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Město Příbor jako člen Svazu historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska se i v  letošním roce připojil k oslavám Dnů evropského 
dědictví. Letošní ročník byl speciální tím, že byl spojen s odlože-
ným Dnem dětí a rodiny.

Program započal v sobotu 12. září v 8 hodin tradičním příbor-
ským Muzejním ránem, a to vyprávěním a ukázkami fenomenálního 

hráče na bajan - knoflíkovou harmoniku - Vojtěcha Drnka. Pokra-
čoval v muzeu až do 17 hodin praktickou demonstrací krajkářské-
ho umu. Tři příborské krajkářky předváděly přímo ve výstavě „Rok 
v krajce“ rukodělné paličkování.

V  9 hodin proběhlo ve výstavních panelech před Kulturním 
domem zahájení výstavy 100 let skautingu v Příboře. V 10 hodin 
následovalo v piaristickém klášteře předání ocenění města příbor-
skému uměleckému kováři panu Pavlu Juřenovi.

Dny evropského dědictví jsou ale především dny, kdy bezplatně 
otevíráme nejširší veřejnosti památky města. Probíhaly komento-
vané procházky s pověstmi města s kronikářkou Irenou Nedomo-
vou a barokní Příbor se Sabinou Máchovou.

Odpolední program byl od 13 hodin v městském parku věnován 
dětem a rodinám. Byla připravena soutěžní stanoviště, prezentovali 
se poskytovatelé sociálních služeb. Děti se mohly zúčastnit zábav-
ných workshopů, projet se na koni, zadovádět si ve skákacím hradě. 
Nechybělo hasičské auto a  zbrusu nové auto městských strážníků. 
Program byl doplněn akrobatickou show a zakončen dvěma koncerty 
skupiny Arrhytmia a kapely The People.

I  když byla účast menší, tak ti, co se akce zúčastnili, byli dle 
reakcí spokojeni, a  to je to hlavní. Projekt Den dětí a  rodiny byl 
spolufinancován Nadací ČEZ.

Oslava Dnů evropského dědictví byla ukončena v neděli kon-
certem sboru Ondráš v kostele sv. Valentina.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na 
programu, na organizačním a technickém zajištění akce, a budeme 
se těšit na viděnou opět za rok na Dnech evropského dědictví 2021.  
Rok 2021 je pro Příbor rokem významným, jelikož si připomeneme 
770 let od první písemné zmínky o městě.

Fotoarchiv města: Stanislava Slováková

Ing. Iveta Busková, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu  Městského úřadu Příbor
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Dne 9. dubna 2020 došlo na základě rozhodnutí prezidenta 
republiky k vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České repub-
liky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů s datem konání 
na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev 
krajů 

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pá-
tek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. říj-
na 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Česká republika je roz-
dělená do 14 krajů, volby do zastupitelstev krajů se však konají 
ve 13 krajích. Hlavní město Praha je také kraj. V Praze se volby 
do krajského zastupitelstva nekonají.

Volič může hlasovat pouze v  tom volebním okrsku, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na 
voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič volit pouze 
v tom kraji, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu.

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 
3. října 2020 dovrší věku 18 let; a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vy-
tištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo ko-
alici samostatně.  Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné 
uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hla-

sovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé 
z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic ne-
kandidují ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandi-
dujícího subjektu nebyla zaregistrována. Hlasovací lístky obdrží 
voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 29. září 2020.

Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami 
do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlaso-
vací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe ve volebních 
okrscích, kde dochází k souběhu voleb, barevně odlišeny. Hlaso-
vací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou 
barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu 
jsou barvy žluté. Vzorové hlasovací lístky a informace o případ-
ných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve 
volební místnosti. 

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném 
vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský 
úřad obdržel prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb 
do zastupitelstva kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hla-
sům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Aktuální InformAce

V  sobotu 12. září jste se mnozí 
z  Vás jistě zúčastnili pestré nabídky 
akcí, které pro Vás tradičně připravily 
odbor kultury města Příbora a některé 
další organizace na území našeho měs-
ta v rámci Dnů evropského kulturního 
dědictví. Během této pravidelné každo-
roční mezinárodní události bylo předá-
no také jedno významné ocenění, které 
bylo schváleno na 18. zasedání Zastu-
pitelstva města Příbora dne 24. 6. 2020. 

V  10:00 hodin se sešli v  refektáři 
piaristického kláštera někteří ze za-
stupitelů našeho města v  čele s  panem 
starostou a  místostarostou, aby se zú-
častnili tohoto slavnostního aktu. Při 
něm obdržel za příjemného zvuku hud-
by bratří Pukovců a  Vladimíra Arzta 
z rukou starosty Ing. arch. Jana Malíka 
a  člena zastupitelstva pana Stanislava 
Štefka, DiS., Cenu obce za dlouholetou 
vynikající práci pro město Příbor v ob-
lasti uměleckého kovářství a  podkovářství pan Pavel Juřena.  
Pan Juřena je člověkem, za nějž mluví především sama jeho 
práce. Mnozí z nás, aniž by o tom věděli, se již nejednou setka-
li s jeho výrobky sloužícími každodenní potřebě, či s kovovými 

prvky zdobícími mnohé památky. Na-
příklad kované prvky v objektu piaristic-
kého kláštera, vstupní mříže v kostelích 
v Příboře, Kopřivnici, Lubině, Rychalti-
cích, Trnávce a v Rybí, vstupní bránu do 
hukvaldské obory, mříže měšťanských 
domů na Místecké ul., nespočet země-
dělského nářadí příborských domácnos-
tí atd. Za svou kariéru okoval pan Juřena 
na 5000 koní. V roce 1986 se stal mis-
trem České republiky v soutěži podko-

vářů v Kladrubech nad Labem. Ještě jednou blahopřejeme panu 
Juřenovi k tomuto ocenění a přejeme především zdraví a pohodu 
v kruhu své milované rodiny.

Foto: Stanislava Slováková

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor
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Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise 
vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky 
se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na 
hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává 
přednost (udělení preferenčního hlasu). 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze je-
den hlasovací lístek, jinak je jeho hlas neplatný. Při souběhu voleb 
musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak 
je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, kte-
ré nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obál-
ky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s  vybraným hlasovacím 
lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený 
hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný vo-
lič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.   

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů (na-
příklad úraz nebo dlouhodobá nemoc) požádat ve dnech voleb 
obecní úřad a okrskovou volební komisi o hlasování mimo vo-
lební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková vo-
lební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební 
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

S nabytím účinnosti zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do 
Senátu v  roce 2020, je dána možnost hlasování i  pro oso-
by, které byly umístěny do karantény nebo izolace z důvodu 
onemocnění covid-19. Tito voliči mají tři možnosti zvláštní-
ho způsobu hlasování:

•	Hlasování z  motorového vozidla u  volebního stanoviště 
(tzv. drive-in hlasování), které bude probíhat ve  středu ve  vo-
lebním týdnu od 7:00 do 15:00 hodin. Informaci o umístění vo-
lebního stanoviště zveřejní krajský úřad na svých internetových 
stránkách do patnáctého dne před prvním dnem voleb. Adresu 
stanoviště tedy naleznete na webových stránkách svého kra-
je. Hlasovat bude možné výlučně z motorového vozidla, kterým 

se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví. Oprávněný 
řidič se bude řídit pokyny komise pro hlasování a vojáků v činné 
službě dohlížející na provoz u volebního stanoviště.

•	Hlasování do  zvláštní přenosné volební schránky, které 
je vázáno na  telefonickou žádost sdělenou krajskému úřadu 
do 20:00 hodiny dne před prvním dnem voleb a bude probí-
hat od pátku 2. října 2020 od 7:00 – 22:00 hodin do soboty 
3. října 2020 od 7:00 – 14:00 hodin, přičemž tato možnost je 
určena pro voliče, kteří z vážných důvodů nemohli využít 
hlasování u volebního stanoviště. telefonní číslo a termín, 
do kdy se hlásit, najdete na webových stránkách svého 
kraje. Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde 
pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlaso-
vání, vyčká nejvýše 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič 
k  hlasování v  této době, platí, že  oprávněný volič hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.

•	Hlasování v  pobytovém zařízení sociálních služeb, které 
bylo uzavřeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví z dů-
vodu ochrany před  onemocněním covid-19. Takto hlasovat 
bude možné ve čtvrtek 1. října 2020 od 7:00 – 22:00 hodin 
a v pátek 2. října 2020 od 7:00 – 18:00 hodin, přičemž tento 
druh hlasování je umožněn pouze klientům těchto poby-
tových zařízení. Speciální komise vás sama navštíví.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hla-
sovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného 
krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčí-
tací komise u krajského úřadu.

obecná hygienická opatření během voleb:
•	mějte zakrytá ústa a nos (roušku sundejte pouze na vyzvání 

volební komise z důvodu ztotožnění),
•	 při vstupu do volební místnosti použijte desinfekci na ruce 

(prostory volební místnosti jsou pravidelně desinfikovány),
•	 udržujte rozestupy (mezi vámi, volební komisí a dalšími voliči).

V případě karantény nebo izolace:
•	 přednostně využijte volební stanoviště drive-in,
•	 totožnost prokazujte pouze občanským průkazem,
•	 na voličský průkaz volit nelze; pokud ho ale máte, odevzdejte 

ho komisi,
•	 je dobré mít s  sebou také potvrzení od lékaře či hygienické 

stanice.

Zdroj informací pro článek: www.mvcr.cz/volby

V souvislosti s aktuálně probíhající revizí katastru nemovi-
tostí v katastrálním území Klokočov u Příbora obce Příbor pro-
váděnou zaměstnanci katastrálního úřadu, jejímž předmětem 
je revize souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu, 
upozorňuje zdejší stavební úřad vlastníky nemovitostí všeobec-
ně, že každá stavba, na kterou bylo vydáno pravomocné sta-
vební povolení před 01.01.2007, vyžaduje kolaudační roz-
hodnutí, ať už bylo v podmínkách stavebního povolení uvede-
no, či ne, ledaže by bylo výslovně ve výroku stavebního povolení 
uvedeno, že se upouští od kolaudace.

Dokončené stavby projednané po 01.01.2007 mohou vy-
žadovat ohlášení dokončení stavby, resp. žádost o  přidělení 
č. p./č. ev., nebo vydání kolaudačního souhlasu; jen v některých 
případech započetí užívání nepodléhá projednání se stavebním 
úřadem.

V případě nejasností se obraťte na stavební úřad s odkazem 
na konkrétní povolovací titul (datum a zn./čj.). Formuláře podání 
jsou k dispozici v kanceláři stavebního úřadu, či na https://www.
pribor.eu/obcan-1/formulare/?kateg=68&sort=1&search=.

Dle ust. § 125 stavebního zákona (183/2006 Sb.) je vlastník 
stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověře-
nou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení 
podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stav-
by nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náleži-
tém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci sku-
tečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě ode-
vzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stav-
by. Neplní-li vlastník stavby výše uvedené povinnosti, stavební 
úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení 
stavby, případně zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby). 

Pavel Hykel, Odbor stavebního úřadu a přestupků Městského úřadu Příbor
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Upozorňujeme občany na termín splatnosti místního po-
platku „za odpady“ letošního roku. Ten byl stanoven OZV 
č. 1/2019 do 30. září 2020 a týká se těch poplatníků, kteří si 
úhradu rozdělili na dvě splátky. Každá činila 246 Kč/osoba. 

Ostatní poplatníci, kteří této možnosti nevyužili, měli odpa-
dy uhradit do 31. května letošního roku.  Neuhrazené poplatky 
budou průběžně vymáhány.

Platbu je možné provést bankovním převodem na účet měs-
ta č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze 
složenky. 

Občané mají rovněž možnost tento poplatek uhradit na po-
kladně městského úřadu. Platební terminály jsou rovněž k dis-
pozici. 

Provozní doba pokladny:
Pondělí, středa 8,00 – 11,00   12,00 – 16,30 hod.
Úterý, čtvrtek  8,00 – 11,00  12,00 – 13,00 hod.

V  případě jakýchkoliv dotazů můžete volat na tel. číslo  
605 526 460, 556 455 434. 

Jelikož od příštího roku nebudou složenky pro úhradu místního 
poplatku „za odpady“ distribuovány (jak jsme již veřejnost infor-
movali), mohou občané poskytnout správci poplatku své emailové 
adresy, na které jim budou od příštího roku elektronicky zasílány 
informace potřebné k provedení plateb za komunální odpad. 
Své kontakty prosím posílejte na email:
buczkova@pribor-mesto.cz. 

Městský úřad Příbor, Úsek právní a kontrolní, informuje, že 
Rada města Příbora schválila dne 08.09.2020 Programy pro po-
skytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu města Příbora 
pro rok 2021 (dále jen Programy), a to pro oblast: činnost a pro-
voz, granty, materiálně technická základna a sociální služby. 

Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních 
podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

Pro rok 2021 nebude poskytována veřejná finanční podpora 
na prevenci kriminality. Žadatelé, kteří v  minulém roce o  ve-
řejnou finanční podporu na prevenci kriminality žádali, mo-
hou na předmětné projekty požádat prostřednictvím grantů. 
!!! PoZor ZmĚnA !!!

Poskytovatelem veřejné finanční podpory (dále jen VFP) 
je město Příbor. Finanční prostředky poskytnuté z  rozpoč-
tu města Příbora na základě schválených programů jsou roz-
počtovými prostředky města Příbora. Poskytování, použití 
a  vyúčtování VFP se řídí schválenými programy a  Pravidly  
č. 3/2018 pro poskytování VFP z rozpočtu města Příbora, schvá-
lenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 25/31/ZM ze 
dne 13.09.2018 (dále jen Pravidla).

lhůta pro podání žádosti: od pondělí 02.11.2020 do pátku 
13.11.2020 včetně.  !!! PoZor ZmĚnA !!!

forma podání žádosti: na předepsaném formuláři spolu s pří-
lohami uvedenými ve formuláři žádosti. 

formuláře žádostí obdrží žadatel:
- v  listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, 

Jičínská 247, 742 58 Příbor,
- v elektronické podobě na internetové adrese www.pribor.eu, 

záložka Veřejná finanční podpora.

Způsob podání žádosti:         
- prostřednictvím datové schránky na adresu: ID rfvbx3k 

(žádost včetně příloh musí být opatřena elektronickým 
podpisem a veškeré dokumenty musí být převedeny do for-
mátu PDF),

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adre-
su: Město Příbor, Městský úřad Příbor, Podatelna, Jičínská 
247, 742 58 Příbor (lhůta pro podání žádosti je dodržena, 

byla-li zásilka s  žádostí převzata k  poštovní přepravě po-
slední den lhůty), 

- osobně na podatelně městského úřadu, a  to v  následujících 
dnech a hodinách:
- Po, st: 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. – 17:00 hod.
- Út, čt: 8:00 hod. - 11:00 hod., 12:00 hod. – 14:00 hod.
- Pá:       8:00 hod. - 11:00 hod.

Žádost včetně příloh podána osobně na podatelně musí být 
předložena v obálce označené:

- názvem programu,
- názvem žadatele,
- IČ žadatele,
- textem „Neotvírat – Žádost o VFP na rok 2021“.

Při osobním podání žádosti na podatelně městského úřadu 
bude žadateli vystaven úřední záznam o podání a přijetí doku-
mentu (z důvodu urychlení administrativního úkonu je vítáno 
razítko žadatele).

V  případě podání více jak jedné žádosti podává žadatel 
každou jednotlivou žádost zvlášť v  samostatné obálce!!! 
(vztahuje se na podání žádostí prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo při osobním podáním na podatelně 
městského úřadu). 

Pokud žadatel o VFP předkládá více jak jednu žádost, doloží 
soubor shodných příloh pouze jednou, a to s žádostí, kterou po-
dává termínově nejdříve. V každé další žádosti v bodu Seznam 
příloh předložených k  žádosti pouze žadatel uvede, ke které 
z žádostí je soubor shodných příloh přiložen.

Žadatel o VFP na sociální služby podává žádost na každou 
registrovanou sociální službu zvlášť (jeden identifikátor – jedna 
žádost). 
Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o  žádostech: březen 
2021.
termín realizace programů: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Veškeré dokumenty a formuláře vztahující se k VFP pro rok 
2021 budou k dispozici na internetové adrese www.pribor.eu 
na stránce „Občan“, v záložce „Veřejná finanční podpora“.

Alice Buczková, správce poplatku, Městský úřad Příbor

Bc. Eva Srněnská, Úsek právní a kontrolní Městského úřadu Příbor
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80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu 
podaří. Jedním z mnoha důvodů je, že se k nim včas nedostanou 
informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň 
„DomA“ změnit. 

Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Spo-
lečně chceme šířit myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé vědě-
li, že tato možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této 
situaci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocni-
cím a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně 
nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech 
tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými blíz-
kými. 

V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce za-
pojených hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. 

Největší akcí je PAPuČoVÝ Den. Letos připadne na středu 
7. října a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete do kam-
paně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou, kamkoliv půjdete, pa-
puče, vyfotit se v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo 
Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na pa-
pučový den vás zve také olga Sommerová, Pavel liška, markéta 
Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku v udá-
losti „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni 
se můžete dočíst na www.papucovyden.cz. 

Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spo-
tu na stránkách Papučového dne. A proč zrovna papuče? Protože 
nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme 
kousek svého „DOMA“ s sebou.

Těšíme se na vaše fotky!

Vážení čtenáři, 
dovolte, abych vás seznámil s  tím, jak léto strávili vaši spolu-

občané, naši uživatelé v Domově pro seniory na Masarykově uli-
ci v Příboře. I když počasí mnohdy nedělalo létu dobrou vizitku, 
snažili jsme se maximálně využít pěkných dní k akcím a aktivitám 
na zahradě Domova a v blízkém okolí. Z těchto akcí bych vyzdvih-
nul například slavnostní otevření Domova po rekonstrukci, které 
se kvůli coronavirové epidemii přesunulo až na léto. Navštívili nás 
zástupci Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem naší služ-
by, zahrála nám country kapela Garáž, slavnostně byla přestřižena 
páska a předán klíč od zrekonstruované budovy. 

Na zahradě proběhlo také vystoupení zpěváka Kristiána Šebka 
z divadla Slunečnice v Brně, který dokázal výborně zazpívat napří-
klad písně Karla Gotta nebo Waldemara Matušky. Podobný úspěch 
mělo i vystoupení cimbálové kapely „Tragáč“, při kterém si uživate-
lé zanotovali a zazpívali známé lidové písničky. Obě zmíněné akce 
přilákaly téměř vždy větší polovinu obyvatel Domova. Podařilo se 
zapojit i ty, kteří se běžně aktivit neúčastní. 

Mnohdy jsme zahradu využili také k hraní hry petanque, která 
vyvolává náramnou soutěživost a legraci mezi uživateli. Venkovní 
areál s pergolou, květinovou výzdobou a truhlíky s bylinkami po-
skytl možnost si také jen posedět, zrelaxovat nebo zde strávit pří-
jemnou návštěvu s rodinnými příslušníky. 

Krásné okolí Domova nás zlákalo k  procházkám k  Prchalo-
vu, návštěvám parku, piaristických zahrad a  k  mlsání zmrzliny. 

Rozmary letního počasí nás neodradily a  program jsme tomu 
uzpůsobili. 

V Domově proběhly přednášky s promítáním na zajímavá té-
mata, například o víně, která byla spojena s degustací 7 druhů vín. 
Několikrát jsme navštívili místní muzeum, kde jsme zhlédli zajíma-
vou výstavu věnovanou bačkorám z plsti tzv. makovníkům. Mnozí 
si vzpomenuli, jak v takových bačkorách chodívali a jak se vyráběly. 
Zajímavá byla také výstava mandal slečny Barbory Sobotkové, kte-
rá tato díla vystavovala v místním Kulturním domě a mnohé nám 
o nich povyprávěla. Příjemně nás překvapilo, že tento druh umění 
uživatelé ocenili a výstava se jim velice líbila. 

Velkým zážitkem pro některé naše uživatele pak byla návštěva 
zámku v Kuníně, kam jsme se vypravili služebním vozem, jednou 
v červenci a jednou v srpnu. Absolvovali jsme zde komentovanou 
prohlídku historickými místnostmi a  díky bezbariérovosti zámku 
jsme mohli tento zážitek dopřát i uživatelům na invalidním vozíku. 

Mimo tyto mimořádné akce probíhaly aktivity standardně, jak 
jsou na ně uživatelé Domova zvyklí – rukodělné práce, výtvarné 
aktivity, čtenářské a hudební kluby, skupinová cvičení, hraní vědo-
mostních her, tréninky paměti atd. 

Věříme, že se nám podaří v nastaveném trendu pokračovat a že 
i podzim bude pro naše seniory zajímavý co do pestrosti akcí, akti-
vit a zážitků s tím spojených.

Foto: Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

Jana Pastrňáková, Mobilní hospic Ondrášek 

SocIální temAtIkA
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V sobotu 12. 9. 2020 proběhl v rámci Dnů evropského dědictví 
v Příboře také Den dětí a rodiny již tradičně spojený s prezentací 
poskytovatelů sociálních služeb. Původní jarní termín již tradiční 
každoroční akce byl z  důvodu pandemie přesunut na podzimní 
den. I když počasí bylo přímo letní. 

Součástí Dne dětí a  rodiny byla prezentace poskytovatelů 
sociálních služeb, které působí na území města Příbora. Smyslem 
akce je seznámit širší veřejnost s možnostmi, jak pomáhat lidem, 
kteří už vlastními silami svoji tíživou sociální situaci nedokážou 
řešit. Představila se Diakonie ČCE – Středisko v Ostravě, Pečova-
telská služba Příbor; Centrum pro zdravotně postižené Moravsko-
slezského kraje, o. p. s., Detašované pracoviště Nový Jičín; Domov 
Příbor, p. o.; Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s.; Andělé Stromu 
života, p. s.; Slezská diakonie; Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky, z. s., Oblastní odbočka Nový Jičín; 

ILCO Novojičínska spolek stomiků a  svépomocná skupina Klub 
otevřených srdcí. Děkujeme všem zúčastněným poskytovatelům za 
spolupráci a za jejich účast.

Uplynulý čas od března v období pandemie byl a  stále je pro 
poskytovatele sociálních služeb vyčerpávající. Za to, že v nelehké 
době přes veškerá přísná epidemiologická a hygienická opatření dál 
svým klientům péči nejen poskytovali, ale také se snažili svou práci 
rozvíjet a zkvalitňovat, touto cestou velmi děkujeme. 

V případě potřeby podrobnějších informací o sociálních služ-
bách můžete kontaktovat pracovníky odboru sociálních věcí Měst-
ského úřadu Příbor na telefonním čísle 556 455 470–472 nebo 
osobně v úředních hodinách v pondělí a středu v době 8 - 11 hodin 
a 12 – 17 hodin a v úterý a čtvrtek v době 8 – 11 hodin na adrese 
Freudova 118, Příbor.

V  následujících několika vydáních Měsíčníku se budeme vě-
novat možnostem ukončení pracovního poměru. Zákoník práce 
přesně vymezuje, za jakých podmínek a jakým způsobem může být 
pracovní poměr ukončen, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze 
strany zaměstnance. V souvislosti s epidemií koronaviru se hodně 
hovoří o výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 
s nárokem na odstupné. Na tento způsob ukončení pracovního po-
měru se blíže zaměříme v následujícím textu. 

Nárok na odstupné vzniká, pokud je pracovní poměr ukončen 

ze strany zaměstnavatele z důvodu, že se zaměstnavatel ruší, nebo 
přemisťuje, a také v případě, kdy se zaměstnanec stane nadbyteč-
ným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného or-
gánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o  snížení stavu 
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o  jiných 
organizačních změnách. 

Tyto důvody jsou upraveny v  § 52 písm. a) až c) zákoníku 
práce. Výše odstupného závisí na době trvání pracovního pomě-
ru. Pokud pracovní poměr trval méně než rok, má zaměstnanec 

Již 30 let Slezská diakonie přináší světlo do života potřebným.  Již 
10 let poskytujeme službu sociálně terapeutických dílen EFFATHA 
Nový Jičín a 5 let službu RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace na No-
vojičínsku.

Slezská diakonie se od svého vzniku v roce 1990 neustále vyvíjí 
a roste. Vnímáme měnící se svět kolem sebe, nasloucháme, učíme se, 
přizpůsobujeme a neustále zkvalitňujeme naše služby. 

V roce 1990 jsme naši činnost zahájili po desetiletích totality, 
kdy nebylo možno křesťanskou sociální práci v naší zemi vykonávat 
– začínali jsme s nadšením v srdcích a s osobní iniciativou diako-
nických zaměstnanců, které přetrvávají. Naše práce vycházela z po-
třeb měnící se společnosti po politických změnách.

Slezská diakonie má svou jasnou vizi. Na prvním místě jsou 
vždy lidé. Základem jsou spokojení, motivovaní zaměstnanci. Jest-
liže budou spokojení zaměstnanci, budou spokojení také klienti. 
U každého klienta preferujeme osobní přístup, podporujeme jeho 
důstojnost a možnost volby.

V současné době Slezská diakonie poskytuje sociální služby té-
měř 9000 klientům ve 109 registrovaných sociálních službách na 
území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. 

7 sociálních služeb je právě na Novojičínsku, kde se sna-
žíme poskytovat kvalitní a  důstojné služby lidem s  mentálním 

a  kombinovaným postižením, lidem s  poruchami autistického 
spektra, lidem s duševním onemocněním.

Chceme vyjádřit velkou vděčnost a poděkování všem za podpo-
ru naší práce, která tak může přispívat ke konkrétním pozitivním 
změnám v životech našich klientů i naší společnosti. 

Gabriela Lhotská, vedoucí oblasti Novojičínsko

Mgr. Jarmila Kyjovská, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor 

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

fInAnce A ekonomIkA
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nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního vý-
dělku. Jestliže pracovní poměr trval déle než jeden rok, ale méně 
než dva roky, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši dvou 
měsíčních výdělků, a pokud pracovní poměr trval déle než dva 
roky, náleží zaměstnanci odstupné ve výši tří měsíčních výdělků. 
Odstupné je zaměstnavatel povinen vyplatit v nejbližším výplat-
ním termínu po skončení pracovního poměru společně s výděl-
kem za poslední kalendářní měsíc trvání pracovního poměru. 
Do tří dnů po skončení pracovního poměru se bývalý zaměst-
nanec musí zaevidovat na úřadu práce, aby mu nevznikl dluh na 
zdravotním pojištění. Případná podpora v nezaměstnanosti mu 
však začne být vyplácena až po uplynutí doby, za kterou mu bylo 
vyplaceno odstupné. 

Příklad: Pan Novák byl zaměstnán jako zedník ve stavební firmě 
rok a  půl, poté byl zaměstnavatelem propuštěn, protože majitel 
firmy byl nucen z důvodu finančních problémů podnikání ukon-
čit.  Pan Novák tedy dostal v březnu výpověď s dvouměsíční výpo-
vědní lhůtou, jeho pracovní poměr tak skončil 31. května. Prvního 
června se pan Novák zaevidoval na úřad práce, v červnu mu byla 
vyplacena mzda za květen a dvouměsíční odstupné. Podpora v ne-
zaměstnanosti mu tedy začala být vyplácena až v srpnu.

V případě dalších dotazů navštivte naši občanskou poradnu v Pří-
boře na adrese Freudova 118 v přízemí budovy Stavebního úřadu. 
konzultační hodiny: 
Úterý:   9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
             13:00 – 16:00 hodin – pro objednané

Pro zasvěcené pracovníky, dobrovolníky a účastníky tábora 
nemusím zdůrazňovat, že příprava letních táborů je někdy po-
řádná „šichta“. Ale ještě nikdy jsme při přípravě letních aktivit 
nezažili takovou nejistotu a  vlnu změn jako letos. Snad až do 
poslední chvíle nebylo jisté, zda se třetí ročník English campu 
v  Příboře opravdu uskuteční. Stačilo pár změn ve statistikách, 
zavedení plošných opatření a  měsíce příprav by byly uloženy 
„k  ledu.“ Jsme ale nesmírně rádi, že navzdory řádění „korony“ 
jsme tábor s  rodilými mluvčími a  (nejen) výukou angličtiny 
mohli uskutečnit. Druhý srpnový týden jsme se stali účastníky 
autoškoly, kde jsme si kromě pravidel provozu v životě bez ne-

hod pilovali znalost angličtiny s  milými hosty Brianem a  Allie 
McClurovými, které doplnila Samantha. Navzdory nadprůměr-
ně teplému počasí jsme si spolu s  necelou třicítkou dětí užili 
skvělý týden ve znamení her, anglických písniček, vyrábění, 
ochutnávky netradičních amerických sportů, celodenního vý-
letu i  vodních radovánek. Do táborového dění měli možnost 
nahlédnout i  rodiče, a  to v průběhu tradiční kavárny pro rodi-
če, která se letos uskutečnila pod širým nebem. Touto cestou 
děkujeme všem dobrovolníkům i  dětem, kteří svým nadšením 
přispěli ke skvělé atmosféře. S vírou, že tábor opět bude, už nyní 
připravujeme další ročník a těšíme se na něj. 

Víte, jak správně provést vyhýbací manévr, nebo jak se 
vypořádat s přetáčivým a nedotáčivým smykem? Pokud patříte 
mezi aktivní řidiče nad 65 let, můžete si to vyzkoušet na 
nejbližším polygonu v  rámci projektu Jedu s  dobou. ten díky 
svým organizátorům, jimiž jsou Autoklub Čr a Česká kancelář 

pojistitelů, přináší zdokonalovací kurzy řízení pro řidiče-seniory 
zcela zdarma.

Jak takový řidičský trénink probíhá? Šestihodinový program za-
hrnuje teoretickou část, ve které se řidiči seznamují s  novinkami 
v  legislativě a zásadami bezpečné jízdy. Navazující praktická část na 

Za tým English campu Martina a Ľubko Čermákovi, Dětská misie

Libor Budina, Autoklub České republiky

ŠkolStVí A VZDĚláVání

DoPrAVní ProblemAtIkA



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

Příbor je město ležící v  Moravskoslezském kraji, ve kterém žije 
přibližně 8500 obyvatel. V rámci soutěže Arniky Odpadový Oskar 
bylo oceněno jako příklad dobré praxe. 
Systém odpadového hospodářství

Nakládání s  komunálními odpady v  Příboře zajišťují Technic-
ké služby města Příbora, p. o. Odpady si město začalo samo svážet 
v roce 2019, kdy si pořídilo i vlastní svozové auto. Svozové auto je 
vybaveno vážícím zařízením, tak-
že město má údaje o naplněnosti 
nádob ve městě.

Ve městě Příboře se třídí do 
kontejnerů papír, sklo, plasty spo-
lu s  nápojovými kartony a  kovy, 
bioodpady a textil. Objemné a ne-
bezpečné odpady lze odevzdat na 
sběrném dvoře v  areálu technic-
kých služeb. V  současnosti město 
buduje nový sběrný dvůr s Re-Use 
centrem, díky němuž se vybere 
a opraví spousta věcí ke znovuvy-
užití. Objemný odpad se také 
2x  ročně sváží pomocí velkoobjemových kontejnerů. Město Příbor 
zajišťuje také zpětný odběr elektroodpadů, světelných zdrojů a baterií.

Ve městě Příboře existuje hustá síť kontejnerů. Nejvíce instalova-
ných kontejnerů má město na plasty (107 kusů), na papír (86 kusů) 
a sklo (46 kusů), textil (11 kusů), elektro (6 kusů) .

Spolu s  městem Kopřivnicí vlastní město Příbor kompostárnu 
bioodpadů. Provoz zajišťuje firma SUEZ Využití zdrojů a. s.

Město Příbor v  současnosti třídí téměř 50 % komunálního od-
padu. Má předpoklad, že bez problému splní cíle oběhového hospo-

dářství pro rok 2025, kdy se má 
materiálově využívat 55 % komu-
nálních odpadů.

Město Příbor má zpracovaný 
plán odpadového hospodářství 
a  pravidelně ho vyhodnocuje. 
Příbor má vytvořen web, který se 
věnuje ochraně životnímu pro-
středí a  tedy též odpadům (htt-
ps://zpo.pribor.eu/). Na tomto 
webu lze najít například to, jak 
se třídí jednotlivé druhy odpadů, 
jak se s touto surovinou dále na-
kládá a mnoho dalších informací. 

Město Příbor má další potenciál pro snižování produkce směsného 
odpadu.

Na jaře letošního roku se město Příbor přihlásilo do soutěže 
o Odpadového Oskara společnosti Arnika, která dlouhodobě usiluje 
o  ochranu přírody a  zdravé prostředí pro budoucí generace. Hod-
nocení produkce odpadů za rok 2019 zahrnovalo i osobní návštěvu 
zástupce Arniky v našem městě s prohlídkou kompostárny, sběrného 
dvora, stanovišť s nádobami a nově budovaného RE-USE centra. 

Po vyhodnocení všech údajů obsadilo naše město 4. místo 
v nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v kraji mezi 

městy. Toto umístění lze bezpochyby považovat za velmi dobrý vý-
sledek a věříme, že výsledky roku 2020 budou ještě lepší po zavedení 
opatření k lepšímu třídění komunálního odpadu. 

město Příbor bylo oceněno odpadovým oskarem v 2. katego-
rii za přínos v oblasti efektivního nakládání s komunálním odpadem. 
Ocenění za 6. ročník soutěže pro obce s nejefektivnějším odpadovým 
hospodářstvím v České republice bylo městu zasláno.

Milan Havel, Arnika – celý příspěvek na https://arnika.org/mesto-pribor

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

ekologIcká ProblemAtIkA

polygonu umožňuje řidičům vyzkoušet si zvládnutí krizových mo-
mentů a poznat chování vozidla v mezní situaci. Senioři tak vypilují 
správnou techniku zvládnutí smyku, vyhýba-
cího manévru či krizového brzdění – navíc 
v různých rychlostech a na různých površích. 
Součástí kurzu je také nácvik první pomoci 
pod vedením zdravotníků.

O  užitečnosti projektu svědčí ohlasy 
samotných řidičů. Jak vyplývá z  dotazníků 
vyplňovaných na konci kurzu, takové ško-
lení by dalšímu řidiči doporučili absolutně 
všichni zúčastnění. „Spokojenost a přibývají-
cí pozitivní ohlasy účastníků svědčí o tom, že 
projekt je užitečný, a trefili jsme se jím přesně 
do poptávky řidičů-seniorů. Byl o něj velký zájem. Všem, na které se loni 
nedostalo, mohu s radostí oznámit, že letos bude ještě o 16 kurzů více 
než v předchozím ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu 
ČR a předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. 
V průběhu roku 2020 se tak v osmi centrech bezpečné jízdy, které jsou 
rozmístěny po celé České republice, uskuteční celkem 144 kurzů.

Z  projektu Jedu s  dobou jsou nadšeni i  jeho patroni. „Je to 
opravdu skvělé. Můžete si otestovat, jak váš vůz zvládat v krizových 

situacích. Pak člověk není překvapený na silnici,“ konstatoval po vlast-
ní zkušenosti na polygonu u  Příbrami herec Pavel nový. „Za svo-

ji závodní kariéru jsem za volantem prožil 
spoustu horkých momentů, ze kterých jsem si 
vždycky snažil vzít ponaučení,“ doplnil druhý 
patron, legendární dakarský závodník karel 
loprais. „Vyzkoušet si reakce vozidla na po-
lygonu je jeden z nejlepších tréninků pro bez-
pečnou jízdu v  silničním provozu. Neznám 
lepší recept!“

Bezplatné zdokonalovací kurzy řízení 
pro řidiče-seniory Jedu s dobou jsou nejen 
skvělým způsobem, jak zlepšit své řidičské 
schopnosti, ale navíc jsou zcela bez rizika – 

nikomu z účastníků nehrozí, že by byl kritizován nebo snad „přišel 
o papíry“. „To skutečně ne. Naší zásadou je individuální lidský pří-
stup. Na věk se prostě nehledí! Naopak, ceníme si zkušeností,“ uzavírá 
libor budina, koordinátor projektu.

Přihlášení do kurzu je dostupné na adrese: http://www.je-
dusdobou.cz/terminy-a-rezervace/. 

 2016 2017 2018 2019
 (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 16,3 15,8 16,7 14,9
sklo 10,0 11,6 10,0 14,6
plasty 12,6 15,8 12,4 14,8
kovy 29,9 25,7 33,6 1,4
textil 4,0 4,7 4,5 3,6
bioodpady 123,0 130,9 182,9 156,6
směsný odpad 178,2 171,5 164,3 150,1
objemný odpad 36,8 39,0 61,7 68,2
úroveň třídění (%) 47,7 49,3 53,5 48,5
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V  srpnu roku 2020 byl Technickými službami města Příbora, 
p. o., zakoupen ruční vysokozdvižný vozík TOR 0,5TX1,6M SDJ0516 
z  Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN 
a. s. S touto společností město Příbor dlouhodobě spo-
lupracuje k oboustranné spokojenosti.

Na sběrný dvůr technických služeb občané vozí vy-
sloužilé elektrospotřebiče, které jsou dle velikosti a typu 
umisťovány do sběrných boxů této společnosti. Společ-
nost Elektrowin a. s. je ze sběrného dvora odebírá a za 
každé čtvrtletí daného roku dává městu avízo k vystave-
ní faktury. Tyto prostředky město Příbor opět využívá 
v systému odpadového hospodářství. 

Kromě toho má společnost Elektrowin a. s. vlastní 
Motivační program, z něhož je také možno čerpat pří-
spěvek například na pořízení vybavení sběrného dvora. V minulých 
letech bylo již pořízeno osvětlení nad kontejnery s elektrospotřebiči.

Za 1. čtvrtletí roku 2020 byla z Motivačního programu společ-
nosti Elektrowin a. s. hrazena oprava dvou sběrných nádob na drob-
né elektro na Prchalově a  na Hájově. Za odměnu 2. čtvrtletí roku 

2020 byl pořízen tento model ručního vysokozdvižného vozíku SDJ.
Je to klasický plně mechanický vysokozdvižný vozík, ve své třídě 

je nejvšestrannějším stohovačem. Díky svým vlastnos-
tem, jako je stabilní zdvih, dobrá pohyblivost, snadné 
použití nebo bezpečné a  spolehlivé ovládání, je vhod-
ným pomocníkem pro náklad a výklad vozidel s těžkými 
elektrospotřebiči (např. lednice a mrazáky). 

S využitím tohoto vozíku zvládne manipulaci s těž-
kými elektrospotřebiči i  jednočlenná obsluha sběrné-
ho dvora. Proto jsme rádi, že jsme mohli pořídit tento 
prostředek s příspěvkem 15 000 Kč ze společnosti Elek-
trowin a. s., které tímto také vyslovujeme poděkování. 
Doufáme, že i nadále bude trvat dobrá vzájemná spo-
lupráce. 

Chtěli bychom také požádat občany města Příbora, aby své vy-
sloužilé elektrospotřebiče odevzdávali na sběrný dvůr technických 
služeb a nezbavovali se jich přes prodejce elektra, neboť tím městu 
unikají peníze a nároky na bonusy. Děkujeme všem občanům, kteří 
využívají služeb sběrného dvora technických služeb v Příboře.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudolfu Korčákovi, majiteli firmy RICCO, provozujícímu letní koupaliště a autokemp RICCO 
v Příboře, že umožnil opětovně všem dětem Dětského domova v Příboře a jejich doprovodům využívat bezplatně po celou sezónu 2020 letní 
koupaliště v Příboře. 

Za vstřícný a laskavý přístup děkujeme.
Mgr. Petr Augustinský, ředitel Dětského domova v Příboře

Mgr. Petr Augustinský, ředitel Dětského domova v Příboře 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjnu, kteří slaví své jubileum:
Svatopluk Kutáč
Stanislav Válek
Josef Kološ
Josef Holub
Božena Břečková
Petr Tvarůžek
Marta Kotrcová

Jiří Myška
Josef Číp
Karel Bumbalík
Božena Kušnierová
Ludmila Hlúpiková
Alena Klepáčová
Cecília Máchová

Miluška Hermanová
Anna Vajdová
Jaroslava Kostelecká
Marie Halfarová
Žofie Pecinová
Hana Stránská
Jarmila Sedoniková

Milan Kurfűrst
Anna Hlaváčová
Karel Jurásek
Marie Monsportová
Jaroslav Kratochvíl
Jiřina Kunzová
Vlasta Dvořáková

Eva Hanušová
Drahomíra Lindušková
Drahomíra Nováková
Anna Pustějovská

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

komISe Pro obČAnSké ZáležItoStI

PoDĚkoVání

Jubilanti Domova Příbor:
Olga Frančíková         Milena Gloriková         Jan Krpec         Vlasta Sopuchová         Helena Střelková Vladimír Švec

Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

tecHnIcké Služby InformuJí
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Město Příbor se rozhodlo zkrášlit svozové nádoby na směsný 
odpad u škol formou stylových popelnic. Technické služby města 
Příbora oslovily 4 příborské školy, které předložily své návrhy na 

výzdobu kontejnerů. Výběrová komise ve složení vedení města, 
odboru rozvoje a zástupců škol rozhodla o konečných dvou ná-
vrzích z každé školy.

Velkoobjemový kontejner (Vok) bude přistaven vždy 
v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude ná-
sledující den v dopoledních hodinách).

Do Vok patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek 
(dřevěný, čalouněný, plastový), matrace, peřiny, zrcadla, 
sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce 
apod.

Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, 
tel.: 731 674 984

Budova Mateřské školy na Švermově ulici je již téměř v senior-
ském věku a stejně staré je i její oplocení.

V roce 2009 prošla školka rekonstrukcí vnitřních prostor, do-
šlo k obnově sociálního zařízení, školní kuchyně a kotelny. V roce 
2010 byla provedena revitalizace školní zahrady, ale na výměnu 
nebo celkovou rekonstrukci oplocení se prozatím finanční pro-
středky nenašly.  

Členové SNK Příbor je náš domov přišli s nápadem provést 
alespoň částečnou opravu oplocení, především prorezavělých 
částí a zajištění plotových polí proti vypadávání, aby byla zajiště-
na bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě.

Iniciátory akce „oprava oplocení“, která na naší zahradě pro-
běhla letos v době letních prázdnin, byli pan Radek Jurečka a sta-
rosta města Ing. arch. Jan Malík. Svařování poškozených částí se 
ujal pan Luděk Tichavský a  další členové prováděli natěračské 
práce oplocení v  přední části zahrady. Práci členové sdružení 
provedli na vlastní náklady a  ve svém volném čase. Materiálně 
nátěr plotu zajistil Ing. Milan Střelka.

Chtěla bych touto cestou jménem Mateřské školy Kamarád 
členům SNK Příbor je náš domov za tento počin poděkovat. Je 
prima vědět, že mezi námi žijí lidé, kteří umějí své dovednosti 
nezištně nabídnout. Jen tak, pro dobrou věc nebo pro dobrý pocit 
z dobře vykonané práce.

Vážení spolužáci Základní školy Příbor, ročníky 1945 a 1946. 
Vzhledem k dlouhodobě ne moc příznivé situaci v souvislos-

ti s CORONAVIREM Vám oznamuji, že se ruší plánovaný sraz 
spolužáků Základní školy v Příboře, který se měl uskutečnit dne 

2. 10. 2020 v restauraci OAZA v Příboře. Prosím, sdělte si tuto 
informaci i mezi sebou navzájem.

Děkuji za pochopení.

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

Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád

Marie Neubauerová (Vantuchová) 

 

 

 
HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 

 
PODZIM - říjen 2020 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

6. října 2020 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 

Švermova x Dukelská  

Šmeralova x Gagarinova  

7. října 2020 
středa 

Okružní u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  

8. října 2020 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 

Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím) 
9. října 2020 

pátek 
(odvoz v po 

12.10.) 

9. května x brána bývalé TATRY  

9. května x Osvobození  

B. Němcové x Hluboká   

13. října 2020 
úterý 

Na Valše - u kurtů  

Na Hrázi  

Štramberská x Bezručova 

14. října 2020 
středa 

Pod Haškovcem  

Větřkovská x Sušilova   

Vrchlického x Za vodou 

15. října 2020 
čtvrtek 

Wolkerova - u trati  

Komenského - pod letadlem  

J. V. Choráze - za obchodem 
16. října 2020 

pátek 
(odvoz v po 

19.10.)  

Hájov  

Prchalov - u obchodu 

Paseky u Jurečků  

20. října 2020 
úterý 

Stojanova x Smetanova 

Smetanova x K. H. Máchy  

O. Helmy  

21. října 2020 
středa 

Vrchlického - u hřiště  

Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici 

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

 

 

 
 

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ 
 

 podzim 2020 
 DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

listopad 

13. 11. - 20. 11. 

Větřkovská ulice - u separačních nádob 
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 
ulice 9. května - u transformátoru 
Hájov 

20. 11. - 27. 11. 

Prchalov - u kaple 
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov 

 

PŘíborSké Školy A Školky
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Prvního září jsme s velkou radostí vstoupili do nově zrekon-
struované historické budovy základní školy. Děkujeme zřizova-
teli – městu Příboru – za opravu budovy, na kterou škola čekala 
spoustu let. Věříme, že se nám tu všem bude dobře učit a praco-
vat. Zvláště teď, když máme novou vizi „Naše škola je společen-
ství lidí, kteří aktivně objevují svět a cesty, jak v něm harmonicky 
a odpovědně žít.“ Budeme se snažit o to, abychom se drobnými 
krůčky k této vizi přibližovali.

Ve škole jsme letos přivítali 42 prvňáčků, kteří od zřizovatele 
a naší školy dostali dárkové balíčky a od Spolku rodičů a přátel 
školy barevné kšiltovky. 
Prvňáčkům přejeme, aby se 
jim ve škole líbilo a chodili 
tam s radostí. Nově pedago-
gický sbor také posílily dvě 
nové zaměstnankyně  Mgr. 
Lucie Brodíková (učitelka 
českého jazyka a  dějepi-
su) a asistentka pedagoga 
Bc. Lucie Hlinková.

Také žáky letošních 
šestých ročníků čekaly 
změny. Přechod na druhý 
stupeň není pro každé-
ho jednoduchý, a  proto 
pořádáme každoročně 
pro tyto žáky adaptač-
ní pobyt. Již tradičně  se 
tento pobyt konal v  areá-
lu střediska Kateřina ve 
Štramberku. S  žáky jely 
jejich nové třídní učitel-
ky Mgr. Martina Brožová, 
Mgr. Jitka Piskořová a také 
asistentka pedagoga Bc. 

Alžběta Machetanzová. Program adaptačního kurzu měly na 
starosti lektorky Katka a Katka pod dohledem Bc. Alexandra Dres-
lera. Veškeré aktivity směřovaly k naplnění cílů adaptačního kurzu 
– pobyt mimo běžné prostředí, spolupráce, společné prožitky a čas 
pro sebe. Adaptační kurz je totiž typ soustředění, které poskytuje 
skupině lidí možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolek-
tiv. Adaptační pobyt se uskutečnil díky veřejné finanční podpoře 
z rozpočtu města Příbora na prevenci kriminality. Všechny děti 
se pohybovaly na čerstvém vzduchu v krásné přírodě mezi svými 
spolužáky, což pro ně bylo v současné situaci určitě méně ohrožu-

jící než pobyt ve školních 
lavicích. 

První půlka září se 
nesla nejen ve znamení 
nových začátků, ale také 
ve znamení tvořivosti. 
Naše žákyně Magdalena 
Demlová získala krásné 
třetí místo ve výtvarné 
soutěži Můj sen, kterou 
každoročně organizuje 
město Příbor. S  dvěma 
skupinami vybraných 
žáků z  osmých a  devá-
tých ročníků jsme se 
také zúčastnili výtvarné 
akce Veselé kontejnery - 
město se rozhodlo zkráš-
lit svozové nádoby na 
směsný odpad, a tak žáci 
zdobili kontejnery svými 
malbami pomocí speci-
álních sprejů a barev. Na 
svá díla mohou být  žáci 
určitě náležitě pyšní.

Za pedagogy Mgr. Dana Lišková, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

V úterý 8. 9. 2020 se v městském par-
ku uskutečnila realizace tohoto projektu. 
Kontejnery speciálními spreji a  barvami 
vyzdobili žáci škol podle svých vítěz-
ných návrhů pod vedením streetartového 
umělce s přezdívkou Khoma. Nikola Vav-
rous alias Khoma není pro Příbor nezná-
mý. Ztvárnil již graffiti na popelářském 
voze.

„Je to perfektní nápad. Při vhazování 
odpadků se budu usmívat, protože jsou ty 
popelnice veselé. Taky se mi líbí, že jsme 
si je mohly pomalovat samy,“ říká jedna 
z kreslících dívek.

Pohled na pokreslené popelnice vy-
volává úsměv a obdiv zároveň. 

„Myslím, že se jedná o  jeden z  dob-
rých projektů města. Děti ukázaly, co je 
v nich, a hlavní přínos vidím v tom, že jim 
město dalo šanci. Určitě to zaznamená 
u  obyvatel města pozitivní ohlasy,“ říká 
přihlížející Ing. Iveta Busková, vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu.

O  tom, zda se ve výzdobě popelnic 
bude pokračovat dále, třeba i na separo-
vaný odpad, čímž by se zvýšila edukační 
činnost v  separaci odpadu, bude záležet 
na zástupcích města v příštím roce.
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 Karel Till ml., o. s. Klokočov

Je po letních prázdninách a  u  nás v  Klokočově se konala 
stěžejní akce - tradiční KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ. Den po pří-
borské pouti - letos to bylo 7. září  - se již spoustu let scházejí 
sousedé, rodiny, kamarádi a známí, aby se pobavili v posledních 
letních dnech. Každým rokem na klokočovském hřišti pořádáme 
mimo krmáš stavění a  ká-
cení máje s  dětským dnem 
a sportovně založenou akci 
o  klokočovský pohár ve 
volejbale. Bohužel situa-
ce kolem koronaviru nám 
znemožnila konat všechnu 
tuto zábavu a relaxaci. Pro-
to jsme byli nesmírně rádi 
za to, že se vydařil alespoň 
krmáš. Dovolte mi, abych 
těm, co nebyli, prozradil, 
jak probíhal. 

Již od  brzkých ranních 
hodin jsme měli obavy, že 
ani to počasí nám nebude 
přát a že krmáš bude mok-
rý a blátivý. My ale nehází-
me flintu do žita, na akci se 
pečlivě připravujeme a dou-
fáme, že se počasí umoudří 
a minimálně přestane pršet. 
Prosby byly vyslyšeny a  již 
kolem 11. hodiny se začaly 
mraky protrhávat (nakonec 
počasí bylo po celé odpole-
dne krásně slunečné).

Je zatopeno, pod kotlem 
praská oheň - základ pro 
guláš by byl. A  už se krájí 
cibule a hned na to maso, aby šla jedna věc za druhou. Každý 
má v tento den svůj úkol, aby vše bylo, jak má být, bečky s pi-
vem v lajně za sebou, párky v rohlíku, tradiční palačinky a jiné 
dobroty, co vám rády prodaly naše ochotné ,,prodavačky" a nově 
i naši noví členové výboru. Ti se chopili zmíněných hot dogů. 
K brzkým večerním hodinám bylo jasné, že počet párků nestačí 
a operativně jsme sehnali klobásy, které ovšem byly i s vařenými 
koleny v mžiku tatam. Co se guláše týče, tak znalí již vědí, že je 
to léta boj. První kotel je do 20 minut fuč. Čekání na druhý kotel 
se zkracuje zábavou. Nakonec i ten druhý a následně i třetí kotel 
je okamžitě rozprodán. Jsme neskutečně rádi, že lidem náš - tedy 
Kuhyho a spol. - guláš moc chutná.

Pro děti byl opět nachystaný velký skákací hrad, kde si mohly 
zdarma zaskotačit jako na každé předešlé akci. Tradiční, hod-
ně žádané přetahování lanem se kvůli promáčenému terénu  
neuskutečnilo. Po celé odpoledne zajišťovala hudbu kapela 
Country Garáž. Hrála opravdu hezky.

Kolem 17. hodiny za přítomnosti některých členů rady města 
či zastupitelů proběhlo tolik očekávané oficiální otevření našeho 
multifunkčního hřiště. Starosta města Příbora nám v krátkosti 
shrnul průběh výstavby jak časovou, tak finanční osou. Páska 

nebyla ovšem kvůli její kráse přestřižena, ale slavnostně polita 
šampaňským a otevření hřiště se řádně zapilo. Bylo nám přislí-
beno doplnění chybějících prvků na sportovní aktivity, jako jsou 
např. volejbalové koše, tenisové sloupky, sítě a  jiné vybavení. 
Dále je nutné zavést provozní řád hřiště a podmínky k užívání 

širokou veřejností. Věříme, 
že se lidé budou v budouc-
nu na hřišti chovat sluš-
ně a  nebudou, jak je tomu 
jinde zvykem, poškozovat 
jak vybavení, tak samotné 
naše multifunkčního hřiště 
a okolí.

Dále je nutné dodat, že 
není uděláno zdaleka vše dle 
našich představ, abychom 
to měli na hřišti hezké, je 
třeba opět přiložit ruku 
k  dílu. Scházejí dodělávky 
okolo hospodářské budo-
vy, terénní úpravy. A  hned 
po krmáši jsme se pustili 
do vlastnoruční realizace 
přístupového chodníku od 
boudy k  multifunkčnímu 
hřišti. Máme ještě spousty 
práce a věříme, že společně 
to zvládneme.

No, a  jak to bylo dál? 
Přesně ve 20 hodin se ka-
pela sbalila a  nastoupila 
hudba reprodukovaná. Tam 
jsme tak trochu přesedlali 
z country na rock. A byla to 
opravdu divočina. Dotyč-

ných pár jedinců to ví. Odbyla 22. hodina a akce se ponořila do 
ticha. Na zemi zůstaly kelímky, plechovky a nedopalky od ciga-
ret, které následující den museli dobrovolníci z řad občanského 
sdružení uklidit a odvézt do tříděného odpadu.  

Nyní se můžeme těšit na další letní sezónu, kdy se spolu zase 
uvidíme.  Samozřejmě, že se na vás budeme moc těšit. Tímto 
moc děkujeme všem příznivcům, co přišli, byť na chvíli,  a strávi-
li s námi svůj volný čas i v tak složité době covidové .

Závěrem k hodnocení musíme poděkovat všem, kteří se po-
díleli na přípravě, a  organizátorům za hladký průběh krmáše. 
Děkujeme také všem, co přispěli formou dobrovolného vstupné-
ho, které bude použito jako vždy k dostavbě a zkrášlování krás-
ného klokočovského hřiště a jeho okolí.

Snad se situace uklidní a my budeme moci chystat vánoční 
turnaj ve stolním tenise, který se koná tradičně mezi vánoční-
mi svátky. Poté následuje klokokočovský ples. Detaily a jiné se 
dozvíte s předstihem na www.klokocov.com , v Měsíčníku města 
Příbora, na našem facebooku a na plakátovacích plochách. 

Televizní reportáž z  krmáše a  otevření hřiště může-
te zhlédnout v  LTV Příbor na http://www.televize-pribor.
cz/2020/09/14/38-tyden-13-19-9-2020/

ČInnoSt klubŮ, SPolkŮ A orgAnIZAcí
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10. ročník Příborských deskovek poznamenala také opatření 
kolem Covid-19, a tak proběhly v náhradním termínu 7. - 9. 8. 
2020 v prostorách sokolovny TJ Sokol Příbor. 

Dne 7. 8. 2020 se první účastnící 10. ročníku Příborských 
deskovek začali sjíždět již kolem 15:00 hodin. Čas do první sou-
těže, což byl turnaj v Bang!, vyplňovali vzájemným vyprávěním 
svých zážitků od svých minulých setkání. Ti, co se neznali, se 
pomalu seznamovali při hraní deskových her, které jsou k dispo-
zici v TJ Sokol Příbor. Turnaje Bang! se účastnilo 8 soutěžících. 

V sobotu 8. 8. 2020 se turnaje Osadníci z Katanu účastnilo 
24 soutěžících a turnaje v Carcassonne 12 soutěžících. V neděli 
9. 8. 2020 se turnaje v Dominionu účastnilo 15 soutěžících. 

Devět soutěžících splnilo nominační kritéria na MČR. 
V průběhu akce účastníci navázali nová přátelství, naučili se, 

jak lépe trávit volný čas s přáteli, né jen vysedávat u PC. Při lou-
čení si již mezi sebou domlouvali další akce, na kterých se zase 
potkají. Přestože byl letošní ročník provázen omezeními v do-
držování opatření hygienické správy a účast byla cca poloviční 
oproti předchozím ročníkům, tak se všem účastníkům v Příboře 
velice líbilo a těší se na další návštěvy města Příbora. 

Velké poděkování patří těm, co 10. ročník Příborských des-
kovek podpořili finančně, a to město Příbor, firma Albi, firma 
Mindok, a také těm, kteří pomáhali s organizací.

Cyklisté se na své vyjížďky v  rámci naší sokolské akce Pří-
borský Sokolšlap začali scházet v sobotu 22. srpna již před půl 
devátou hodinou ranní. Do skončení registrace po 11. hodině se 
jich sjelo a sešlo celkem 46 – letos se Sokolšlapu zúčastnilo i pět 
pěších turistů z Ostravy a okolí. Každý účastník akce obdržel po-
ukázku na občerstvení. Horké letní počasí určitě spoustu lidí zlá-
kalo k vodě, ale i tak jsme rádi, že přišli zájemci všech věkových 
skupin, kteří si vybrali některou z tras. Největší zájem byl letos 
o trasy na Brušperk, Borovecké rybníky a Ondřejník. Nejmladší 
účastník byl pětiletý místní chlapec a nejvzdálenější byl šestiletý 
kluk z Prahy.

Po příjezdu se účastníci i  příchozí mohli v  našem areálu 
občerstvit tekutinami všeho druhu, posilnit klobáskami, vege-
tariánským borščem a mnoho kladných ohlasů bylo na kvalitu 
a chuť letošního guláše. Ti, kteří měli štěstí a byli vylosovaní, si 
mohli svůj lístek vyměnit za pěknou cenu. 

Ke zlepšení nálady hrála od 14 hodin kapela Country Garáž. 
Pěkné počasí vydrželo až do konce, bouřka a  déšť se přihnaly 
těsně po skončení akce.

Velké díky patří členům Sokola, kteří se podíleli na průběhu 
a chystání této akce, a také děkujeme hlavnímu sponzoru akce – 
městu Příboru.

Příborské amatérské divadlo Přídlo si pro své diváky a ná-
hodné kolemjdoucí připravilo svůj druhý veřejný trénink im-
provizačních dovedností. Ideálním termínem (po dvou změ-
nách) se stal pátek 4. září. Tentokráte divadelníci přesídlili 
z  nádherných prostor refektáře piaristického kláštera za jeho 
okna - do půvabných klášterních zahrad v  centru města. Po-
měrně početný amatérský sou-
bor nastoupil ve sladěném bílo-
-modrém outfitu a  ukázal, jak 
si dokáže poradit se zapeklitým 
a různorodým zadáním improvi-
začního krotitele Michala Rych-
tra. Počasí těmto radovánkám 
přálo, a  tak celkem 16 specific-
kých her vidělo velice hojně pří-
tomné publikum, které herce ob-
darovalo smíchem a  zasloužilým 
potleskem. V čele mnoha desítek 
spokojených diváků seděl i  sta-
rosta města Ing.  arch. Jan Malík 

a místostarosta Mgr. Pavel Netušil. Ač je soubor převážné dám-
ský, trofej pro vítěze převzal z rukou dosavadního držitele Ja-
kuba Nedomy nový mistr Impro Jan Jurek. Společně ale všichni 
ukázali, že na trénincích v parku nebo na nejmenované půdě 
nelenili a že se diváci mohou opět těšit na příště, třeba znovu 
na vánoční posezení, tentokráte s názvem ImproMejdlo 3.

Přídlo bude mít na podzim také 
premiéru klasické divadelní činnosti. 
24. října představí na prknech Kul-
turního domu Benátky pod sněhem. 
Takže neváhejte a  přijďte podpořit 
své domácí divadlo! 

Kdo by rád přiložil ruku nebo 
tělo k  dílu, hlaste se na našich FB 
stránkách, kde také naleznete bo-
hatou fotogalerii z  improvizačního 
večera.  

https://www.facebook.com/pridlo/

Fotografovala Stanislava Slováková

Letošní minigolfové dění v celé České republice, včetně na-
šeho spolku, velmi ovlivnila letošní  probíhající pandemie Co-
vid-19. Sezóna byla zahájena 19. 6. 2020 a do tohoto data byly 
všechny turnaje zrušeny. I  přes nepříznivou epidemiologickou 
situaci, která nám neumožňovala trénovat, dosáhli hráči našeho 

klubu několika dobrých výsledků. Ve zkrácené soutěži II. ligy ob-
sadil náš klub 2. místo a v novém ligovém ročníku 2020/2021 je 
po podzimní části na 1. místě.

V soutěžích jednotlivců si členové našeho oddílu udržují sta-
bilní výkonnost a na turnajích se umísťují na předních příčkách. 

Josef Bohumínský, TJ Sokol Příbor

Lenka Sedláčková, náčelnice TJ Sokol Příbor

Michal Rychtr, krotitel, PŘÍDLO

Ing. Jitka Holubová, předseda SKDG Příbor, z. s.
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 Na našem minigolfovém hřišti, které se nachází v  areálu 
městského koupaliště, jsme provedli pravidelnou předsezónní 
údržbu a od 13. 6. 2020 je minigolfové hřiště otevřeno pro veřej-
nost. V srpnu jsme uspořádali na našem hřišti dva turnaje Open 
a Turnaj pro veřejnost. Celkově mohu uplynulou sezónu hod-
notit jako mírně nadprůměrnou. Nepříznivá epidemiologická 

situace se bohužel projevila i v návštěvnosti našeho areálu, což 
vedlo k  poklesu tržeb ze vstupného. I  přes tuto nepříjemnou 
skutečnost mohu konstatovat, že díky finanční pomoci města 
Příbora budeme letos hospodařit s  vyrovnaným rozpočtem. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za poskytnutou finanční 
pomoc.

Dne 9. září 2020 v prostorách BrickHouse 
DOV v  ostravské Dolní oblasti Vítkovice pro-
běhlo slavnostní předávání Ceny hejtmana kraje 
za společenskou odpovědnost.

Byly vyhlášeny kategorie: podnikatelské 
subjekty (firmy); obce; organizace veřejného 
sektoru; mikropodniky, živnostníci a spolky. 

Z  našeho města se do soutěže přihlásilo 
Družstvo VIKTORINA LOCA, a  to do po-
sledně jmenované kategorie: mikropodniky, 
živnostníci, spolky. Hodnoticí komise – orgán jmenovaný hejtma-
nem Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Radou kvality České 

republiky – se rozhodla udělit Družstvu VIK-
TORINA LOCA  první místo: za přijetí a rea-
lizaci myšlenek společenské odpovědnosti v ob-
lastech sociální, ekonomické a environmentální. 

Rádi bychom tímto článkem poděkovali 
všem našim příznivcům – těm, kteří ať již pra-
videlně, nebo občas nakupují v  bezobalovém 
obchůdku VIKTORINA LOCA v  uličce Poli-
tických vězňů; kteří nás podporují ve snaze o co 
možná nejpřímější a  nejkratší cesty mezi šetr-
ně hospodařícími zemědělci, výrobci potravin 
a zboží s minimálními škodlivými dopady na ži-
votní prostředí se spotřebiteli; Vám všem, se kte-
rými společně budujeme síť vztahů v krajině na-
šeho domova. Bez Vás bychom Cenu hejtmana 

za společenskou odpovědnost nedostali, bez Vás by nedávala smysl.
Foto: Amálie Hambálková

Všem Příborákům známá tradiční restau-
race Mexiko se z  gruntu proměnila… Veřej-
nosti bude toto místo oficiálně znovu otevřeno 
a představeno v  sobotu 14. listopadu 2020 od 
15 hodin, a to jako křesťanská modlitebna nebo 
pro lepší porozumění „protestantský kostel“. 

Kdo tedy je na Mexiku? Na Mexiku se schá-
zí společenství příborských křesťanů sdruže-
ných ve Sboru Bratrské jednoty baptistů (BJB). 
Tento „sbor“ v Příboře působí již více jak 10 let. 
Můžete si třeba vybavit akce pro veřejnost, jako 
je například Velikonoční čtení Bible v knihov-
ně, každoroční květnová Noc kostelů nebo růz-
né akce pro veřejnost - jako je Drakiáda, Miku-
láš nebo besedy na různá zajímavá témata.

Kdo jsou baptisté? Jsou to křesťané, pro-
testanti, nepatříme tedy mezi žádnou nebez-
pečnou sektu. Naším státem jsme uznáni jako 
křesťanská církev s  právem oddávat, mít své 
kazatele ve věznici, nemocnici či armádě. Teologicky baptisté vy-
znávají, že jejich hlavním zdrojem víry je Bible a v ní mezi hlav-
ní bod patří evangelium (dobrá zpráva), které představuje život 

ve víře ve spasitelnou moc ukřižovaného 
a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista pro každé-
ho člověka, který Mu uvěří a chce svůj život 
měnit. Je kladen důraz na křest, a to křest až 
v době, kdy je člověk schopen vědomě při-
jmout svou víru a zodpovědnost za svůj ži-
vot. Toto také v sobě nese označení baptistů. 
V naší zemi se hlásíme k odkazu anabaptis-
tů (novokřtěnců) a habánů a spolu s dalšími 
reformačními církvemi také k  duchovní-
mu odkazu Jednoty bratrské, v  níž působil 
i J. A. Komenský. Celosvětově patří baptisté 
mezi jednu z  nejpočetnějších denominací. 
Známými baptisty byli Martin Luther King, 
Jr., Abraham Lincoln, Harry Truman nebo 
Jimmy Carter.

A kdy můžete na Mexiko přijít? Rozsáh-
lé stavební úpravy a rekonstrukce jsou již za 
námi a 14. listopadu 2020 v 15 hodin budou 

prostory veřejnosti oficiálně otevřeny. Veřejné bohoslužby se zde 
konají každou neděli v 9:30 hodin, každý čtvrtek se scházíme na 
biblické a modlitební hodině. V pátek má své setkání mládež. Další 

Alena Malíková, za Družstvo VIKTORINA LOCA

Mgr. Martin Okáč, člen Sboru BJB v Příboře
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akce či konkrétní hodiny setkávání budou průběžně občanům 
města oznamovány.Všechny naše akce jsou přístupny veřejnosti.

Je naším přáním, aby toto místo bylo otevřeno každému hle-
dajícímu, zvláště však těm zlomeným, bezmocným a  slabým.  

Aby to bylo místo, kde lidé budou moci nalézt naději v plnohod-
notný život skrze víru v Ježíše Krista. On se stal pro nás Nadějí 
a my ji chceme s vděčností a láskou sdílet dál…

SPortoVní žIVot

Dne 5. 9. 2020 proběhlo ve Zlíně 2. kolo Moravského zemské-
ho poháru 2020 ve 3D lukostřelbě. Na místo se za krásného počasí 
sjelo na 150 soutěžících. Střílelo se na 30 terčů, které představo-
valy modely zvířat o různých velikostech, a na neznámou vzdále-
nost. Celá soutěž probíhala v lesích na kopcích nad Zlínem, a tak 
přechod na jednotlivá stanoviště poskytoval krásnou vyhlídku na 

město. Po absolvování okruhu na soutěžící čekal dobrý oběd a po 
něm proběhlo vyhodnocení. 

 Za Sokol Příbor se ve své kategorii dlouhého luku umístila na 
krásném 5. místě Terka Bohumínská. Nezbývá nám než jí držet pal-
ce v dalších kolech a případně i ve finále 11. 10. 2020, které bude na 
hradě Helfštýně.

Otestovat formu před startem nové basketbalové sezony odje-
li kadeti Basketbalového klubu Příbor do Kyjova na Slovácku, kde 
se první zářijový víkend účastnili turnaje Tubanak 2020. Po dvou 
porážkách a  třech vítězstvích obsadili svěřenci trenéra Miroslava 
Slováka 5. příčku.

Turnaje kadetů se v Kyjově účastnilo deset týmů z Česka a Slo-
venska. Příborští se ve skupině A nejprve utkali s béčkem BK Opava, 
a přestože téměř celé utkání vedli, připsali si na úvod turnaje porážku 
38:51. 

Nešťastná ztráta se podepsala i na druhém vystoupení hráčů BK 
Příbor. Proti pozdějšímu vítězi Tubanaku 2020 se hráči nedostali do 
tempa, ztráceli od prvních minut a prohráli vysoko 27:61.

Od třetího zápasu, který se hrál v  sobotu dopoledne, se vše 
změnilo. Proti Olomouci kluci ukázali sílu i odhodlání a po velmi 
dobrém výkonu si připsali první výhru na turnaji 59:30. Prvním 
úspěchem jako by nastartovali své sebevědomí, které dokonale vy-
užili v sobotním večerním měření sil s domácí Jiskrou Kyjov. 

Asi v nejkrásnějším utkání turnaje diktoval - možná trochu ne-
čekaně - tempo tým Miroslava Slováka. Ve vyrovnané bitvě, kde až 
do závěrečných minut nebylo jasné, kdo ukončí sobotní program 
jako vítěz, se nakonec radovali hosté z Příbora a vítězstvím 55:43 si 
zajistili účast v zápase o konečnou 5. příčku. V něm se v neděli do-
poledne postavili týmu BK Opava a vítěznou sérii dovedli ke třetí-
mu zářezu, přestože do závěrečného zápasu na turnaji nenastoupil 
nemocný tahoun týmu Erik Havel a v průběhu utkání navíc odstou-
pil kvůli zranění Milan Machala. Ke konečnému 5. místu dokráčeli 
kadeti BK Příbor po jasné výhře 52:39.

opatření pro diváky - vzhledem k současným epidemiologickým 
opatřením a aktuálnímu znění Mimořádného opatření vlády Čes-
ké republiky jsme nuceni upozornit všechny návštěvníky zápasů 
v  obou sportovních halách v  Příboře (SH Masarykova gymnázia 
i tělocvična ZŠ Npor. Loma) na povinnost mít zakrytý nos i ústa ve 
vnitřních prostorách. Zároveň pro všechny návštěvníky zápasů (ro-
diče i hráče, kteří nejsou účastníky utkání) platí přísný zákaz vstupu 
na palubovku a do blízkosti účastníků utkání. 

Zároveň podle nařízení ministerstva zdravotnictví v souvislosti 
s konáním hromadných akcí lze do sportovních hal vpustit maxi-
málně polovinu celkové kapacity. Konkrétně ve sportovní hale Ma-
sarykova gymnázia to znamená 100 lidí. 

Všechna opatření jsou nařízena především za účelem ochrany 
hráčů a dalších přímých účastníků zápasu, aby se minimalizovala 
možná nebezpečí nedohrání soutěží, jak tomu bylo minulou sezo-
nu. V neposlední řadě se díky opatřením snižuje riziko přenosu ná-
kazy mezi vámi diváky.  Děkujeme za pochopení!

Josef Bohumínský,  TJ Sokol Příbor

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Kadeti BK Příbor obsadili na výborně obsazeném turnaji v Kyjově 
pátou příčku.  Foto: BK Příbor/Jiří Tomaškovič

Erik Havel (vlevo) v utkání proti Olomouci. 
Foto: BK Příbor/Jiří Tomaškovič

Jan Hanzlík při defenzivní práci v  utkání proti domácí Jiskře  
Kyjov.  Foto: BK Příbor/Jiří Tomaškovič
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Již každoročně první zářijový víkend na Hájově patří hasič-
skému sportu. Proto v sobotu 5. 9. 2020 uspořádal sbor dob-
rovolných hasičů Hájov již jedenáctý ročník pohárové soutěže 
O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň 4. kolem XVI. roč-
níku Beskydské ligy.

Celá soutěž se odehrá-
vá v  areálu pod obecním 
domem, kde je pro soutě-
žící velmi náročný terén. 
Převážně se totiž soutěže 
konají na rovině, kdežto 
u nás soutěžící čeká prud-
ká protisměrná zatáčka 
k terčům.

Uspořádání takovéto 
akce v  jejím plném roz-
sahu je na přípravu velmi 
náročné, zvláště když se 
dle předchozích let očeká-
vá vždy okolo 50 družstev. 
Musí se zabezpečit běžec-
ká dráha, nachystat lavičky, stany, zkrátka celý areál a také ob-
čerstvení. Letos jsme však dle aktuálního dění takovouto účast 
nečekali, avšak přípravu jsme přesto nezanedbali, neboť jak se 
říká, je lepší být připraven, nežli překvapen. A v tomto případě 
se nám opravdu vyplatilo nepodcenit situaci. Nakonec přijelo 
rovných 50 družstev, tedy účast téměř shodná s předchozími 
ročníky, prostě skvělé!

Na úvod soutěže starosta SDH Vojtěch Jalůvka přivítal zú-
častněná družstva a  podal jim důležité informace k  soutěži. 
Dále pak popřál všem družstvům hodně úspěchů v soutěži sta-
rosta města Příbora pan Ing. arch. Jan Malík a také předseda 
Osadního výboru pan Ing. Ondřej Sýkora. Celou soutěž zahá-
jilo místní družstvo mužů nad 35 let a pak už následovala další 
a další. Přišla také velká spoustu diváků podpořit nejen místní 
hájovská družstva. A těch se sestavilo celkem 7! Dále pak naši 
akci přišel podpořit svou účastí také starosta okresního sdru-
žení hasičů v Novém Jičíně pan Stanislav Kotrc.

Pro diváky i soutěžící bylo připraveno bohaté občerstvení. 
Mohli si pochutnat na již tradičních špízech, ale také langoších 
a bramborácích, vše zapít vychlazeným pivem či ochuceným 
birelem nebo zvolit i něco na zahřátí.

Soutěž dlouho do noci probíhala bez jakéhokoliv zaváhání, 
družstva se svižně na základně střídala v  příjemném teplém 
večeru. Avšak přibližně hodinu před možným koncem soutě-
že se zatáhlo a prudká bouře průběh soutěže trochu zkompli-

kovala. Hlavní rozhodčí se 
rozhodla na chvíli i  přeru-
šit soutěž – než se přežene 
největší průtrž. My pořada-
telé jsme se chvíli potýkali 
i  s  technickými problémy 
s  elektřinou, avšak vše se 
podařilo dát dopořádku 
než došlo na přípravu dal-
šího soutěžního družstva. 
Po dešti se však malinko 
ztížily podmínky zbývají-
cím družstvům. Ale tak už 
to u  tohoto sportu bývá, 
někomu se dařilo, něko-
mu méně, někoho ve svém 
pokusu osprchoval déšť, 

někoho osprchovala rozpojená hadice... Ale my hasiči máme 
vodu rádi a bereme to sportovně.

A jak to vlastně dopadlo?

kategorie muži nad 35 let:
1. místo Hájov, 2. místo Vlčovice, 3. místo  JakLuk FIRE Team
kategorie ženy:
1. místo Skalice, 2. místo Hostašovice, 3. místo Hájov
kategorie muži:
1. místo Lukavec, 2. místo Lubno, 3. místo Trojanovice

Soutěž O  HÁJOVSKÝ POHÁR je jednou z  největších 
akcí, kterou každý rok SDH Hájov zajišťuje. Velké poděko-
vání patří všem, kteří se na této vydařené akci podíleli - od 
přípravy pro zajištění hladkého průběhu soutěže až po závě-
rečný úklid sportovního areálu. Dále nám dovolte poděkovat 
za podporu této soutěže i  sponzorům a  v  neposlední řadě 
také městu Příboru.

Další informace a  fotografie ze soutěže najdete na webo-
vých stránkách SDH Hájov www.sdh.hajov.cz

Činnost SDH Prchalov v letošním roce byla hodně omezena 
vlivem epidemie COVID, tou je ostatně ovlivněn život celé re-
publiky. Jediné akce, které se vyvedly, byl hasičský ples a dětský 
maškarní ples. Konaly se v únoru. 

Svatodušní vycházka, která měla být první akcí po rozvolně-
ní, se nemohla konat pro celodenní déšť.

Letní večer byl znovu zrušen pro zhoršení epidemiologické 
situace. 

Pokud to situace dovolovala, scházeli se mladí hasiči a na-
cvičovali požární útok. Jejich soutěže byly zrušeny do konce 
června.  Družstvo mužů v  Moravskoslezské lize v  požárním 
útoku obsadilo 1. a 2. místo. 

Zábavné odpoledne pro celou rodinu na Prchalově
Na 5. září letošního roku jsme měli naplánované Zábavné od-

poledne pro celou rodinu. Vzhledem k letošní situaci s pandemií 

jsme byli nuceni program zkrátit, abychom vyhověli hygienickým 
požadavkům. Připravili jsme soutěže pro děti, pro ně byl určen 
i skákací hrad. Soutěžily v 9 disciplínách, jako jsou skákání v pyt-
lích, stříkání z  džberovky, zatloukání hřebíků, stavění kostek, 
třídění vršků, hasičská štafeta, ruční tvoření, hod na medvěda. 
Celkem se soutěží zúčastnilo 25 dětí, které po vyhodnocení byly 
všechny odměněny dárkem. Pro dospělé byl připraven srnčí guláš 
a k uhašení žízně pivo Hasič. Děti si mohly pochutnat na párku 
v rohlíku nebo palačinkách, úspěch měla i čepovaná malinovka. 
Podle ohlasu zúčastněných se akce podařila, děti byly spokojené, 
rodiče taky a my pořadatelé jsme byli rádi za krásnou účast, které 
určitě napomohlo i teplé slunečné počasí. 

Chtěli bychom poděkovat městu Příboru za poskytnutí 
grantu, KDU-ČSL za poskytnutí skákacího hradu a  drobných 
dárků pro děti. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří akci na-
vštívili, a těm, kteří se postarali o organizaci. 

Iveta Kocourková, SDH Hájov

Alena Sochová, SDH Prchalov
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Paní Jane McAdam Freud jsem poprvé 
potkala v květnu 2006. Nebyla jsem jedi-
nou, kterou tato elegantní dáma zaujala. 
Doprovázel ji její - a dodneška mám ten 
pocit - stále usměvavý muž. Působili na 
oslavách 150. výročí narození Sigmun-
da Freuda noblesně, velmi mile a  také 
spokojeně. Paní Jane se tehdy účastni-
la celých oslav. Mimo jiné odhalovala 
pohovku před rodným domem svého 
pradědečka. Byla nadšená a  od té doby 
navštívila Příbor několikrát. Jednou jsme 
spolu hovořily o  tom, že by ráda v  Pří-
boře alespoň pár týdnů v roce žila. Sen 
a  plány se staly skutečností. Manžele 
z Londýna můžete dnes v Příboře potkat 
na náměstí, v  obchodech, na výstavě. 
Jedno je jisté - vždy se usmívají! A  tak 
jsem se zeptala... 

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila 
po svých rodičích, prarodičích?
No teda, tak na to je velmi těžké odpově-
dět tak, aby to neznělo jako vychloubání. 
Zbožňovala jsem však oba své rodiče, tak-
že doufám, že jsem zdědila něco dobrého 
od obou.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější činnost?
„Tvořit“ umění, a tak to bylo vždycky. Také 
zbožňuji sledování kvalitní televize, pro-
tože práce kamery je dneska úžasná - zob-
razuje tolik detailů.

3. Jaký je Váš nejoblíbenější film, kni-
ha, hudba?
V tuto chvíli sleduji Breaking Bad (Perní-
kový táta), což je úžasný seriál. Ukazuje, 
jak může být morálka relativní věcí v zá-
vislosti na těch, které milujeme. Je to se-
riál o složitosti vztahů, loajalitě a rozdílu 
mezi muži a ženami. Také se mi velmi líbil 
seriál Anne with an E (Anne s E na kon-
ci) – takový lehce feministicky laděný, ale 
podaný nevinně.

Moje oblíbená kniha za poslední desetiletí 
se jmenuje Of Human Bondage (O údělu 
člověka), napsal ji Somerset Maugham. Je 
to „velmi“ anglická kniha z hlediska toho, 
co se stane hlavní postavě, je odrazem 
britské společnosti. Miluji čtení, ale po-
slední dobou, mi zabírá všechen můj volný 
čas skicování. 
A když pracuji, ráda poslouchám hudbu 
svého mládí - starou pop music. Také se 
mi líbí současná populární hudba a expe-
rimentální hudba, klasická i  populární. 
Ale znalcem hudby je spíše můj manžel.

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Už asi od 3 let, kdy jsem si hrála na pís-
kovišti, jsem věděla, že v životě chci dělat 
něco podobného. Tím myslím, že jsem 
chtěla pracovat s  něčím hmatatelným. 
Dělám spoustu soch, na které používám 
nejrůznější materiály od hlíny až po na-
lezené materiály. Hodně svých obrazů 
také vytvářím na fyzických „objektech“. 
Líbí se mi, že můžu nechat tyto „objekty“ 
promluvit! Myslím tím, že ráda používám 
věci, které již ve světě existují a které mají 
nějaký druh života. Například maluji na 
dřevěné panely beden, ve kterých se posí-
laly moje sochy. Byly přepravovány z Lon-
dýna do České republiky  v bednách, já je 
rozebrala a používám je k výrobě obrazů.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ano, mým vzorem byla moje matka, která 
mě vždy povzbuzovala, abych „dělala věci 
po svém“ a ne pouze následovala ostatní 
jako ovce. Byla to velmi originální osoba 
a já jsem ji velmi obdivovala. Můj otec byl 
jako „tajemný tvor“, to má pro dítě samo-
zřejmě vlastní kouzlo. Nyní je mým vzo-
rem Sigmund Freud. Inspiruje mou práci 
svými koncepty. Moje obrazy a sochy byly 
vždy prostoupeny psychoanalýzou a  zů-
stávají zde v Příboře, což je perfektní pro-
středí.

6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
V  současné době dělám spoustu obrazů. 
Dovedlo mě k  tomu celoživotní kresle-
ní a  vytváření soch už od dětství. To mě 
přivedlo až sem. Jsem současná umělky-
ně. A přestože jsou mé předměty vnímány 
z psychologického hlediska, události, které 
motivují a  pohánějí má nová díla, jsou 
současné, takové, které se dějí nyní, a kte-
ré jsou samozřejmě ve všech našich živo-
tech nepředvídatelné. Například - jeden 
obraz má pozadí jako scénu, kterou vidím 
ze svého ateliéru krásného starého domu, 
zdobenou králem Karlem IV. a  jeho ně-
kolika manželkami. Ale já na obraz při-
dávám i  předměty, věci, které jsem tady 
našla, jako větev stromu a  nějaké malé 
kovové části. (V této chvíli už se těším, až 
dílo paní Jane uvidím.)

7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Můj pradědeček byl Sigmund Freud a sa-
mozřejmě strávil první 3 roky svého života 
v Příboře a během celého svého života na 
něj s  láskou vzpomínal. Poprvé mě po-
zvali do Příbora v  roce 2006, když jsem 
byla na studijním uměleckém pobytu ve 
Freudově muzeu v  Londýně. Freudovo 
muzeum v  Londýně oslovil starosta Pří-
bora. Tehdy jím byl pan Milan Strakoš. 
Požádal muzeum, aby do Příbora vysla-
lo zástupce rodiny Sigmunda Freuda na 
oslavy 150.  výročí narození Sigmunda 
Freuda. Tehdy jsem tam působila, a  tak 
mě vybrali. (Pamatuji si, jak později man-
želé hledali v  Příboře dům, který se jim 
měl stát druhým domovem. Našli ho. Pa-
matuji si, že vždycky během své návštěvy 
Příbora se setkali se starostou Milanem 
Strakošem a pamatuji si, že byli i na jeho 
pohřbu v roce 2016. To už jsem si říkala, 
že Příbor v jejich srdcích zůstane.)

8.  Které místo v Příboře máte nejraději?
Romanticky jsem zamilovaná do krásné-
ho renesančního náměstí, jeho vybledlých 
budov, reliéfních fasád a do péče o památ-
ky, která to vše udržuje „naživu“.
Líbí se mi výhled na starý katolický kostel 
- farní kostel Narození Panny Marie, který 
měl na Sigmunda Freuda velký vliv, pro-
tože ho tam pravidelně brávala jeho česká 
katolická chůva, jeho hlavní pečovatelka 
- druhá matka.
Mám také ráda mnoho dalších míst v Pří-
boře, i ta praktická a dostupná, jako je ven-
kovní bazén a běžecká dráha v místní škole.

PŘeDStAVuJI Vám...

Povolání: umělec - malířka, sochařka
Dosažené vzdělání: 
vystudovala Royal College of Art 
a Goldsmiths´s College v Londýně 
a Accademia di Belle Arti v Římě, je 
magistrou v oboru umění s odbornou 
učitelskou kvalifikací

Foto: Edgar Ferreira
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noStAlgIcké PoHleDy

Karel Greiner, průvodce

Jsem se svoji sestrou Vladěnkou průvodce v historickém ob-
jektu farní kostel Příbor. Je zajímavé sledovat turistický ruch na 
Lašsku. Většina přicházejících turistů je z Prahy.

Největší radost jsem měl v  letních měsících, kdy dovo-
lená a  prázdniny jsou nejlepší možností poznávat prostředí 

jednotlivých regionů. Pečlivě monitoruji návštěvníky našeho 
regionu Lašsko. Z  jakého města přijíždíte? Zpětná vazba mi 
pomáhá v mé další orientaci v průvodcovských aktivitách ces-
tovního ruchu. V polovině měsíce srpna 2020 jsem zaznamenal 
ještě větší zájem o naše město Příbor. Velmi příjemnou zprávou 

Myslím, že je důležité říci, že také miluji 
obyvatele Příbora, protože je považuji za 
inteligentní, ohleduplné, zdvořilé a  přá-
telské.

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
V tuto chvíli není nic, co by se mi na Pří-
boře nelíbilo. Existují určité výhody ply-
noucí z  omezeného porozumění jazyku 
a možná v tomto případě je to dobrá věc.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek a máte „s Příborem“ ně-
jaké plány?
Skvělým zážitkem v Příboře pro mě bylo, 
když jsem v roce 2006 byla součástí oslav, 
ale také v  roce 2007, kdy mě pozvali, 
abych vystavovala velkou část svých soch 
v  Příboře v  Muzeu Novojičínska. Perso-
nál byl skvělý a prostor vypadal úžasně. 
Byl to docela zážitek a  mám pocit, že 
moje díla byla vystavena v  nádherném 
prostředí.
Můj manžel a  já rozhodně máme v  Pří-
boře další plány – věci se vyvíjejí! (Jste-li 
diváky Local TV, víte, že Rada města Pří-
bora pronajala městské prostory v domě 
č. 29 na náměstí po bývalé obuvi právě 
paní Jane a jejímu muži. Starosta Příbora 
Jan Malík řekl: Rada po pečlivém zváže-
ní vybrala Jane McAdam Freud a její so-
chařskou galerii.)

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní 
největší úspěch?
Nedávno jsem měla retrospektivní výsta-
vu v muzeu současného umění Wooyang 
Museum of Contemporary Art v Jižní Ko-
reji, kde jsem ve 13 místnostech muzea vy-
stavovala většinu svých děl, které jsem do 
té doby vytvořila. Tato retrospektivní vý-
stava byla nejkomplexnější výstavou, ja-
kou jsem kdy měla. Dalším úspěchem bylo 
získání ceny European Trebbia Awards 
v roce 2014, předávací ceremoniál se ko-
nal na Pražském hradě. Byla to úžasná 
zkušenost zúčastnit se této prestižní akce, 
na které mi byla předána cena.

12. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěla byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?
Myslím si, že je důležité přijmout sám 
sebe a být spokojený se svým životem tak, 
jak je. Připadá mi to jako jistá forma 
vděčnosti. I když samozřejmě existují ur-
čité nevýhody, pokud jste následovníkem 
tak skvělých lidí, jako je Sigmund Freud 
a můj otec malíř Lucian Freud.

13. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?
Chci jen poděkovat všem lidem z Příbora, 
za to, že nás do svého nádherného města 
přijali s takovou laskavostí a štědrostí.

Já děkuji za rozhovor, který tentokrát 
probíhal písemnou formou, nikoli 
z  očí do očí :-) a  mohl se uskutečnit 
jen díky Ing. Ivetce Šitavancové. Bez 
ní byste předchozí řádky nečetli. Dě-
kuji. A velmi děkuji paní Jane a  její-
mu muži Peterovi za čas, který strá-
vili nad odpověďmi, a  také za to, že 
vždycky, když se potkáme, krásně se 
usmívají. Přeji jim, aby optimismus, 
elán a  energie, které z  nich proudí, 
je neopouštěly. A  těším se na setkání 
v jejich galerii. 

Irena Nedomová

U této osobnosti jsem sáhla do fotoarchivu města Příbora a LTV Příbor a několika fotografiemi vám přibližuji rok 2006.  

Oslavy 150. výročí narození S. Freuda - Jane McAdam Freud s manželem, na třetí fotce se starostou M. Strakošem,  foto Rudolf Jarnot

Odhalení pohovky před rodným domem
Sigmunda Freuda,  foto DK Production
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Můj pradědeček František Po-
chyla spolu s  prababičkou Josefou 
měli celkem šest dětí. Nejstarší Josef 
byl můj dědeček. Po něm následova-
li František, dvojčata Ludvík a Theo-
dor, Bohuslav a nejmladší Mařenka. 
Na fotografii jsou v zadní řadě zle-
va doprava František, Ludvík, Josef 
a  Teodor. Vpředu jsou zleva do-
prava prababička Josefa, Mařenka 
a  pradědeček František. Bohuslav 
na snímku chybí – zemřel, když byl 
ještě malý. Bydleli v Příboře na Be-
nátkách číslo 136, viz foto. Domek 
už neexistuje.  

František Pochyla mladší se na-
rodil dne 6. 12. 1895 v Příboře. Po ab-
solvování pěti tříd obecné školy byl 
přijat na zemskou reálku. Na zákla-
dě maturitního vysvědčení na reálce 
byl v roce 1914 přijat do IV. ročníku 
učitelského ústavu v Příboře. Od 16. 
9. 1915 působil jako výpomocný uči-
tel ve Velkých Kunčicích p. O. Dne 
16. 11. 1915 nastoupil vojenskou 
službu. Koncem měsíce července 
1916 padl, respektive přešel do rus-

kého zajetí. Začátkem roku 1917 
vstoupil do československého vojska 
na Rusi. Prodělal boje u  Bachmače 
a  později i  boje na magistrále. Své 
zážitky z  válečných let zaznamenal 
ve svém deníku a doplnil je kresbami 
a  fotografiemi. Celou škálu fotogra-
fií a  obrázků z  jeho deníku z  první 
světové války si můžete prohlédnout 
posunováním v  dolní části násle-
dující webové stránky http://www.
legie100.com/krev-legionare/87148/

Do vlasti se vrátil červenci 1920 
jako poručík a  ihned se hlásil do 
školní služby.  Po demobilizaci byl 
přidělen na obecnou školu chlapec-
kou v  Místku. Nastoupil tam 1.  10. 
1920. Od roku 1921 působil na měš-
ťanské škole chlapecké v  Místku až 
do 30. 6. 1941, kdy byl jako legionář 
protektorátní vládou penzionován.  

František Pochyla patřil ke gene-
raci, která prošla oběma světovými 
válkami. Chtěl bych Vás v průběhu 
dalších příspěvků postupně blíže 
seznámit s jeho zajímavým životním 
osudem.

HIStorIcké HorIZonty

Jiří Šajer

je narůstající příliv turistů z  Prahy. Jaký je názor návštěvníků 
Lašska pohledem metropole Česka? 

V  Praze znovu vítězí korona! Hlavní město ztrácí turisty. 
Nejsme na takovou situaci vůbec zvyklí. Tady jsme ubytováni ve 
Štramberku. Máte, tady na Lašsku, štramberskou Trúbu a hrad 
Hukvaldy. Nyní se vracíme z Hukvald! Vaše město Příbor si ur-
čitě vychutnáme. Chceme vidět rodný dům Sigmunda Freuda! 
A co Tatra Příbor? Máte tu autobusovou zastávku U Tatry. Při-
pravujete nový osobní vůz? Jak se daří inovaci? 

Odpovídáme! Tatra vyrábí již jen nákladní auta v Kopřivni-
ci. Máme u nás, v našem městě Příboře, také věž. Věž farního 
kostela je vysoká 54 metry. 

Další přicházející turisté jsou z  Polska! Většinou z  Katovic. 
Vnímám však i zvýšený zájem cyklistů. Odkud jste přijeli? Z Brun-
tálu! Jsem také rád, když uvítáme hosty z Brna, Ostravy, Kladna 
a Liberce. Mám pro návštěvníky připraven Měsíčník Příbora, kte-
rý má velice dobrou grafickou úpravu. Co říci závěrem? Cyklus 
Otevřené chrámy 2020 je – již tradičně – stále navštěvovanější.

Ve třetím článku o historii příborských skautů a skautek se 
podíváme do období mezi lety 1968 až 1970. Tato třetí etapa 
byla tou nejkratší, kterou skautská organizace zažila – trvala 
pouhé dva roky. Článek o druhé etapě končí v roce 1950. Během 
těchto dvaceti let byl sice skauting komunistickým režimem za-
kázán, ale i přesto se našli tací, kteří žili pro skauting i nadále. 
Spousta skautů a  skautek se přidala do protikomunistického 
odboje a byla za to zatýkána. Některé skautské družiny a oddíly 
fungovaly dále pod hlavičkou jiných organizací a stále se snažily 
ctít skautskou myšlenku. I když jen tajně.

etapa třetí (1968 – 1970)
V důsledku politického vývoje v Československu na jaře v roce 

1968 bylo možno opět skauting obnovit, skauti začínali potřetí. 
Dne 27. 3. 1968 byla svolána první schůzka příborského Junáka. 

Zahajovací schůzku vedl Bedřich Bílský. Skauti opět započali ve 
své práci. Byl proveden nábor nových členů na základních školách. 

Mgr. Patrik Nedoma, vedoucí střediska Junák v Příboře
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Mgr. Patrik Nedoma, vedoucí střediska Junák v Příboře

Nemůžete se rozhodnout, ja-
kou volnočasovou aktivitu z velké 
nabídky v  Příboře a  okolí zvolit 
pro vaši dceru nebo vašeho syna? 

Zapřemýšlet o  skautingu se 
vyplatí, je prověřený generace-
mi, ale zároveň reaguje na trendy 
v  moderním vzdělávání a  nabízí 
atraktivní a  aktuální program. 
Vychovává, aniž by si toho holky 
a kluci všimli.

Na rozdíl od jednostranně za-
měřených kroužků si ve skautu 
můžou vaše děti vyzkoušet širo-
kou paletu aktivit a činností. Hry, 
při kterých si protáhnou svaly 
nebo vyzkoušejí pozornost, ruko-
dělné aktivity procvičující jemnou 
motoriku, zpěv, tanec i  divadlo. 
Skauti jezdí na výpravy a pozná-
vají bližší i vzdálenější kraje, tříbí 
charakter, zkoušejí různé sporty 
a  technické vychytávky, pozná-
vají historii a  přírodu, pomáhají 
v  okolí. Skaut přináší každému 
možnost najít oblast, ve které vy-
niká, a možnost rozvíjet se v ní.  

Ve skautu vznikají díky spo-
lečným zážitkům zdravé a  silné 
přátelské vztahy, často na celý 
život. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, 
ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpověd-
nosti a  schopnosti poradit si v  každé situaci. Důležitým prin-
cipem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit 
maximum času. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou 

je jim jen dobrý pocit a radost dětí 
– i díky tomu je skauting finančně 
dostupný. 

A  co bude skauting vyžadovat 
od vás jako od rodiče? Nejdůležitěj-
ší je uvědomit si, že skaut není oby-
čejný kroužek ohraničený dvěma 
hodinami týdně. Od dětí vyžaduje 
více aktivity a  času a  od vás pod-
poru. Třeba při balení svačiny na 
výpravu nebo při výběru pohorek! 
V Příboře v současné době nabírá-
me do čtyř již existujících družin:
•	lvice   děvčata 9 – 11 let
 pátek od 16:30 do 18:00
•	rychlé šípy  chlapci 9 – 11 let
 pátek od 16:30 do 18:00
•	Havajky  děvčata 11 – 13 let 

pátek od 16:30 do 18:00
•	narvalové  chlapci 11 - 13 let
 pátek od 16:30 do 18:00

od října máme také v plánu 
otevřít 3 nové družiny:
•	benjamínci   kluci a děvčata 4 – 6 let
•	Světlušky  děvčata 7 – 9 let
•	Vlčata  kluci 7 – 9 let

Schůzky nových družin budou 
pravděpodobně probíhat každé úterý od 16:30 do 18:00. První 
schůzky nových družin by měly proběhnout v úterý 6. 10. 2020.

V případě zájmu napište na email pribor@skaut.cz, nebo vo-
lejte na číslo 739 836 557.
Více informací na www.pribor.skauting.cz

V dubnu téhož roku skauti získali klubovnu pro svou čin-
nost. Byla jí dřevěná chatka stojící v  městském parku za Do-
mem kultury, která však kapacitně nedostačovala. Po provedení 
náboru bylo v Příboře registrováno 227 členů. Z tohoto důvodu 
středisková rada přijala návrh Boženy Hrabcové k  zakoupení 
vyřazené dřevěné ubytovny od Vítkovických železáren. Budova 
byla zakoupena, demontována a převezena do Příbora. K pře-
vozu skauti sehnali dva nákladní automobily z  podniků Tatra 
a Loana Příbor. Auta musela jet 15krát, než byly všechny části 

budovy složeny v zahradě bývalého učitelského ústavu v Příbo-
ře. Skauti ale neměli pozemek. Po několikaměsíčním jednání jim 
MNV Příbor toužebně očekávaný pozemek na stavbu skautské-
ho střediska přidělil, a to v městském parku. Začátek stavby byl 
naplánován na jaro 1969. Přípravné práce pro stavbu střediska 
byly ovšem zahájeny hned, tj. 6. 11. 1968. Intenzivní stavební 
práce začaly na jaře 1969. Pracovalo se každou sobotu, od květ-
na dokonce každý den od 16 hodin. V listopadu téhož roku bylo 
dáno nové skautské středisko do částečného provozu. Skauti si 
postavili svůj nový domov svépomocí a vlastní pílí.

V létě 1968 skauti uspořádali opět několik táborů, které se 
konaly na Velové hůrce u  Větřkovic v  blízkosti Příbora. Toto 
tábořiště zajistil Emil Rožnovský a František Kostelník, včetně 
zapůjčení nejnutnější výbavy od JZD Lubina. Jelikož skauti v té 
době obnovovali svou činnost a měli minimální táborové vyba-
vení, byli rádi i za toto. Několik táborů se příborským skautům 
podařilo ještě uskutečnit i  v  létě 1970. To už však bylo téměř 
jasné, že jsou na nějakou dobu opět poslední.

Naposledy se příborští skauti sešli na střediskové radě dne 
29. 8. 1970, aby alespoň v tichosti oslavili 50 let od zahájení své 
činnosti v Příboře. Politická situace nebyla skautům opět naklo-
něna. Přišli o všechen svůj majetek, včetně nově postaveného 
skautského střediska, které využívali po dobu kratší než jeden 
rok od postavení. Tím se činnost příborských skautů uzavřela 
na dobu téměř 20 let.

Článek o historii čerpá z publikace Lubomíra Loukotky:
 Skauting v Příboře (1920 – 1990), Příbor 1990 
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kulturní žIVot

Jarda Šaman Kostelník, předseda 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jménem Příborského 

ochotnického spolku Štěk.
Jsme parta lidí, kteří se chtějí realizovat svou 

vlastní činností, pobavit se, ale účastní se i akcí 
pořádaných městem, jako je například masopust, 
příjezd Mikuláše apod. Hlavně se ovšem snaží-
me hrát divadlo. Je to skvělé vyplnění volného 
času, setkávání se s lidmi stejných zájmů a samo-
zřejmě na závěr představení naší snahy publiku. 
Jejich potlesk je pak největším poděkováním.

V dnešní přetechnizované době je však problém tato před-
stavení připravit. Stručně řečeno: Je nás málo, pro většinu her 
nemáme potřebný počet herců.

Proto si dovolujeme obrátit se na Vás 
s  prosbou o  pomoc. Pokud je mezi Vámi 
někdo, kdo by se chtěl mezi nás přijít podí-
vat, bude vítán. A nemusí to být ani herec. 
Divadelní představení potřebuje i  kulisáky, 
techniky, maskéry a jiné. Anebo nám jenom 
přijďte poradit a posedět. 

Pokud Vás tento malý inzerátek oslovil, 
kontaktujte nás. Buď na telefonním čísle: 739 
672 715, nebo na e-mailové adrese: stek-di-
vadlopribor@email.cz, případně na Odboru 

kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor. Těšíme se 
na Vás pod spolkovým heslem: „Národ sobě, Štěk všem!“

sobota  3. 10. od 8:05 h!!
sraz na náměstí u sousoší Panny Marie s jezulátkem 
kouzlo starého hřbitova, krása piaristických zahrad
a  šikovnost krajkářek
Trasa: z  náměstí na starý hřbitov + piaristické zahrady  
+ CETRAT Příbor (Muzeum Novojičínska, p. o., vstup zdarma)
První říjnovou procházku zahájíte s  Irenou Nedomovou na ná-
městí S. Freuda. Odtud se vydáte  Místeckou ulicí kolem několika 
domů se zajímavou historií odbočkou do Křivé ulice na starý hřbi-
tov. Projdete se místem s neopakovatelným kouzlem. U některých 
náhrobků se zastavíte a seznámíte se s osobnostmi Příbora. Pak se 
vydáte do piaristických zahrad za bylinkami. Odtud je to jen pár 
kroků do  kláštera do CETRAT na unikátní výstavu paličkovaných 
krajek. Procházka potrvá max dvě hodiny. Je nenáročná

sobota 17. 10. od 10.00 h.
sraz u turistického informačního centra
Procházka městskou památkovou rezervací
Trasa: od turistického informačního centra k  rodnému domu 
Sigmunda Freuda + náměstí a farní kostel+ piaristická kolej
Během druhé říjnové procházky se Sabinou Máchovou se do-
víte, jak se žilo v Příboře v 19. století. Ukážete si, kde se narodil 
a  kde trávil léto známý psychoanalytik Sigmund Freud, nebo 
kde stál první průmyslový podnik v  Příboře. Návštěvníci se 
také dovědí více o životě a díle významných architektů Kašpa-
ra a Bedřicha Karlsederových a známého židovského továrníka 
Ignáce Flusse.
Procházka potrvá maximálně dvě a  půl hodiny a  obtížnost je 
lehká. 

Prosíme, lístek na procházku za 20 Kč si zakupte v turistickém informačním centru. Děkujeme.
těšíme se na Vás a připravujeme i zimní procházku městem Příborem.

Irena Nedomová, Sabina Máchová
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Datum Název Čas, místo Vstupné 

1. 10. 2020 Seniorské odpoledne 15:00, Kulturní dům Příbor 100 Kč 

3. 10. 2020 Komentovaná prohlídka města  
Náměstí, starý hřbitov a příborské muzeum v klášteře 8:05, náměstí Sigmunda Freuda 20 Kč 

3. 10. 2020 XII. Bubenická párty  
(Voxel – V. Lebeda) 15:00, BAV klub Příbor volné 

5. - 9. 10. 2020 Týden knihoven, registrace nových čtenářů zdarma Městská knihovna Příbor  

5. 10. – 9. 10. 2020 Šatník, sběr šatstva 9:00 – 17:00, dům s pečovatelskou službou - 

6. 10. 2020 Přednáška  
Na kole z Olomouce do Maroka 17:00, Městská knihovna Příbor 30 Kč 

7. 10. 2020 Koncert Perly české operetky 18:00, Kulturní dům Příbor 100 Kč 

12. 10. – 16. 10. 2020 Šatník 9:00 – 17:00, dům s pečovatelskou službou - 

13. 10. 2020 Přednáška České tajemno 17:00, Městská knihovna Příbor 40 Kč 

15. 10. 2020 Dámský klub 17:00, Městská knihovna Příbor - 

16. 10. 2020 Přednáška  
Knihy z piaristické knihovny 

17:00, Centrum tradičních technologií Příbor 
Muzeum Novojičínska - 

17. 10. 2020 Komentovaná prohlídka města 
 s průvodcem – městská památková rezervace 

10:00, Turistické informační 
 centrum Příbor 20 Kč 

17. 10.  2020 IV. pouť psychologů, psychiatrů. S programem. 10:00, Kulturní dům Příbor  

20. 10. 2020 Odpoledne s pastelkou 15:00, Městská knihovna Příbor - 

21. 10. 2020 Promítání filmu V síti 18+ 17:00, Kulturní dům Příbor 100 Kč 

23. 10. 2020 Promítání filmu Sněžný kluk 17:00, Kulturní dům Příbor 70 Kč 

24. 10. 2020 Divadlo Benátky pod sněhem, PŘÍDLO 17:00, Kulturní dům Příbor 110 Kč 

27. 10. 2020 Vzpomínka - Výročí vzniku Československé republiky 17:00, Pomník T. G. Masaryka u gymnázia - 

28. 10. 2020 Koncert k výročí vzniku Československé republiky 18:00, kostel sv. Valentina dobrovolné 

31. 10. 2020 Zavírání zahrady 17:00, Piaristická zahrada Příbor - 

3. 11. 2020 Vernisáž výstavy fotografií 
- A. Pončová, P. Lenart, Fotoklub Příbor 17:00, Galerie piaristického kláštera - 

7. 11. 2020 Talk show s Terezou Kostkovou 18:00, Kulturní dům Příbor 250 Kč 
Pondělky 

21. 9. – 30. 11. 2020 Příborská muzejní škola pro seniory X 9.00 -10.45, Centrum tradičních technologií Příbor, 
Muzeum Novojičínska - 

1. 9. – 2. 11. 2020 Výstava fotografií Dva kamarádi Galerie piaristického kláštera - 

2. 9. – 12. 1. 2020 Výstava  
Rok v krajce 

Centrum tradičních technologií Příbor, Muzeum 
Novojičínska volné 

Od 7. 6. 2020 Výstava Historie výroby  
osobního automobilu Tatra v Příboře Foyer Kulturního domu Příbor - 

Od 12. 9. 2020 Výstava v panelech Sto let skautingu v Příboře Výstavní panely u Kulturního domu Příbor -  
 

Více informací naleznete v plakátech na zadních stránkách Měsíčníku města Příbora. 
 

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Americký spisovatel Joseph Finder je autorem řady úspěšných 
thrillerů. V nejnovějším thrilleru Vyjednavač znovu otevírá otázku, 
jak dobře známe své blízké… a také sami sebe. Ricku Hoffmanovi se 
zhroutí celý život, a tak se vrátí do nyní prázdného rodného domu, kde 
žil naposledy jeho otec. Ten ale před lety prodělal mozkovou příhodu 
a nyní žije v pečovatelském ústavu, neschopný jakkoli komunikovat. 
Rick se rozhodne, že starý dům opraví. Za stěnou jednoho z pokojů 
najde ukryté miliony dolarů. Miliony dolarů, které tam evidentně 
schoval jeho otec a ke kterým zřejmě nepřišel poctivě. Miliony dolarů, 
které bude chtít někdo velmi mocný zpět.
V novém  románu Aleny Jakoubkové Přišla třetí blondýna opět 
zavítáme na malé město, kde ví skoro každý, kde se co šustne. Sestry 
Klára a Gábina to však vědí do puntíku. A strašně rády do všeho strkají 
nos, což nelibě nese soukromé očko David Holzman. V  nedalekém 
okresním městě si založil detektivní kancelář. Všetečné sestry 
tentokrát znepokojí záhadná blondýna, která se jednoho dne objeví 
ve Vlčicích…
Hlavní hrdinka románu Sny o pádu americké autorky Karen 
Whiteové odhalí tajemství staré 50 let. Larkin utekla z  rodného 
Georgetownu a přísahala, že se už nikdy nevrátí. Když se ale dozví, 
že její matka zmizela, nezbývá jí nic jiného, než se domů vrátit. 
Larkininu matku nakonec naleznou ve vyhořelém rodinném sídle. Je 
těžce zraněná, v bezvědomí a nikdo neví, jak se tam dostala. Larkin 
se rozhodne zjistit, co se stalo. Netuší však, že při hledání odpovědí 

odhalí dlouho skryté tajemství, tajemství lásky, přátelství a zlomených 
srdcí.
Francouzská autorka Caréne Ponteová napsala krásný příběh o 
síle přátelství, který pohladí na duši – Slíbila jsi, že budeš žít i 
za mě. Mollyina nejlepší přítelkyně Marie po pouhých několika 
měsících vážné nemoci zemře. Marie si těsně před smrtí vyžádá 
od Molly slib: bude žít naplno, za ně za obě. Když Molly pouhých 
pár dní po kamarádčině pohřbu obdrží záhadný balíček s  dvanácti 
Mariinými dopisy, pochopí, že ji její slib zavede mnohem dále, než si 
představovala.
Josef Klíma převedl do knižní podoby scénář Marka Epsteina. Kniha 
má stejně jako film název Šarlatán a  je inspirovaná skutečným 
životním příběhem Jana Mikoláška, lidového léčitele. Do jeho ordinace 
před druhou světovou válkou dojížděli z  Prahy ministři, filmové 
hvězdy i finanční magnáti, aby svým neomylným okem zjistil, co jim 
je, a vlastnoručně míchanými bylinkami je vyléčil. Je obdivuhodným 
léčitelem, kterého v  něm vidí pacienti, nebo šarlatánem, jak ho 
označuje komunistický tisk?
I když se svět do pekel řítí, tak lze pořád šťastně žíti! Halina Pawlowská 
a její Zážitky z karantény vás zaručeně pobaví. Co si počala Halina 
Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři měsíce uvěznila 
v  jedné domácnosti s  dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, 
synem, sestřenicí a  dvěma psy? Začala si vést deník o tom, jak bez 
úhony přežít i situace, které jsou na zabití!
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Instituce / Kroužky / Kurzy Otevírací doba Adresa / Kontakt 

Centrum tradičních 
technologií (CETRAT) Příbor 

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
 556 725 191 

Rodný dům Sigmunda Freuda říjen – listopad 
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 

PŮJČOVNÍ DOBA 
Oddělení pro dospělé 

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

Po: 13–15 hod.      Út a čt: 13–17 hod. 

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

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

Galerie v piaristickém klášteře viz otevírací doba knihovny, kolonka výše  
Vernisáže a výstavy fotografií. 

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
 556 455 444 

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

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

 556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské,  

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

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

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

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské,  

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

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

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

 605 227 756 

Měsíčník města Příbora 
Uzávěrka listopadového čísla: 

pátek 16. 10. do 17:00 hod. 

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

tic@pribor-mesto.cz 
 556 455 444 

Local TV Příbor 
Vysílání - denně  ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 

Pátek     - pořad: Stalo se před 20 lety 
Sobota  - pořady z archivu Příbora a Local TV 

Neděle  -  zprávy 2020, premiéra 

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

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

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

Instituce pořádající kulturní,  
společenské, zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní,  
společenské, zábavné a vzdělávací akce. 

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

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:   18:30 hod. Kruhový trénink            - Terka 
        20:00 hod. Bodyball, overball         - Draha 
Čt:  18:00 hod. Aerobic, body workout  -Terka 

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

 724 963 164 

Sauna Příbor 
pondělí, čtvrtek   15-21 hod.   muži  
úterý, pátek         15-21 hod.   ženy 
středa, sobota      15-21 hod.   muži a ženy 

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 
Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

Powerjóga 
Tělocvična Základní škola 

Příbor 
Út: 17:30–19:00 hod. 

Adresa: Jičínská 486 
E-mail: jenikova.pavla@seznam.cz 

Web: www.jenpajoga.cz 
 603 119 174 

 
Konání kulturních, společenských a sportovních akcí se bude řídit aktuálními rozhodnutími a nařízeními vlády České 
republiky. Sledujte prosím průběžně informace na webu města Příbora (www.pribor.eu) i v médiích a sdělovacích 
prostředcích. Děkujeme Vám za pochopení 
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SpolečenSké a kulturní akce
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SLAVNOSTNÍ
KONCERT

porádaný k výrocí vzniku
Ceskoslovenské republiky.

ˇ ˇ
ˇ

ˇKoncert se uskutecní ve stredu 28. ríjna 2020
v 18:00 hodin v kostele sv. Valentina v Príbore.

ˇ ˇ
ˇ ˇ

Obnova zivota, památek a tradic, z.s.,
za podpory KDU-CSL Príbor si Vás dovolují pozvat na 

ˇ
ˇ ˇ

ˇ

Úcinkují:
Alena Obrusníková (zpev)
Vladimír Arzt (kytara)
Komorní trio Zdenka Pukovce

Príborské zestové kvinteto
Martin Monsport (varhany)

ˇ
ˇ ˇˇ ˇ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Výtežek bude použit na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého

nad Boroveckými rybníky.   
ˇ
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BAV klub Příbor- středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58            Tel.: 739 080 862 
e-mail: info@bavklubpribor.cz   www.bavklubpribor.cz     BÚ: 271 286 370 297/0100 

 
 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ  
na muzikál 

„KVĚTINY  PRO  PANÍ 
HARRISOVOU“ 

podle románu PAULA  GALLICA 

Kdy: ve čtvrtek 12. 11. 2020 

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

Muzikál, jehož děj vychází ze 
stejnojmenného humoristického románu 
z 50. let, byl poprvé uveden v anglickém 
Sheffieldu v roce 2016 a vyhrál britskou 
divadelní cenu za nejlepší muzikál roku. 
Křehká pohádka pro dospělé o ceně lidské 
laskavosti má v Ostravě českou premiéru. 

 

Cena: 380 Kč, předprodej v BAV klubu 

Nutno uhradit do 9. 10. 2020. 

 

VOXEL - V. LEBEDA 
český FOLK-POPOVÝ zpěvák a písničkář 

vystoupí v rámci 

XII. BUBENICKÉ PÁRTY, 
která se koná 

v sobotu  3. 10. 2020 od 15 – do 21 h 
 

v BAV klubu Příbor na ul. Masarykova 
(za nepříznivého počasí i v budově) 

 

 
 

Program: setkání  bubeníků  s  etnickými  bubny a  jinými perkusí  
nástroji, bonga, djembé, tamburíny, tibetské  mísy, didgeridou apod., 

mandaly, muzikoterapie, rituální  zapálení  ohně, taneční rej, 
workshopy bubnování, vystoupení  bubenické  skupiny BAV klubu.  

   Vlastní nástroje nejsou podmínkou - zapůjčíme. 
 

Prodej občerstvení, opékání buřtů, atrakce pro děti, 
 skákací hrad, trampolíny, stolní tenis, tvůrčí dílna. 

 

info@bavklubpribor.cz - www.bavklubpribor.cz - tel.: 739 080 862 
 

Vstup volný 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a  / 27

nabídky, výzvy a oznámení

LUNA PŘÍBOR 
                www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA ŘÍJEN 2020 
 

 

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

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry pro školní družinu.  

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

9. října 
Pátek, 15:00 –16:30 
Školní zahrada,  
MŠ Švermova 

 

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

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

16. – 17. října  
Pátek od 17:00, sobota 
do 17:00, LUNA 
 

 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE  
Akce určena pro děti kroužku Street Dance.  
S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím a dobrou náladu.  
Cena: 250 Kč (ubytování, strava). Přihlásit se můžete do 13. 10. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

22. října 
Čtvrtek 17:00, LUNA 

 

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

 

24. října 
Sobota, 14:00 - 18:00, LUNA 
 
 
 

 

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Akce pro veřejnost. 
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 
 

Pletení z papíru- Podzimní okénko se stříškou. Nácvik točení 
ruliček a samotné pletení. Vstupné: 100 Kč + materiál.    

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

 

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

 

SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ Z PODZIMNÍHO TÁBORA 
Akce pro děti z tvořivého tábora a jejich kamarády. 
Program: výtvarné tvoření, hry. S sebou: převlečení, přezůvky, 
psací potřeby. Cena: 200 Kč (svačina, oběd, materiál). 
Na akci je nutné se přihlásit do 26. 10.    

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

30. října 
Pátek, 8:00 - 12:00, LUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby. 
Akce pro děti. Cena: 50 Kč (materiál)  
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 26. 10. 

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

 
 

27. listopadu 
 
 

Připravujeme 
ADVENT V LUNĚ (tradiční výroba adventních věnců) 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

S Lunou se nenudíte! 

 

LUNA PŘÍBOR 
MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

 

Program na říjen 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 
10:00 – 11:00, LUNA 
Radka Rojíčková, tel. 724 329 473 
 

 

MÍČKOHRANÍ 
Program je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí s využitím 
míčkování, zábavných smyslových pomůcek, pohybových aktivit 
a říkanek. Pro děti od 1 roku a jejich doprovod.  
Vstupné: 40 Kč/hod            
 

 

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

 

Šmudlíci 
VZPOMÍNKA NA LÉTO - malování pastelkou 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

7. října 
Středa, 9:00 – 12:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Hrátky 
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA 
 

 

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

 

Šmudlíci 
ZVÍŘÁTKA Z LISTÍ - listy s sebou 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

14. října 
Středa, 10:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

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

 

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

 

Šmudlíci 
ZDOBENÍ OKRASNÝCH DÝNÍ 
S sebou přírodní materiál. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

21. října 
Středa, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

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

 

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

 

Šmudlíci 
PODZIMNÍ STROM - s sebou bramboru 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

S Lunou se nenudíte! 

BAV klub Příbor -   středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58                                                               Tel.: 739 080 862 
e-mail: info@bavklubpribor.cz         web.: www.bavklubpribor.cz        BÚ: 221 286 370 297/0100   

 
 

PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR 

BAREVNÉ PODZIMNÍ  
PRÁZDNINY   

PRO ŠKOLNÍ DĚTI  
čtvrtek 29. a pátek 30. 10. 2020 

 

připravíme pestrý program: tvoření z dýní a jiných 
přírodních materiálů, bubnování, soutěže v klubovně 

i venku, trampolína,  
SKÁKACÍ HRAD, stolní tenis, hrátky s MERKUREM, 

jízdy s RC modely 
 

CELODENNÍ  VÝLET  DO  BESKYD  
se sportovní činností 

Akci nutno uhradit a dítě přihlásit do 16. 10. 2020.  
Cena: 180,- Kč/os./den zahrnuje stravu, 

program, pečující osoby 
Tábor za tuto zvýhodněnou cenu je určen pro děti rodičů, 

kteří odevzdali nebo odevzdají   
POTVRZENÍ O POSTAVENÍ NA TRHU PRÁCE. 
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Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků i 
zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a likvidační 
práce 

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

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

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!!  

 

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

inzerce a reklama
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Znalecká a realitní kancelář 
                                                            

 
VÁM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY: 

                                             
zprostředkování prodeje  

a nákupu nemovitostí 
 

prodej nemovitosti  
za nejvyšší možnou cenu na trhu 

 
řešení exekucí, dražeb  

a oddlužení nemovitostí 
 

vypracování znaleckých posudků, 
 geodetická zaměření, právní servis; 

 
nezávazná KONZULTACE  
a tržní ocenění ZDARMA 

 
Jsme samostatná realitní společnost 

působící ve Vašem regionu.  
Naši makléři jsou průběžně proškolováni.  

Seriózní jednání a osobní přístup samozřejmostí. 
Přijedeme za Vámi! 

 
Kancelář Kopřivnice, Záhumenní 351, tel.: 608 658 481 

email: info@realitstav.cz, www.realitstav.cz 
 

 

 

Vinotéka U Radnice 

Výherní listina 
Klubu přátel dobrého vína za září 2020  

 
1.   cenu vyhrává – člen klubu s číslem     367 
          karton jakostního lahvového vína 
2.   cenu vyhrává – člen klubu s číslem       81 

pětilitrový box vína dle vlastního výběru 
 3.      cenu vyhrává – člen klubu s číslem    221  

             třílitrový box vína dle vlastního výběru 
  4.     cenu vyhrává – člen klubu s číslem      60 

                   láhev sektu 
     5.-10.   cenu vyhrávají – členové klubu s číslem: 

384, 179, 301, 166, 103, 219.   
   Baby bochník sýru 280 g z Holandska 

 
Do slosování o speciální ceny je zařazen každý člen klubu. 
Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od slosování. 
 
Nejenom členům klubu chceme připomenout možnost 
posezení ve Vinotéce U Radnice pro skupinky do deseti 
osob. Zajišťujeme veškeré pohoštění. Čas posezení dle 
dohody. 
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Nová prodejna barev 
zveme Vás do nové prodejny na Jičínské ulici 608 v Příboře 

 
Nabízíme: 

 
- interiérové a fasádní barvy 

- barvy na kovy, okna, dveře, podlahy a střechy 
- lazury a oleje na dřevo 

- materiály pro zateplení budov 
- materiály pro hydroizolace staveb 
- sanační a tepelně izolační omítky 

- tmely, silikony, PUR pěny, lepidla atd. 
- malířské potřeby 

 
Míchací centrum Dulux, Dufa - 12 000 odstínů 

Mícháme na počkání: 
- interiérové a fasádní barvy 

- syntetické i vodou ředitelné barvy na kovy a dřevo 
- lazury 

 
Poradenská činnost, zajišťování malířských prací 

 
 

Prodáváme značky: 
Dulux, Dufa, Remmers, Jub, Luxol, Komaprim, Hammerite, 
Oversol,  Xyladecor, PNZ, Primalex, Sokrates, Storch a další 

 
Kontakty: 

tel.:  556 722 329, 727 807 981 
e-mail: beos@quick.cz 
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