31. ledna 
Pátek 9:00–12:00, LUNA  
 

 

Pololetní prázdniny PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ 
Dopolední tvoření pro kreativní děti. Vstupné: 50 Kč 
        Informace: K. Bukovjanová, tel.: 778 013 156 

 

 
5. února 
Středa 9:00–12:00, LUNA 
 

2.–6. března 
Pondělí - pátek 8:00–16:00, 
LUNA 
 

 

Připravujeme 
MINIKARNEVAL  
Soutěže, hry pro malé děti a rodiče. Informace L. Lupíková, tel.: 604 188 186 
 

PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
Určeno pro děti do 13 let. 
Cena: 800 Kč (oběd + 2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, odměny). 
Rodiče mohou děti přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu. Z důvodu zajištění 
stravy je nutné účast nahlásit minimálně den předem. Cena za jednotlivý 
den: 200 Kč  

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

S Lunou se nenudíte! 
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Ceník a formáty inzercí a reklam 
v Měsíčníku města Příbora 

 

A4 – 2200,- Kč 
1/2 A4 (A5) – 1100,- Kč 
1/4 (A6) – 550,- Kč 
1/8 (A7) – 275,- Kč 
Jeden řádek – 135,- Kč 
 

Formáty A4 a A6 publikujeme  
pouze na výšku. 

Formáty A5 a A7 publikujeme  
pouze na šířku. 

INFORMACE K INZERCÍM A REKLAMÁMINFORMACE K INZERCÍM A REKLAMÁMINFORMACE K INZERCÍM A REKLAMÁM
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Vážení klienti, děkujeme Vám za účast v roce 2019 a přejeme 
příjemný vstup do nového roku. Zatočte po Vánocích s kily 
navíc a přijďte využít naši nabídku. Nabízíme: 

 

 Přístrojovou lymfodrenáž 
 Solárium-kolagenárium 
 SlimBely 
 Vibrační plošiny 
 Posilovací věž 
 A další… 
 

Kde nás najdete: 
 

Dukelská 1348 (bývalá škola vedle Luny) 
2. patro 
Tel: 604 542 507, 739 657 301 

INZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMAINZERCE A REKLAMA
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