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Vážení spoluobčané,
hlavní téma mého 
úvodníku vyplynulo 
z  nedávné diskuze na 
sociální síti. Tato dis-
kuze mi potvrdila, že 
mezi Příboráky stále 
existují mnohé fámy 
týkající se bytové pro-
blematiky a  demogra-
fického vývoje obyva-
telstva Příbora. Nejvíce 
mne zarazil názor, že se 
v Příboře nejméně de-
set let nic neděje a sou-
časná opatření ničemu 
nepomohou. Po přečte-
ní několika diskuzí bylo 
jasné, že máme jako ve-
dení města opět co vysvětlovat. Pojďme tedy od počátku.
Město Příbor disponuje celkem 563 městskými byty (z nich 
11 % činí sociální byty v DPS). Pro srovnání dvaapůlkrát větší 
Kopřivnice má 908 obecních bytů. Pro Příbor to znamená 66,6 
bytů na 1 000 obyvatel, což je v rámci ostatních měst relativně 
vysoké číslo, jakým se může pochlubit jen málo měst v okolí 
(pro srovnání Kopřivnice má 908 bytů, tj. 41,5 bytů na 1 000 
obyvatel). Již od dob starosty Milana Strakoše se však vytvářejí 
podmínky pro to, aby počet bytových jednotek rostl. Význam-
nými akcemi v tomto směru je zejm. vybudování lokality Za 
školou, která přinesla nový potenciál šestatřiceti stavebních 
parcel a příznivě ovlivní statistiky následujících let. Nicméně 
i bez této akce není situace špatná, jak dokládá tabulka převzatá 
z materiálů kopřivnického MÚ. Dokazuje, že již v minulých 
letech bylo v Příboře v přepočtu na 1 000 obyvatel kolaudováno 
více bytových jednotek než v okolních městech.
Nůžky mezi Příborem a okolními městy se nadále rozevíra-
jí. V loňském roce bylo v Příboře zkolaudováno 43 bytových 
jednotek (z  toho jen 15   
vzniklo v  novostavbách 
RD, obecní byty v  tom-
to počtu tvoří většinu). 
Mimochodem všimněte 
si v  tabulce ještě jed-
noho velice důležitého 
údaje, a sice vývoje počtu 
obyvatel v  jednotlivých 
městech. Pokud se dívá-
te pozorně, vidíte přesný 
opak toho, než co lze za-
slechnout v diskuzích na 
ulicích města nebo na so-
ciálních sítích. Zatímco 
se všechna okolní města 
pomalu vylidňují, počet obyvatel Příbora stoupá. K 31. 12. 2019 
nás bylo 8 464, jde tedy o déledobý trend. Budete-li tedy slyšet 
nesmysly o vymírání Příbora, pomáhejte prosím šířit osvětu 
a vysvětlujte, že jsme na tom lépe než okolní města a naopak 
nás přibývá. V příštím roce do této statistiky navíc výrazně 

zasáhne skutečnost, 
že bylo prodáno ně-
kolik desítek staveb-
ních parcel v lokalitě 
Za školou ve Vésce, 
takže opět přibude 
kolaudovaných bytů 
a  já pevně věřím, že 
opět přibude i obyva-
tel Příbora.  
Jedna věc jsou příz-
nivé statistiky, druhá 
věc realita, v  rámci 
které vnímáme stálou 
poptávku po nových 
bytech. Velmi se díky 
tomu rozevírají nůž-
ky mezi dlouhodobě 
nízkým nájemným 

v standardních městských bytech (byt 2+1 o výměře 60 m2 
v revitalizovaném panelovém domě má nájem 2 700 Kč mě-
síčně) a  tržním nájemným. Tržní nájemné ostatně využívá 
výjimečně i město, když byty související s větší investicí (koupě 
či celková rekonstrukce nemovitosti) pronajímá obálkovou 
metodou za nabídku nejvyššího nájemného. Dostáváme se 
tak až na trojnásobek příborského „regulovaného“ standardu. 
Jen v červnu byly takto pronajaty dva byty, jeden 2+1 a jeden 
3+kk. Proto rada města v červnu spustila proces, na základě 
kterého by v lokalitě Za školou měl být postaven nový bytový 
dům. Podobně jako tamější rodinná zástavba i bytový dům bude 
mít své regulativy, nepůjde o žádný věžák.
Závěrem si tedy dovolím tvrdit, že pro bydlení se v Příboře dělá 
dost a výsledkem je jak možnost bydlení za rozumnou cenu, tak 
možnost získat bydlení v krátkém čase (avšak za tržní nájemné). 
Město díky tomu roste, což v našem regionu není obvyklé.
Pravidelné čtenáře Měsíčníku by jistě překvapilo, kdybych se 
nezmínil o odpadech. Stav nouze byl z hlediska produkce od-

padů ve všech obcích ná-
ročný, protože produkce 
odpadů v domácnostech 
vzhledem k  okolnostem 
prudce vzrostla. Kon-
krétně v  Příboře došlo 
ve druhém čtvrtletí k ná-
růstu produkce odpadů 
o 31 % vzhledem k první-
mu čtvrtletí (v  tom není 
zahrnut velkoobjemový 
odpad). Protože byl ob-
čanům v karanténě vydán 
pokyn netřídit odpad, do-
cházelo obecně ke zhorše-
ní třídění. Ovšem ne tak 

v Příboře, kde v porovnání se stejným obdobím loňského roku 
stále pozorujeme zlepšené hodnoty. Výrazná část přírůstku 
odpadů skončila díky třídění v barevných kontejnerech, takže 
objem směsného odpadu i ve druhém čtvrtletí ve srovnání 
s druhým čtvrtletím loňského roku klesl. Tato skutečnost může 

slovo místostarosty

Foto: Lucie Boháčová



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a  / 3

být základem k tomu, aby měli Příboráci i v příštím roce levnější 
poplatek za odpady než občané okolních měst (po započtení 
svozu bioodpadu). 
Samozřejmě není vše pouze pozitivní. Stavba obchvatu Skot-
nice se protahuje, což trápí zejména občany Prchalova. Těm 
navíc stavbaři ve druhé půlce července zcela zneprůjezdnili 
komunikaci nad budova-
ným tunelem, objížďkou 
musí jezdit i  autobusová 
linka 699. Zcela tím bude 
vyřazena z funkce zastáv-
ka U Benišů, naštěstí jde 
o  dlouhodobě výrazně 
nejméně používanou za-
stávku na Prchalově. Celé 
město pak trpí zvýšenou 
dopravou související s uza-
vřením sjezdu z budované 
D48 směrem na Ostra-
vu a  nemožností sjezdu 
v Klokočově ve směru od 
Nového Jičína a  na Frý-
dek-Místek. Naštěstí se již 
blíží konec těchto útrap, 
v říjnu by měl být uveden 
do provozu obchvat Skot-
nice a v listopadu by měla 
být hotova D48. 
Dalším omezením ve měs-
tě jsou bezpochyby výko-
pové práce na náměstí 
prováděné Severomorav-
skými vodárnami a kana-
lizacemi. Rekonstrukce 
kanalizace byla bohužel 
nutná, fungující odvádění odpadních vod z centra města je 
tak prioritní záležitostí, že výrazně převyšuje dočasné nesnáze 
spojené se zvýšenou prašností a omezováním pohybu auto-
mobilů i pěších. 
Když už jsem u staveb, město je v této chvíli investorem tří 
významných akcí. Kromě rekonstrukce radnice a ZŠ Jičín-
ská je to i budování nového sběrného dvora na kompostárně. 
14. 7. si stavbu prohlédli radní a s uspokojením konstatovali, 
že vše běží tak, jak má. Nenastanou-li komplikace, mohla by 
dokonce být hotova stavba dvora i Re-use centra v předstihu 
(tj. v prosinci či lednu).
8. července proběhla další porada ohledně rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Npor. Loma, realizace by měla proběhnout ve dvou eta-
pách, přičemž první z nich (stavba dvou víceúčelových hřišť 

vedle běžeckého oválu) by se mohla uskutečnit již v příštím roce 
– záleží na vůli zastupitelstva, které město požádá o uvolnění 
finančních prostředků. 
Příborská pobočka Muzea Novojičínska, nedávno přejmeno-
vaná na Cetrat Příbor (Centrum tradičních technologií) vyvíjí 
stále další aktivity, které doporučuji sledovat na jejich velmi zda-

řile vedených stránkách 
na Facebooku. Nedávno 
jim bylo změněno vedení, 
když byl do funkce ředi-
tele Muzea Novojičínska 
jmenován Zdeněk Orlita.  
Koncem července jsem se 
s  ním sešel na pracovní 
schůzce, ale o  výsledku 
zde nemohu nic sdělit, 
protože uzávěrka Měsíč-
níku byla dávno před ní.

Pokud jde o mé plány, 
které jsou zatím pouze 
ve fázi úvah a  prvních 
konzultací, rád bych za-
řídil zákonnou ochranu 
lesíku za zahrádkářskou 
kolonií směrem k  Hájo-
vu, kde rostou krásné, 
vzácné a zákonem chrá-
něné kýchavice bílé (Ve-
ratrum album). Také se 
opět chystám na KODIS 
(Koordinátor Ostravské-
ho dopravního integrova-
ného systému). V diskuzi 
s  náměstkem hejtmana 
Jakubem Unuckou jsem 

zjistil, že vzhledem k výraznému propadu krajského rozpočtu 
se chystá výrazné omezení dopravní obslužnosti (na úrovni 
10 %), tak chci být včas informován o detailech. Slibovaná lin-
ka z Kopřivnice přes Příbor do Hranic již byla dotažena až do 
fáze jízdního řádu, avšak její spuštění bylo z finančních důvodů 
posunuto na leden 2021. 

Zkrátka období července a srpna je sice pro vedení města 
poněkud volnější (hlavně díky tomu, že neprobíhají jednání za-
stupitelstva, a také schůze rady města jsou pouze mimořádné), 
ale rozhodně to neznamená, že by se starosta či místostarosta 
jakkoli nudili.

Přeji vám krásný zbytek léta. 
Váš Pavel Netušil

Starosta města Jan Malík sleduje práce na retenční nádrži, která bude 
zachytávat dešťové vody z prostoru nově budovaného sběrného dvora u kom-
postárny. Foto: Pavel Netušil

Dne 30. 6. 2020 se uskutečnila 32. schůze rady města pří-
bora, na které bylo projednáno 47 bodů. 

Přinášíme vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších 
projednaných bodů.

rada města doporučila zastupitelstvu města:
•	 prodej	pozemku	parc.	č.	2178/26	orná	půda	o výměře	21 m2 

v k. ú. Příbor do vlastnictví Mgr. Pavla Balcárka a Mgr. Lucie 
Balcárkové,	za	kupní	cenu	400	Kč/m2. 

rada města vzala na vědomí:
•	 zprávu	o proběhlé	 rekultivaci	pozemků	na	území	bývalé	

skládky TDO ve Skotnici,
•	 kalkulace	věcně	usměrňované	ceny	za	rok	2019	za	hřbitovní	

služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním 
hrobového místa, za pronájem obřadních místností pro 
smuteční obřady a za služby parkovišť na náměstí Sigmunda 
Freuda, zpracované Technickými službami města Příbora, 
příspěvkovou organizací,

•	 výsledky	ankety	týkající	se	oslav	nového	roku,	

Markéta Hložanková, Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor
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•	 Závěrečnou	zprávu	z personálního	a kapacitního	auditu	
Městského úřadu Příbor,

•	 návrhy	řešení	provozu	letního	kina	v Příboře,
•	 analýzu	významných	kulturních	a společenských	akcí	na	

rok 2019,
•	 analýzu	pronájmů	Kulturního	domu	Příbor	v roce	2019,
•	 návrh	kulturních	a společenských	akcí	pro	rok	2021	týkající	

se výročí 770 let od založení města Příbora,
•	 informaci	o možnosti	zpracování	projektové	dokumentace	

a realizace instalace výtahu v DPS č. p. 233.

rada města uložila: 
•	 vedoucímu	OISM	zveřejnit	na	úřední	desce	MÚ	záměr	

města propachtovat pozemky v k. ú. Skotnice o souhrnné 
výměře 9 630 m2, v  lokalitě rekultivované bývalé skládky 
TDO,

•	 vedoucímu	OISM	zveřejnit	na	úřední	desce	MÚ	záměr	města	
odprodat části pozemků přiléhající k rodinnému domu č. p. 
777, o souhrnné výměře cca 4 m2, panu Rostislavu Váskému, 

•	 tajemníkovi	městského	úřadu	zajistit	zavedení	doporučení	
ze Závěrečné zprávy z personálního a kapacitního auditu 
Městského úřadu Příbor, dle zápisu z RM,

•	 tajemníkovi	městského	úřadu	připravit	a předložit	návrh	
nového organizačního řádu Městského úřadu Příbor, 

•	 vedoucímu	OKCR	zapracovat	částku	95	000	Kč	do	návrhu	
rozpočtu na rok 2021 na pořízení letního kina v Příboře.

rada města nesouhlasila:
•	 s pronájmem	pozemku	parc.	č.	1624/1	v k.	ú.	Příbor	panu	

Janu Nenutilovi.

rada města schválila:
•	 uzavření	nájemní	smlouvy,	jíž	předmětem	je	pronájem	části	
pozemku	parc.	č.	283/1	v k.	ú.	Klokočov	u Příbora	o výměře	
cca 1 m2 pro umístění schránky k odkládání zásilek k do-
ručování, mezi vlastníkem městem Příborem a nájemcem 
Českou poštou s. p., za roční nájemné 300 Kč s každoročním 
navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ, 

•	 Pravidla	zřizování	vyhrazeného	parkování	pro	držitele	prů-
kazu	ZTP	a ZTP/P na	místních	komunikacích	města	Příbora,

•	 údržbu	komunikace	na	pozemcích	parc.	č.	1597/1,	1613	
a 818/1	v k. ú.	Rychaltice	Technickými	 službami	města	
Příbora, příspěvkovou organizací, 

•	 výzvu	k podání	nabídky	k veřejné	zakázce	malého	rozsahu	
pro realizaci akce „Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v měst-
ských lesích Příbor, 

•	 prodloužení	konání	akce	PIVO	TOUR	de	Příbor,	pořádané	
v areálu Restaurace Sokolovna na ulici Lidická 554, od 15. 8. 
2020 od 18:00 do 16. 8. 2020 do 01:00, 

•	 dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o dílo	č.	5/2020	–	Víceúčelové	hři-
ště Příbor Klokočov, mezi městem Příborem a společností 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., upravující cenu díla 
na 2 164 769,75 Kč a termín dokončení díla na 30. 6. 2020,

•	 darovací	smlouvu	mezi	městem	Příborem	a Moravskoslez-
ským krajem, jejímž předmětem je přenosné měřící zařízení 
Dräger X-am 5000 vč. příslušenství k dovybavení JSDH 
Příbor v celkové hodnotě 54 360,46 Kč,

•	 proces	výstavby	na	parcele	č.	2178/7	v k.	ú.	Příbor	za	po-
mocí soutěže o návrh developera a pověřila příslušné od-
bory městského úřadu (OISM, ORM) k přípravě postupů 
a  smluvních podmínek pro soutěž o  návrh na zástavbu 
v lokalitě	Za	školou	na	parcele	č. 2178/7	v k.	ú.	Příbor,

•	 podání	žádosti	o dotaci	z Moravskoslezského	kraje	v rámci	
programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma.

rada města stanovila:
•	 odměny	ředitelům	příspěvkových	organizací	města	Příbora	

za hospodaření jednotlivých organizací v roce 2019, a to ve 
výši dle zápisu ze schůze RM.

rada města souhlasila:
•	 s konáním	akce	„Kowax	rally	ValMez	2020“	na	území	města	

Příbora, místní části Hájov ve dnech od 8. 8. 2020 do 9. 8. 2020.
Úplné znění dokumentu z jednání rady města 

 se všemi náležitostmi a informaceminaleznete na webových 
stránkách města Příbora. 

Dne 24. 6. 2020 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva města příbora, na kterém bylo projednáno 26 bodů. Přinášíme Vám stručný 
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Zastupitelstvo města schválilo:
•	 uzavření	smlouvy	mezi	Moravskoslezským	krajem	a městem	

Příborem, jíž předmětem je bezúplatný převod částí pozemku 
parc.	č.	3284/1	v k.	ú.	Příbor,	trvale	dotčených	stavbou	„Dopl-
nění dvou parkovacích ploch na Štramberské ulici u křižovatky 
s ulicí Npor. Loma“, a to v rozsahu cca 228 m2,

•	 prodej	pozemku	parc.	č.	161/3	ostatní	plocha	–	ostatní	komu-
nikace v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře 87 m2 panu Martinu 
Kubačákovi, za kupní cenu 52 635 Kč včetně DPH,

•	 prodej	pozemku	parc.	č.	54/3	ostatní	plocha	–	jiná	plocha	v k. ú.	
Příbor o výměře 8 m2 panu Robertu Taichmanovi, za kupní 
cenu 1 936 Kč včetně DPH,

•	 prodej	pozemku	parc.	č.	2178/37	v k.	ú.	Příbor	do	vlastnictví	
pana Radko Skalického a paní Jany Skalické, za kupní cenu 
1 323 260 plus DPH v zákonné výši,

•	 Pravidla	financování	osadních	výborů	č.	3/2020,
•	 udělení	Ceny	obce	panu	Pavlu	Juřenovi,
•	 rozpočtové	opatření	č.	2	města	Příbora	na	rok	2020,

•	 rozdělení	finančních	příspěvků	v  rámci	programu	Dědictví	
města Příbora pro rok 2020 dle následující tabulky: 

Markéta Hložanková, Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

č. Objekt Obnova celk. uznatelné 
náklady (Kč)

příspěvek 
města (Kč)

1.

Měšťanský 
dům, 
ul. Lidická 
č. p. 101, 
742 58 Příbor

Obnova střechy včetně 
vikýřů - výměna 
krytiny bobrovky 
včetně latí

623 397,00 190 043,50

2.

Rodinný dům, 
ul. Mánesova 
č. p. 1003, 
742 58 Příbor

Celková obnova - 
příspěvek na dřevěná 
okna

131 424,00 65 712,00

3.

Rodinný 
dům, ul. Úzká 
č. p. 315, 
742 58 Příbor

Repliky 4 ks dřevěných 
oken ve 2.NP na 
západní, jižní a severní 
fasádě, obnova soklu

108 797,00 54 398,50
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Jak dostat děti od mobilů a  počítačů k  pohybu a  sportování? 
V Dětském domově Příbor na Novojičínsku se rozhodli pro atrak-
tivní cykloturistiku. V době, kdy pro Nadaci ČEZ připravovali žá-
dost o příspěvek na pořízení nových kol, ještě netušili, jak se jim 
budou v  koronavirové době hodit. Dnes už jsou kola nakoupená 
díky energii lidí využívajících aplikaci epp – pomáhej pohybem 
běžnou součástí života kluků i holek. 
Neocenitelnou službu ale prokázaly už na jaře, kdy děti kvůli epide-
miologickým opatřením trávily celé dny zavřené v  areálu domova. 
„Hned po ukončení nouzového stavu jsme vyrazili na první výlet 
k přehradní nádrži v Kateřinicích. Možnost užít si krásný výlet byla 
pro všechny úžasná a pomohla nám při boji s hrozící ponorkovou ne-
mocí,“ řekl strejda Michal Koželuh, který stál u zrodu celého nápadu 
a teď má kola v domově na starost. „Doposud jsme měli v domově asi 
deset kol, tedy spíše nepoužitelných vraků. Díky 80tisícovému daru 
Nadace ČEZ teď máme osm nových moderních a kvalitních kol, včet-
ně přileb a dalších bezpečnostních prvků,“ dodal Michal Koželuh.

Finance na pořízení kol poslala nadace do 
DD Příbor díky nadšencům využívajícím 
při svém sportování aplikaci EPP – Pomáhej 
pohybem. Tu si může každý bezplatně stáh-
nout na mobil, při svém sportování – včet-
ně jízdy na kole – zapnout a vysportovanou 
energii převedenou na body pak věnovat 
některému z projektů aktuálně nasazených v aplikaci. 
„Při práci v domově jsem s dětmi celé dny. Dlouho mě mrzelo, že 
trávily spoustu času se svými mobily a neuměly se radovat z oby-
čejných věcí. Cykloturistika se mi zdála jako vhodná cesta, jak je 
přimět k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času,“ vysvětlil 
Michal Koželuh, jak přišel na nápad požádat Nadaci ČEZ o grant. 
A dodal, že možnost vyrazit na kolech za město kluky i holky z pří-
borského dětského domova nadchla.
Po jarních výletech jsou teď kola v permanenci při prázdninových 
vyjížďkách, zatím jednodenních. Tety a strejdové chtějí děti nej-
dříve seznámit s pravidly silničního provozu a proškolit je v bez-
pečné jízdě ve skupině. Pak mají v plánu s nimi vyrážet i na delší 
putování.

Foto: Michal Koželuh

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny Českých energetických závodů (ČEZ), Praha

aktuÁlní informaCe

Zastupitelstvo města neschválilo:
•	 prodloužení	 lhůty	 splatnosti	 kupní	 ceny	za	pozemek	parc.	
č. 2178/22	v k.	ú.	Příbor	a poplatku	za	připojení	pozemku	k dis-
tribuční síti ČEZ Distribuce a. s. dle žádosti MUDr. Alexandry 
Buricové,

•	 odkoupení	pozemků	parc.	č.	2975/13	a 2975/15,	oba	v k.	ú.	
Příbor,	za	kupní	cenu	100	Kč/m2, dle nabídky vlastníka.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
•	 petici	„Za	rozšíření	protihlukových	bariér	v Prchalově	podél	
silnice	I/58	Příbor	–	Skotnice“,

•	 postup	Ředitelství	silnic	a dálnic	ČR	uvedený	v odpovědi	na	
petici občanů Prchalova ve věci protihlukových bariér v Prcha-
lově	podél	silnice	I/58	Příbor	–	Skotnice,	

•	 Výroční	zprávu	města	Příbora	za	rok	2019.

Zastupitelstvo města stanovilo:
•	 s účinností	od	1.	7.	2020	v souladu	s ustanovením	§	71	odst.	

3 zákona o obcích nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu 
výdělku ušlého v  souvislosti s  výkonem funkce poskytnout 
v souhrnu za kalendářní měsíc, a to 4 000 Kč.

Zastupitelstvo město projednalo:
Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2019 v násle-
dujících objemech:
•	 Příjmy	v roce	2019	–	222	103	086,52	Kč
•	 Výdaje	v roce	2019	–	227	017	088,20	Kč
•	 Financování	v roce	2019	–	4	914	001,68	Kč.

Úplné znění ze zasedání zastupitelstva města se všemi náležitostmi 
a informacemi naleznete na webových stránkách města Příbora. 
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V následujícím textu se budeme věnovat tématu určení ot-
covství. Zaměříme se na to, jakým způsobem se otcovství určuje, 
a vysvětlíme si pojem domněnka určení otcovství. 
Pro určení otcovství je klíčové nejprve určit matku dítěte, ne-
boť ta nám zprostředkovává vztah dítěte k jeho otci. U určování 
mateřství platí, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. 
Naproti tomu otec dítěte se určuje prostřednictvím právních 
domněnek	zakotvených	v zákoně	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zá-
koník. Tyto domněnky jsou tři a následují po sobě v neměnném 
pořadí. Domněnka znamená předpoklad, který platí do doby, 
dokud se nezjistí opak. 
První domněnka říká, že otcem dítěte je manžel matky. Lze ji 
použít, pokud se dítě narodilo za trvání manželství. Zároveň 
ji lze také použít, pokud bylo manželství již rozvedeno, avšak  
dítě se narodilo do tři sta dní od zániku manželství. V  tom-
to případě není nutné nic dokazovat a domněnka se uplatní 
automaticky. 
V případě, že první domněnku nelze použít, může být uplatně-
na domněnka druhá. Ta říká, že otcovství lze určit souhlasným 
prohlášením rodičů. Souhlasné prohlášení můžeme učinit jak 
na matričním úřadě (nejlépe v místě narození), tak u okresního 
soudu, obvykle určeného podle bydliště dítěte. Pokud se dítě 
ještě nenarodilo, lze souhlasné prohlášení učinit, pokud je dítě 

již počato. Souhlasné prohlášení je jednostranný právní úkon, 
který se provádí v ústní formě a musí být učiněno oběma rodiči 
dobrovolně a srozumitelně.
Pokud otce dítěte nelze určit některou z předchozích domněnek, 
dá	se	použít	domněnka	třetí,	kterou	určuje	soud.	Řízení	je	zahá-
jeno podáním návrhu na určení otcovství a pro podání návrhu 
neplynou žádné lhůty. Třetí domněnka říká, že otcem dítěte je 
muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v rozhodné době 
a rozhodná doba znamená, že dítě se narodilo mezi sto šedesátým 
a třístým dnem od soulože. V průběhu soudního řízení je třeba 
prokázat, že muž, který byl označen za otce nezletilého dítěte, měl 
s matkou pohlavní styk v době rozhodné. Pokud bylo otcovství 
určeno pomocí třetí domněnky a nevyloučily jej žádné podstatné 
okolnosti, otcovství již nelze popřít. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou problematiku, byly 
informace zde obsažené zjednodušeny. V případě, že jste nenašli 
potřebnou odpověď, nebo máte jiné dotazy, můžete se obrátit 
na naši Občanskou poradnu, kterou naleznete v přízemí budovy 
stavebního úřadu na adrese Freudova 118, 742 58 Příbor.

konzultační hodiny:  Úterý: 09:00–12:00 – bez objednání
 13:00–16:00 – pro objednané

Neodmyslitelnou tradicí v  Charitním 
domě Salvator Krnov, pobytové sociální služ-
bě Charity Ostrava pro lidi s duševním one-
mocněním, je každoroční červnová zahrad-
ní slavnost ZAHRADA. Letošní chřipková 
pandemie měla vliv nejen na životy všech 
lidí ve společnosti, včetně našich uživatelů 
a pracovníků, ale i na naši zahradní slavnost. 
Nechtěli jsme naše uživatele o tuto tradici 
ochudit, proto jsme se rozhodli připravit ji 
„trochu jinak“, a aby byla i tak pro uživatele 
nejen zábavná, ale hlavně i bezpečná. Proto 
se naše ZAHRADA letos poprvé konala bez 
účasti široké veřejnosti. Povzbuzením pro 
uživatele i pracovníky byla návštěva ředitele 
Charity Ostrava pana Martina Pražáka a ve-
doucí Útvaru služeb sociální péče paní Marie 
Monsportové.
Ve středu 24. června nám počasí přálo, slu-
níčko od rána hřálo a dobré nálady bylo také 
na rozdávání. Soutěže byly připraveny tak, 
aby vyhovovaly všem zúčastněným, tzn. i těm 
dříve narozeným nebo těm s omezenou po-
hyblivostí. A tak nic nebránilo tomu, aby si 
všichni při soutěžních hrách připomenuli 
naše hudební velikány, vyzkoušeli přesnou 
mušku při házení kroužků na terč, nebo si 
ověřili, jak jsou na tom s krátkodobou pa-
mětí při navlékání korálků. Úspěch měla také 

soutěž, kde si uživatelé připomenuli naše filmo-
vé hvězdy a filmy, ve kterých zazářily. Nechyběly 
soutěže zaměřené na logické myšlení a jemnou 
motoriku. 
Během soutěží si všichni pochutnali na sladkém 
občerstvení v podobě voňavých makových i tva-
rohových koláčů. 
Po poledním odpočinku přišel okamžik, na kte-
rý všichni netrpělivě čekali, a  to na vyhlášení 
výsledků soutěží. Z bronzové medaile měl radost 
pan Zdeněk, ze stříbrné pan Petr a tu zlatou si 
vybojovala paní Dana. Nikdo ale neodcházel 
s prázdnou, všichni si odnesli sladkou pozornost 
a spoustu příjemných zážitků. Na závěr jsme 
si společně s uživateli služby opekli špekáčky 
a zazpívali u ohně s kytarou. Letošní „Zahrada 
trochu jinak“ se všem moc líbila, tento den jsme 
si příjemně zpestřili a užili. Již nyní se těšíme 
na ZAHRADU 2021. Doufáme, že podmín-
ky umožní také společné setkání s rodinnými 
příslušníky, širokou veřejností a  tato tradiční 
událost bude pro uživatele služby příležitostí ke 
kontaktu se společenským prostředím a k osob-
ní aktivizaci.
Velice děkujeme městu Příbor za dotační pod-
poru pro zajištění provozu pobytové sociální 
služby v Charitním domě Salvator Krnov.

Foto: Šárka Víchová

Bc. Dominika Bitnerová, DiS., Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Bc. Šárka Víchová, vedoucí Charitního domu Salvator Krnov

soCiÁlní tematika
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Období	 školního	 vyučování	 ve	 školním	 roce	 2020/2021	 za-
čne ve všech základních školách, středních školách,  základních 
uměleckých školách a konzer-
vatořích v úterý 1. září 2020. 
Vyučování bude v  prvním 
pololetí  ukončeno ve čtvrtek 
28.  ledna 2021. Období škol-
ního vyučování ve druhém po-
loletí bude ukončeno ve stře-
du 30. června 2021. 
podzimní prázdniny připad-
nou na čtvrtek 29. října a pá-
tek 30. října 2020. vánoční 
prázdniny budou zahájeny 
ve středu 23.   prosince 2020 
a skončí v neděli 3. ledna 2021. 
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. Jednodenní pololet-
ní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy sta-
noveny v následující tabulce: 

velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 1.  dubna 
2021 (pátek 2.  dubna 2021 je 
tzv. ostatním svátkem podle zá-
kona	č.	245/2000	Sb.,	o státních	
svátcích, o  ostatních svátcích, 
o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů). Hlav-
ní prázdniny budou trvat od 
čtvrtka 1.  července 2021 do 
úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve 
školním	roce	2021/2022	začne	ve středu 1. září 2021.

Zdroj: MŠMT 

Naděžda Střelková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

školství a vZdĚlÁvÁní

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících 
z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní 
prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto 
výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významu třídění elektra 
a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené 
kontejnery společnosti ASEKOL. Právě 
díky environmentálnímu vyúčtování zpra-
covanému kolektivním systémem ASEKOL 
máme k dispozici přesné hodnoty, které 
určují, jakým rozsahem naše společnost 
přispěla ke zdravému životnímu prostře-
dí. Spotřeba elektrické energie, primární 
suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí 
a produkce skleníkových plynů, zde všude 
díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos 
zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naše-
ho města v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 
338 mWh elektřiny, 29 697 litrů ropy, 1 050 m3 vody a 11,6 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 

CO2 ekv. o 35,4 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje oky-
selování prostředí) o 1 241 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například 
již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné 
vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných 

elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by 
stačila na výrobu benzínu pro cestu autem 
z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není pří-
roda lhostejná, a tříděním elektrozařízení 
pozitivně přispívají k ochraně životního 
prostředí, patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočí-
táváno pomocí studie životního cyklu 
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assess-
ment), která vypovídá o dopadech výroby 

a  recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jed-
noznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno 
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní 
systém ASEKOL zajišťuje.

Podle podkladů firmy ASEKOL pro zveřejnění připravila Ing. Dita Kalužová, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

 ekologiCkÁ problematika

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, 
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH  
A KONZERVATOŘÍCH    

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

     Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 
2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.  

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy 

01. 02. - 07. 02. 2021 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

08. 02. - 14. 02. 2021 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník 

15. 02. - 21. 02. 2021 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov 

22. 02. - 28. 02. 2021 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

01. 03. - 07. 03. 2021 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

08. 03. - 14. 03. 2021 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. 
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 
 
 

Zdroj: MŠMT  
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Jídlo, vodu, vzduch, to vše považujeme za samozřejmé a  jen 
těžko bychom se smiřovali s nedostatkem i  jen jedné z těchto sa-
mozřejmostí. Taky krásnou krajinu, za kterou jezdíme i daleko za 
humna… máme na ni přece nárok. A přece – oko bdělého poutníka 
krajinou musí zazname-
nat, že něco není úplně 
v pořádku. Už na první 
pohled – lesy ničené 
kůrovcem, půda odpla-
vovaná vodou nebo po-
praskaná suchem, motý-
lů či ptáků už není tolik, 
co bývalo. „Už na první 
pohled,“… kde se skrývá 
jádro problému?
Je člověk na krajině nezá-
vislý? Může se utěšovat 
tím, že „oni něco vymys-
lí“? Dá se dostatek kvalit-
ních, zdravých potravin, 
vody, vzduchu vyřešit 
složitými technologiemi? 
Pokud pokorně připus-
tíme – ano, člověk je na 
krajině závislý, někdo 
dokonce vnímá, že je její 
součástí a tuší, že příro-
dě není možné poroučet 
nebo s ní dokonce bojo-
vat; pokud přestaneme 
čekat na řešení zvenčí 
a rozhodneme se s kra-
jinou, ve které žijeme, 
spolupracovat, pak snad 
můžeme rozpoznávat, 
kde se dějí chyby a hledat 
nápravu.
Takto to vnímají i členo-
vé komise rady města pro 
životní prostředí, a  tak 
se dohodli na nutnosti 
komplexního pohledu 
na téma jak zadržet vodu 
v krajině a současně chrá-
nit sídla proti povodním; 
na nutnosti zpracovat 
vizi, která bude srozu-
mitelná obyvatelům Pří-
bora i okolních obcí, aby 
se tato krajina stala jejich 
krajinou – naší zdravou 
krajinou.
Co by zmíněný komplexní pohled mohl zahrnovat?
„Naše“ krajina, to je intravilán, zastavěné území města – tady je mož-
né například zadržovat dešťovou vodu ze střech, napomáhat jejímu 
zasakování na místě, kam dopadá déšť; vysazovat zeleň; zvažovat, 
které plochy trávníků je potřeba sekat častěji a které na sečení počkají 
(a tak se zabrání spálení trávy a bylin sluncem, pomůže ochlazování 
vzduchu, podpoří rozmanitost rostlin i živočichů), nutné je zvažovat, 
jaké rostliny vysadit na záhony – aby zvládaly sucho, aby nepřekážely 
ve výhledu řidičům, aby co nejvíce kvetly, prospívaly živočichům…
A „naše krajina“ je současně extravilán, zemědělská půda, lesy, vodní 
plochy a taky síť silnic, cest, stezek nebo pěšinek. Tady je možností 
více – jde o strukturu krajiny a jde o způsob, jak se s půdou, lesy 
a vodou hospodaří. Budeme-li uvažovat v kontrastech, potom to 

může být rozsáhlý lán, někdy nazývaný agrární poušť, nebo na-
opak mozaika polí oddělených remízky, alejemi, teráskami; pole 
se soliterními stromy, s mokřádky, pole ohraničená rozkvetlými 
biopásy pro zvěř nebo hmyz. Může se jednat o pole s půdou na 

první pohled zničenou, 
odplavenou, s utuženým 
podorničím, na kterém 
stojí voda i  za sucha, 
pole s půdou slitou jako 
beton, která slouží jen 
jako mechanický držák 
a rostliny na ní jsou zá-
vislé na průmyslových 
hnojivech a pesticidech. 
Nebo naopak může-
me vidět ornou půdu 
kyprou, s  drobtovitou 
strukturou, půdu, kte-
rá dokáže zadržet i  fil-
trovat vodu a  která je 
schopná zprostředkovat 
plodinám živiny pomocí 
armády mikroorganis-
mů a  sítě propojených 
vláken hub, které jsou 
prostředníky mezi mi-
kroorganismy a kořínky 
rostlin. Protože zdravá 
půda, to je živoucí eko-
systém, zázrak. 
Stejně tak jsou rozdíly 
v hospodaření s lesy – je 
možné vnímat monokul-
tury náchylné ke zkáze 
například kůrovcem, ze 
kterých voda rychle od-
teče, nebo pestré smíše-
né lesy kypící životem 
hmyzu, zvěře, ptactva. 
Lesy, které zvolna opou-
ští zadržená voda. Jen se 
dívat, divit se. 
A jak ještě vodu v kraji-
ně zadržet? V  tůňkách, 
mokřadech, v  mean-
drech navrácených vod-
ním tokům a taky třeba 
v suchých poldrech. 
Komise rady města pro 
životní prostředí je ote-
vřená spolupráci všem, 
koho téma kraJina 

příbora, konkrétně téma, jak zadržet vodu v krajině a současně 
chránit sídla proti povodním, zajímá. Jako první se ke spolupráci 
přihlásila Místní organizace Českého rybářského svazu s návrhem 
vybudovat suchý poldr na Mutinově potoce, o kterém si můžete 
přečíst samostatný článek od pana Milana Konvičky. Toto je jeden 
z  konkrétních kamínků mozaiky opatření, které budou součástí 
připravované vize. Vize bude kolektivním dílem příslušných odborů 
městského úřadu, členů komise rady města pro životní prostředí 
a každého občana, který o spolupráci projeví zájem. Protože my 
všichni určitě krajinu potřebujeme a  pokud si uvědomíme naše 
propojení s ní, pak dojdeme k poznání, že krajina potřebuje nás – 
naši péči a taky naši vděčnost. Zdravá a krásná krajina určitě není 
samozřejmá…

Ing. Alena Malíková, předsedkyně, za komisi rady města pro životní prostředí

Typická polní krajina v okolí Příbora. Foto: Daniela Ražnoková

Ledňáček říční zvaný též „létající drahokam“ rád pobývá v biotopech okolo řeky 
Lubiny. Foto: Stanislava Slováková
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Blahopřejeme jubilantům narozeným v srpnu, kteří slaví své jubileum:
Karel Sehnal
Olga Kopková
Josef Mikoška
František Bzirský
Marie Hartmanová
Alois Kahánek

Josef Berger
Mária Hlaváčová
Ludvík Drholecký
Světla Korbelová
Marie Šupová
Marie Harazinová

Helena Jurášková
Vladimír Plandor
Lubomír Bín
Ludmila Křenková
Jana Šlosarová 
Július Bugár

Olga Bönischová
Oldřich Kocourek
Marta Sklenovská
Marie Kotišová
Marie Makešová
Anna Horklová

Arnošt Fojtů
Marta Pustějovská
Ludmila Tvarůžková

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

komise pro občanské ZÁležitosti

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Marta Pustějovská             Jaromíra Uhlářová             Ludmila Tvarůžková

V úterý 16. června 2020 
byli v refektáři piaristického 
kláštera v Příboře oceněni 
nejlepší žáci příborských 
škol. Toto setkání žáků se 
starostou města probíhá 
již tradičně řadu let, avšak 
v  letošním roce poprvé se 

setkání účastnili žáci maskováni slušivými rouškami. Také měli 
v tomto školním roce méně příležitostí vyniknout, protože znač-
ná část aktivit a vědomostních 
soutěží se koná až na jaře. Letos 
byla ovšem vinou karanténních 
opatření většina soutěží přeru-
šena či se vůbec nekonaly.
Navzdory této ztížené situaci 
se žákům naší školy podařilo 
příkladně připravit a  vynik-
nout v  okresních i  krajských 
kolech pestré palety soutěží – 
v matematice, dějepise, chemii 
i v soutěžích jazykových, deba-
térských či v šachu. 
Všem oceněným patří náš ob-
div za nadšení, píli a vytrvalost, 
se kterou zdokonalují svůj ta-
lent, své schopnosti a doved-
nosti. Přejeme jim hodně úspě-
chů v dalších letech a doufáme, 
že se stanou inspirací pro mno-
hé následovníky. 
Proč si zamilovali právě daný 
obor, čím je soutěž obohatila a jak koronavirus překazil jejich další 
soutěžení, se rozepsali samotní aktéři slavnostního ocenění. 

anna lambertová, 15 let, kvarta
•	  1. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D a po-

stup do krajského kola této soutěže

•	  3. místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce kategorie 
II.B

„Chemie… mnohými opovrhovaný a nenáviděný předmět. A co mě 
na chemii vlastně baví? Vždy, když s ní přijdu do kontaktu, tak mě 
něčím novým překvapí. Ať už je to experiment v laboratoři nebo 
chemické reakce probíhající v přírodě. Přestože mě baví hlavně 
organika, bylo letošní anorganické téma o solích neméně zajíma-
vé. Ráda bych se zúčastnila chemické olympiády i v příštím roce, 
protože v ní bude zapojena i organická část. Také se těším, co no-

vého a zajímavého organizátoři 
připraví, a zároveň doufám, že 
olympiáda nebude přerušena 
žádnou epidemií.“

ondřej lešenar, 15 let, kvarta
•	  1. místo v okresním kole 

Dějepisné olympiády I. ka-
tegorie a postup do kraj-
ského kola této soutěže

•	  získání titulu Nejlepší de-
batér – Nejlepší účastník 
v  krajském kole soutěže 
„Staň se diplomatem“, kte-
rou pořádá česká nevládní 
organizace Asociace pro 
mezinárodní otázky 

„V letošním školním roce jsem 
se stejně jako loni zúčastnil 
Dějepisné olympiády a stejně 
jako loni se mi podařilo zvítězit 

v okresním kole. Téma letošního ročníku znělo „Dlouhé století se 
loučí (1880–1920)“. I moje příprava na soutěž byla dlouhá. Porota 
totiž doporučila soutěžícím ke studiu knihu České země v  letech 
1848–1918 paní profesorky Efmertové. Ovšem profesorka Efmer-
tová vydala dvě knihy téhož názvu. Jedna má 463 stran a druhá, 
pro mladší čtenáře s podtitulem Dějiny v obrazech, jich má jen 62. 

RNDr. Svatava Sumbalová, koordinátor práce s talentovanými žáky Masarykova gymnázia Příbor

příborské školy a školky

Ocenění žáků Masarykova gymnázia starostou města.
Foto: Svatava Sumbalová
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Mnoho návštěvníků Boroveckých rybníků obdivuje krásy této 
lokality, na které hospodaří příborští rybáři i rybáři z okolí Příbora. 
Jejich snahou a zásadním úkolem je udržet tento vzácný biotop pro 
další generace. 

Není nutné popisovat, jak se daří chovu ryb na Boroveckých rybní-
cích. O tom je veřejnost pravidelně informována a výlovy rybníků 
v říjnu jsou vypovídajícím obrazem práce rybářů. Snahou všech 
rybářů a jistě i přátel přírody je dále zlepšovat podmínky pro život 
vodních organismů. V minulosti jsme již dostatečně popsali výskyt 
vzácných druhů vážek. Slovo obojživelníci v nás okamžitě vyvolává 

Porota upřesnila teprve dodatečně, že měla na mysli „light“ ob-
rázkovou verzi, to už jsem měl ovšem přečtených všech 463 stran 
obsáhlejší verze. Ale nevadilo mi to. Dějepis mám rád už od malička, 
jsem zvyklý číst odbornou literaturu, a protože bych se chtěl dějepi-
sem profesně zabývat ve své budoucnosti, musím počítat s tím, že 
budu muset jako student historie přečíst velké množství literatury 
a pramenů. Studium historie je v podstatě nikdy nekončící práce, 
protože i to, co se stalo včera, je vlastně už historií. 
Bohužel koronavirus mě připravil o možnost soutěžit v krajském 
kole Dějepisné olympiády, pokusit se obhájit tam svoji loňskou 
výhru a postoupit do ústředního kola, které se letos mělo konat 
v Liberci. Se svými kamarády z loňského ústředního kola, se kterými 
jsme zůstali v kontaktu, jsme se už těšili na to, že se při troše štěstí 
letos společně zase setkáme v Liberci a změříme své síly v histo-
rickém zápolení. Všichni jsme byli smutní, že jsme nemohli dále 
soutěžit. Ale s tím se letos museli smířit i olympionici. Už teď se 
těším na příští rok, rozhodně se soutěže opět zúčastním! Dějepis-
nou olympiádu bych rozhodně doporučil všem žákům se zájmem 
o minulost. Poznání minulosti nám pomáhá vysvětlit současnost a 
poučit se z ní pro budoucnost. 
Své dějepisné znalosti jsem mohl zúročit i na studentském summitu 
„Staň se diplomatem“, kterého jsem se zúčastnil v Ostravě. Byl jsem 
vyhodnocen jako jeden ze tří nejlepších účastníků. Na summitu jsme 
s ostatními studenty simulovali zasedání Rady bezpečnosti OSN, 
které bylo zaměřeno na politické problémy afrického státu Mali. Bez 
znalosti historie této země a jejich sousedů bych nebyl schopen po-
chopit složité vztahy mezi jednotlivými státy a vhodně argumentovat. 
Zrušení krajského a ústředního kola nebylo to jediné, co mě během 
letošního zvláštního jara rozesmutnilo. V dubnu nás opustil pan 
Oldřich Sobek, libhošťský kronikář a znalec regionálních dějin. 
Seznámil jsem si s ním loni, když jsem připravoval svoji soutěžní 

práci do ústředního kola Dějepisné olympiády. Bohužel jsem ne-
měl možnost se s ním kvůli nouzovému stavu naposledy rozloučit, 
a proto bych mu chtěl věnovat vzpomínku alespoň touto cestou.“

marek štefaník, 17 let, septima
•	 6. místo v  krajském kole Matematické olympiády kategorie 

A a postup do celostátního kola této soutěže
•	 příkladná reprezentace školy v Přeboru středních škol v šachu 

družstev

„Na matematice se mi líbí, jak jsou její jednotlivé oblasti navzájem 
propojeny, například že znalosti o vícerozměrných tělesech lze 
aplikovat i na situace ve 2D prostoru. Rovněž jak je možno převést 
složitý problém na problém zcela triviální (či alespoň srozumitelný). 
Dále pak četné nevyřešené problémy, ze kterých si vybere prakticky 
každý. Na Matematické olympiádě mě letos zaujal zejména rozdíl 
v obtížnosti úloh kategorií A (septima a oktáva) a B (sexta). Domácí 
kolo bylo značně těžší než vloni v kategorii B, což podle mě mohlo 
mnohé odradit od jejího řešení již v septimě, naproti tomu si však 
nepamatuji, že bych kdy řešil tak jednoduché kolo školní.
Soutěž se zaměřuje zejména na teorii čísel a geometrii, často se 
objevují i úlohy z kombinatoriky a algebry. Pro každý ročník jsou 
vybrány typy úloh, které jsou společné pro všechna kola.
Soutěž bych doporučil všem studentům se zájmem o matematiku, 
ale i o  logické myšlení. I když třeba ještě nemáte za sebou část 
potřebné matematiky, ke každému kolu je vydána přehledná doku-
mentace a úlohy pak jen testují schopnost toto aplikovat. Rovněž 
se není třeba zaleknout úloh domácího kola, školní i krajská kola 
bývají jednodušší.
Ještě nevím, jestli bych chtěl dále studovat matematiku nebo pro-
gramování, patrně kombinaci obou.“

Borovecké rybníky – nastavit způsob hospodaření výhodný pro chova-
né ryby a zároveň pro přírodu v lokalitě pomáhají i vědci z Ostravské 
univerzity. Foto: Daniela Ražnoková

Při jarní pochůzce kolem vody je možné při troše štěstí zahlédnout  
i samici morčáka velkého s mláďaty. Foto: Stanislava Slováková

činnost klubŮ, spolkŮ a organiZaCí

Milan Konvička, člen výboru Místní organizace Českého rybářského svazu Příbor
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představu druhů obratlovců, kteří v současné době patří mezi nej-
rychleji ve volné přírodě ubývající, a kteří v potravinovém řetězci 
mají velmi důležitou roli. Máme na mysli hlavně žáby.
Za tímto účelem má naše MO ČRS velmi dlouhou a výbornou spolu-
práci s vědci z Ostravské univerzity. O společné snaze udržet vzácné 
druhy vážek jsme již v minulosti psali. Možná, že bude veřejnost 
zajímat i spolupráce s Ostravskou univerzitou při studiu žab. Tým 
Ostravské univerzity, se kterým jsme v trvalém kontaktu, vede zoolog 
Lukáš Choleva a společně řešíme věci, které jsou prospěšné pro vý-
zkum. V této části cituji, co prohlásil zoolog Choleva o Boroveckých 
rybnících: „Rybníky v Borovci jsme si po důkladné analýze vybrali 
jako svou studijní plochu, neboť se nám jeví jako vhodné území pro to, 
stát se ukázkovým vzorem jak vedle sebe dokáží prospěšně fungovat 
rybochov i přežívání druhů, které nejsou hlavním cílem rybníkářství.“
Vědci a studenti se zabývali a v současné době pokračují ve sledování 
počtu druhů a také v celosezónním sčítání skokanů, kteří jsou charakte-
rističtí hlasitým večerním skřehotáním. Většina jedinců je individuálně 
označena a díky tomu je známo jejich stáří, způsob, jak se mezi rybníky 
pohybují, kde hledají potravu a kde se páří. Je testována také velikost 
populace. Pokud by populace klesla na nízký stav, hrozil by její zánik. 
Některé druhy obojživelníků vyžadují skupinové páření a tedy vyšší 
počet jedinců samečků a samiček ve stejnou dobu na stejném místě. 
Jak uvedl tým Katedry biologie a ekologie, obojživelníkům se na Bo-
rovci daří, a to zejména díky pestrosti rybničních ploch s dostatkem 
mělčin a vodních rostlin při březích rybníků. Rybochovné postupy 

se jeví vědcům jako příkladné. „Jedná se o území, kde je chov ryb 
docela v harmonii s životním cyklem a potřebami obojživelníků,“ 
doplňuje zoolog Lukáš Choleva.
My rybáři všechny postupy při rybochovu konzultujeme a vzájemně 
si vyměňujeme informace s vědci z univerzity.
To vše, co zde popisujeme, jsou pozitiva, ale čím dál tím více je celý 
biotop, který patří do povodí malých vodních toků Zamrlinky a Mu-
tinova potoka, ohrožován suchem a nepravidelností průtoků. Zvláště 
je postižen Mutinův potok. A tady se musíme společně a vážně 
zamyslet, co můžeme udělat s problémem, který hrozí až zánikem 
tohoto vzácného biotopu.
Jako rybáři jsme rádi, že jsme byli pozváni na jednání komise rady 
města pro životní prostředí při Městském úřadu v Příboře a mohli 
jsme k problematice přednést svá stanoviska a návrhy. Celou záleži-
tost jsme také konzultovali s Ostravskou univerzitou. Snad jediným 
kvalitním řešením je výstavba suchého poldru na Mutinově potoce, 
který v případě přívalových srážek vodu zadrží a následně ji pomalu 
v době přísušků pustí do rybníků.
Jsme toho názoru, že po obsáhlé diskuzi s odborníky je nutné na 
této alternativě začít společně pracovat. V této práci nás bude také 
podporovat Katedra biologie a ekologie Ostravské univerzity. 
Věříme, že tuto snahu a práci podpoří i široká příborská veřejnost 
a  celé okolí. My rybáři se těšíme, že vaše budoucí návštěvy na 
rybnících v Borovci budou tím nejpříjemnějším zážitkem pro vás 
všechny. 

Začátek července, za-
čátek skautského tábo-
ra, tedy přesněji nejprve 
jeho stavění. Sešli jsme se 
před střediskem v příbor-

ském parku v dost hojném počtu. Naložili jsme potřebné nářadí 
a mohlo se jet směr Luboměř, Něčínský potok. Téměř na místě 
nás čekalo nemilé překvapení. Lesní cesta, kvůli nepříznivému 
počasí v předchozích dnech, byla poněkud zablácená. Riskovat, 
že by se nákladní auto zabořilo, nepřipadalo v úvahu. Cesta ved-
la jedině přes potok. Takže 
nahodit sandály, gumáky 
a mohlo se přenášet. Práce 
se tedy o pár hodin prodlou-
žila a všechno se muselo do 
tří dnů stihnout. Aby té vody 
nebylo málo, začalo další den 
pršet. A ne trochu. I v han-
gáru, záchytném místě při 
každém dešti, bylo mokro. 
Ale naši stateční skauti se 
nenechali zastrašit trochou 
vody a  začali kolem kopat 
kanálky na odtok. Třetí den 
se opravily škody způsobené 
deštěm a tábor mohl začít.
Tématem letošního tábora 
byli superhrdinové. Klasic-
ké rozřazování do týmů bylo 
tento rok čistě na nás. Tři lidé se utkali v menší soutěži, například 
hod polenem, zpěv, rovnováha, běh, nebo sněz rohlík za nejkratší 
dobu. Dostat jsme se mohli do tří kolejí. Kolej Clarka Kenta, kolej 
Tonyho Starka a kolej Charlese Xaviera.
Druhý den nám vedoucí představili dopolední program na násle-
dující tři dny. Zkoušky a s nimi hodnosti, které jsme mohli plně-
ním získat. Čekalo nás celkem 10 disciplín, kterými byly lanové 
překážky, otužování, oheň, nářadí, fyzická zdatnost, zdravověda, 
hlavolamy, střelba, topografie a rozcvička bosky. Svoji inteligenci 

a nenápadnost jsme otestovali v první celotáborové hře, kdy naším 
úkolem bylo zapamatovat si kódy na stromech s tou obtížností, 
že jsme na čele měli čísla, a když nám je vedoucí rozmístění na 
hrací ploše přečetli, museli jsme se vrátit zpět za týmem. Druhým 
programem, který dostane pořádné grády až za pár dní, bylo po-
stavit si bunkr, kde dokáže přespat celý tým, tudíž 10 lidí. Večerní 
program měli na starost skauti a skautky, hráli jsme klasické hry 
jako je mrkaná, bang nebo elektřina. Další večerní programy byly 
taktéž pod naším revírem. Ten stejný den nás čekala ještě noční 
hra – hledání uranu. Jestliže jsi rozsvítil baterku, mohl tě chytit 

padouch a čekal tě trest – 
ochutnávka. Všichni jsme 
byli rádi, že den konečně 
skončil a ulehli jsme una-
vení a rozespalí opět do 
svých vyhřátých spacáků. 
Další den jsme se probu-
dili do příjemného dne, 
kdy nám počasí přálo. 
Jako každý táborový 
den nás čekala rozcvič-
ka, hygiena, snídaně, 
nástup v  krojích (vzty-
čení státní vlajky a zpěv 
skautské hymny) a bodo-
vání stanů. Dopoledními 
programy byly zkoušky 
a křižovatky. Ty zahrno-
valy třeba malování na 

kamínky, co si vzít na výpravu a salon krásy, který navštívili 
převážně kluci, aby mohli zkrášlit své obličeje a hlavně nehty. Po 
obědě a odpoledním klidu bylo další CTH, do kterého se zapojili 
i vedoucí jako zlí padouši. Naším úkolem bylo vybít míčkem 
padoucha a přenést ho do domečku. Každý měl svoji bodovou 
hodnotu podle velikosti a váhy – podle obtížnosti přenesení. 
Další program byl na orientaci a vytrvalost. Nejprve jsme se 
pomocí buzoly a azimutů měli dostat na určené místo, pak v cíli 
nás čekal úkol na týmovou spolupráci a nakonec cesta zpátky, 

Natálie Trýbová, členka Junáka Příbor
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sportovní život

Bc. Kamil Bordovský, za výkonnou radu Tělovýchovné jednoty Příbor

tělovýchovná jednota příbor, z. s., poskytuje ve svých 
sportovních zařízeních zázemí pro více než 400 registrovaných 
sportovců všech věkových kategorií a také pro širokou sportující 
veřejnost.
Ve sportovní hale provozují svou činnost oddíly aerobiku, sportu 
pro všechny, malé kopané, nohejbalu, ledního hokeje a sportov-
ního klubu vzpírání. Pro veřejnost je určen i provoz Fit centra 
a sauny.
Na fotbalovém stadionu sportují členové FK Primus Příbor, na 
tenisovém areálu Tenisový klub Příbor a na ranči u Michálků pak 
provozuje činnost jezdecký oddíl Příbor. 

občanům, kteří by chtěli začít s pohybovými aktivitami uvá-
díme resumé oddílů při tJ příbor:
oddíl sport pro všechny – předsedou oddílu je Drahomíra Satt-
ková. Jeho náplní je cvičení pro širokou veřejnost a všechny věkové 
kategorie, zejména cvičení rodičů s dětmi a cvičení pro seniory. 
Cvičení probíhají ve sportovní hale TJ Příbor na ulici Štramberská. 

oddíl aerobiku – jeho činnost zajišťuje Bc. Tereza Konečná 
(dříve Sattková). Cvičení probíhají ve sportovní hale TJ Příbor 
na ulici Štramberská pravidelně 3x týdně a jsou rozdělena do tří 
druhů aerobního cvičení (aerobik, posilování a kruhový trénink).

oddíly nohejbalu – předsedou oddílu je Josef Nagy. Tréninky 
probíhají celoročně ve sportovní hale TJ Příbor.

oddíl malé kopané – předsedou oddílu je Mgr. Vladimír Strnad. 
Tréninky probíhají celoročně ve sportovní hale TJ Příbor.

oddíl ledního hokeje – předsedou oddílu je Ing. Oldřich Fi-
lip. Členové oddílu využívají ke svým tréninkům zimní stadion 
v Kopřivnici a tělocvičnu sportovní haly TJ Příbor. 

Jezdecký oddíl – předsedou oddílu je Petr Michálek a svou čin-
nost provozuje na ranči u Michálků. 

sk vzpírání příbor, z.s. – předsedou sportovního klubu je  
Bc. Libor Bolom. Tréninková činnost mládeže a mužů, probíhá 

to byl teprve oříšek. Dva slepci, dva bezrucí, jeden beznohý. 
Z kopečka a na rychlost. 
Čtvrtý táborový den a poslední den zkoušek. Jako další celotábo-
rový úkol, kromě stavění bunkrů, bylo stavění věží a vymýšlení 
písničky nebo básničky. Vyhrává největší a nejkrásnější věž, stejně 
jako nejoriginálnější a nejlépe zpracovaná týmová hymna. Na 
předobědovém nástupu nám bylo sděleno, že si máme s sebou 
na oběd vzít šátky. Někteří už tušili, že svůj zrak nějakou chvíli 
potřebovat nebudeme, ale nikdo by neřekl, že to bude celých pět 
hodin. Naobědvat se poslepu, přečkat dopolední klid a mohlo 
se taktéž poslepu vyrazit na předem určené místo. Po cestě nás 
čekaly menší překážky, které by nám se zrakem nedělaly žádný 
problém. S absolvováním menšího psychického náporu nám 
byli nápomocní malí skauti a skautky. Po delším osobním volnu 
jsme se sešli u ohniště. Zahráli jsme si hru s kartami, než se nám 
pořádně rozhořel oheň. Zpívání u táboráku s doprovodem kytary 
a ukulele je jednou z našich nejoblíbenějších částí (nejen) tábora. 
Když se blížila desátá večerní, vyhlásila se hygiena a zbýval už 
jen nástup, kdy se jako každý den zpívá skautská večerka a čte se 
večerníček k zamyšlení. 
Pátý den byl dnem výletovým. Letos to byla exkurze do Lubo-
měřského kravína, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace 
o chovu, údržbě, obchodu a samotném chodu celé společnosti. 
Přesvědčili jsme se, že krávy v ČR nežijí v tak hrozných životních 
podmínkách, jak je uváděno v internetových článcích. Výlet byl 
zakončen zastávkou na hřišti a v místním obchůdku. Malinko se 
nám rozpršelo, ale po chvíli déšť ustal a my se mohli vrátit zpět 
do tábora. Vedoucí nám dali ještě čas na dokončení svých věží 
a hymny, protože pro nás byla přichystána hostina. Dokončili jsme 
tedy svůj superhrdinský výcvik a dostali jsme se o krok blíž velké 
slávě. Před vyhodnocením první části CTH jsme přednesli své 
hymny. Po shodě padouchů na prvním místě skončili Xavierovci, 
druzí Starkové a na třetím místě byla kolej Clarka Centa. Pak už 
se jen hodovalo. V tom přiběhla agentka Carterová a předala 
Furymu zprávu o tom, že se okamžitě musíme přestěhovat do 
svých bunkrů a musíme bojovat o ochranu superséra (svítících 
tyčinek). Nastala naprostá panika a zmatek. Sbalili jsme se a vydali 
jsme se vstříc svým novým příbytkům. Bojovalo se přibližně do 

dvou hodin ráno, poté jsme ulehli a hned ráno nás čekalo další 
překvapení.
Probudil nás křik naší patronky s falešným zraněním, které jsme 
museli ošetřit. Předala nám vzkaz, kde stálo, že se na den stáváme 
vedoucími a vedoucí dětmi. Den naruby. Naším úkolem bylo 
postarat se o programy, jídlo, pořádek v táboře a celkově všechno, 
o co se starají vedoucí. Díky tomuhle dni si někteří uvědomili, že 
postarat se o chod celého tábora není zrovna jednoduché, ještě 
když si k tomu přidáme zpětné vazby dětí, které nejsou vždy nej-
spokojenější. Každopádně celý den jsme zvládli poměrně dobře 
ukočírovat, což je fajn zvláště pro starší, jelikož pro některé to 
brzo nebude jen jako, ale budou vést už doopravdy.
Sedmý den jsme si zopakovali křižovatky. Odpoledne jsme na 
programu měli dvě hry – Boj o Ether, kdy jsme se snažili zmocnit 
kamenu, který padouchové hlídali uprostřed své tvrze a hru, ve 
které jsme se snažili získat co nejvíce úlomků zničených kamenů 
nekonečna. Večer jsme si zahráli naši oblíbenou hru – pašeráky. 
Osmý a předposlední den nás čekal závěrečný oheň a jeho pří-
pravy. Starší holky se vydaly do lesů pro smůlu na pochodně, 
kluci připravovali vatru a mladší skauti pomáhali v táboře s čím 
bylo potřeba. Ještě pro nás byla připravena Endgame, jako fi-
nální ukončení CTH. Po přípravách a hře se mohlo jít na věc. 
Sešli jsme se v krojích u vatry, ohnivec Renek otevřel kruh, aby 
mohli zapalovači vejít. Letos zapaloval Adam, Nikolka, Forestka 
a Hříbeček. Slavnostní kánon „Červená se, line záře“ se rozhostil 
celým tábořištěm a tábor se mohl považovat za ukončený. Pár 
táborníků sedělo do rána u plápolajícího ohně a vzpomínali na 
předchozí ročníky. 
Ráno bylo naším úkolem se bleskově sbalit a začít s úklidem tábo-
ra. Jakmile byly podsadové stany rozebrány a uklizeny, mohlo se 
jít. Počasí nám dvakrát nepřálo. Zatímco kluci v dešti rozebírali 
tábořiště, my, skautky s Vlčaty a se Světluškami jsme mrzly na 
hřišti a čekaly na autobus. Ve vlaku jsme z dlouhé chvíle začali 
zpívat táborové písničky a zpříjemnili jsme tím cestu jak sami 
sobě, tak spolucestujícím. Na nádraží už nás čekali rodiče s ote-
vřenými náručemi. Tábor tím oficiálně skončil a my se můžeme 
těšit na příští rok.

Foto: Pavel Čech
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3x až 4x týdně vždy ve „vzpírárně“ sportovní haly TJ Příbor, z.s. 
na ulici Štramberská. 

tenisový klub příbor, z.s. – předsedou tenisového klubu je 
Ing. Vladimír Těšlík. Tréninková činnost probíhá v areálu teni-
sových kurtů v Příboře a v zimních měsících ve sportovní hale 
TJ Příbor, z.s. 

fotbalový klub fk primus příbor z.s. – předsedou klubu je 
Petr Fischer. Členové fotbalového klubu všech věkových ka-
tegorií pravidelně trénují v areálu fotbalového stadionu, nebo 
využívají tělocvičny a zázemí na základní škole Npor. Loma na 
ulici Školní. 
V březnu letošního roku jsme se také my museli přizpůsobit vlád-
nímu nařízení ohledně šíření nákazy covid-19. Znamenalo to pro 
nás uzavření všech našich zařízení včetně sauny a Fit centra. Navíc 
jsme museli zrušit konání Sportovního plesu a to pouhé 3 dny před 
jeho konáním. Termín plesu byl stanoven na pátek 13. 3. 2020, 
a tak se zřejmě opět naplnila pověra o „smůle v pátek třináctého“.
Po uvolnění nařízených opatření jsou již všechna naše sportoviště 
v provozu, s výjimkou provozu sauny, která bude opět v provozu 
od měsíce září 2020.
Jedna z hlavních činností výkonné rady TJ, pod vedením předsedy 
Ing. Oldřicha Filipa, je udržování všech sportovních zařízení a ne-
movitostí v provozuschopném stavu. Jedná se o poměrně náročný 
úkol, vzhledem k neustálému nedostatku finančních zdrojů i sku-
tečnosti, že je tato činnost vykonávána ve volném čase jak členů 

výkonné rady, tak i ostatních členů TJ. A samozřejmě zcela zdarma.
Jsme moc rádi, že můžeme využít část finančních prostředků 
z Veřejné finanční podpory na MTZ, jejímž poskytovatelem je 
město Příbor. Díky této podpoře jsme mohli v roce 2019 realizovat 
následující akce: na sportovní hale vybudování vsaku dešťové 
vody, pořídit nové vstupní dveře na požárním schodišti a opravit 
prostor vstupního schodiště. V areálu fotbalového stadionu bylo 
postaveno oplocení a opravena zadní brána, pořízena plechová 
garáž a plechová dvougaráž.
Celkové náklady na tyto akce byly 460 000,- Kč, z toho z veřejné 
finanční podpory na MTZ z města bylo poskytnuto 363 000,- Kč. 
Velký dík patří zastupitelům města za schválení finančních pro-
středků a všem členům TJ za brigádnické hodiny, které na zmí-
něných akcích odpracovali. 
V letošním roce byla zastupiteli města schválena TJ Příbor částka 
560 000,- Kč z VFP na MTZ. Vzhledem k tomu, že v letošním 
roce oslavíme 100 let fotbalu v Příboře, bude celá tato částka 
použita na opravy v areálu fotbalového stadionu. Opravy se tak 
dočká tribuna, přístavba u tribuny, provedena bude také generální 
oprava sociálního zařízení a dojde k úpravě vjezdu na stadion.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem našim čle-
nům, trenérům a  funkcionářům i všem ostatním sportovním 
příznivcům za jejich obětavou práci, kterou pro sport v našem 
městě vykonávají.
Těšíme se na vaši účast na sportovních akcích pořádaných našimi 
oddíly a sportovními kluby.

Bohuslav Polášek, předseda Oddílu stolního tenisu Tělocvičné jednoty Sokol Příbor

Oddíl stolního tenisu je největším oddílem při Tělocvičné 
jednotě Sokol Příbor a  je taktéž jediným sportovním oddí-
lem hrajícím mistrovské soutěže řízené krajem a potažmo 
i  okresem. Sezona 2019–2020, ve které jsme měli přihlá-
šeny 4 mužstva, byla z důvodu covid–19 počátkem března 
předčasně ukončena. Do konce soutěží zbývala odehrát ještě 
3  kola. Konečné výsledky jednotlivých 
mužstev byly následující: „A“ mužstvo 
hrající krajskou soutěž pod vedením 
Mgr. Krčka obsadilo konečné 9. místo. 
Hráčem s  nejlepší úspěšností 84 % byl 
u nás hostující kopřivnický odchovanec 
Ondřej Pařil. Dalšími stabilními hráči 
tohoto mužstva byli Lukáš Velička, Břeťa 
Pavlištík, Tomáš Pešat a Luděk Fojtík. „B“ 
mužstvo hrající pod vedením Tomáše Pe-
šata okresní přebor 1. třídy skončilo tak-
též na 9. místě. Spolu s ním hráli: Ondřej 
Jakubec, Stanislav Peichel, Pavel Stáňa, 
Zdeněk Jáchym a na podzim Luděk Fojtík. 
„C“ a „D“ mužstva hrála okresní přebor 
2. třídy a o něco úspěšnější bylo „déčko“ pod vedením Boba 
Poláška, které skončilo třetí. S ním v mužstvu ještě hráli: Jiří 
Krompolc, Stanislav Peichel, Michael Kurta, Zdeněk Jáchym 
a Lojza Blažek. „Céčko“ pod vedením Stáni Pařila skončilo na 
5. místě. S ním hrál jeho bratr Zdeněk, dcera Maruška a ještě 
Jiří Hýl a Šimon Bajer. Nově byla založena Liga mládeže do 
15 let družstev okresu Nový Jičín. Je to dlouhodobá soutěž 
tříčlenných družstev a celou organizaci této soutěže měli na 
starosti členové našeho oddílu Ing. Alois Blažek a Bob Polá-
šek. Soutěžilo celkem 5 mužstev systémem „každý s každým“ 
doma i venku a konečné pořadí bylo následující: 1. Příbor, 
2. Nový Jičín, 3. Studénka, 4. Odry, 5. Bílovec. Soutěž byla 
velice vyrovnaná, o čemž svědčí fakt, že 3 první mužstva měla 

stejný počet bodů a o vítězství Příbora rozhodlo nejlepší skóre. 
Z našeho mužstva měl nejvíc odehraných zápasů i nejlepší 
bilanci Josef Studený. Dále hráli Šimon Bajer, Matěj Barvík, 
Matěj Studýnka, Natálie Trýbová a  sourozenci Nezhybovi. 
Naše mládež do 18 let se taktéž pravidelně účastnila okresních 
bodovacích turnajů mládeže, kterých bylo uspořádáno celkem 

5, poslední šestý v Bílovci se kvůli koro-
naviru zrušil. Jednotliví účastníci těchto 
turnajů jsou rozděleni podle výkonnosti 
do divizí po devíti hráčích a celkový počet 
na turnajích bývá 50–60 hráčů. Nejlep-
ších výsledků z našeho oddílu dosahoval 
Ondra Jakubec, který v „A“ divizi byl ně-
kolikrát na medailových pozicích. V „B“ 
divizi hráli Šimon Bajer a Josef Studený, 
v  „C“ divizi pak Matěj Barvík a Natálie 
Trýbová. V  dalších divizích pak Matěj 
Studýnka, Agáta Šátková, David Směták, 
Ondřej Krupa, Jindřich Teichman, Ondřej 
Matocha a sourozenci Nezhybovi.
Kromě toho, že náš oddíl uspořádal 

7. března poslední odehraný bodovací turnaj mládeže s účastí 
53 hráčů a hráček z okresu Nový Jičín, počátkem prosince 
se konal už 5. ročník Memoriálu Milana Strakoše za účasti 
40 hráčů ze širokého okolí.
Do nového soutěžního ročníku 2020–2021, který začne 
v září, jsme opět přihlásili celkem čtyři mužstva a věříme, 
že výsledky a  umístění jednotlivých mužstev budou ještě 
lepší než v uplynulé sezoně. Tomu by měla pomoci i rozšířená 
herna stolního tenisu, která je momentálně ve stavu rozpra-
covanosti. Je na ní ještě hodně práce, ale všichni věříme, že 
v roce 2021 se v ní budou hrát již mistrovské zápasy a pořá-
dat turnaje. Takže o budoucnost stolního tenisu v Příboře 
nemusíme mít obavy.
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Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

Bylo to 
tentokrát 
p o n ě k u d 

složitější než jindy, s radostí ale 
můžeme opět oznámit, že také 
o  letošních prázdninách basket-
balové soustředění bude. Poje-
deme znovu do areálu základní 
školy ve Štěpánkovicích na Opav-
sku, kde se tentokrát vystřídají 
dvě skupiny příborských basket-
balistů.
Současná celosvětová situace 
s pandemií nemoci covid-19 vy-
žaduje přísná hygienická opatření, 
proto se tentokrát bude basketba-
lové soustředění konat v trochu 
jiném režimu. Kromě zajištění 
dezinfekčních prostředků a dal-
ších nutných opatření je hlavní 
změnou to, že do Štěpánkovic 
vyrazíme ve dvou skupinách. 
Od čtvrtku 13. srpna do úterý 
18.  srpna 2020 se bude konat 
kemp pro hráče věkové kategorie 
U15 až U17, od úterý 18. srpna do 
neděle 23. srpna je ve Štěpánko-
vicích vystřídají mladší ročníky.
Také letos se budou hráči dopra-
vovat na místo konání soustře-
dění vlastními auty. Sraz starší 
skupiny je ve čtvrtek 13. srpna 
mezi 16.00 a 17.00 hodinou v are-
álu základní školy ve Štěpánko-
vicích. Odjezd domů je v úterý 

mezi 19.00 a 20.00 hodinou opět 
po vlastní ose.  
Ve stejném režimu se bude konat 
i druhá část soustředění pro vě-
kové kategorie U12 a U13. Sraz ve 
Štěpánkovicích je v úterý 18. srpna 
mezi 17.00 a 18.00 hodinou. Od-
jezd domů a konec soustředění je 
naplánován na neděli 23. srpna po 
17.00 hodině po vlastní ose. 
„Zájem o účast hráčů všech věko-
vých kategorií je znovu velký, což 
nás nesmírně těší. Všichni trené-
ři i doprovod udělají pro pohodlí 
a zábavu dětí maximum, nicméně 
prvotním cílem letního soustředě-
ní je stejně jako v minulých letech 
příprava na novou basketbalovou 
sezonu, která startuje v září,“ uvedl 
člen výkonného výboru BK Příbor 
Jiří Tomaškovič. 
trenéři a doprovod, kteří budou 
přítomni po celou dobu soustře-
dění:
1. turnus (zhruba 45 hráčů 
a hráček): Miroslav Slovák, Ro-
bert Bukovjan, Libor Piškytl, Da-
vid Kostelník, Irena Bukovjanová, 
Martin Kubáň, Milan Gabzdyl. 
2. turnus (přibližně 30 hráčů 
a  hráček): Martina Mazáčová, 
Petr Bobko, Petr Holub, Zuza-
na Ermisová, Gabriela Rubinová 
a Silva Krestová.

www.bkpribor.cz

Od první chvíle, kdy jsem paní Drahu zare-
gistrovala, vím, že miluje pohyb. Jinak než 
v  elegantním sportovním si ji vlastně ani 
nevybavuji. Před 40 lety zavedla v  Příboře 
tehdy nové cvičení – aerobik a  cvičí stále. 
Je to žena akční, přesto působí rozvážně. 
Vzpomínám si, jak v březnu 2010 přebírala 

Cenu obce z rukou tehdejšího starosty Mila-
na Strakoše. A kde myslíte, že ji převzala? Po 
skončení dopolední lekce aerobiku pro ženy 
ve sportovní hale Štramberské! Tleskala jí 
tehdy celá tělocvična. Jak typické pro paní 
Drahu. Ač nejsem žádná sportovkyně, tles-
kala jsem také – mám tuto ženu moc ráda. 

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po 
svých rodičích? 
Myslím, že pracovitost, upřímnost, dochvil-
nost. A  lidskost. Jsem hodně po tatínkovi. 
Tatínek byl i  sportovně založený, přestože 
byl od mých šesti let na důchodě. Při tré-
ninku – trénoval fotbal – se zranil. A ma-
minka? Ta absolvovala všechny spartakiá-
dy. (Hned na začátku našeho rozhovoru je 
jasné, odkud pramení u paní Drahy láska 
ke sportu.)  

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Dříve jsem ráda pletla, chodila na koncer-
ty, do divadla, ale dnes je to hlavně sport 
a  zahrada. Tam chodím odpočívat. Co 
se týče sportu, ráda cvičím a  za sportem 
i  jezdím. Zvládla jsem Mistrovství Evropy 
v krasobruslení v Ostravě, Davis Cup v Os-

představuJi vÁm...

stav:  vdova  
děti:  dvě dcery, jedno vnouče
dosažené vzdělání:  SPŠS Kopřivnice
povolání:  normovačka v Tatře Příbor, účetní v Lonce, 
pak Primus
koníčky:  sport a zahrada
v příboře žije od roku 1956.

V minulém roce byli příborští basketbalisté ve Štěpánkovicích na 
Opavsku poprvé. Letos v srpnu se na stejné místo vrátí. 
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travě – ženy, a  taky jsem viděla na Zlaté 
tretře Usaina Bolta (paní Drahomíře září 
oči radostí, jako bych v  nich viděla malé 
čertíky – poprvé během našeho rozho-
voru, ale ne naposledy, mám radost). Ješ-
tě jsem ráda ve fitku. To mi zůstalo jako 
pravidelná činnost. Chodím tady 3x týdně. 
I když je teď s tím koronavirem taková div-
ná sezona (jsme v hale, během našeho ho-
dinového povídání přišli 3 sportovci a jed-
na cvičenka, cvičili ve fit centru a z příze-
mí se ozývaly rány padající činky). Jinak se 
mi aktivity značně zúžily, co mi manžel ze-
mřel (r. 2015). I když děti mě všude berou, 
organizují mi volný čas – divadla, to či ono, 
ale bez manžela je to jiné. (Posmutní, ale 
ne na dlouho. Jako by na smutnění neměla 
čas. Na naše setkání paní Sattková doslova 
přiběhla. Měla za sebou velmi akční dopo-
ledne s hlídáním vnoučete a s dalšími čin-
nostmi. Přesto působila svěže a spokojeně, 
ne jako unavená babička.) 

3.   Vaše nejoblíbenější kniha, film,  hudba.
Nemám oblíbenou knížku, ale když mi ně-
kdo nějakou knihu doporučí, ráda ji pře-
čtu. A  teď, jak byla karanténa, jsem pro-
studovala spoustu sportovních knih. Mám 
jich hodně, ale nikdy jsem na ně neměla 
tolik času, teď ano. Film – mám ráda české 
filmy, klidné veselohry, žádné kriminálky. 
Hudba – vyrůstala jsem na Beatles. Po-
slechnu si s chutí i Karla Gotta. A z dneš-
ních Marka Ztraceného, toho mám ráda!

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Ve 12 letech krasobruslařkou. Tehdy jsem 
poprvé viděla v televizi Janu Mrázkovou, 
krásnou blondýnku. Moc se mi líbila. Jen-
že krasobruslení tady nikde nebylo! Tak 
mě tatínek vzal do sokolky. Vedl tam gym-
nastiku jeho bratr Vítězslav. Moc zájem 
neměl, měl samé kluky a holka! Ale když 
už mě taťka dovedl, nakonec mě vzal, 
a dokonce přibral další holky. Cvičily jsme 
sportovní gymnastiku. Mně bylo dvanáct, 
holkám i šestnáct. Snažila jsem se, abych 
se jim vyrovnala. Jednu dobu jsem chtě-
la být paní učitelka. Chtěla jsem učit děti 
cvičit. (usmívá se – bez sportu to nešlo) 

5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ano – Janu Mrázkovou, a ještě Věru Čáslav-
skou. To už jsem cvičila gymnastiku a byla 
jsem na spartakiádě v Praze. Tam jsem se 
s ní setkala. A  ještě – k Dáši Klaudové na 
náměstí chodila kamarádka – Eva Chalu-
pová, později Buzková. Studovala v  Praze 
na fakultě tělesné výchovy a sportu. Sháně-
la nám v Praze cvičky, trikoty a ukazovala 
cviky. S ní jsem začala dělat aerobik – před 
40 lety. A tato Eva ovlivnila i moji dceru Te-
rezu. I díky ní Tereza cvičila aerobik a zís-
kala v tomto sportu řadu certifikátů.

6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání? 
Udělala jsem průmyslovou střední školu 
– hrdě říkám strojní, byla nejblíže Příbo-

ru, pedagogická v  Novém Jičíně už byla 
daleko. Po maturitě jsem dostala místo 
v  Tatře Příbor. Byla jsem normovačka, 
strašná práce! Nedělala jsem ji ráda. Ale 
zase jsem byla v  kanceláři jediná žena, 
tak jsem věděla, jaká auta frčí, kde a jaký 
fotbal se hraje. Pak, když jsem dělala 
účetní v Lonce, ty hromady faktur(!), tam 
jsme byly samé ženy. To jsme zase pořád 
vařily… No ale pořád jsem cvičila.... Když 
měla dcera Tereza rok, tak mě jedna paní 
přemluvila, a  manžel mě podpořil – ať 
vedu cvičení. No ale jak? V  televizi bylo 
Cvičme v  rytme. Přepisovala jsem si cvi-
ky na papíry. Ještě je mám. Manžel mi 
přivezl ze soustředění vzpěračů příručku 
o  cvičení – v  maďarštině! – že stačí cvi-
čit podle obrázků! Udělala jsem si vlastně 
takový svůj aerobik. Nejdříve jsme cvičily 
ve skautu, zametly jsme po střelcích broky 
a cvičily. Pak jsme se přemístily do sokol-
ky, tam ale aerobik neměli moc rádi. Na-
konec jsem šla za ředitelkou Demlovou na 
školu Dukelskou. Ta řekla – jo cvič tady, 
ale povedeš mi kroužek dětí, tak jo. Cvičí-
valo nás i šedesát žen!

7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Jako dítěti se mi ze Štramberka do Příbo-
ra nechtělo. Připadalo mi to tady ponuré. 
Ale nešlo to jinak. Od 6 let, kdy jsem na-
stoupila do školy Jičínské, až do mých se-
dmnácti jsme bydleli na náměstí, vlastně 
na Jičínské ulici v  č. 15 u Horylů. Tam se 
pekl nejlepší chleba daleko široko (dnes Al-
pisport). Co všechno jsme tu zažili! Viděli 
jsme přímo z  kuchyně do spořitelny (byla 
v budově radnice). Jako malí jsme si hráli 
s dětmi od Klaudů a Krumplovičů třeba na 
četníky a zloděje ve sklepích domů – v těch 
katakombách. Zážitky neuvěřitelné! (Zase 
vidím čertíky v očích paní Drahy), U Klau-
dů (později Krumplovičů č. 12) byla cuk-
rárna. Paní Klaudová nám vždycky dávala 
zákusky nebo zmrzlinu. A u ní ve sklepích 
byly vysoké barely a  v  nich – bonbony. 
A my – kde jsme strčili ruku – tam jsme si 
je povytahovali (pro dnešní děti neuvěři-
telná představa. Hrajete si, lítáte po skle-
pích a  v  jednom z  nich takový poklad!!!). 
Moc rádi jsme si hráli i na dvorcích všech 
domů od č. 12 až k nám. Prostě žiji v Pří-
boře od svých šesti let do dneška. I můj muž 
byl Příborák. Seznámili jsme se – kde jinde 
– než v tělocvičně. Mívali jsme v neděli do-
poledne v sokolovně tréninky a kluci se na 
nás chodili dívat. Slovo dalo slovo, byla to 
láska na první pohled. Taky sportoval. To 
se mi moc líbilo. Chodili jsme spolu šest let. 
Den před svatbou můj tatínek říkal: „Pavle, 
jestli ti Draha někdy bude zakazovat sport, 
tak se s ní klidně rozveď, až dostane rozum, 
si ji můžeš vzít podruhé.“ Hned po svatbě 
můj muž začal jezdit do Ostravy vzpírat za 
Baník, každý den z práce. A vedl v Příboře 
oddíl vzpěračů, od roku 1982 dělal trenéra 
dorostu. K  tomu magisterské studium…, 
měl toho dost.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
Líbí se mi uličky pod kostelem, jsou krásné. 
Až bude spravena i  Žižkova. Těším se na 
Vánoce. Doufám, že bude sníh a  bude to 
jak v betlémě. 

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Tak momentálně, že jsou rozkopané ulice, 
ale chápu – musí se to udělat. To se dá zase 
do pořádku. Co se mi ale fakt nelíbí, jsou 
ty bedýnky na náměstí. K  Panně Marii se 
nehodí. Ať se dají pod radnici, nebo někde, 
ale k sousoší uprostřed? Fakt se mi to nelíbí 
už od začátku. No a pak ty dva neoprave-
né domy na náměstí... (poprvé dnes vidím 
smutnější pohled paní Drahy).

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek?
Těch bylo! Ale jeden vám musím říct! (paní 
Sattková se doslova rozzáří) V  listopadu to 
bude 10 let, co přijela Olga Šípková. Tehdy 
jsem cvičila aerobik v Příboře 30 roků a chtě-
la jsem, aby právě na toto výročí přijela. Po-
dařilo se!!! Bylo to hodně úsilí, ale tělocvična 
gymnázia byla plná, asi 125 lidí. Paní Olga 
mi tehdy dovezla kytici třiceti růží. (je to tak, 
užívali si to tehdy všichni přítomní!).

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní 
největší úspěch?
Já nevím, možná – že jsem dotáhla ženy do 
tělocvičny. Chodí cvičit i  dnes. Před covi-
dem-19 jsem jich tady měla přes dvacet. Ty, 
co se mnou začínaly, se teď vrací (smích).
  
12. Napadá Vás nějaká osobní životní 
prohra?
Určitě nějaké prohry byly, ale životní ne.  

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěla byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?
Ne určitě ne. (razantně) Já bych si svůj život 
zopakovala, ale ne v takovém tempu. Chtěla 
bych, aby to šlo pomaleji. Jsem na sklonku 
života, je mi sedmdesát a chtěla bych ještě 
víc. Tatínek se dožil 92 roků! (Žena sedící 
přede mnou nevypadá ani vzhledem, ani 
temperamentem na svůj věk, to mi věřte.)

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?
Ano: pohyb je kořením života! Nemáte-li 
těžkou fyzickou práci, aspoň choďte – chů-
ze je nejjednodušší pohyb!

Rozhovor s temperamentní a zároveň roz-
vážnou ženou uběhl velmi rychle. Léta se 
snaží rozhýbat ženy v Příboře. Těch lekcí 
aerobiku, akcí, výletů! Teď cvičí každé ráno 
sama doma, ale jak to bude možné, cvičení 
ve sportovní hale paní Draha opět rozjede. 
Tak ať je to hned po prázdninách a děkuji 
za usměvavých 60 minut povídání. Přeji 
hodně zdraví. Mgr. Irena Nedomová

kronikářka města Příbora



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

     Den před Božím hodem svatodušním, 30. května 2020, v odpo-
ledních hodinách v Domě pokojného stáří v Boršicích si Pán k sobě 
povolal v nedožitých 80 letech velmi oblíbeného kněze P. Antonína 
Koláře. U nás v příborské farnosti působil jako kap-
lan od roku 1967 do roku 1973. Byl to kněz – kama-
rád a všichni příborští farníci ho milovali.
Já jsem v něm našla, coby dvanáctileté děvče – jeho 
žačka v náboženství – velikou oporu. Stal se oporou 
pro celou naši rodinu. Zvláště největším pokladem 
byl pro moji těžce nemocnou maminku, kterou 
chodil navštěvovat jak do nemocnice, tak domů se 
svatým přijímáním. Když musel naše město Příbor 
opustit a stal se farářem po dobu 41 let v Hradci nad 
Moravicí, dojížděl z Hradce se svatým přijímáním 
nadále za maminkou. V roce 1982 maminka zemře-
la, ale naše přátelství s P. Antonínem zůstalo na celý 
život. Jezdila jsem za ním do Hradce a vždy si na mě 
udělal čas a uměl poradit v závažném rozhodnutí. 
Také s bratrem i s tatínkem jsme byli v Hradci.
Tímto chci poděkovat Vám, milý Otče Antoníne, 
za všechnu obětavou službu lásky pro naši hodně 
nemocnou maminku. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám za velké 
přátelství pro naši rodinu a další rodiny v Příboře, které jste na-
vštěvoval, dokud Vám to dovolovalo zdraví. 

A taky zaplať Pán Bůh za vše, co jste udělal ve svých kaplanských 
letech pro náš příborský farní kostel Narození Panny Marie. Nikdy 
Vám to nezapomeneme. Měli jsme Vás všichni moc rádi!

Chci také moc poděkovat našemu současnému otci 
Jindřichu Švorčíkovi, který mě a bratra zavezl do 
Boršic, kde jsme mohli nemocného P. Antonína na-
vštívit. Také děkuji Otci Jindřichovi, že mě zavezl na 
pohřeb a pro moje zhoršené zdraví až před hradecký 
kostelíček. Děkuji našemu předsedovi lidové strany 
Standovi Štefkovi, který mě se svou rodinou zavezl 
zpět. Děkuji celé farnosti Hradec nad Moravicí za 
nádherný pohřeb, zvláště pak asi třiceti kněžím, 
kteří se přišli rozloučit s P. Antonínem a nejvíce Otci 
biskupu Martinovi, který celou pohřební mši svatou 
sloužil. Upřímné Pán Bůh zaplať celému personálu 
Domu pokojného stáří v Boršicích, zvláště řádovým 
sestrám, které mu nejvíce pomáhaly jak po celých 
posledních pět let, tak v posledních dnech nemoci 
a života. Veliké poděkování nakonec patří nejbližší 
rodině ze Zlína, která byla nemocnému P. Antoní-
novi hodně nápomocna a sponzorovala celý oběd 

po pohřbu v Areálu dobré pohody v Žimrovicích. 
Upřímné Pán Bůh zaplať všem. Nikdy nezapomeneme! Odpočinutí 
lehké dej mu, ó Pane! 

V thrilleru irské autorky Jo Spainové s naším požehnáním je 
vyšetřovatelem zkušený inspektor Tom Reynolds. Je přesvědčen, že 
vražda staré ženy v dublinském parku souvisí s historií nechvalně 
proslulých Magdalénských prádelen, kam byly dříve posílány „pad-
lé ženy“. Reynoldse a jeho tým dovedou stopy až do odlehlého kláš-
tera na irském venkově. Blíží se Vánoce, ale tým detektivů se brzy 
začne obávat, že se ke svým blízkým hned tak nevrátí. Jakmile totiž 
dorazí na místo, je všem jasné, že vrah jim je na blízku… a že se za 
hříchy minulosti hodlá mstít dál.
V židovské čtvrti belgických Antverp žije největší komunita ortodox-
ních	Židů	po	New	Yorku	a Jeruzalémě.	Jejich	štrajmly,	pejzy,	černé	
kabáty a bílé podkolenky upomínají, že sem kdysi přišli z východní 
Evropy. Proniknout do jejich zákulisí, tajů a tradic je pro lidi zvenčí 
skoro nemožné. Novinářce a spisovatelce Margot Vanderstraeten se 
to podařilo. Za léta, kdy v moderně ortodoxní židovské rodině jako 
studentka doučovala děti, si vybudovala pevné přátelství s rodinou 
Schneiderů. Své postřehy a zážitky sepsala v knize s názvem  mazl 
tov  a umožnila nám tak nakouknout do světa, jehož čas, směr i ryt-
mus i v moderní době udává 613 židovských přikázání.
nevíš dne ani hodiny je další detektivní příběh známého sloven-
ského autora Dominika Dána. Dvě hodiny před půlnocí na přelo-
mu tisíciletí – na silvestra 1999, zavolali detektiva Richarda Krau-

ze na hřbitov k jednomu náhrobnímu kameni potřísněnému krví. 
Krev nebyla na hrobě jedinou zvláštností, záhadnější bylo čerstvě 
vytesané datum úmrtí: zítřejší datum, první den nového milénia…
Zábavný a inspirativní román báječné časy britské autorky Maeve 
Haran si klade obtížnou otázku, co život vlastně nabízí ženám, jež 
přicházejí do let, a přináší na ni dojemné a současně radostně po-
vznášející odpovědi. Nejlepší přítelkyně Claudia, Sal, Ella a Laura se 
každý měsíc, už pětačtyřicet let, scházejí u koktejlu a svěřují si svoje 
naděje i strachy, znají cesty, jimiž se vydaly, i ty, které je minuly…
pomsta bílého jednorožce je název další historické detektivky 
oblíbeného autora Vlastimila Vondrušky. Častolov z  Frýdlantu, 
který se honosí erbem Ronovců, přijde za nevyjasněných okolností 
o manželku Anežku, kterou najdou mrtvou pod skálou, na níž se 
jeho hrad tyčí nad krajinou jako orlí hnízdo. Její smrt chce nechat 
přešetřit královský popravce, jenže záhy poté je zabit i on. Oldřich 
z Chlumu a jeho dva pomocníci se opět pouštějí do vyšetřování.
Psychologický thriller bývalá manželka britské autorky Jess Ryde-
rové je dobrý tip pro čtenáře Dívky ve vlaku a Zmizelé. Čerstvě vda-
ná Nataša má perfektní dům, milujícího manžela a krásnou dcerku 
Emily. Kdyby nebylo jen bývalé ženy jejího muže, která je nechce 
nechat na pokoji, její život by byl dokonalý. Jednoho dne se Nataša 
vrátí domů a zjistí, že její manžel a Emily beze stopy zmizeli…

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

mĚstskÁ kniHovna příbor

nostalgiCké poHledy

Vladimíra Greinerová, za všechny věrné příborské farníky

Antonín Kolář. Zdroj: Řím-
skokatolická farnost Hradec 
nad Moravicí
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Podrobnější informace o malíři, kreslíři a výtvarníkovi Františku Svačinovi naleznete v příspěvku na s. 22–23.

galerie příborskýCH výtvarníkŮ

Tvůrčí autoportrét s Příborem, vodové barvy, 1994.

Chlapec na houpacím koni, olej, nedatováno.Ulička pod Štramberskou trúbou, černý a hnědý uhel, 1985.

Autoportrét, olej, nedatováno.
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Ženský akt, kombinovaná technika, nedatováno.

Ženský akt s květinovým zátiším, kombinovaná technika, 
nedatováno.

Ženský akt, vodové barvy, nedatováno.

Ženský akt s květinovým zátiším, olej, 1969. 

Děkuji paní Petře Kuchařové a panu Liboru Svačinovi za pořízení fotoreprodukcí z pozůstalosti výtvarné tvorby Františka Svačiny a svo-
lení k jejich publikování. Děkuji také za velkou vstřícnost a ochotu při vytváření popisných charakteristik ohledně názvů, výtvarných 
technik a datace. 

fotoreprodukce: Petra Kuchařová, Libor Svačina. text: Jan Švábenický.
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Na několika místech v moravskoslezském regionu vytvářejí umě-
le seskupené bludné balvany větší či menší zahrady z bludných bal-
vanů. Velká zahrada ze 72 bludných balvanů se nachází ve Velké Kra-
ši nedaleko Vidnavy. Menší seskupení sestávající z deseti bludných 
balvanů známé jako přírodní památka Rovninské bludné balvany je 
od roku 1964 na Černé louce v Ostravě. V soukromých zahradách 
se lze často setkat s ojedinělými blud-
nými balvany použitými jako zahrad-
ní dekorace. Zahrad utvářených se 
zaměřením na bludné balvany je ale 
již málo. Jedna je kupříkladu v Kun-
čičkách u Bašky, další v Brumovicích 
u Opavy. A ta zřejmě největší v Příbo-
ře. Vzdušnou čarou je ve vzdálenosti 
150 metrů od piaristických zahrad 
a její existence bude pro mnohé pře-
kvapením. Je výsledkem dlouholeté 
soustavné sběratelské činnosti pana 
Aleše Nenutila z Příbora. 
Pan Nenutil sbírá bludné balvany a le-
dovcové souvky od 70. let minulého 
století. Setkával se s nimi při své pro-
fesní činnosti jako vodohospodář. Ze-
jména při různých stavebních činnos-
tech a  výkopových pracích nalezené 
velké kameny překážejí, bývají často 
rozbíjeny nebo odváženy na sklád-
ku. Podařilo se tak zachránit mnoho 
bludných balvanů a ledovcových sou-
vků, které by se jinak nedochovaly. 
Pocházejí z  širšího okolí Příbora, ale 
i ze vzdálenějších míst. Jde o skuteč-
nou zahradu z desítek bludných bal-
vanů. Menších kamenů ze severských 
hornin jsou v  ní stovky. Horninou 
řady z nich jsou zejména žuly a  ruly 
z různých míst Skandinávie.   
V  Měsíčníku z  října 2019 byl otiš-
těn článek o  hranici maximálního 
zalednění na nejstarší geologické mapě Příbora a  jeho okolí. Jed-
ná se o mapu z roku 1861, kterou vytvořil geolog a ředitel horních 
a hutních	závodů	Těšínské	komory	Ludwig	Hohenegger.	Měsíčník 
otiskl výřez z této mapy zobrazující Příbor, v jehož bezprostředním 
okolí před 160 lety byly na mapě zaznamenány čtyři bludné balva-
ny. První ve výšce cca 295 m n. m. nedaleko místa známého jako 
Lípa u Mutinova statku. Druhý ve výšce cca 300 m n. m. vzdálen 
200 metrů západním směrem od kóty 297 m v blízkosti lokality Na 
Koutech. Třetí u  hradiště Dětřichovice ve výšce cca 300 m  n. m. 
Čtvrtý a poslední bludný balvan byl zakreslen na dnešní ulici Huk-
valdské, asi 500 metrů od křižovatky této ulice s ulicí Myslbekovou 
ve směru na Hukvaldy. 
Počátkem	 20.	 století	 zjišťoval	 geolog	 Erwin	Hanslik,	 kolik	 z  těch	
desítek bludných balvanů zakreslených v  roce 1861 se dochova-
lo. V článku Die Eiszeit in den Schlesischen Beskiden (Doba ledo-
vá ve slezských Beskydech) uveřejněném v roce 1907 ve Zprávách 
císařsko-královské geografické společnosti ve Vídni konstatoval, 
že mnoho bludných balvanů vyznačených na mapě již neexistuje. 
V roce 2019 při návštěvě míst, kde by se podle mapy měly u Příbora 
nacházet čtyři bludné balvany, nebylo nic nalezeno. Je však velmi 
pravděpodobné, že jeden z těch čtyř bludných balvanů uvedených 

na Hoheneggerově mapě u Příbora se dochoval v Příboře v zahra-
dě z bludných balvanů. Jeho rozměry jsou cca 107 x 95 x 65 cm. 
Horninou je severská hrubozrnná žula hnědě-nažloutlé barvy. Mís-
tem původu může být střední Švédsko nebo jižní Finsko. To je ale 
pouze odhad. Přesnější určení horniny by vyžadovalo její detailní 
posouzení. Pro výpočet váhy bludných balvanů jsou různé postupy. 

Objem se určuje vynásobením dél-
ky os a  tzv. „tvarového koeficientu“. 
Ten se stanoví podle tvaru balvanu 
a  v  tomto případě by mohl být 0,7. 
Tak vychází objem balvanu 0,462 m³. 
Hustota žul se pohybuje v  rozmezí 
2,6-2,8. Při použití hustoty 2,7 pak 
dojdeme k váze 1 248 kg. Jde samo-
zřejmě pouze o velmi hrubý odhad. 
Nicméně lze reálně uvažovat o váze 
kolem 1 000 kg. 
Konkrétně by mělo jít o bludný bal-
van, který se nacházel poblíž kóty 
297 u lokality Na Koutech. Místo se 
dá určit následovně. Asi 200 metrů 
jižně od Boroveckých rybníků se do 
Sedlnice zprava vlévá potůček zná-
mý jako Zámrlinka. Teče k  Sedlnici 
ve směru na severozápad. Přibližně 
jeden kilometr od jeho soutoku se 
Sedlnicí se do něj zprava vlévá krátký 
bezejmenný potůček. Bludný balvan 
ležel v  Zámrlince asi 30 metrů po 
proudu od soutoku. 
Pokud bychom s  výše popsaným 
místem nálezu porovnali místo vy-
značené na Hoheneggerově mapě, je 
zde rozdíl asi 50 metrů. Rozdíl se dá 
vysvětlit nepřesností zakreslení na 
mapě z roku 1861. Je také možné, že 
bludný balvan mohl být od doby své-
ho zakreslení přemístěn přirozeným 
způsobem při povodních nebo také 

lidmi při různých pracích. Na daném místě byl na mapě zakres-
len pouze jeden bludný balvan. Je nepravděpodobné, že by se na 
toto místo po roce 1861 dostal odněkud nějaký jiný bludný balvan 
takové velikosti. Při mapování byl tunu vážící kámen ze severské 
horniny dostatečně nápadný na to, aby byl zanesen do mapy. S vel-
kou mírou pravděpodobnosti se tedy jedná o jeden ze čtyř bludných 
balvanů, které byly při prvním geologickém mapování vyznačeny 
u  Příbora. V  tom případě by šlo zřejmě o  jediný do dnešní doby 
u nás známý dochovaný bludný balvan z těch, které byly zakresleny 
na geologické mapě z roku 1861.
Pan Nenutil zahradu z bludných balvanů stále doplňuje o další ex-
ponáty, které má připravené a bude je v zahradě instalovat. Nejed-
ná se o nic, co by bylo ukončené. Jelikož v Příboře, alespoň pokud 
je známo, nejsou nikde na veřejném prostranství bludné balvany, 
je sbírka zcela unikátní. Nejde pouze o působivou zahradní deko-
raci. Co do svého rozsahu je zřejmě největší soukromou kolekcí 
bludných balvanů v  celé moravskoslezské oblasti a  má i  význam 
vědecký. Jistě se časem stane předmětem bližšího studia těch, kte-
ří se věnují problematice související s pleistocenními zaledněními.  
Takovým zájemcům je pan Nenutil ochoten sbírku zpřístupnit.  

Foto: Aleš Uhlíř     

Zákoutí zahrady z bludných balvanů

Bludný balvan, který byl pravděpodobně u Příbora zazna-
menán na mapě z roku 1861

HistoriCké HoriZonty

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu Příbor
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V  roce 2020 si připomíná-
me několik výročí – před 400 lety 
proběhla bitva na Bílé hoře, před 
200  lety se narodila Božena Něm-
cová, před 100 lety byl v Příboře za-
ložen fotbalový klub a před 75 lety 

skončila 2. světová válka. Kulaté výročí si v tomto roce připomínají 
i příborští skauti. Před 100 lety to-
tiž do Příbora dorazila myšlenka 
skautingu a byl zde založen první 
skautský oddíl. Skauting v Příboře 
si během své historie prošel mno-
hým, když byl stejně jako skauting 
v  celém Československu třikrát 
zrušen. Tyto tři události nám his-
torii příborského skautingu dělí do 
4 etap. První započala založením 
prvního oddílu v roce 1920 a trva-
la až do roku 1938, kdy byl Příbor 
obsazen německými vojáky. Druhá 
etapa začíná hned po osvoboze-
ní Příbora v  květnu 1945 a  končí 
v roce 1950. Třetí, nejkratší etapa, 
trvala pouze v letech 1968 až 1970. 
Poslední etapa příborského skau-
tingu začala v prosinci 1989. 

etapa první (1920–1939)
Při pátrání po prvních zmínkách 
o  příborském skautingu se dosta-
neme do roku 1920, tento rok lze 
tedy považovat za skutečné zalo-
žení prvního skautského oddílu 
v Příboře. Příbor byl jedním z prv-
ních měst v okolí, kde se skauting 
objevil. Ve stejném roce byly zalo-
ženy skautské oddíly i  ve Štram-
berku a Frenštátě pod Radhoštěm. 
Velkou úlohu v dějinách příborské-
ho skautingu hrál učitelský ústav, 
ve kterém vyučoval také Václav 
Sehnal. Ten zde založil turistický 
kroužek, který lze považovat za 
předchůdce prvního skautského 
oddílu. Jeho členem byl i  Rudolf 
Dvíže, kterému putování po zdej-
ším kraji učarovalo. Později se při 
putování s  turistickým kroužkem 
setkal s profesorem Hejtmánkem, 
okresním zpravodajem skautů. 
Myšlenka skautingu a  skautská 
idea ho natolik oslovila, že se roz-
hodl založit toto hnutí i v Příboře. 
Přesné datum však není nikde za-
znamenáno, víme jen, že to bylo někdy na konci jara roku 1920.
První příborský oddíl však neměl vlastní klubovnu. Jednotlivé dru-
žiny oddílu se scházely v bytech členů. První letní skautský tábor 
se uskutečnil již v létě roku 1920. Byl desetidenní a místem konání 
byl Radhošť.
Činnost skautů v Příboře ustala na krátkou dobu v roce 1925, kdy 
většina členů oddílu po ukončení studií opustila Příbor. Nenašel 
se nikdo, kdo by nastoupil na jejich místa, žádná osobnost, která 
by nahradila vedoucího oddílu a pokračovala tak v započaté prá-
ci. V roce 1927 opět student příborského učitelského ústavu On-
dřej Kacíř, spolu s Arnoštem Kubinským, pracovníkem příborské 
elektrárny, obnovili skautskou myšlenku a znovu založili skautský 

oddíl ve městě. Krátce po zahájení činnosti získal oddíl i svou vlast-
ní klubovnu. Ta se nacházela v dřevěném domku na Místecké ulici 
č. p. 252. 
Dne 28. července 1929 se v  Příboře poprvé konal Skautský den. 
Dle dochovaných záznamů byl na programu dopoledne slavnostní 
průvod skautů na náměstí, slib nováčků a koncert. Odpoledne pak 

sportovní závody skautů. V zahra-
dě zdejšího pivovaru pak probíha-
ly ukázky skautských dovedností 
a tábornictví.
V roce 1929 nastoupil na místo ve-
doucího oddílu Ondřej Kacíř, kte-
rý v letech 1928–1932 studoval na 
zdejším učitelském ústavu. Kon-
cem roku 1929 přišli skauti o svou 
klubovnu, protože byla zbourána. 
Schůzková činnost se tedy opět 
přenesla do bytů jednotlivých 
členů. Činnost oddílu byla v  této 
době díky dopadům hospodářské 
krize velmi slabá. Velikou zásluhu 
na překonání tohoto období a za-
chování skautského oddílu měl 
Miroslav Kresta, který po odchodu 
Ondřeje Kacíře na nějakou dobu 
suploval úlohu vedoucího oddílu.
V  roce 1930 přichází do Příbora 
Rudolf Zemek, který pracoval již 
od roku 1921 v  junáckém hnutí 
a  byl jeho nadšeným propagáto-
rem a  převzal úlohu vedoucího 
až do roku 1939, kdy byl skauting 
u  nás poprvé zakázán. Za jeho 
působení došlo k nebývalému roz-
voji skautského hnutí v  Příboře. 
Zlepšující se hospodářská situace 
dala možnost vzniku lepších časů 
i pro skauty. Opět byla k dispozici 
klubovna, včetně vybavení. Oddíl 
si opatřil i  vybavení pro táboření, 
stany, kuchyňské náčiní aj. Začala 
se rodit první myšlenka o  stavbě 
vlastní klubovny, která však byla 
nucena ještě dlouho čekat na svou 
realizaci.
Brzy po příchodu Rudolfa Zem-
ka vznikl v  Příboře i  první oddíl 
skautek, konkrétně v  roce 1931. 
Vedoucím dívčího oddílu byla Rů-
žena Kuřecová. Chlapecký oddíl 
v té době čítal téměř 50 členů, dívčí 
oddíl pak 15 členek.  
V  červenci roku 1938 proběhly 

poslední letní tábory, kde však, to se mi nepodařilo dopátrat. Dne 
21.  září 1938 nastoupili příborští junáci do zpravodajské, kurýrní 
a organizační služby, do hlídek na cestách a při železniční trati ze 
Studénky. Starší skauti pomáhali také řídit dopravu na cestách a po-
máhali tak policii (četnictvu). Tuto službu vykonávali až do 10. října, 
kdy byl Příbor obsazen německým vojskem. Okupací tak skončila 
první etapa činnosti zdejších junáků. Skautská činnost v následují-
cích šesti letech probíhala velmi omezeně a v ilegalitě.

Článek o historii čerpá z publikace Lubomíra Loukotky:  
Skauting v Příboře (1920-1990), Příbor 1990.

Mgr. Patrik Nedoma, vůdce střediska Junáka v Příboře

Zdroj: Archiv střediska Junák Příbor
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     Od podzimu 2018 se město Pří-
bor může chlubit dvojími koncert-
ními varhanami. Jsou to barokní 
varhany v  kostele sv. Valentina 
a  romantické varhany ve farním 
kostele Narození Panny Marie. 
Často se setkáváme s otázkou, kte-
ré varhany jsou vlastní lepší?
Na tuto otázku není žádná jed-
noznačná odpověď, jelikož jsou 
to dva naprosto odlišné nástroje, 
a každý z těchto nástrojů je vhod-
ný pro jiný druh hudby. Já se vám 
formou tohoto článku pokusím 
tyto dva různé hudební nástroje 
alespoň přiblížit.
Koncertní barokní varhany se do 
kostela sv. Valentina vrátily téměř 
po 100 letech. Původní barokní 
varhany, jež v  roce 1798 postavil 
varhanář Joseph Sebastian Stau-
dinger z Andělské Hory u Bruntá-
lu, sloužily v piaristickém kostele 
sv. Valentina až do roku 1920. Pak 
byly varhany odstraněny a nahra-
zeny malým nástrojem z učitelské-
ho ústavu. Náhrada to však nebyla 
plnohodnotná. Varhany byly příliš 
malé a  jejich nekoncepční zvět-
šování jim rozhodně neprospělo. 
Farnost Příbor se proto rozhodla 
postavit varhany nové, které jsou 
restaurátorskou rekonstrukcí pů-
vodních Staudingerových varhan.
Současné varhany postavila vy-
nikající varhanářská dílna Petra 
Dlabala a Borise Mettlera z Bílska 
u  Litovle, polychromie a  řezby 
mohutných varhanních skříní re-
stauroval akademický malíř Peter 
Stirber z Prahy. Tato investice byla 
možná díky velkorysému daru ve 
výši 3 milionů Kč, jež poskytlo 
Družstvo Katolický spolkový dům 
v Příboře. Milionovou dotaci po-
skytlo Ministerstvo kultury ČR 
a téměř 600 000 Kč získala farnost 
od 246 dárců, kteří si adoptovali 
jednotlivé varhanní píšťaly.
Varhany v  kostele sv. Valentina 
jsou dvoumanuálové. Dohroma-
dy mají 1 021 píšťal a 16 rejstříků. 
První manuál obsahuje devět rejs-
tříků, druhý manuál a pedál mají 
každý čtyři. Traktura varhan je 
mechanická, tzn. propojení kláves 
a  píšťal je pomocí mechanických 
táhel. Díky mechanické traktu-
ře jsou varhany přesné a  reagují 
rychle na úhoz do klávesy.

Původní varhany v  kostele Naro-
zení Panny Marie byly vyrobeny 
v  roce 1748 olomouckým varha-
nářem Johanem Paulem Weni-
gerem. Varhany byly dle docho-
vaných zdrojů jednomanuálové 
a  sloužily pouze k  doprovodu 
liturgie.
Varhany postupně dosluhovaly, 
a  proto byla v  roce 1972 prove-
dena výstavba nových varhan 
známou krnovskou firmou Rieger 
Kloss dle dispozice profesora Pet-
ra Hrubiše. Na stavbu varhan bylo 
použito i  611 dřevěných píšťal 
z původních varhan.
Varhany ve farním kostele Na-
rození Panny Marie jsou také 
dvoumanuálové. Celkem mají 
2 169 píšťal a 27 znějících rejstříků 
(z  toho v  prvním manuále devět 
rejstříků, v druhém manuále deset 
a v pedálu osm). Traktura varhan 
je pneumatická, tzn. propojení 
kláves a píšťal je pomocí vzduchu, 
který je veden od klávesy k  píš-
ťale. Díky pneumatické traktuře 
mají varhany určité zpoždění tónu 
od zmáčknutí klávesy a  varhaník 
si proto na toto zpoždění musí 
zvyknout.
Když jsme s mou rodinou bydleli 
v Kolíně nad Rýnem, dómský var-
haník pořádal o prázdninách vždy 
v úterý večer pravidelné varhanní 
koncerty v katedrále svatého Pet-
ra. Moc se nám líbil tento koncept 
a koncerty samotné, a proto jsme 
se rozhodli uskutečnit na konci 
srpna dva varhanní koncerty u nás 
v Příboře. První koncert se ponese 
v  barokním duchu a  bude se ko-
nat v neděli 23. srpna v kostele sv. 
Valentina v  18:00 hodin. Druhý 
koncert bude složen z romantické 
hudby francouzských varhanních 
mistrů a bude následovat v neděli 
30. srpna ve farním kostele Naro-
zení Panny Marie také v 18.00 ho-
din. Vstupné na těchto koncertech 
bude dobrovolné a  jejich výtěžek 
bude věnován na údržbu obou 
příborských varhan. Jste srdečně 
zváni.
Pevně věřím, že právě za zvuku 
jednotlivých varhan si sami nej-
lépe odpovíme na dotazy ohledně 
rozdílů mezi nimi.

Foto: Karel Monsport

kulturní artefakty

Ing. Karel Monsport, MBA, příborský varhaník
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Mezi  osobnosti moderní pří-
borské výtvarné kultury po 2. svě-
tové válce patří František Svačina, 
jehož tvorba se vyznačuje širo-
kým tematickým zaměřením. Ve-
dle malby a kresby městských lo-
kalit, zátiší s květinami či portrétů 
různých osobností a přátel vytvá-
řel také ženské akty a anatomické 
skici. Přestože je jeho práce regi-
onálně spojena s Příborem a jeho 
okolím, nalezneme jeho jméno 
také v několika encyklopedických 
publikacích o  českých a  morav-
ských výtvarnících. Vedle regio-
nální publikace Kulturní místopis 
Novojičínska Miroslava Baláše 
jsou výkladová hesla o malíři za-
řazena např. v  rozsáhlém něko-
likasvazkovém Slovníku českých 
a slovenských výtvarných umělců, 
editovaném historičkou výtvar-
né kultury Annou Malou, nebo 
ve Slovníku osobností kulturního 
a  společenského života Valašska, 
sestaveném vlastivědnými ba-
dateli Josefem Fabiánem a  Jiřím 
Demelem. Do širšího kulturního 
povědomí byl Svačina uveden zařazením do již výše zmí-
něného jednadvacetisvazkového slovníku, neboť publikace 
představuje komplexní zpracování profilů českých a morav-
ských výtvarníků v celorepublikovém kontextu. 

františek svačina
(*8. 10. 1921 – Lanžhot, + 20. 12. 1998 – Příbor) absolvoval v le-
tech 1945 až 1949 studium profesury kreslení u Františka Hla-
vici a sochařství u Vincence Makovského v ateliérech Ústavní 
architektury v Brně. Po výtvarných studiích vyučoval kreslení 
na střední škole v Jablunkově a dnes již neexistující Střední pe-
dagogické škole v Novém Jičíně, kde rovněž působil na tehdejší 
Lidové škole umění. Jeho pedagogická činnost v Příboře je úzce 
spojena s  Lidovou školou umění (dnešní Základní umělecká 
škola) v piaristickém klášteře, v níž vedl výtvarný obor, a s pří-
borským gymnáziem v letech 1970–1981 (dnešní Masarykovo 
gymnázium), na němž vedle výtvarné výchovy vyučoval také 
deskriptivní geometrii a  technické kreslení. Prolínání peda-
gogické činnosti a  tvůrčí praxe mu umožňovalo přistupovat 
k  vlastní tvorbě také skrze znalost historie výtvarné kultury 
i jednotlivých technik a jejích kombinací. V tomto ohledu na-
lezneme v některých Svačinových malbách, kresbách a skicách 
odkazy na tendence evropského malířství a kreslířství, o které 
se detailně zajímal a k nimž často studoval českou i cizojazyč-

nou odbornou literaturu zaměře-
nou na tato témata.  
Studium obrázkových publikací 
a reprodukcí výtvarné tvorby svě-
tových malířů využíval Svačina 
také během své pedagogické pra-
xe, během které seznamoval stu-
denty s historií malířství a sochař-
ství i tvůrčími postupy, technikami 
a  materiálem. Ateliér měl krátce 
nejdříve ve svém kabinetu na gym-
náziu, poté v  Lidové škole umění, 
a  nakonec dlouhodobě v  posled-
ním patře měšťanského domu 
č. p. 2 na ulici Politických vězňů 
u  farního kostela Narození Panny 
Marie. Kromě malby a  kresby se 
Svačina věnoval i grafice a  tvorbě 
drobných plastik, přičemž využíval 
široké spektrum výtvarných vyja-
dřovacích prostředků. Svačina byl 
v  mládí rovněž hereckým členem 
amatérského divadelního souboru 
v  Jablunkově a  hudebníkem v  ja-
zzovém	 a  swingovém	 orchestru	
v  Ostravě. Aktivně hrál na klavír, 

kytaru, akordeon a trubku, ale pro-
fesionálním hudebníkem se nikdy 

nestal a hudbě se věnoval pouze jako zájmové činnosti. Svačinův  
kulturní přínos pro Příbor a jeho okolí byl především ve vý-
tvarné a  pedagogické oblasti, kde významově propojoval 
vzdělávací metodiku, tvůrčí praxi i historické a analytické my-
šlení o výtvarné kultuře.     
Ve všech krajích – včetně Příbora – v nichž František Svači-
na žil a působil, proslul především krajinomalbami a panora-
matickými i detailními pohledy na město, u nichž často volil 
techniku oleje na plátno, ale i akvarel nebo tempery. Zejména 
v olejomalbách krajin a městského prostředí projevoval cit pro 
vizuální kontrasty a kombinace barev, jimiž vystihoval maleb-
ný a pitoreskní charakter zachycovaného prostředí. Svačinovy 
obrazy mají rovněž historickou hodnotu, neboť v  mnohých 
případech zaznamenávají dnes již neexistující podobu Příbo-
ra, který za malířova působení ve městě postupně procházel 
urbanizačními proměnami. V  olejomalbách i  uhlokresbách 
příborských lokalizací a okolní krajiny nalezneme u Svačiny 
ve volbě témat i  vyjadřovacích prostředků kulturní odkazy 
na některé výtvarné směry v  evropském malířství, o  něž se 
autor podrobně zajímal a k nimž měl osobní vztah. Jedná se 
především o  prolínání kompozičních a  stylotvorných prvků 
francouzského impresionismu a ruského realismu 19. století, 
na základě jejichž kombinace vyjadřoval malíř osobní vizuální 
dojmy i cit pro drobnokresbu prostředí. 

kulturní Historie

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

František Svačina u klavíru, 60. léta 20. století.  
 Zdroj: Soukromý archiv Libora Svačiny.
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Svačinův výtvarný styl se vyznačuje dvěma základními ro-
vinami. Na jedné straně přistupoval k  malbě a  kresbě jako 
detailista jednotlivých prvků, na straně druhé volil často 
jednoduché vyjádření prostředí, postav a  předmětů, jemuž 
dominuje jako zvýrazňovací prvek černá linka. V některých 
případech autor kombinoval oba tyto přístupy, čímž dosaho-
val v obrazových kompozicích zdůraznění detailů v jednodu-
chých linkových skicách, črtech či nákresech. Celkovému vi-
zuálnímu pojetí podřizoval 
rovněž barevné řešení jed-
notlivých prvků, na jejichž 
základě vytvářel světelnou 
a  lineární kontrastnost 
zpodobňovaných objektů. 
Obrysový charakter někte-
rých Svačinových obrazů 
prozrazuje jeho pedago-
gickou specializaci na geo-
metrii a  technické kreslení 
a představuje v jeho tvorbě 
– zejména u portrétů osob 
a ženských aktů – postup ke 
zvýraznění anatomických 
tvarů. Svačinův smysl pro 
práci s barvou vystupuje do 
popředí například u  kraji-
nomaleb, v  nichž vizuálně 
vystihuje i  jejich roční ob-
dobí. Naopak v černobílých či hnědobílých uhlokresbách je 
velmi patrný autorův cit pro grafickou kontrastnost.  
Pevnou součástí Svačinovy výtvarné tvorby byly také ženské 
akty či kompozice několika nahých ženských postav, v nichž 
jsou často nepatrně posíleny či naznačeny erotické prvky. 
V těchto obrazech se prolíná nejen autorova znalost figurativ-
ního kreslení či malby, ale také smysl pro znázornění ženské 
nahoty, sexuality a erotické vyzývavosti. Svačinovy ženské akty 
dokládají, že se autor paralelně věnoval této tematice podob-
ně jako mnozí ostatní výtvarníci obecně známí zaměřením na 
jiné náměty. Rovněž v této oblasti se u Svačiny promítá do jed-
notlivých kompozic autorova poučenost impresionistickým 
a realistickým malířstvím, neboť významově propojuje jejich 
obsah s vizuálním ztvárněním. U zpodobňovaných ženských 
postav se nezaměřuje pouze na jejich erotickou smyslnost, ale 
zobrazuje je také s pózami, gesty a situacemi úzce spojenými 
s jejich všedním intimním životem. Tyto autorem vysledované 
a zpodobněné detaily lze v jeho malbách, kresbách či skicách 

ženských postav číst v širších psychologických souvislostech, 
v  nichž Svačina zároveň ponechává divákovi velký prostor 
k osobní představivosti.      
Široké veřejnosti je výtvarná tvorba Františka Svačiny zná-
má také z  několika výstav, které zorganizovala některá mu-
zea v novojičínském okrese. V roce 2018 se v Muzeu Fojtství 
v Kopřivnici uskutečnila expozice Kopřivnice v obrazech, kde 
byl Svačina součástí kolektivní prezentace společně s několi-

ka dalšími regionální-
mi výtvarníky. V  roce 
1995, tři roky před au-
torovou smrtí, uspořá-
dalo Okresní vlastivěd-
né muzeum v  Novém 
Jičíně (dnes Muzeum 
Novojičínska) ve vý-
stavním sále příbor-
ského muzea (dnešní 
refektář v piaristickém 
klášteře) výstavu Fran-
tišek Svačina: Obrazy 
a  kresby věnovanou 
kompletně Svačino-
vě výtvarné tvorbě za 
osobní účasti autora. 
Tato expozice, kterou 
zahájila úvodním slo-
vem výtvarnice a  pe-

dagožka Alice Mohaplová, patří dodnes k nejkomplexnějším 
seznámením veřejnosti se Svačinovým mnohovrstevnatým 
přístupem k  malířství a  kreslířství. Přestože autor výtvarně 
zachycoval kulturní specifika také jiných prostředí, v  nichž 
žil, působil či se pohyboval (Lanžhot, Břeclav, Nový Jičín, 
Štramberk, Kopřivnice), rozsáhle zpodobnil také neustále se 
proměňující Příbor s jeho dnes již neexistující urbanistickou 
strukturou a historickou krajinou.

Děkuji paní Petře Kuchařové a panu Ing. Liboru Svačinovi za 
poskytnutí fotografií a  biografických a  profesních informací 
o Františku Svačinovi a svolení k jejich publikování. 

Děkuji také paní Miroslavě Karlíkové ze Státního okresní-
ho archivu Nový Jičín, paní Mgr. Sylvě Dvořáčkové z Muzea 
Novojičínska v Novém Jičíně a paní Bc. Monice Chromečkové 
z příborské pobočky novojičínského muzea za poskytnutí ar-
chivních a studijních materiálů k osobnosti Františka Svačiny.   

Sigmund Freud je znám především jako 
zakladatel vědního oboru zvaného psycho-
analýza. Ta během Freudova života, a ještě 
i  během následujících desetiletí, ovlivnila 
řadu nejen psychologů a  psychiatrů, ale 

také mnohé umělce, ať už spisovatele, výtvarníky nebo hu-
debníky.
O Freudově slabosti, nebo možná spíše o  jeho nadšení pro 
drogu zvanou kokain, se odborná literatura příliš nezmiňuje. 
Dalo by se říci, že ani není důvod. Kokain je droga vyráběná 

poměrně primitivním způsobem z listů koky, což je rostlina 
vcelku běžně se vyskytující v Jižní Americe. Listy koky dlou-
há staletí sloužily jihoamerickým indiánům, kteří je žvýkali, 
aby dosáhli celkového povzbuzení, snížili únavu a také aby se 
jim lépe dýchalo ve vyšších nadmořských výškách, kde lidský 
mozek trpí sníženým přístupem kyslíku.
Kokain byl v  počátcích své průmyslové výroby považován 
za všelék vhodný pro léčbu mnohých onemocnění a  nedu-
hů. Freud se o  něm dočetl v  časopise Therapeutic Gazette 
a brzy se stal jedním z prvních „vědeckých“ uživatelů (možná  

Martin Babarík, Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

František Svačina ve svém výtvarném ateliéru v Příboře, 80. léta 20. století. 
Zdroj: Soukromý archiv Libora Svačiny
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bychom mohli raději říci 
experimentátorů). Výzkum 
účinků drogy byl oficiálně 
posvěcen Vídeňskou univer-
zitou, když Freud jako mladý 
asistent neuropatologického 
výzkumu obdržel vzorky ko-
kainu od farmaceutické spo-
lečnosti Merck někdy v po-
lovině roku 1884. Koncem 
téhož roku Freud zveřejnil 
svou práci s  názvem Über 
Coca, kde nadšeně líčí svou 
zkušenost s  kokainem. Svůj 
první zážitek s  drogou po-
pisuje jako velice vzrušující 
a poukazuje na silně eufori-
zující účinek, stejně jako si 
pochvaluje vliv kokainu na 
trávení (kokain se dá požít 
pro léčbu akutní zácpy).
Freud touto svou tehdy 
zdánlivě neškodnou zálibou 
ovlivnil mnoho vědeckých 
pracovníků po celém svě-
tě. Někteří autoři vyjadřují 
dokonce názor, že pokud 
existovala konkrétní osoba, 
která zapříčinila vzestup 
popularity kokainu jakožto 
rekreační drogy, byl to prá-
vě Sigmund Freud.
Ten krátce poté, co se s  účinky drogy sám seznámil, začal 
rozesílat vzorky dalším vědcům, zejména pak lékařům.
Co se nám dnes však může jevit u  Freuda jako poněkud 
krátkozraké ve využívání kokainu, bylo o něco později pře-
konáno Freudovým přítelem, oftalmologem Karlem Ko-
llerem, který objevil silně znecitlivující (anestetický) úči-
nek kokainu při operacích očí. Koller na rozdíl od Freuda 
nepodlehnul svodům v podobě zneužívání této drogy, což 
dokazují neotevřené pytlíčky s  kokainem nalezené v  jeho 
pozůstalosti. Zatímco Freud jej užíval často a  ve velkém 

množství, Koller sám ko-
kain viděl pouze jako kva-
litní anestetikum.
Freud zdaleka nebyl jedi-
ným, kdo svou horlivost 
pro využití kokainu mírně 
řečeno přeháněl. Jako vcel-
ku bizarní perličku mů-
žeme uvést teorii němec-
kého otorinolaryngologa 
Wilhelma Fliesse, který 
přišel s teorií, že lidský nos 
je jakýmsi mikrokosmem 
ovlivňujícím celý lidský or-
ganizmus a  nemusíme ani 
dlouze uvažovat nad tím, ja-
kou substanci pro užití no-
sem doporučoval. Dokon-
ce o  této své „nosní“ teorii 
publikoval odbornou práci 
s  názvem Vztah mezi no-
sem a ženskými pohlavními 
orgány. Když tak oba vědci 
zkoušeli vyléčit tehdy mód-
ní až nadužívanou diagnózu 
„hysterie“, nechybělo mno-
ho a pacientka při takovéto 
terapii téměř zemřela. 
Na závěr je možno dodat, že 
konzumace kokainu z dlou-
hodobého hlediska neměla 
na Freuda nikterak zničující 

dopad, jako je tomu u současných uživatelů (nebo lépe ře-
čeno zneuživatelů) této drogy dnes oblíbené mezi movitější 
klientelou. Freud dokázal tohoto potenciálního démona udr-
žet na uzdě a dnes nám mohou alespoň připadat úsměvné 
jeho dopisy psané manželce, ve kterých se epicky rozepisuje 
o intenzivní potřebě oddávat se s chotí manželským povin-
nostem.

Děkujeme Bryonymu Daviesovi z Freudova muzea v Londýně 
za poskytnutí fotografie a svolení k jejímu publikování.

Portrét Sigmunda Freuda z roku 1932. 
Zdroj: Freud Museum, London
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Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Úterý - pátek 

4.–7. 8. PROMÍTÁNÍ FILMŮ Kinematograf bratří 
Čadíků 

Městský park Příbor 
Město Příbor 

Vždy 
21:15 hod. volný 

Pátek–neděle 
7. 8.–9. 8. 

TURNAJE V 
DESKOVÝCH HRÁCH 

10. ročník Příborských 
deskovek 

Sokolovna TJ Sokol Příbor 
TJ Sokol Příbor Viz plakát Viz plakát 

Čtvrtek 
13. 8. 

PREZENZACE KNIHY S 
AUTOGRAMIÁDOU 

Debata a autogramiáda 
Roberta Šlachty 

Refektář piarist. kláštera Příbor 
Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Pátek 
14. 8. 

KONCERT LIDOVÝCH 
PÍSNÍ 

Vzkázání 
(Pěvecký sbor Valentin) 

Piaristická zahrada Příbor 
Město Příbor 17:00 hod. volný 

Sobota 
15. 8. TURISTICKÁ AKCE Vycházka kolem Příbora 

a opékání špekáčků s hudbou 
Sraz u Klokočovského mostu 

Klub českých turistů Příbor 14:00 hod. volný 

Sobota 
22. 8. 

CYKLOTURISTICKÁ 
AKCE Příborský Sokol Šlap Start v areálu Sokolovny 

TJ Sokol Příbor / Město Příbor 
Start 8:30 
až 11:00 h. Viz plakát 

Neděle 
23. 8. 

KONCERT BAROKNÍ 
HUDBY 

Kouzlo příborských 
varhan 

Klášterní kostel sv. Valentina 
Římskokatolická farnost Příbor 18:00 hod. dobrovolné 

Pátek 
28. 8. 

VYSTOUPENÍ KAPELY 
EVAMORE 

Evamore + hosté: 
Na vysokym kopcu 

Kulturní dům Příbor 
Evamore 20:00 hod. Viz plakát 

Sobota 
29. 8. TURISTICKÝ ZÁJEZD Chřiby, Velehrad, 

Buchlov, Buchlovice 
Sraz u Sokolovny v Příboře 

Klub českých turistů Příbor 6:30 hod. 300–330,- 
250–280,- 

Neděle 
30. 8. 

KONCERT 
ROMANTICKÉ HUDBY 

Kouzlo příborských 
varhan 

Farní kostel Nar. PannyMarie 
Římskokatolická farnost Příbor 18:00 hod. dobrovolné 

Středa 
2. 9. VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ Rok v krajce Výstavní sál Muzea v Příboře 

Centrum tradičních technologií 17:00 hod. volný 

Neděle 
6. 9. 

TRADIČNÍ 
RUKODĚLNÁ VÝROBA 

Mariánská pouť: 
Dílna tradičních technologií 

Centrum tradičních technologií 
Muzeum Novojičínska Příbor 

9:00 až 
16:00 hod. 15,- Kč 

Pondělí 
7. 9. 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ 
S PROGRAMEM Klokočovský krmáš Hřiště v Klokočově 

Občanské sdružení Klokočov 
Od    

12:00 hod. dobrovolné 

Do 15. 8. 2020 PRODLOUŽENÁ 
VÝSTAVA 

Makovníky, okravčáky, 
kocury, brňáky, banďury… 

Centrum tradičních technologií 
Muzeum Novojičínska Příbor  30,- Kč 

15,- Kč 

Květen–září 
2020 

VÝSTAVA HIST. 
FOTOGRAFIÍ 

1945 – 75 let – 2020 
Příbor vzpomíná 

Výstavní objekty na náměstí SF 
Město Příbor  volný 

4. 7.– 17. 10. KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY MĚSTA 

Procházky městem 
(s výklady průvodců) 

Podrob. informace viz plakát 
Město Příbor 

Vždy od 
10:00 hod. 20,- Kč 

7. 7.–31. 8. VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ 

Ing. František Novotný: 
Fotografie 

Galerie v piaristickém klášteře 
Město Příbor / Fotoklub Příbor  volný 

2. 9. 2020 až 
12. 1. 2021 

DLOUHODOBÁ 
VÝSTAVA Rok v krajce Centrum tradičních technologií 

Muzeum Novojičínska Příbor  30,- Kč 
15,- Kč 

Od 7. 6. 2019 STÁLÁ VÝSTAVA 
Historie výroby osobního 

automobilu Tatra 
v Příboře 

Foyer Kulturního domu Příbor 
Zdeněk Kübel a Jiří Slaný ve 

spolupráci s městem 

Pondělí a 
středa od 
13:00 do 

17:00 hod. 

volný 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 

Lubina s pohledem na Štramberk, akvarel, 1983.                           Stará lávka přes Lubinu, akvarel, nedatováno.

fotoreprodukce: Libor Svačina, text: Jan Švábenický, Zdroj: Soukromý archiv Libora Svačiny.

Pokračování tématu rubriky Galerie příborských výtvarníků ze str. 17-18.
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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. 

Během státních svátků v červenci bude 
otevřeno od 9:00 do 17:00 hod. 

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
 556 725 191 

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

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

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

Městská knihovna Příbor 

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 
Oddělení pro dospělé i pro mládež: 

Po: 8–12, 13–15 hod. 
   Út: 8–12, 14–18 hod. 
Čt: 8–12, 14–18 hod. 

    Pá: 8–12 hod. 

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

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

Galerie v piaristickém klášteře 
Po, St: 8:00–11:00 / 12:00–17:00 hod. 

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
 556 455 444 

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

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

 556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

605 227 756 

Měsíčník města Příbora Uzávěrka zářijového čísla: 
pátek 14. 8. do 17:00 hod. 

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

tic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

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

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

Neděle - zprávy 2020, premiéra 

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

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

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

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

Hraní je možné domluvit osobně na 
kurtech nebo telefonicky. 

Adresa: Na Valše (za bývalou restaurací 
Mexiko) 

Web: tenispribor.cz 
 739 705 255 

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

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

Po:  9:30 hod. Bodyball, overball - Draha 
16:00 hod. Rodiče s dětmi - Draha, Terka 
20:00 hod. Bodystyling - Terka 

St:  18:45 hod. Kruhový trénink - Terka 
20:00 hod. Bodyball, overball - Draha 

Čt:  20:00 hod. Aerobic, body workout -Terka 

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

 724 963 164 

Sauna Příbor 
Sauna je uzavřena a její provoz bude 

obnoven od poloviny září. 
Adresa: Sportovní hala TJ Příbor 

Štramberská 1361 
 739 805 227 

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

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

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

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

 

K obnovování provozu jednotlivých institucí ve městě a konání kulturních, společenských a sportovních akcí bude 
docházet postupně v rámci aktuálních rozhodnutí a nařízení vlády České republiky. Sledujte prosím průběžně informace 
na webu města Příbora (www.pribor.eu) i v médiích a sdělovacích prostředcích. Děkujeme vám za pochopení. 
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DEBATA
ROBERTA ŠLACHTY

o nové knize

TŘICET
LET POD

PŘÍSAHOU

„Už nemusím držet hubu...“

REFEKTÁŘ PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA

Lidická 50, 742 58 Příbor

čtvrtek 13.8. v 17:00

A AUTOGRAMIÁDA

VSTUP ZDARMA

10. ročník Příborských deskovek 
Kdy: Od pátku 7. 8. 2020 do neděle 9. 8. 2020. 

Kde: V prostorách Sokolovny TJ Sokol Příbor, Lidická 544, Příbor. 

Startovné do turnaje: členové TJ Sokol zdarma, děti 30,- Kč, přihlášení předem 50,- Kč,  

                                         ostatní 60,-Kč 

Přespání pro zájemce v tělocvičně TJ Sokol – ve vlastních spacácích, za cenu 50,- Kč na noc. 

Jde o turnaje v deskových hrách a to Bang! (pátek od 20:00 hod.), Osadníci z Katanu (sobota 
od 10:00 hod.), Carcassonne (sobota od 15:00 hod.), Dominion (neděle od 09:00 hod). V době 
mimo turnaje bude probíhat volné hraní deskových her, které zájemcům rádi vysvětlíme. 
Pokud se chcete zúčastnit a některou hru neznáte, dostavte se hodinu před začátkem a 
organizátoři vás ji naučí). Na turnaj je třeba přijít 30 min. před začátkem. Z turnajů je možnost 
kvalifikovat se na mistrovství České republiky. Další informace na www.priborske-
deskovky.tk nebo tel.: +420 607 985 585. 

 

                                    
 

Sponzoři akce: 

                

 
Organizátoři: oddíl deskových her, TJ Sokol Příbor 

SpolečenSké a kulturní akce
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S kočárkem, na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, nebo jiných kolečkách,  
 

pojďte s námi na 7. ročník  
 

REKREAČNÍ CYKLOTURISTICKÉ AKCE 

Příborský Sokol Šlap 
 

   

22. srpna 2020  
Start: 8:30–11:00 h. v areálu Sokolovny Příbor  

 
Cíl: do 17:30 h. Slosovatelné startovné 100,- Kč. 

Každý účastník obdrží poukázku na občerstvení a malý dárek. 
Občerstvení: pivo, guláš, vegetariánský boršč  

a další laskominy  
 

Trasy: 5 km až 100 km 
 

Od 14:00 h. živá hudba k tanci i poslechu  
 

Vstupné dobrovolné  
 
 
 
 

Akce je pořádána pod záštitou města Příbor 
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Setkání abiturientů 
Masarykova gymnázia v Příboře 

v roce 2020 
 
Vážení abiturienti, 
s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a její 
nejasný vývoj se pravidelné abiturientské setkání v letošním roce 
neuskuteční. Přejeme nejen vám, ale také vašim blízkým, pevné zdraví a 
těšíme se na setkání s vámi v následujících letech. 
 

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů 
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Město Příbor 

       v souladu s Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1/2018  
schválenými na 75. schůzi Rady města Příbora dne 04. 04. 2018 

 
 

vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu  
za podmínky přistoupení k dluhu 

 
 

 Označení bytu:   Příbor, náměstí Sigmunda Freuda čp. 9, byt č. 3, velikost      
                            bytu 3+1 o celkové podlahové ploše 118,80 m2  

  

 Minimální výše přistoupení k dluhu: 60 000,- Kč 

 Popis bytu:   3 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, spíž, zádveří, předsíň 

 Výše měsíčního nájemného:  5 000,- Kč 

 Stav bytu: odpovídá běžnému opotřebení 
 

 Vybavení bytu: kuchyňská linka, vestavěné skříně, sporák, plynový kotel  
 
                                        

Organizační pokyny: 

 žadatel musí být starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který nemá neodvozené 
užívací právo k bytu nebo domu a nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či 
založeným právnickým osobám po termínu splatnosti; 

 

 prohlídka bytu se uskuteční v pondělí 27.07 a 03.08 v 16.30 hod., sraz zájemců je před 
domem čp. 9 na náměstí Sigmunda Freuda; 
 

 formulář přihlášky obdržíte na podatelně Městském úřadě v Příboře v přízemí, ul. 
Jičínská čp. 247 (vchod z dvora); 

 

 vyplněnou přihlášku odevzdejte v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu 
Příbor (přízemí), ul. Jičínská čp. 247 (vchod z dvora), 742 58 Příbor v termínu  
do 19. 08. 2020 do 13.00 hod. Obálku označte textem: Příbor, náměstí Sigmunda 
Freuda 9, byt č. 3. 

 
 

Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku na přistoupení k dluhu. V případě 
rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne rada města o budoucím nájemci losem. Závazně 
nabídnutá částka bude určeným nájemcem bytu jednorázově zaplacena před uzavřením 
nájemní smlouvy. 
Bližší informace k pronájmu obecního bytu za podmínky přistoupení k peněžnímu závazku 
získáte na www.pribor.eu pod odkazem Bytová problematika.  
 
 
 
Ing. arch. Jan Malík, v.r.                „otisk razítka“ 
starosta                                                                                         

 

Město Příbor 

       v souladu s Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1/2018  
schválenými na 75. schůzi Rady města Příbora dne 04. 04. 2018 

 
 

vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu  
za podmínky přistoupení k dluhu 

 
 

 Označení bytu:   Příbor, náměstí Sigmunda Freuda čp. 9, byt č. 3, velikost      
                            bytu 3+1 o celkové podlahové ploše 118,80 m2  

  

 Minimální výše přistoupení k dluhu: 60 000,- Kč 

 Popis bytu:   3 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, spíž, zádveří, předsíň 

 Výše měsíčního nájemného:  5 000,- Kč 

 Stav bytu: odpovídá běžnému opotřebení 
 

 Vybavení bytu: kuchyňská linka, vestavěné skříně, sporák, plynový kotel  
 
                                        

Organizační pokyny: 

 žadatel musí být starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který nemá neodvozené 
užívací právo k bytu nebo domu a nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či 
založeným právnickým osobám po termínu splatnosti; 

 

 prohlídka bytu se uskuteční v pondělí 27.07 a 03.08 v 16.30 hod., sraz zájemců je před 
domem čp. 9 na náměstí Sigmunda Freuda; 
 

 formulář přihlášky obdržíte na podatelně Městském úřadě v Příboře v přízemí, ul. 
Jičínská čp. 247 (vchod z dvora); 

 

 vyplněnou přihlášku odevzdejte v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu 
Příbor (přízemí), ul. Jičínská čp. 247 (vchod z dvora), 742 58 Příbor v termínu  
do 19. 08. 2020 do 13.00 hod. Obálku označte textem: Příbor, náměstí Sigmunda 
Freuda 9, byt č. 3. 

 
 

Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku na přistoupení k dluhu. V případě 
rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne rada města o budoucím nájemci losem. Závazně 
nabídnutá částka bude určeným nájemcem bytu jednorázově zaplacena před uzavřením 
nájemní smlouvy. 
Bližší informace k pronájmu obecního bytu za podmínky přistoupení k peněžnímu závazku 
získáte na www.pribor.eu pod odkazem Bytová problematika.  
 
 
 
Ing. arch. Jan Malík, v.r.                „otisk razítka“ 
starosta                                                                                         

Nabídky, výzvy a ozNámeNí

inzerce a reklama

Nabízí: 

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

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a likvidační 
práce 

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

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

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!!  

 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na Váš hřbitov 
a na naše služby poskytujeme záruku 10 let 
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Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2020/2021 sportovně pohybové 

kurzy pro děti a mládež. 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 
 
kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut) 
místo konání:  Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace  
lektoři:  plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
cena kurzu: 1.200,00 Kč na I. pololetí školního roku 2020/2021 
počet osob v kurzu: 6 - 12 
 
termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
začátek kurzů: v týdnu od 28. 9. 2020 
 

 

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

www.gypri.cz 

 

 

Vinotéka U Radnice 

Výherní listina 
Klubu přátel dobrého vína za měsíc červenec 

2020  
 

1. cenu vyhrává – člen klubu s číslem      20  
                           Bochník sýru – 1 kg 

2. cenu vyhrává – člen klubu s číslem      35 
          2ks skleničky 350ml Bohemia Crystalex 

3. cenu vyhrává – člen klubu s číslem     79 
             třílitrový box vína dle vlastního výběru 

4. cenu vyhrává – člen klubu s číslem      80 
kvalitní kombinovaný otvírák na víno 

     5.-10.  cenu vyhrávají – členové klubu s číslem: 
114, 200, 230, 331, 337, 343 

             láhev vína od vinaře Habřiny z vinařství Bořetice. 
 
Podmínky účasti na slosování: Jako členové Klubu přátel 
dobrého vína můžete využívat speciální výhody a akce, které 
jsou určeny pouze pro majitele klubového odznaku. 
Registrovat se můžete zdarma ve Vinotéce U Radnice. Každý 
člen klubu má automaticky 5% slevu na celý nákup. (Sleva 
neplatí na dlouhodobě zlevněné zboží, nebo zboží nabízené 
za akční cenu). Do slosování o speciální ceny bude zařazen 
každý člen klubu. Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od 
slosování. 
 

Papírnictví Bonifác 
 

Nabízíme vše co v papírnictví má být!

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

Bonifáce Buzka 249, Příbor 

Otevřeno pondělí-pátek 

9:00-12:00  14:00-17:00

 
 
 
 

Nabídka jazykových kurzů 
anglického, německého, 

francouzského a ruského jazyka 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2020/2021 jazykové kurzy pro všechny 

zájemce o studium cizích jazyků z řad široké veřejnosti. 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti (začátečníci, 
mírně pokročilí, středně pokročilí). 
 
kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
místo konání:  Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace  
lektoři:  plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
cena kurzu: 4.200,00 Kč na celý školní rok 2020/2021 
počet osob v kurzu: 6 - 10 
 
termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
začátek kurzů: v týdnu od 21. 9. 2020 
 

 
více informací včetně přihlášky naleznete na 

www.jazykovaskola.gypri.cz  
www.gypri.cz 
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CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

město Příbor 

ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 17 497 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘILI: 

338 MWh 
elektrické energie 

1 050 m3 

vody** 
29 697 l 
ropy* 

1 241 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

11,6 t 
primárních surovin 

 

35,4 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
436 551 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 14 097 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 

asekol
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