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Vážení spoluobčané,
     jak jsem slíbil v  lednovém čísle Měsíčníku města Příbora, 
rád bych Vás dnes ve Slově starosty seznámil s některými in-
vestičními akcemi našeho města v  roce 2020. A  začnu hned 
budovou radnice, ve které se v tuto chvíli nacházím. V první, 
již dokončené etapě rekonstrukce funkcionalistické budovy 
byla revitalizována fasáda a repasována okna směřující do pro-
storu na nám. Sigmunda Freuda. Druhá etapa rekonstrukce 
počítá s přístavbou výtahu (venkovní prosklený výtah vsazený 
do prosklené šachtice) v zadním traktu dvora a s tím souvise-
jící bezbariérovou úpravou celého objektu. Současně budou 
provedeny úpravy dispozice chodeb 
(nové příčky budou vyzděné), v  jed-
notlivých podlažích dojte k přebudo-
vání sociálního zařízení, kuchyňky 
a úklidové komory. Dojde i k obnově 
fasády zadního traktu radnice. Sou-
částí stavby bude dílčí rekonstrukce 
zastaralé a již nevyhovující elektroin-
stalace, vodovodních rozvodů a kana-
lizace. Všechny vnitřní úpravy budou 
respektovat obnovu prostor v duchu 
původní historické budovy. Předpo-
kládaná cena díla je 22  000  000 Kč 
včetně DPH (máme přislíbenu dotaci 
3 000 000 Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj na provedení bezbariérových 
úprav). V rámci rekonstrukce se po-
čítá s  přesunutím městského úřadu 
do nově zrekonstruovaných prostor 
budovy na ulici Jičínské č. 247, kde 
bude dočasně úřadovat vedení města 
a příslušné odbory.
K  nejvýznamnějším a  nejnákladněj-
ším investičním počinům v nejbližších 
měsících bezesporu náleží investice 
do sběrného dvora Příbor-Točna a vy-
budování tzv. re-use centra. Problematika odpadového hospo-
dářství, ekologie a ochrany životního prostředí se oprávněně 
dostává do popředí našeho obecního zájmu, protože očekávaná 
zákonná opatření, která povedou ke zpřísnění nakládání s komu-
nálním odpadem a k novým modelům ochrany životního pro-
středí, budou přát připraveným! V nakládání s odpady a vlastně 
celým odpadovým hospodářstvím se Příbor může stát vzorem 
a inspirací jiným obcím. Město vybuduje jedno z prvních re-use 
center v Moravskoslezském kraji. Jejich smyslem je redukovat 
množství obecního odpadu. Zjednodušeně řečeno se jedná 
o prodloužení životního cyklu použitých, ale stále funkčních 
a nepoškozených výrobků, které jinak často končí ve sběrných 
dvorech a jsou následně likvidovány. Tím, že jim dáme šanci 
na „druhý“ život, zároveň přispíváme k ochraně životního pro-
středí. Nepotřebné věci odložíte/darujete (zdarma) do re-use 
centra. Noví majitelé si je budou moci zakoupit za symbolický 
poplatek. V re-use centrech se shromažďuje nábytek, výrobky 
ze skla, dekorace, knihy, CD, sportovní vybavení, použitelný 
stavební materiál, elektronika, hračky a textil. Na realizaci sběr-
ného dvoru se městu podařilo získat dotaci cca 21 500 000 Kč 
z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životní-
ho prostředí. Z rozpočtu města Příbora je na projekt vyčleněna 
částka 6 000 000 Kč.

Mezi menší investiční akce letošního roku patří oprava chodníku 
na ulici Štefánikova a prodloužení chodníku na ulici Jičínská. 
Ulice Štefánikova náleží k jedněm z posledních ve městě, kde 
ještě není položena zámková dlažba. Pro zefektivnění práce 
a snížení ceny budeme opravy koordinovat se společností ČEZ, 
která bude do chodníkového tělesa pokládat kabel VN. Pro-
dloužením chodníku na ulici Jičínská se dostaneme komfortněji 
pěšky nebo na kole ve směru z  města na Borovec a  opačně. 
Investice bude částečně hrazena z dotace. 
Těší mě, že bude v měsíci březnu zahájena výstavba víceúčelového 
hřiště v Klokočově. Hřiště bude realizováno s živičnou herní plo-

chou (velikost 518 m2), na jeho povrchu 
najdou uplatnění sporty jako volejbal, 
basketbal, minikopaná (branky součás-
tí realizace), nohejbal, házená, badmin-
ton či tenis. Plocha celého sportoviště 
bude oplocena polypropylenovou sítí. 
Projekt zahrnuje i parkoviště. Věřím, 
že hřiště poslouží ke sportovnímu vy-
žití všem občanům, protože tento typ 
víceúčelového sportoviště v  Příboře 
doposud absentoval. Stejně tak jsem 
přesvědčen, že Občanské sdružení 
Klokočov, z.s. bude i nadále prostor 
aktivně využívat ke sportovním i spo-
lečenským akcím a vzorně se o hřiště 
starat. 
Jedním z vhodných dílčích nástrojů, jak 
zapojit Vás občany a širokou veřejnost 
do dění v našem městě jsou pravidel-
né ankety. Nejvhodnějším nástrojem 
pro sledování veřejného mínění se mi 
v tuto chvíli jeví aplikace Mobilní Roz-
hlas. První anketou uspořádanou přes 
Mobilní Rozhlas byl průzkum týkající 
se discgolfu, resp. sportu a sportovní-
ho vyžití v Příboře. Výsledky a bližší 

informace se dočtete v mém příspěvku Discgolf a sport - první 
anketa v aplikaci Mobilní Rozhlas na s. 7. Jedna z anket v tomto 
roce se bude týkat formy přivítání nového roku. Výsledky se 
stanou podkladem pro rozhodnutí, zda bude pokračovat tradiční 
silvestrovský ohňostroj, nebo raději zvolíme jinou formu oslav no-
vého kalendářního roku. Názory se různí: některým je ohňostroj 
lhostejný; jiní tuto atrakci odmítají z důvodu vysokých fi nančních 
nákladů, které lze využít smysluplněji; další občané chápou světel-
né a zvukové efekty jako týrání domácích zvířat a zvěře; někdo by 
ocenil změnu v podobě laser show, a samozřejmě někteří občané 
chtějí ohňostroj zachovat, ale změnit na novoroční a vrátit jej na 
náměstí. Uvidíme, jak nám anketa napoví.
Závěrem mi dovolte připomenout, že únor je měsícem plesů 
a jiných společenských událostí. Srdečně Vás všechny zvu na 
příborský Obecní ples, který se uskuteční v sobotu 22. února. 
O týden dříve v neděli 16. února se třeba potkáme na tradiční 
Valentinské pouti za kostelem sv. Valentina. Mezi znovuobno-
vené tradice náleží příborský masopust. K průvodu masek se 
můžete přidat o masopustním úterý 25. února od 15:30 hodin 
na nám. Sigmunda Freuda.                  

Váš
Jan Malík

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

SLOVO STAROSTY
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JUDr. Rostislav Michálek, tajemník a právník Městského úřadu Příbor

21. schůze RM Příbora v termínu dne 10. 12. 2019 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
RM souhlasí:
- s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příbor a Ing. Arnoštem 
Vaňkem, jejímž předmětem je výpočetní technika a mobilní tele-
fon, v předloženém znění za cenu podle návrhu prodejní ceny dle 
důvodové zprávy a předložených příloh. 
RM souhlasí:
- s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor, č. p. 245 a 247, 
město, NNK“, na pozemcích parc. č. 1287, 1280, 1356, 1286/1, 
1285, 1284/1, 1281/5 a 1281/1 v k. ú. Příbor, v rozsahu dle zákre-
su ve výkresu situace, mezi vlastníkem pozemků městem Příbor 
a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za 
jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč plus DPH v zákonné výši.
RM schvaluje:
- uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene pro stavbu „Vodovodní přípojka D 32, splaš-
ková kanalizace DN 150 a dešťová kanalizace DN 150 k pozemku 
parc. č. 723/9“ v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, na pozemku 
parc. č. 479/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, mezi vlastníkem pozemku 
městem Příbor a budoucími oprávněnými Eliškou Caloňovou a pa-
nem Jakubem Caloňem. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
RM schvaluje:
- uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břeme-
ne pro stavbu „Příbor, NJ-5967-Pošta, DTS, NNv, NNk“ na pozem-
cích parc. č. 164, 165, 188, 247/1 a 708/1 v k. ú. Příbor, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3318-84a/2019 vypracovaného RJGEO 
s. r. o., mezi vlastníkem pozemků městem Příbor a oprávněným 
ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, za jednorázovou úhradu ve 
výši 13 566 Kč plus DPH v zákonné výši.
RM schvaluje: 
- uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného bře-
mene pro stavbu „Komunikační vedení a zařízení“ na pozemku 
parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, v rozsahu dle geomet-
rického plánu č. 928-186/2019 zpracovaného LYGEO s. r. o., mezi 
vlastníkem pozemku městem Příbor a oprávněným právnickou 
osobou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, 
za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč plus DPH v zákonné výši.
RM schvaluje:
- pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. a obci Příbor, o cel-
kové výměře 11,7 m2, panu Josefu Machů, pro účel umístění stavby 
montované garáže ev. č. 27, za podmínek dle nájemní smlouvy, 
v předloženém znění.
RM schvaluje:
- znění smlouvy o poskytnutí fi nančního příspěvku na spolufi -
nancování realizace akce „Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“ 
mezi spolumajiteli rozhrady na spojovací uličce Farní – Žižkova 
jako poskytovateli příspěvku a městem Příborem jako příjemcem 
příspěvku dle přílohy č. 1.
- výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce s  názvem „Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“ 
v předloženém znění.
RM ukládá:
- vedoucímu OISM zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sanace opěrné 
zdi Farní – Žižkova“ v předloženém znění. Termín: 20. 12. 2019.
RM rozhodla:
- v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku stavebních 
prací s názvem „Prodloužení chodníku na ul. Jičínská, včetně pře-
chodu pro chodce s nasvětlením, Příbor I“, kterou podala společnost 
SEMITA – DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice.
RM schválila:
- uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací „Prodloužení 

chodníku na ul. Jičínská, včetně přechodu pro chodce s nasvětlením, 
Příbor I“ mezi městem Příbor a společností SEMITA – DS s.r.o., 
Veřovice 171, 742 73 Veřovice, ve znění návrhu předloženého 
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu, za cenu 
565 308,70 Kč bez DPH a 684 023,53 Kč včetně DPH a podmínila 
uzavření smlouvy schválením fi nančních prostředků na tuto akci 
v rozpočtu města Příbora na rok 2020.
RM rozhodla:
- v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Sta-
vební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor II“, kterou 
podala společnost NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 
Nový Jičín, IČO 476 71 416.
RM schválila:
- smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností NOSTA, s.r.o., 
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 476 71 416, 
na akci „Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor 
II“ s cenou za dílo ve výši 5 014 240,00 Kč s DPH a podmínila její 
podpis schválením fi nančních prostředků v 1. změně rozpočtu 
města na rok 2020.
RM bere na vědomí:
- analýzu potřeby množství rezidentních a abonentních parkovacích 
míst ve vymezených lokalitách města Příbora.
RM bere na vědomí:
- přípravu Nařízení města Příbora o stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Příboře.
RM jmenuje:
- pracovní skupinu pro stanovení dílčích kroků souvisejících se 
zavedením režimu abonentních a rezidentních parkovacích míst 
v Příboře ve složení: Bc. Libor Bolom, Ing. Vladimír Pavelka, Blanka 
Dostálová, DiS., Ing. Romana Šašinková, DiS., stavební komise, 
Ing. arch. Jan Malík.
RM ukládá:
- vedoucímu OISM a pracovní skupině pro stanovení dílčích kroků 
souvisejících se zavedením abonentních a rezidentních parkovacích 
míst v Příboře předložit harmonogram jednotlivých kroků příprav 
pro zavedení systému abonentního a rezidentního parkování. Ter-
mín: 25. 2. 2020.
RM rozhoduje:
- s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky 
k veřejné zakázce „Víceúčelové hřiště Příbor-Klokočov“, kterou 
podala společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 
5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191.
RM schvaluje:
- smlouvu o dílo mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor a společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., 
Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191, na akci „Víceúčelové hřiště 
Příbor-Klokočov“ s cenou o dílo ve výši 2 043 859,15 Kč vč. DPH.
RM schvaluje:
- zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr 
Točna Příbor“.
RM vyhlašuje:
- veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, s názvem „Sběrný dvůr Točna Příbor“.
RM schvaluje:
- zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Vybavení sběr-
ného dvora a re-use centra“.
RM vyhlašuje:
- veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném pod-
limitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s názvem „Vybavení sběrného dvora a re-use centra“.
RM schvaluje:
- zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy 
radnice v Příboře“.
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RM vyhlašuje:
- veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, s názvem „Stavební úpravy radnice v Příboře“.
RM schvaluje:
- v předloženém znění dodatek č. 2 smlouvy o pachtu a provo-
zování kanalizace na ulici Na Benátkách v  Příboře rozšiřující 
předmět pachtu o následující kanalizace: splaškovou kanalizaci 
v lokalitě „Za Školou“, jednotnou a splaškovou kanalizaci na ulici 
Myslbekově a splaškovou kanalizaci na ulici Hukvaldské a My-
slbekově se společností Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
RM schvaluje:
- v předložené znění dohodu o ukončení provozní smlouvy vod-
ního díla na ulici Myslbekova a Hukvaldská mezi městem Příbor 
a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
RM stanovuje:
- náplň stavební komise RM s účinností ode dne 10. 12. 2019 
takto:
1) vyjadřování se k investičním a rozvojovým záměrům města,
2) posuzování a připomínkování projektových dokumentací ze-
jména ve fázích studií a příprav,
3) vyjadřování se k  záměrům prodejů, nákupů a  pronájmům 
nemovitostí ve správě města,
4) posuzování podnětů a  připomínek ze strany občanů města 
a členů stavební komise,
5) posuzování podnětů postoupených příslušnými odbory měst-
ského úřadu a radou města.
RM schvaluje:
- pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 21, ul. U Tatry 
č. p. 1488 v  Příboře sestupně od nejvyšší nabídky smluvního 
nájemného za byt bez služeb za měsíc.
RM rozhoduje:
- pronajmout obecní byt č. 21, ul. U Tatry č. p. 1488 v Příboře, 
o velikosti 3+1, po odstoupení nabídky na 1. místě, druhé nejvyšší 
nabídce – paní Lucii Baroňové, za nabídku smluvního nájemného 
za byt bez služeb ve výši 8 100 Kč/měsíc.
RM schvaluje:
- pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 3, ul. Jičínská č. p. 
54 v Příboře sestupně od nejvyšší nabídky smluvního nájemného 
za byt bez služeb za měsíc.
RM rozhoduje:
- pronajmout obecní byt č. 3, ul. Jičínská č. p. 54 v  Příboře, 
o  velikosti 1+1, paní Barboře Niklové, za nabídku smluvního 
nájemného za byt bez služeb ve výši 6 000 Kč/měsíc.
RM souhlasí:
- s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví pří-
spěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín, v celkové pořizovací hodnotě 53 131 Kč a způsobem 

naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou likvidace 
dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání 
s nepotřebným majetkem č. 6/2019/ZŠJ a č. 7/2019/ZŠJ.
RM schvaluje:
- znění smlouvy mezi městem Příbor a společností ČEZ Distri-
buce, a.s., předmětem, které je připojení odběrného elektric-
kého zařízení k distribuční soustavě pro akci „Sportovní hřiště 
u ul. Vrchlického“, v předloženém znění.
RM schvaluje:
- přesun fi nančních prostředků ve výši 50 000 Kč ve výdajové 
části rozpočtu z § 3635 Projektové přípravy na § 3113 Sportovní 
hřiště u ul. Vrchlického, a to za účelem uhrazení zálohy k vytvo-
ření odběrného místa elektřiny na ul. Vrchlického a vypracování 
odborného posudku na vodovodní přípojku.
RM schvaluje:
- výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro 
realizaci akce „Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v městských 
lesích Příbor“.
RM města schvaluje:
- úpravu doby odpisování dlouhodobého majetku uvedeného 
v příloze č. 1 pro rok 2020.
RM bere na vědomí:
- informaci o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2019.
RM schvaluje:
- Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě kolektivního úrazového pojiš-
tění členů JSDH Příbor.
RM schvaluje:
- pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 
v Příboře na období od 1. 1.–30. 6. 2020.
RM schvaluje:
- při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR 
s.r.o. cenu tepelné energie v lokalitě Příbor pro rok 2020 ve znění 
předloženém prostřednictvím přílohy č. 1.
RM jmenuje:
- při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR 
s.r.o. do funkce členů dozorčí rady Ing. Tomáše Linarta a Jiřího 
Demla.
RM uděluje výjimku z pravidel č. 1/2018 pro pronájem bytů ve 
vlastnictví města Příbora a souhlasí s uzavřením podnájmu obec-
ního bytu č. 4 na ulici Fučíkova 1300 v Příboře na základě žádosti 
podané dne 28. 11. 2019 nájemcem bytu panem Michalem Sittou. 
RM ukládá:
- vedoucímu OSÚP svolat jednání ve věci havarijního stavu zadní-
ho traktu objektu č. p. 30 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře 
za účasti: vedení města, vlastníka objektu, vedoucího odboru 
bytového a nebytového fondu, vedoucího rozvoje města, orgánů 
památkové péče, předsedy komise MPR, velitele Městské policie 
Příbor. Termín: 24. 01. 2020
- vedoucímu OISM zajistit realizaci sociálního zařízení v II. NP 
budově č. p. 54 v Příboře.

9. zasedání ZM města Příbora konaného dne 11. 12. 2019 
projednalo jednací body, z nichž mj. vybírám:  
ZM ukládá:
- vedoucímu OISM zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ 
záměr města prodat pozemky v  lokalitě Za školou Npor. Loma 
v Příboře určené pro výstavbu rodinných domů za podmínek:
- cena pozemků kalkulovaná sazbou 1 090 Kč/m2 za pozemky 
a jejich části bez dotčení ochranným pásmem VVN a 100 Kč/m2 
u částí pozemků dotčených ochranným pásmem VVN; k  těmto 
cenám bude připočtena DPH v zákonné výši,
- náklady spojené s převodem nemovitosti ponese kupující,
- pro pozemky je stanovena pevná cena, pro výběr kupujícího je 
rozhodný okamžik podání žádosti o prodej,

- žádost o prodej pozemku je možno podat pouze elektronicky na 
předepsaném formuláři zaslaném na e-mailovou adresu prodej-
pozemku@pribor-mesto.cz, a to od vyvěšení záměru až do oka-
mžiku prodeje všech pozemků, nebo ukončení prodeje na základě 
rozhodnutí ZM.
- další podmínky a náležitosti budou uvedeny v Oznámení o konání 
veřejné soutěže, které budou zveřejněny současně s oznámením 
záměru prodeje. Termín: 20. 12. 2019.
ZM schvaluje:
- pro uliční síť v lokalitě Za školou Npor. Loma názvy ulic: Za Ško-
lou, Myslbekova, Hájovská a Vrchlického, dle zákresu ve výkresu 
situace na podkladu katastrální ortofotomapy v příloze č. 1.

JUDr. Rostislav Michálek, tajemník a právník Městského úřadu Příbor
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ZM schvaluje:
- uzavření souhlasného prohlášení, v předloženém znění, o uznání 
vlastnického práva k pozemkům parc. č. 2931/2, 2931/3, 2931/11 
a 2931/13 v k. ú. Příbor pro Českou republiku – Státní pozemkový úřad.
ZM schvaluje:
- prodej částí pozemku parc. č. 3028/12 v k. ú. Příbor o celkové 
výměře cca 40–50 m2 dotčených stavbou budovy bez č. p., panu 
René Hanzelkovi, za podmínek:
- kupní cena 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši,
- náklady spojené s převodem nemovitostí – vyhotovení geome-
trického plánu, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí 
apod., uhradí kupující,
- kupující podá po převodu nemovitosti návrh na změnu územního 
plánu, a to převedení zastavěných částí pozemku do plochy výroby 
a skladování – výroby zemědělské.
ZM schvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 353/11 o výměře 91 m2 v k. ú. Klokočov 
u Příbora, vymezeného geometrickým plánem č. 933-68/2019 zpra-
covaným Václavem Maťátkem, za kupní cenu 33 300 Kč zahrnující 
částku za vyhotovení geometrického plánu, plus další náklady spo-
jené s převodem nemovitosti a dalších podmínek dle kupní smlouvy 
v předloženém znění, manželům Martinovi a Janě Hrčkovým.
ZM schvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 2222/3 orná půda v k. ú. Příbor o výměře 
35 m2 panu Rostislavovi Bukovjanovi, za podmínek:
- kupní cena 200 Kč/m2,
- náklady související s převodem nemovitosti uhradí kupující,
- kupující zajistí trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního 
fondu a uhradí příslušné poplatky,
- kupující umožní spoluvlastníkům vodovodního řadu a kanalizač-
ního řadu nacházejících se v pozemku nezbytný přístup na pozemek 
za účelem oprav a údržby řadů, popř. za účelem zřízení přípojek.
ZM schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 2178/22 v k. ú. Příbor do vlastnictví paní 
Alexandry Buricové, za kupní cenu ve výši 1 274 210 Kč plus DPH 
v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy v předloženém 
znění.
ZM schvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 2178/27 v k. ú. Příbor do vlastnictví pana Li-
bora Kulišťáka, za kupní cenu ve výši 1 317 810 Kč plus DPH v zákonné 
výši a dle dalších podmínek kupní smlouvy v předloženém znění.
ZM schvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 2178/29 v k. ú. Příbor do vlastnictví pana 
Pavla Balcárka a paní Lucie Balcárkové, za kupní cenu ve výši 848 
020 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších podmínek kupní 
smlouvy v předloženém znění.
ZM schvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 18/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Příbor, vy-
mezeného geometrickým plánem č. 3299-81/2019 zpracovaným 
Silvií Součkovou, za kupní cenu 1 210 Kč včetně DPH v zákonné 
výši, plus další náklady spojené s převodem nemovitosti a dalších 
podmínek dle kupní smlouvy v předloženém znění, manželům 
Petrovi a Bedřišce Huvarovým.
ZM schvaluje:
- prodej částí pozemku parc. č. 471/2 ostatní plocha ostatní ko-
munikace v k. ú. Hájov, o celkové výměře cca 66 m2, oplocených 
a užívaných jako prostranství kolem domu č. p. 101, panu Martinovi 
Böhmovi, bytem, za podmínek:
- kupní cena 240 Kč/m2,
- náklady spojené s převodem nemovitosti – vyhotovení geome-
trického plánu, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí 
apod., uhradí kupující.
ZM neschvaluje:
- odkoupení pozemku parc. č. 403 v k. ú. Hájov od paní Heleny 
Vlašicové, dle její nabídky ze dne 26. 08. 2019.
ZM nesouhlasí:
- se zahájením prací na 2. změně Územního plánu Příbora z podnětu 
žádostí č. 1–9, předložených prostřednictvím příloh tohoto materiálu.

ZM schvaluje:
- přesun části finančního příspěvku v rámci programu Dědictví ve 
výši 115 674 Kč na obnovu střechy nemovitosti č. p. 415, na ulici 
Freudově, 742 58 Příbor do roku 2020.
ZM schvaluje:
- přesun části finančního příspěvku v rámci programu Dědictví 
ve výši 19 326 Kč na umístění renovovaného pískovcového kříže 
z Prchalova do roku 2020.
ZM schvaluje:
- přesun části finančního příspěvku ve výši 6 846 Kč v rámci pro-
gramu Dědictví na dokončení obnovy čelní fasády nemovitosti č. 
p. 39, na ulici Místecké, 742 58 Příbor do roku 2020.
ZM schvaluje:
- plán práce ZM Příbor na 1. pololetí 2020.
ZM schvaluje:
- směrnici č. 8/2019 k udělování Cen obce a čestného občanství 
dle varianty č. 1.
ZM schvaluje:
- uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci v rámci programu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva mezi Morav-
skoslezským krajem a městem Příbor, jehož předmětem je navýšení 
maximální výše příspěvku města Příbor a změna ve finančních 
zdrojích programu, v předloženém znění.
ZM vydává:
- obecně závaznou vyhlášku města Příbor č. 1/2019 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém 
znění.
ZM vydává:
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 2/2019 
dle přílohy č. 1.
ZM vydává:
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství č. 3/2019 dle přílohy č. 1.
ZM schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 5 města Příbor na rok 2019 v členění a fi-
nančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
ZM bere na vědomí:
- celkové objemy: 
Příjmy: 207 185 000 Kč, což je zvýšení oproti RO č. 4 na rok 2019 
o 6 714 000 Kč.
Výdaje: 263 365 000 Kč, což je zvýšení oproti RO č. 4 na rok 2019 
o 6 714 00 Kč.
Financování: 56 180 000 Kč, což je beze změny oproti RO č. 4 na 
rok 2019.
ZM schvaluje:
- Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2021–2023 
dle předloženého materiálu.
ZM schvaluje:
- rozpočet města Příbor na rok 2020 v následujících objemech:
Příjmy: 185.466.000 Kč.
Výdaje: 179.987.000 Kč.
Financování: 5.479.000 Kč.
- v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého 
návrhu rozpočtu města Příbor na rok 2020.
ZM bere na vědomí:
- průběžné vyhodnocení smlouvy o spolupráci Lašské brány Beskyd 
v roce 2019.
ZM schvaluje:
- smlouvu Lašské brány Beskyd (smluvní strany město Kopřiv-
nice, město Příbor, město Štramberk, obec Hukvaldy a Kulturní 
dům Kopřivnice) týkající se spolupráce smluvních stran při roz-
voji cestovního ruchu na území smluvních stran a při společném 
marketingu a propagaci na dobu určitou do 31. 12. 2023 dle před-
loženého návrhu.

 Zpracováno dne 15. 1. 2020.
Kompletní znění usnesení se nachází na webu města Příbora.
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Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého 
po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí? Co 
Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora 
jsou užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou 
v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostrav-
ské univerzity, která na základě unikátního výzkumu a ve 

spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava vytváří 
speciální web, jenž nabídne prostor pro sdílení zkušeností 
s péčí o blízké po mrtvici.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU 
A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ! 

Kontakt: Miroslav Paulíček – e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz,
                www.cmp-radce.cz.

Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí občané Příbora a nejbližšího okolí a také milí příznivci našeho krásného města. 
V lednu nám do studia přišel následující dopis – psal ho zakladatel a iniciátor vysílání 
Local TV a také první provozovatel pozemního vysílání v kraji a i první v České republice. 
Člověk, který se nyní rozhodl věnovat se v plné míře svým koníčkům. O jeho slova bychom 
se s vámi rádi podělili. Napsal nám: 
  
Vážení spoluobčané,
v září t. r. jsem měl napsaný do zpravodaje text, který jsem 
naštěstí neodeslal. Začínal takto:
„Všechno jednou začíná a jednou končí. Po třiceti letech kon-
čí i vysílání klimkovické televize, které začalo na jaře roku 
1990, na jehož vzniku jsem se osobně podílel a  jehož ini-
ciátorem byl první klimkovický starosta, JUDr. Ing. Lumír 
Bilík.“ 

Dále jsem zmínil důvody, proč vysílání klimkovické televize 
po třiceti letech končí:
„Nekončíme z vlastní iniciativy, ani z ekonomických důvodů, 
končíme proto, že v souvislosti s technickým přechodem na 
systém DVBT-2 jsou vysílací kmitočty, dříve mezinárodně 
koordinované a alokované pro televizní vysílání, zabírány pro 
jiné použití. Televizní kanál 59, na kterém mnoho let vysílá-
me, bude zabrán pro využití datových přenosů v sítích LTE. Je 
to celoevropský projekt s náročnou mezinárodní kmitočtovou 
koordinací, kde se řeší složité fyzikální interakce omezující 
vzájemné rušení desítek vysílačů, které by si mohly „vadit“. Je 
to pochopitelný proces, kde vyšším cílům musejí být obětovány 
zájmy lokální. Nejde o politiku v pejorativním slova smyslu, 
je to logický důsledek technického pokroku v oblasti přenosu 
televizního obrazu.“

Připojil jsem i zajímavé pohledy do minulosti:
„Během třiceti let působení v mediální branži prošla naším 
studiem řada lidí, zejména studentů, kteří se na tvorbě pro-
gramu LTV podíleli a naučili se u nás základům TV žurna-
listiky. Pomohli jsme uvést do života i další lokální redakce, 
některé nás díky významné místní podpoře předběhly. Během 
třiceti let vznikl ve studiu LTV zajímavý archiv televizních 
pořadů. Z  hlediska lidského života je to zajímavý soubor 
informací o proměnách našeho nejbližšího okolí. Věcí, lidí, 
postojů, charakterů.“ 

Rozloučil jsem v tomto nepublikovaném textu s našimi di-
váky těmito slovy:
„Za sebe bych vám, našim pravidelným i nepravidelným divá-
kům, chtěl poděkovat za trpělivost a shovívavost k nedostatkům, 
které jsme se průběžně snažili opravovat a napravovat. Protože 
mi letos bylo třiasedmdesát let, je to důvod k bilancování a pře-
mýšlení o ,užitečnosti‘ tři desetiletí trvajícímu angažmá v oboru 
televizní žurnalistiky, který mi (vzděláním v oboru elektroniky 
a sdělovací techniky) je hodně vzdálený. I přes tento profesní 
handicap mám pocit, že práce, které jsem se věnoval třicet let, 
byla užitečná...“

Vše ale dopadlo jinak; vysílání LTV PLUS nekončí...
Se všemi smlouvami a vazbami převzal fi rmu LOCAL TV PLUS 
s.r.o. Radim Pařízek (Rádio ČAS, TV RELAX, REBEL, REBEL2, 
INFO TV BRNO atd.), který bude pokračovat, nepochybně na 
vyšší úrovni, než jsme se o to snažili my, zakladatelé projektu lo-
kálních televizí. Nový majitel LTV PLUS má v rukou významný 
nástroj. Je provozovatelem celoplošného multiplexu, který tvoří 
páteř distribuce televizního vysílání v ČR i v novém standardu 
DVB-T2. Mnozí, kterým jsou určeny tyto řádky, možná ani ne-
tuší, že LTV PLUS je už od listopadu dostupná na přechodovém 
multiplexu 13 i ve formátu v DVB-T2. (Od začátku prosince je 
také pevně na Regionální síti 7.) Zajímavé příspěvky se určitě 
objeví i na dalších TV kanálech Radima Pařízka, pokrývajících 
území několikrát větší, než jsme pokrývali na kanálu 59 z budo-
vy Sanatorií na Hýlově. K pokračování příjmu LTV PLUS stačí 
přeladit si TV přijímač. Většina nových s DVB-T2 to zvládne 
i bez odborné asistence. Pokud se s moderní technikou neka-
marádíte, obraťte se na své vnuky.

Do nadcházejícího roku 2020 přeji našim příznivcům 
a divákům pevné zdraví, hezké mezilidské vztahy, a po-
kud se bude kolem náhodou pohybovat Štěstí, nezaplašme 
ho negacemi ve své hlavě. 

Oldřich Burger, jednatel LOCAL TV PLUS s.r.o.
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V průběhu celého loňského roku se v Příboře diskutovalo 
o realizaci discgolfu. Na procházce se starostou, na zasedáních 
Rady a Zastupitelstva města Příbora, na stránkách Měsíčníku 
a webu města, na sociálních sítích atd. Vznikly petice pro 
i proti postavení discgolfového hřiště.  

Nakonec se vedení města rozhodlo pro přímé oslovení 
občanů Příbora a dalších zájemců o discgolf a sport vůbec. 
Nejrychlejším a nejefektivnějším nástrojem pro anketu se 
ukázala moderní aplikace Mobilní Rozhlas. Jedná se o chyt-
rou komunikaci, která aktivně zapojuje občany do dění měst 
a obcí, zvyšuje jejich informovanost a spokojenost. Anketa 
probíhala od září 2019 do konce roku 2019. I když se jednalo 
o první anketu přes Mobilní Rozhlas, můžeme konstatovat, 
že naplnila očekávání. Ve výsledku byla kladně hodnocena 
a většina respondentů (97 %) doporučila městu realizaci dal-
ších anket touto formou. Děkujeme všem, kteří se ankety 
o discgolfu a sportu zúčastnili. Budeme rádi, když se zapojíte 
i příště, sdělíte nám svůj názor na danou problematiku a po-
můžete zase o trochu zlepšit život 
v našem městě. 

A co z ankety vyplynulo? Většina 
respondentů je pro vybudování disc-
golfového hřiště v Příboře. Stejně tak 
účastníci ankety preferují umístění 
discgolfu v tzv. lokalitě Z69 v míst-
ní části Klokočov, která by se měla 
postupně profi lovat jako rekreačně 
klidová zóna. Je potěšující, že i když 
na anketní otázky odpovědělo 73 % 
občanů Příbora, Prchalova a Hájova, 

zajímá se o sport a discgolf v Příboře i 27 % respondentů z ji-
ných obcí. Velmi přínosné informace přinesly i odpovědi na 
otázku: „…jaké projekty byste v naší obci uvítali Vy…?“ Nejvíce 
by příborští i přespolní občané ocenili výstavbu multifunkční 
sportovní haly. Mezi další frekventované investiční podněty 
patřil krytý bazén či zimní stadion. Z nesportovních projektů 
uváděli respondenti nejčastěji vybudování kina (malého, ale na-
šeho). Dále se v anketě zmiňovala nákupní centra, cyklostezky, 
ale také oprava současných sportovišť a hřišť. Jednotlivé náměty 
pečlivě vyhodnotíme. Necháme se inspirovat. Aktuální výsledky 
ankety najdete na webových stránkách města (https://www.
pribor.eu/obcan-1/aktuality/discgolf-a-sport-prvni-anketa-v-
-aplikaci-mobilni-rozhlas-2837cs.html) a na sociálních sítích. 

Chceme Vás znovu pozvat ke hře discgolfu do městského 
parku, kde jsou umístěny tři koše. Hody do koše můžete tréno-
vat i na hřišti na ulici Štramberská. Disky si můžete zapůjčit za 
symbolickou cenu v Turistickém informačním centru Příbor 
(ulice Jičínská č. p. 54).

Koncem roku proběhla anketa na téma discgolf, a  tak-
též jsme zaznamenali několik otázek týkajících se discgolfu 
v městském parku. Touto formou Vám chceme některé dotazy 
zodpovědět.
1. Na základě jakého rozhodnutí byly koše discgolfu 

v městském parku rozmístěny?
Návrh na dočasné umístění discgolfového zařízení v městském 
parku byl vznesen vedením města a sekcí komise pro sport. 
Na tomto základě byl osloven zhotovitel pro přesné umístění 
v rámci projektu. Dále byly osloveny technické služby a odbor 
kultury ohledně vyjádření k umístěnému mobiliáři a poža-
davkům na něj. Celkový materiál včetně cenové nabídky na 
zhotovení díla byl dán k posouzení dne 28. 8. 2019 do Rady 
města Příbora a taktéž schválen. Na tomto základě byla pro-
vedena realizace zhotovitelem discgolfových hřišť. 
Umístění discgolfu v městském parku je dočasné řešení, které 
bylo přijato za účelem prezentace tohoto sportu. V případě 
úspěchu a využívání mobiliáře bude místo pro discgolf pře-
hodnoceno a přesunuto na jinou, vhodnější plochu. 
2. Byla zrealizována rozvaha nebo studie o vlivu na veřej-

nou zeleň a na faktor stávající klidové zóny v městském 
parku?

Vzhledem k tomu, že park je spíše místem pro aktivní od-
počinek, tak tento bod zvažován nebyl. V blízkosti discgol-
fu se nachází dopravní hřiště, které je hojně navštěvováno 

a  vytváří značnou zvukovou kulisu. Taktéž dětské hřiště, 
které je rovněž nedaleko v městském parku.  Svou roli hraje 
i přítomnost amfi teátru, kde jsou pořádány společenské akce 
a koncerty. Discgolf je oproti těmto vyjmenovaným funkcím 
v parku zcela nenáročný na vytváření hluku či pohyb masy 
lidí v území.
3. Jakým způsobem byla zvažována bezpečnostní rizika 

provozu discgolfu?
Výhoziště a koše byly navrženy a umístěny do předem promy-
šlených tras, kde je menší pohyb lidí. Discgolf jako hra je velmi 
nenáročná, každý hráč dbá na své okolí a pohyb lidí v něm, 
kontroluje okolní prostor, zda nemůže nikoho ohrozit (po-
dobně jako při jakékoli jiné sportovní či volnočasové aktivitě). 
Bezpečnost je ošetřena i pravidly hry. Všichni hráči by s nimi 
měli být seznámeni a byli na toto upozorněni i při zahajovací 
akci, kterou organizovali profesionálové. Základní informace 
a pokyny ke hře jsou rovněž na informačních cedulích. 
4. Jakým způsobem byl řešen rozpor s umístěním těchto 

prvků, když parcely v parku nejsou v územním plánu 
vedeny jako sportoviště?

Území městského parku je dle platného územního plánu ve-
deno jako zeleň veřejná, kde přímo v hlavním využití není 
zmíněna čistě jen zeleň, ale taktéž drobná architektura a mo-
biliář parků, dětská hřiště. Umístění prvků pro discgolf není 
v rozporu s územním plánem.

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora, ve spolupráci s Odborem rozvoje města Městského úřadu Příbor

Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor
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Již téměř půl roku provozuje denní stacionář Kopretina svou 
činnost v nových prostorách opravené budovy v Kopřivnici na 
ul. Francouzská. Budova byla zrekonstruována za přispění dotace 
na investice z IROP a po rekonstrukci zde vzniklo víceúčelové 
zařízení, ve kterém se mohou setkávat občané za účelem realizace 
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, tzv. 
Komunitní centrum „Pětka“. V komunitním centru se nachází 
městská knihovna, mateřské centrum Klokan, sociální služba 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub kamarád a nově 
i denní stacionář Kopretina.
Denní stacionář opustil staré nevyhovující prostory v bývalé ma-
teřské škole ve Vlčovicích a získal nové bezbariérové prostory. Na 
základě tohoto došlo také k realizaci dlouho zamýšleného zámě-
ru rozšíření cílové skupiny uživatelů služby o osoby se středně 
těžkým a těžkým mentálním, příp. přidruženým kombinovaným 

handicapem a autismem. V rámci dotace se zde podařilo zařídit 
i  tzv. Snoezelen místnost, což je speciálně upravená místnost, 
která díky bohatému technickému vybavení uživatelům nabízí 
dostatek stimulačních podnětů, ale také relaxaci a pozitivní zá-
žitky. Mezi speciální vybavení Snoezelen místnosti patří bublin-
kové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo 
tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, náladová 
světla, UV světla, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Vy-
užití konceptu snoezelen ve spojení s bazální stimulací přináší 
velmi pozitivní výsledky v péči o handicapované osoby, a jejich 
další rozvoj.  
V současné době službu využívá 13 klientů z Kopřivnice i z okol-
ních měst a obcí (mj. 1 klient z Příbora, 1 klient ze Skotnice 
a 1 klient z Trnávky).

Foto: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Nezřídka k nám do poradny přicházejí lidé, kteří svůj dotaz 
směřují do oblasti dědického práva. Mají se stát účastníky dědic-
kého řízení a obávají se, co je čeká, nebo sami přemýšlejí o tom, 
jak upravit svou pozůstalost. V dnešním článku bychom se rádi 
zmínili o samotném průběhu dědického řízení. Kdo a  jak jej 
zahajuje, jak se zjišťuje či oceňuje majetek, kdo a kdy je přizván 
a další podstatné kroky v rámci dědického řízení.
Lékař, který konstatuje úmrtí, jej oznámí matričnímu úřadu 
v  místě posledního bydliště zemřelé osoby. Matrika vystaví 
úmrtní list, a  ten odešle příslušnému okresnímu soudu. Soud 
na základě doručení úmrtního listu pověří konkrétního notáře 
provedením dědického řízení. Notář následně převezme soudní 
spis a předvolá zpravidla toho, kdo vypravil pohřeb, příp. jinou 
blízkou osobu k tzv. předběžnému šetření. Zjišťují se dědico-
vé, majetek a případné dluhy zemřelého (zůstavitele). Také se 
v této fázi pátrá po případné závěti nebo listině o vydědění. Poté 
jsou skutečnosti zjištěné při předběžném šetření ověřovány, tzn. 
okruh dědiců je ověřen v centrální evidenci obyvatel, zjišťuje 
se pravost závěti a dalších listin, zjišťuje se nemovitý majetek 
zemřelého nahlédnutím do katastru nemovitostí, probíhá jedná-
ní s bankovními institucemi. Po provedení všech těchto úkonů 
notář předvolá všechny možné dědice k prvnímu jednání. Cí-
lem tohoto společného jednání je sepsání a ocenění veškerého 

majetku zemřelého, včetně dluhů. Pokud byl zůstavitel ženatý 
nebo zůstavitelka vdaná, probíhá v této fázi rovněž vypořádání 
společného jmění manželů. Pro určení hodnoty nemovitosti není 
nutný znalecký posudek, stačí odhad ceny obvyklé vypracovaný 
realitní kanceláří. Při konečném jednání jsou dědicové seznámeni 
s tím, jaký majetek i dluhy na ně přecházejí a jsou informováni 
o možnosti toto dědictví odmítnout. Pokud se dědicové na roz-
dělení dědictví dohodnou, notář jim se sepsáním dědické dohody 
pomůže a podle ní si dědicové majetek rozdělí. Pokud k dohodě 
dědiců nedojde, bude dědictví rozděleno podle zákonných dě-
dických podílů. V obou případech notář o způsobu vypořádání 
majetku vydá konečné usnesení. Jakmile toto usnesení nabyde 
právní moc, mohou dědicové přepsat zděděný majetek na své 
jméno. Pokud je předmětem dědického řízení nemovitost, zašle 
notář pravomocné usnesení elektronicky spolu s tzv. ohlášením 
příslušnému katastrálnímu úřadu. Ten provede vklad do katastru 
nemovitostí a dědice o tom vyrozumí písemně. 
V případě potřeby můžete navštívit Občanskou poradnu, která se 
nachází v přízemí budovy Městského úřadu na adrese: náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

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

Ing. Eva Mündleinová, ředitelka Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

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

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
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Až 60 tisíc seniorů v Moravskoslezském kraji může získat 
obálku do lednice s důležitými informacemi o zdravotním sta-
vu pro záchranáře. Moravskoslezský kraj inicioval ke zvýšení 
bezpečnosti seniorů projekt IN.F.Obálka, tedy „Informace jako 
Forma Ochrany“. 
IN.F.Obálky, které jsou určeny pro seniory, obsahují informační 
leták, formulář k vypsání, propisku a samolepku nebo magnetku  
na ledničku s logem aktivity. Obálky slouží k předání informací 
o nemocech, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné atd., pro 
složky záchranného systému.
IN.F.Obálka pomáhá efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, 
ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s poža-
dovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do 
lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo 
magnetkou pak označit dveře lednice nebo vstupní dveře do bytu 
z vnitřní strany. Tímto způsobem budou informovány zasahující 
záchranné složky.
Záchranné složky se tak díky jednoduchému a rychlému vyjmutí 
obálky z  lednice dostanou včas k údajům o zdravotním stavu, 
užívaných lécích, alergiích a o dalších upozorněních, čímž budou 
moci vhodněji poskytnout pomoc. Pro zajištění efektivní zdravot-
ní péče je důležité, aby byly informace vyplněné v obálce aktuální. 
V případě změny zdravotního stavu či změny předepsaných léků 
apod., je třeba nové skutečnosti do formuláře dopsat.

Použití IN.F.Obálek je jednoduché a  jejich správné vyplnění 
a uložení může být pro zdravotníky i pro příbuzné stěžejní při 
poskytnutí pomoci v krizové situaci.
Obálky si senioři nebo jejich příbuzní mohou vyzvednout v kan-
celáři Odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul. 
Freudova 118, tel. 556 455 470–472, a to v úředních hodinách 
odboru, tedy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin 
a od 12:00 do 17:00 hodin nebo v úterý a ve čtvrtek od 8:00 
do 11:00 hodin.  Foto: Karolína Najzarová

Pečovatelská služba Příbor Dia-
konie ČCE – střediska v  Ostravě 
poskytuje služby od 1. 1. 2014, je 
registrovanou sociální službou dle 
zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách – číslo registrace: 9602799, 
terénní a ambulantní forma. Diako-
nie ČCE poskytuje pečovatelskou 
službu občanům Příbora již od roku 
1994. 
V období leden–prosinec 2019 byla 
služba poskytnuta 116 uživatelům 

(110 z Příbora, 6 ze Skotnice), z toho bylo 33 uživatelů z DPS 
Příbor. Byli jsme nuceni odmítnout 10 žadatelů o službu (mimo 
spádovou oblast pečovatelské služby). Služby byly poskytnuty 
30 mužům a 86 ženám.
Celkový rozsah poskytnuté péče v  klientohodinách činí 
4635,25 hod. A to základních i  fakultativních činností (při-
pomenutí užití léků, pedikúra). Fakultativní činností bylo také 
půjčování kompenzačních pomůcek.
V příloze č. 1 předkládáme podrobnou specifi kaci jednotlivých 
úkonů a jejich počet za období 1–12/2019. Úhrady za služby 
se řídily platným ceníkem v souladu s vyhláškou č. 505/2006 
v platném znění. Základní úhrada činila 120 Kč/hod.  
Mimo tyto úkony je součástí přímé péče pečovatelské služby 
také práce sociálního pracovníka, který jedná se zájemci o služ-
bu, provádí sociální šetření, uzavírá smlouvy o poskytování 
služby, dále zpracovává a aktualizuje dokumentaci standardů 
kvality sociální služby, provádí či dohlíží na provádění všech 
povinností vyplývajících ze standardů kvality. Důležitou sou-
částí je individuální plánování služeb pro jednotlivé klienty, 
každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka, který 
s ním sestavuje a aktualizuje individuální plán péče. Součástí 
práce pečovatelek je i vedení spisů jednotlivých klientů, kde 

jsou zaznamenány jejich potřeby, provedené úkony a způsob 
jejich provedení.
Po celý rok 2019 jsme kontinuálně provozovali v Příboře také 
dopravu seniorů DIAKONÁČEK, která se setkala s mimořád-
ným zájmem cílové skupiny občanů města. 

Personální zajištění pečovatelské služby:
- pečovatelskou službu zajišťoval tým 6 pracovníků (5,25 úvazků)

Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice
– 1,0 úvazek
- pověřena vedením pečovatelské služby, přiděluje práci pe-

čovatelkám, zpracovává standardy kvality sociální služby 
a další úkony vyplývající ze zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb.

Sociální pracovnice – 0,5 úvazek
- zastupuje vedoucí PS, vede individuální plánování a dal-

ší úkony vyplývající ze zákona o  sociálních službách 
č. 108/2006 Sb.

4 pečovatelky – 3,75 úvazků  
- zajišťují přímou péči o klienty, vedou potřebnou administ-

rativu vyplývající ze standardů kvality.

Kromě výše uvedených pracovníků se na zajištění chodu pečo-
vatelské služby podíleli pracovníci správy střediska Diakonie 
ČCE v Ostravě – celkem 0,8 úvazku.

Přidělený fi nanční příspěvek města Příbor na rok 2019 činil 
750 000,- Kč.    

Děkujeme městu Příbor za výraznou podporu a partnerskou 
spolupráci ve prospěch občanů města.

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

Ing. Barbora Zedníková, ředitelka, předsedkyně správní rady a ekonomka střediska Diakonie Ostrava
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V souvislosti se změnami ve svozu komunálního odpadu, 
které byly uskutečněny na počátku tohoto roku, vyvstaly 
i některé otázky, a to jak provozního charakteru, tak z oblasti 
fi nancování celého systému svozu komunálního odpadu. 
V  tomto článku bychom rádi odpověděli na ty nejčastější 
dotazy a připomínky. Hlavním cílem provedených změn 
je snížení množství směsného odpadu, a naopak zvýšené 
množství vytříděných složek. Důvodů je celá řada – legis-
lativa, která dlouhodobě zpřísňuje podmínky pro nakládání 
s odpady, zdražování uložení směsného odpadu na skládkách, 
udržitelnost fi nancování systému svozu odpadu ve městě, 
ohled na životní prostředí, jakou stopu po sobě zanecháváme 
dalším generacím atd.
Modré kontejnery na papír a žluté kontejnery na plast 
a drobné kovy se začaly svážet 2krát týdně. Do loňského 
roku byly tyto nádoby přeplňovány, proto bylo přistoupeno 
ke zvýšené četnosti jejich svozu. První výsledky jsou povzbu-
divé, ale o tom se dočtete v samostatném článku. 
Černé kontejnery jsou ze sídlišť sváženy 1krát týdně – 
svoz jednou za týden není zásadní změnou, v  roce 2019 
se takto sváželo 75 % všech černých kontejnerů na sídliš-
tích. (Poznámka: pokud jste zaznamenali v předvánočním 
a vánočním čase svoz 2krát týdně na více místech, bylo to 
dočasné preventivní opatření na základě řady podnětů Vás 
občanů z konce roku 2018.)
Do roku 2019 se směsný odpad od rodinných domů (černé 
popelnice) svážel ve 3 různých intervalech zejména v zá-
vislosti na počtu osob v dané domácnosti. Svozy byly každý 
týden, 1krát za 2 týdny nebo 1krát za 4 týdny. Většina ro-
dinných domů měla svoz jednou za dva týdny. Od letošního 
roku je interval jednotný – 3 týdny. Důvodem pro změnu 
bylo zefektivnění svozu a úspora nákladů, kdy svozové auto 
nemusí projíždět celé město každý týden znovu, vždy jen pro 
část popelnic v dané ulici. Aby všechny domácnosti vystačily 

s nádobou po dobu 3 týdnů, mohou občané zažádat v odů-
vodnitelných případech na technických službách o větší 
nádobu, která pokryje vyšší produkci netříditelného odpadu 
– důvodem je např. vyšší počet osob v domácnosti (5 a více), 
popel z uhlí k vytápění domu či zvýšená spotřeby hygienic-
kých potřeb (např. dětských plen či plen pro dospělé). 
Protože zejména v letních měsících nelze zcela vyloučit 
zápach či jiné nežádoucí dopady uložení odpadu v popel-
nicích u rodinných domů, jsme připraveni tomuto riziku 
předcházet a přijmout potřebná opatření (o tomto byli ob-
čané informováni již v listopadu loňského roku na veřejném 
setkání v kulturním domě). Město má několik variant, jak 
tuto záležitost řešit, jakmile bude rozhodnuto o konkrétním 
opatření, budeme okamžitě občany informovat.
Z ekonomického hlediska je na místě zdůraznit, že systém 
svozu zahrnuje celou řadu činností: svoz černých popelnic 
a kontejnerů na směsný odpad, barevných nádob na třídě-
ný odpad (modrá – papír, žlutá – plast, nápojové kartony 
a drobné kovy, zelená – sklo, hnědá – bioodpad, bílá – textil, 
červená – elektro), provoz sběrného dvoru ve Štramberské ul. 
v areálu technických služeb, provoz kompostárny na Točně 
či údržbu stanovišť kontejnerů. Výběr poplatků všechny tyto 
náklady nepokrývá, v roce 2018 město dotovalo systém od-
padového hospodářství částkou 752 000 Kč (tedy cca 90 Kč 
na každého poplatníka). Protože svoz směsného odpadu je 
nejvyšší nákladovou položkou celého systému, jsou opatření 
přijatá v tomto roce zaměřena na snížení směsného odpadu 
a zvýšení tříděného odpadu.  
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad a přispěli hned 
zkraje roku k rozjezdu nového systému svozu komunálního 
odpadu v našem městě. Věříme, že společně všichni překo-
náme počáteční rozpaky a někdy i nedůvěru, „vychytáme 
mouchy“ a vyřešíme podněty jednotlivých občanů a domác-
ností k Vaší spokojenosti.

Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

Domov pro seniory OASA Petřvaldík poskytuje poby-
tovou sociální službu seniorům a osobám s kombinovaným 
postižením od věku 55 let. 
Zařízení funguje již od roku 2008, je to menší zařízení pro 
28 klientů, kteří jsou ubytování v jednolůžkových a dvoulůž-
kových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Personál to-
hoto zařízení se snaží vytvořit klientům přirozené prostředí 
domácího typu, podporující jejich samostatnost a umožňu-
jící prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.
Klientům je zajištěna celodenní strava přizpůsobená jejich 
požadavkům a přáním. Samozřejmostí je 24hodinová péče 
zajištěná kvalifikovaným personálem. Dále mají klienti 

možnost využít služeb kadeřnice, pedikérky a masérky. Kul-
turní vyžití probíhá formou narozeninových oslav, diskotéky 
pro starší a  pokročilé s  profesionálním hudebníkem. Do 
zařízení také pravidelně dojíždí mobilní divadlo z Brna se 
svým krásným hudebním vystoupením. Denně je klientům 
k dispozici aktivizační dílnička s každodenním programem, 
včetně procvičování kognitivních funkcí za podpory kvali-
fi kovaného pracovníka. V letních měsících si klienti užívají 
zahradního posezení, včetně letních aktivit, jako grilování, 
vaření guláše, sušení bylinek a mnoho dalších. Naši pobyto-
vou sociální službu využívají také občané Příbora, na jejímž 
fi nancování se město podílí.

Mgr. Petra Mrázková, sociální pracovnice, Domov pro seniory Petřvaldík
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Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Jiří Teichman
Ivana Frydecká
Josef Janošťák
Jaroslav Duraj
Jaroslav Vyvial
Jan Fiala

Josef Šustek
Mária Horváthová
Anna Matejová
Václav Lys
Marta Pustějovská
Hana Kotenová

Jiří Novotný
František Jalůvka
Ludmila Havranová
Jindřich Medal
Agnesa Černá
Věra Pešková

Božena Pavelková
Stanislav Ulman
Miroslav Mácha
Alice Mohaplová
Emilie Vágnerová
Antonín Hejtmánek

Ludmila Kolaříková
Drahomíra Balátová
Božena Štolfová
Eliška Frydrychová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Zdeňka Witassková               Marie Bardoňová                 Marie Konupková

Blahopřejeme jubilantům narozeným v únoru, kteří slaví své jubileum:

Modré kontejnery na papír a žluté kontejnery na plasty, ná-
pojové kartony a drobné kovy (plechovky, konzervy) jsou od 
začátku roku sváženy dvakrát týdně s cílem lepšího třídění odpadu 
v našem městě. Protože analýza v červnu 2019 ukázala, že je ve 
směsném odpadu velmi vysoký podíl biosložky, byly do sídlišť 
dále doplněny hnědé kontejnery (v rámci možností ke každému 
stání černých kontejnerů). 

Protože jsou nyní odpady velmi akcentovaným tématem, 
předkládáme Vám výsledky svozu papíru a plastů za období 
od 1. 1. do 16. 1. 2020. 

Papíru bylo svezeno 9,7 tun, což je ve srovnání se stejným ob-
dobí v roce 2019 o 4,83 tun více a představuje tedy meziroční 
navýšení o 99 %.
Plastů a drobných kovů bylo svezeno 6,67 tun, což je ve srovnání 
s rokem 2019 téměř o tunu více a znamená to meziroční navýšení 
o 16,4 %.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad a přispěli hned zkraje 
roku k plnění hlavního cíle změn, které byly provedeny v oblasti 
svozu komunálního odpadu – zvýšeným tříděním hodláme do-
sáhnout snížení objemu směsného komunálního odpadu.
V textu byly použity materiály Technických služeb města Příbora.

V  roce 2019 pracovali členové komise 
pro občanské záležitosti v počtu devíti čle-
nů. Dalších 18 dobrovolníků navštěvovalo 
občany města – jubilanty ve 12 obvodech 
Příbora, včetně jeho místních částí Hájova 
a Prchalova.
V průběhu roku 2019 se konalo 10 pracovních 
setkání. Čtyřikrát ročně se zúčastnilo jedná-
ní komise i dalších 18 členů, kteří si vyzve-
dávali dárky pro jubilanty, sdělovali návrhy 
pro zlepšení kontaktu s  jubilanty, případně 
řešili problémy, které se vyskytovaly v jejich 
obvodech. Na pracovních setkáních, která 
probíhají dle plánu práce, se pravidelně pro-
jednávalo plnění rozpočtu, operativně se ře-
šily zadané úkoly či iniciativní návrhy členů 
nebo obyvatel města.
V roce 2019 proběhlo v Příboře 4x vítání ob-
čánků, kde bylo slavnostně přivítáno 51 no-
vých občánků. Komise v této souvislosti zajiš-
ťuje zápisy do kroniky a dárky a ve spolupráci 
s MŠ Pionýrů a ZŠ Jičínskou milý kulturní 
program. Za ochotu a výbornou spolupráci 
patří paní ředitelce Jordánkové, paní učitelce 
Filipové a paní učitelce Rejmanové, samozřej-
mě se všemi účinkujícími dětmi, velký dík.
V  červnu proběhlo, jako každým rokem, 
vyhodnocení devíti nejúspěšnějších žáků 

a  studentů příborských základních škol 
a gymnázia. Komise pomáhá také při orga-
nizaci předávání maturitních vysvědčení.
V  září členky předávaly prvňáčkům prak-
tické dárky zakoupené z rozpočtu komise. 
Ve stejném měsíci se konalo také slavnostní 
setkání sedmdesátníků v  prostorách Kul-
turního domu Příbor. Z 22 přihlášených se-
dmdesátníků se jich na setkání dostavilo 18. 
V  listopadu se pak konalo již páté setkání 
pětasedmdesátníků a třetí setkání osmdesá-
tiletých občanů. Na toto setkání se dostavilo 
30 oslavenců z přihlášených 34. Komise pro 
jubilanty zajistila kulturní program a zakou-
pila dárky a květiny pro oslavence. Pro osla-
vence tentokrát nakreslily krásné obrázky 
děti ze ZŠ na Jičínské ulici v Příboře. Setkání 
sedmdesátiletých občanů proběhla za účasti 
představitelů města, pana starosty Ing. arch. 
Jana Malíka a pana místostarosty Mgr. Pav-
la Netušila. Setkání sedmdesáti pětiletých 
a  osmdesátiletých občanů se účastnil pan 
místostarosta Mgr. Pavel Netušil. O kultur-
ní vystoupení se postarala cimbálová muzika 
Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm. 
V  prosinci byly zakoupeny vánoční dárky 
pro Domov seniorů. Dárky v  Domově se-
niorů byly předány osobně předsedkyní 

Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor

PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti
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komise PhDr. Marií Monsportovou a paní matrikářkou Marké-
tou Hložankovou.
Komise projednává také návrhy na Ceny obce a čestné občan-
ství, pokud jsou v daném roce nějaké předloženy. V roce 2019 
projednala komise 3 návrhy. Cena obce byla udělena v září při 
příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. V průběhu roku 
členky úzce spolupracují s Kluby seniorů ve městě, navštěvují 
obyvatele Domu s pečovatelskou službou a Domova seniorů. 
Komise jednou ročně odměňuje také Čestné dárce krve a předává 
jim věcné dary. Poděkování pro bezpříspěvkové dárce krve se 
koná v prostorách piaristického kláštera s kulturním vystou-
pením učitelů a žáků ZUŠ Příbor. Za rok 2018 obdrželo Zlatou 
medaili MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů 10 
občanů města, Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů 
11 obyvatel, Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů 

4 obyvatelé a Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů 
1 obyvatel. Plaketu ČČK Dar krve – dar života za 250 bezpří-
spěvkových odběrů obdrželi 3 obyvatelé našeho města. Velmi 
děkujeme všem dárcům za jejich obětavý postoj.  
O akcích organizovaných komisí pro občanské záležitosti si mo-
hou občané přečíst v průběhu roku v Měsíčníku či na webových 
stránkách města, nebo reportáže o nich shlédnout v LTV Příbor. 
Zároveň prosíme občany, kteří v letošním roce budou slavit ži-
votní jubileum sedmdesát, sedmdesát pět či osmdesát let, aby 
se přihlásili na společná setkání, která se budou konat v září 
a v listopadu. 
Všichni členové komise a jejích subkomisí pracovali po celý rok 
2019 nezištně, iniciativně, s chutí a pochopením pro potřeby 
obyvatel našeho města. Za tuto činnost patří všem obrovský dík.

Foto: Silvie Strakošová

Základní uměleckou školu v Příboře navštěvuje ve školním 
roce 2019/2020 celkem 381 žáků. Škola poskytuje základní 
vzdělání ve třech uměleckých oborech. Hudební obor navště-
vuje 255 žáků, taneční obor 75 žáků a výtvarný obor 51 žáků. Ve 
škole učí 20 pedagogických pracovníků. V hudebním oboru se 
vyučuje hra na klavír, housle, kytaru, hra na zobcovou a příčnou 
fl étnu, klarinet, saxofon, žesťové nástroje a sólový zpěv. Škola 
pořádá pravidelné koncerty pro širokou veřejnost ve městě 

i mimo město. Zájem o studium v ZUŠ Příbor je obrovský a ško-
la není schopna vyhovět všem zájemcům o studium. Škola pů-
sobí v 1. podlaží piaristického kláštera v Příboře, zřizovatelem 
školy je Moravskoslezský kraj. Škola má také jedno detašované 
pracoviště v ZŠ Petřvald na Moravě. Jsme velmi rádi, že se ZUŠ 
Příbor dostala do širokého povědomí občanů ve městě i mimo 
město a  každoročně naplníme přípravné ročníky malými 
dětmi. 

V předvánočním období, které bývá plné shonu, jsem našla 
v knihkupectví knížku s názvem Tradinář. Když jsem si ji začala 
prohlížet, zjistila jsem, že mě velice přitahuje, že se mi líbí, že ji 
chci mít. Dvě autorky pojmenovaly tuto publikaci Tradinář, rodinný 
a tvořivý rok plný oslav a rituálů. Je zřejmé, že každá rodina má 
ty své oslavy – osobní a rodinné, někdy 
také sousedské, bývají i obecní, a samo-
zřejmě křesťanské. Došlo mi, že i my, 
naše škola ZŠ Npor. Loma, máme své 
tradice, své rituály. Prolínají se celým 
školním rokem a k  těm největším pa-
tří již několik dlouhých let i Vánoční 
koncert. Tradice byla založena opravdu 
dávno – již před 17 lety. První koncerty 
bývaly ve školní jídelně. Bylo to místo 
útulné, ale velmi malé. Tak jsme se před 
pěti lety „odstěhovali“ do školní tělo-
cvičny. Víme, že tělocvična není zrovna 
to nejlepší místo pro kulturu, ale snaží-
me se halu vyzdobit, zútulnit. Každý rok 
vyhlásíme jednotné téma obrázku, kte-
rý vytvoří každé dítě. Tyto obrázky pak 
umístíme do tělocvičny a po koncertě 
si dítě odnese svůj výtvor domů. Zatím 
jsme měli v  tělocvičně obrázky andě-
lů, baněk, balíčků, zvonků a letos jsme 
zvolili symbol srdce. Když se u zdobení 
tělocvičny setkáváme, je vidět, jak se-
hraný jsme tým. Větve, ozdoby, obrázky, 

za chvíli to máme. Co se týká míst, upravujeme prostor tělocvičny 
tak, že si může sednout až 500 lidí. A věřte nebo ne, ani to nestačí. 
Na jedné straně nás těší zájem rodičů a široké veřejnosti, na druhé 
straně nás mrzí, že si vystoupení neužijí všichni. Větší prostory už 
ale nemáme. 

Ještě jednu aktivitu svázanou s  kon-
certem mám velmi ráda. Jsou to Přání 
Ježíškovi. O co jde? Během posledního 
adventního týdne dostane každé dítě 
lísteček, na kterém je napsáno: Kdybych 
měl/a kouzelný prsten Arabely a mohl/a 
si cokoli přát, bylo by to… Všechna přá-
ní se ocitnou u  mě na stole a  já si je 
pročítám. Sepisuji a zjišťuji, jaká jsou, 
která se opakují, jestli jsou jiná… Jsem 
vždycky dojatá. Dojatá z  přání, která 
jsou úžasná, empatická, nesobecká. 
Naše, vaše děti jsou úžasné, empatické, 
nesobecké. Posuďte sami: hračky, zvířát-
ka, řidičský průkaz, čokoládovou fontá-
nu, umět kouzlit, zastavit čas, aby každé 
dítě mělo rodinu, návrat do minulosti 
a napravit chyby, být s tím, s kým už být 
nemohu, nesmrtelnost, mír, konec hla-
du, vážit si každé maličkosti, o Vánocích 
spolu. A kterých přání bylo nejvíc? Štěs-
tí, zdraví, rodina. Všechny lístečky dám 
do velké obálky, kterou pošlu Ježíškovi. 
Mám jediné přání, ať se většina vyplní. 

Ivo Lacný, ředitel Základní umělecké školy Příbor

Mgr. Vladislava Strnadová, Základní škola Npor. Loma

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
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Poslední den před vánočními svátky proběhl na naší škole již 
tradiční turnaj v piškvorkách, tentokrát kombinovaný s turnajem 
v ABAKU a  soutěžemi v deskových hrách. Přestože neproběh-
lo tradiční vyučování, museli žáci namáhat své hlavy, vymýšlet 
herní taktiky proti soupeři a rozvíjet tak své nejen matematické 
nadání. Duely v piškvorkách provázely emoce jak při výhrách, 
tak i při porážkách. Turnaj v piškvorkách vyhrálo již ostřílené 
družstvo deváťáků, kteří naší školu reprezentovali již dvakrát na 
turnaji pořádaném na příborském gymnáziu a v loňském ročníku 
turnaje se vrátili s pohárem za 1. místo. Na 
paty jim šlapali mladší spolužáci, kteří budou 
naší nadějí v příštích letech. Při hře ABAKU 
spolu soupeřili žáci druhého stupně společně 
se žáky 5. tříd. Přestože páťáci ještě neumí 
z matematiky to, co žáci osmého a devátého 
ročníku, byli jim tvrdými soupeři a hru nikdy 
nevzdali. Část žáků ve třídách hrála desko-
vé hry, např. Osadníky z Katanu, Scrabble, 
Monopoly aj.

V tomto školním roce naše škola v rám-
ci kariérového poradenství a péče o nadané 
žáky využila nabídky VŠB–TU Ostrava ke spolupráci. V listopadu 
si pracovníci Vysoké školy báňské připravili pro naše žáky 9. tříd 
týdenní projekt, který se setkal s  velkým ohlasem. Proto naše 
výchovná poradkyně Mgr. Eva Rečková vybrala z nabídky vysoké 
školy dva workshopy – Staň se na den technologem a Roboti. 
Workshopy se uskutečnily 18. 12. 2019 přímo v areálu vysoké školy. 
Opět byly určeny pro deváťáky, kteří se rozdělili podle svých zájmů. 
V rámci prvně zmiňovaného se žáci formou přednášky seznámili 

s výrobou a zpracováním oceli. V dílnách pak zhlédli praktické 
ukázky tvarování oceli a mohli si sami vyrazit pamětní minci, čehož 
všichni s nadšením využili. Druhá skupina se zúčastnila worksho-
pu, který se týkal robotů. Žáci se dozvěděli, jak fungují roboti 
a na třech stanovištích měli pak možnost si programování robotů 
vyzkoušet – jeden prováděl rychlé boxerské údery, druhý skládal 
kostky a třetí měl jet souběžně s železnou tyčí. Tento workshop 
splnil očekávání nejen našich nadšenců z řad programátorů Ro-
botického kroužku působícího na naší škole.  

V  lednu se většina žáků naší školy těší 
nejen na pololetní prázdniny, ale hlavně na 
každoroční lyžařský kurz. Již tradičně jsme 
v půlce ledna vyrazili za sněhem do Velkých 
Karlovic, do Horského hotelu Kyčerka. Po-
časí bylo letos téměř ideální. Lyžařské zkuše-
nosti dětí různorodé, od úplných začáteční-
ků po zkušené lyžaře, kteří již byli na kurzu 
podruhé. Během týdne si žáci osvojovali 
lyžařské i  snowboardové dovednosti. Do-
polední a odpolední výcvik na sjezdovce byl 
sice vyčerpávající, ale i přesto zůstala většině 

žáků i nějaká energie na večer. A tak se každý zabavil dle libosti. 
Někteří hráli deskové hry, jiní ping-pong, další se odreagovali na 
tanečních podložkách nebo na závěrečné diskotéce. Kurz se opět 
vydařil a  žáci budou mít na co vzpomínat. Děkujeme učitelům 
školního lyžování a  snowboardingu: Miriam Reichertové, Rad-
ku Eliášovi, Zdeňku Liškovi, Renému Brindovi a naší dlouholeté 
zdravotnici Ivě Kladivové.

Foto: Diana Koukalová

V dnešní době se velmi často setkáváme s programy a projekty, 
které se především v rámci Evropské unie snaží podpořit vzájemné 
vazby mezi jednotlivými národy, poukázat na tradice jednotlivých zemí 
a posílit vzájemná pouta zvláště mezi mladými lidmi z různých koutů 
Evropy. V tomto smyslu je také pro studenty místního Masarykova 
gymnázia projekt „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ 
„standardní“ záležitostí, neboť v oblasti svých cílů prakticky nevybočuje 
z řady předešlých projektů. Rozdílnou však zůstává zeměpisná oblast, 
na kterou je zaměřen – netýká se totiž „zaběhlých“ oblastí jako jsou 
státy Evropské unie či jiných evropských zemí, ale spřáteleného Izraele.

NA SAMÉM POČÁTKU PROJEKTU SE OZVAL TELEFON...
Na rozdíl od mnoha jiných podobných akcí, o nichž není přesně známo, 
kdy a kde začaly, lze v případě „THE JOE ALON CONNECTION 
PROGRAM“ říci s přesností takřka na minutu, že byl projekt zahájen 
krátce po osmé hodině ranní 6. února loňského roku. A jak vlastně celá 
akce započala? Dá se říci, že jistou shodou náhod, kdy se v uvedený den 
(po odehraném večerním divadelním představení) po našem městě 
procházela herečka Veronika Stropnická (známá i  jako Veronika 
Žilková), kterou malebné prostředí města i skutečnost, že jde o rodiště 
Sigmunda Freuda natolik inspirovalo, že bezprostředně zatelefonovala 

řediteli našeho gymnázia a nabídla mu účast v uvedeném projektu. Zde 
je třeba ještě doplnit, že paní Stropnická je manželkou současného 
velvyslance České republiky v Izraeli pana Martina Stropnického a zá-
roveň je zapojena i do dalších aktivit spojených s rozvojem spolupráce 
mezi naší zemí a Izraelem. Sem spadají také kontakty se samotnou 
iniciátorkou projektu, paní Rachel Alon Margalit, která ji při jednom 
z předešlých setkání požádala o navázání spolupráce s českou školou, 
což se také, jak již víme, úspěšně podařilo.

PROČ „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“?
Název projektu byl zvolen záměrně, aby připomínal památku tatínka 
hlavní organizátorky paní Rachel Alon Margalit, pana Joea Alona. 
Ten se narodil jako Josef Placzek v roce 1929 v Palestině a jeho životní 
osudy (i osudy jeho rodičů) odrážejí bouřlivé a tragické dějiny 20. sto-
letí v oblastech Evropy a Blízkého východu. Rodiče pana Josefa se na 
počátku 30. let vrátili zpět do Evropy, kde se následně stali oběťmi 
nacistické genocidy, samotný Josef (s bratrem Davidem) se jako tzv. 
Wintonovy děti (název odráží unikátní záchrannou akci, již v roce 
1939 realizoval Sir Nicolas Winton) zachránili odjezdem do Velké 
Británie, kde prožili válku, starší David dokonce jako voják britské 
armády nasazený při osvobozování západu Evropy. Návrat obou bratrů 

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

Mgr. Magdalena Divišová a Mgr. Alexandr Orošnjak, koordinátoři projektu, Masarykovo gymnázium Příbor

Když si vzpomenu, že část koncertu předvádíme i dětem z ma-
teřských školek, dochází mi, že je to další příjemná tradice. Ti 
nejmenší posluchači jsou totiž velmi milí, pozorní a hodní. Přesto ti 
naši „velcí“ mají i před nimi trému. A co teprve na generálce, která 
je v dopoledních hodinách před večerním koncertem, a prvními 
diváky jsou děti z celé školy! Trému a obavy ovšem velmi brzy 
vystřídá úleva, protože diváci podporují potleskem opravdu každé 
číslo. A že jich je vždycky dost. V předvečer koncertu se sejdeme 
všichni ve třídách, každý ví, kam kdo má jít a pečlivě sestavený 
tým pedagogů i pomocníků z řad dětí organizuje nástupy jednot-
livých čísel. Myslím, že jsme dobrý stroj.  Když zklame technika, 

to se nedá nic dělat. Za přispění odborníků zvukařů se to stává 
ojediněle. 
To, co je na koncertě k vidění a slyšení, by zabralo celý Měsíčník. 
Není nic lepšího, než se přijít podívat. Co ale rozhodně ještě musí 
zaznít, je poděkování všem, kdo se na této akci podílejí. Je nás oprav-
du hodně – děti, učitelé, rodiče, bývalí žáci, zvukaři… Děkujeme.
Co podotknout závěrem. Potřebujeme rituály? Myslím si, že ano. 
Tradice a rituály dodávají životu smysl. S udržováním a vytvářením 
tradic a rituálů můžeme získat pocit jistoty, řád a rytmus. Máme 
se na co těšit a máme na co vzpomínat. Souhlasíte?

Foto: Stanislava Slováková
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do Československa byl tristní – z přímých příbuzných válku nepřežil 
nikdo, a tak se Josef rozhodl místo civilního povolání projít pilotním 
výcvikem a následně se podílet na budování nového státu – Izraele. 
V té době si změnil jméno na Joe Alon a následně působil v izraelské 
armádě a diplomacii. Žel, v roce 1973 byl ve Spojených státech jako 
diplomat neznámými pachateli zavražděn. A právě jeho jméno a životní 
postoje, kosmopolitní vnímání světa i tolerance se pak prolínají celým 
projektem, zaměřeným na BUDOUCNOST mladých generací obou 
států. Této skutečnosti byla také podřízena příprava projektu, která po 
prvních on-line kontaktech s koordinátory na „druhé straně“ probíhala 
i se zúčastněnými studenty formou tzv. off-
-line (příprava materiálů) a on-line (přímý 
kontakt formou videokonference či telefoná-
tu) schůzek. Studenti na obou stranách tak 
měli možnost se navzájem (ale zatím jen na 
dálku) poznat, promluvit spolu pár slov a če-
kat a těšit se... na osobní setkání. Není od věci 
v této souvislosti zmínit, že se projekt hned 
na začátku „vymkl“ původní představě, která 
předpokládala, že se na každé straně může 
zapojit maximálně patnáct studentů. Přá-
telská atmosféra a důvěra na obou stranách 
i velký zájem studentů z obou států poznávat 
nové věci a získávat nové zkušenosti pak po 
vzájemné dohodě počet postupně navyšoval, 
takže dosáhl úctyhodného počtu dvacet stu-
dentů na každé straně.

POBYT PŘÍBORSKÝCH STUDENTŮ 
V IZRAELI
 Ve dnech 11.–18. prosince 2019 pak všech 
dvacet zapojených studentů Masarykova 
gymnázia spolu s pedagogickým doprovo-
dem navštívilo v rámci vzájemného výměn-
ného pobytu vlast nových přátel – Izrael.
Po odletu z ruzyňského letiště Václava Havla 
a bezproblémovém přistání na Ben Guriono-
vě letišti v Tel Avivu následoval přesun celé 
skupiny autobusem do dočasného domova 
v městečku Cur Hadassa, poblíž Jeruzalé-
ma, kde všechny v budově školy našich přátel 
(pojmenované po švýcarském filantropovi 
chorvatského původu Branko Weissovi) če-
kalo oficiální přivítání spojené s drobným 
občerstvením a hned poté byl prvním z výle-
tů zahájen oficiální program, jehož smyslem 
mělo být nejen poznání krás země našich přá-
tel, jejich kultury, zvyků i životních hodnot, 
ale také způsobu života běžných obyvatel. 
A zatímco první část byla realizována skupi-
nově formou zájezdů po pamětihodnostech 
a přírodních krásách země, druhou část si 
pak vychutnali jednotliví účastníci v soukromém prostředí jednot-
livých rodin, kde trávili nejen volné večery, ale i tzv. šábes, tedy den 
volna určený k oddechu či rodinným procházkám a výletům. Lidově 
řečeno si každý účastník „přišel na své“, neboť samotnému programu 
předcházel nesmírně pečlivý výběr pamětihodností a jiných destinací, 
jejichž citlivě nakombinovaná vyváženost dodávala celému projektu 
unikátní a poutavý ráz a Izrael tak, jako hostitelskou zemi, důstojně 
reprezentovala pestrostí a atraktivitou.

KRÁSY ZEMĚ NAŠICH PŘÁTEL
DEN PRVNÍ
Hned na začátku programu všichni účastníci navštívili izraelskou le-
teckou vojenskou základnu, místo natolik jedinečné, že je prakticky 
nepopsatelné. Prohlídka části areálu byla spojena s fundovaným výkla-
dem, krátkou besedou i možností „nakouknout pod pokličku“ elitních 
izraelských jednotek, takže si všichni mohli prohlédnout i simulátory 
sloužící k výcviku pilotů. A proč byla vlastně místem návštěvy letecká 
základna? Protože právě tady Joe Alon kdysi jako důstojník sloužil. 
S jeho jménem byla spjata i další zastávka, tentokrát v „Joe Alon cent-
rum“ v Lahavu, kde se nachází muzeum beduínů mapující jejich životní 
styl a kulturu. Na první pohled vypadala muzejní expozice nezáživně, 

neboť popisovala způsob života lidí v podstatě na úrovni středověku, při 
bližším pohledu se ale začala původní hodnocení rozplývat a postupně 
vyvstávala představa velice zvláštní a zcela svébytné skupiny obyvatel. 
Unikátní a nenapodobitelné projevy jejich kultury, schopnost vyrábět 
ve vlastní režii věci potřebné a nezbytné pro život poukazovaly na to, co 
bývá i u nás oživováno jako tzv. zapomenutá řemesla. Jejich produkty 
sice neoslňovaly leskem a třpytem, ale odkazovaly k předcivilizačním 
kořenům, ochutnávka čaje a beseda s potomky beduínů přenesla všech-
ny do současnosti, kdy se debata záhy stočila k zájmům současných 
mladých generací všech věkem si odpovídajících účastníků. Dominu-

jícím tématem vzájemné komunikace se pak 
stalo cestování.
DEN DRUHÝ
Program pokračoval další den, kdy byla v plá-
nu návštěva Jeruzaléma. První zastávkou se 
stala Mount Herzl (Herzlova hora), pietní 
místo, věnované izraelské státnosti a všem, 
kteří se o vybudování nového státu zaslouži-
li. A právě pešťský rodák Theodor Herzl byl 
první, kdo publikoval knihu o vzniku nového 
státu, jehož dobudování zajistili jeho sympa-
tizanti a následovníci v rámci jednotlivých 
přistěhovaleckých vln, tzv. alijí, což v hebrej-
štině znamená „cestu vzhůru“. Stopovat jed-
notlivé kroky, které mapují historii poměrně 
mladého státu (vznikl v roce 1948) umožnila 
především expozice v Herzlově muzeu a pak 
další části rozlehlého areálu, jehož jádrem je 
národní pohřebiště složené z několika sekcí. 
Vedle hrobu samotného Theodora Herzla 
a většiny novodobých izraelských prezidentů 
a premiérů, jejichž hroby se nacházejí bez-
prostředně vedle sebe, jsou v dalších sekcích 
pohřbeni vojáci padlí ve všech konfliktech, 
kterým byl po brutálních agresích novodobý 
izraelský stát vystaven, a nakonec následoval 
pohled nejsmutnější, spojený se stovkami na 
pamětních deskách uvedených jmen civilních 
obětí teroristických bombových útoků. Po 
přejezdu autobusem do centra Jeruzaléma 
prošli účastníci kolem takřka symbolických 
monumentálních hradeb do prostoru Starého 
Města, odkud se pokračovalo až k nejposvát-
nějšímu místu judaismu – Zdi nářků. Tu sku-
pina ale nemohla kvůli přísným náboženským 
pravidlům navštívit jako celek, nýbrž oddě-
leně podle pohlaví, kdy ženy zamířily vpravo 
a muži na levou stranu, aby si každý neruše-
ně vychutnal atmosféru místa sám. Při této 
příležitosti si řada účastníků nenechala ujít 
tradici a na místě sepsala svá přání, která pak 
v podobě složeného lístečku do zdi vložila.

DEN TŘETÍ A ČTVRTÝ
Program třetího dne byl asi nejnáročnější, protože zahrnoval nejdelší 
cestu autobusem, a to až k Mrtvému moři. Měsíční krajinu a pokles 
zeměpisné výšky až na uváděných 450 metrů pod hladinou oceánu, šlo 
pozorovat již cestou, po vystoupení pak byla těla účastníků konfronto-
vána s nadbytkem kyslíku ve vzduchu. Výlet započal asi tříkilometro-
vým pochodem soutěskou, jíž protékal potok, a byl ukončen u malého 
slapu, kde si všichni odpočinuli a někteří se i  (spíše nedobrovolně) 
vykoupali. Spousta na místě vzniklých fotografií tak dodnes dokumen-
tuje rozvernou náladu, bezprostřednost celé akce i poutavé pohledy na 
okolní hory, malebné a okouzlující. A když se k tomu připočte vynikající 
čaj, připravený průvodcem Ilanem, lze akci hodnotit jako dokonalost 
samu. Samotné Mrtvého moře vyvolávalo jisté obavy, neboť bedekry 
varovaly před vším možným a je fakt, že například bez bot by asi do této 
neskutečně slané vody nikdo nevstoupil. Přesto mnohé věci překvapily: 
ať šlo o asi centimetrové krystaly soli nebo skutečnost, že se každý po 
koupeli, resp. relaxaci na hladině, neboť voda tělo nadnáší, cítil, jako 
by si namazal pokožku olejem. Po návratu do Cur Hadassy začal den 
klidu, tzv. šábes. Jeho počátek, tj. páteční večer, strávili všichni účastníci 
společně – jedlo se a pilo a nechyběla ani zábava v podobě zpěvu, tance 
a společenských her.

Foto 1: 2. den: Jeruzalém – Zeď nářků

Foto 2: 3. den: U Mrtvého moře

Foto 3: 5. den: Baháistické zahrady v Haifě
Foto: Alexandr Orošnjak
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Následující den měl strávit každý účastník v kruhu hostitelské rodiny, 
na druhou stranu si část studentů, na základě společné dohody, vy-
tvořila vlastní program, kdy se společně sešli a spontánně se věnovali 
různým činnostem.
DEN PÁTÝ
Cílem dalšího dne byla sice atraktivní Haifa, ale než do ní účastníci 
dorazili, navštívili kibuc Šefajim, historicky nesmírně zajímavou des-
tinaci, jejíž význam nelze prizmatem dnešní doby ani pochopit, natož 
pak ocenit. Pro izraelskou společnost ale nadále zůstává jedním z ne-
smazatelných prvků minulosti. A v čem spočívá význam kibuců? Na 
počátku ještě mlhavé státnosti (po Balfourově deklaraci z roku 1917) 
přicházeli do oblasti stovky mladých nadšenců z celého světa, aby zde 
začali budovat nový stát. Britská vláda, která měla na území Palestiny 
mandát, zuby nehty těmto přistěhovalcům bránila ve vstupu do „země 
zaslíbené“, protože byli chudí. Pokud se jim tedy podařilo na území 
proniknout, byli tu jen trpěni a museli si zajistit obživu. A tady začíná 
něco na svou dobu fascinujícího – uvedeným lidem zbývaly peníze jen 
na nákup nejlevnější půdy někde v poušti, ale nesmírnou obětavostí 
a odhodláním si začali plnit své sny a tam, kde kibucy založili... zúrodnili 
poušť! A protože si v této souvislosti příslušníci první generace přistě-
hovalců vystavěli i domy a další pro zemědělskou komunu nezbytné 
stavby, museli být na své dílo neskutečně pyšní. A takto je třeba na 
kibucy jako zemědělské osady, které pochopitelně neodolaly tlaku trhu 
i stavu civilizace, nahlížet. Mimochodem, kde nevznikly, je dodnes 
poušť, zatímco v například v kibucu Šefajim čekala účastníky projektu 
přednáška o nových technologiích v oblasti hospodaření s vodou. Ne-
chybělo ani kruté memento, že v dnešní době mají dostatek pitné vody 
jen 3 % obyvatel planety!
Program, ale už v Haifě, pokračoval nezapomenutelnou prohlídkou 
skvostných terasovitých Baháistických zahrad, symbolu (nejen) 
náboženské tolerance. A v podobném duchu se pak nesla i návštěva 
místní mešity, doplněná poutavým výkladem o muslimské komunitě 
Alimadiyya a její víře.
DEN ŠESTÝ
Program zbývajících dvou dnů pak zahrnoval návštěvy Tel Avivu a zno-
vu Jeruzaléma. První z uvedených měst, moderní a kosmopolitní, všech-

ny upoutalo svou dynamičností, samotný program se pak zaměřil na 
setkání s paní Veronikou Stropnickou, která tak vlastně měla i možnost 
na vlastní oči vidět, jak se daří projektu, u jehož počátku stála, a zároveň 
do jisté míry zastupovala svého pana manžela-velvyslance, který byl 
v dané době povolán do Prahy. Po tomto velmi milém a přátelském 
setkání následovala prohlídka Muzea izraelského národa s množstvím 
interaktivních expozic a také „českými stopami“, ať už v podobě mo-
delu pražské Staronové synagogy nebo podobiznami a profi ly rodáků 
z území dnešní České republiky, mezi nimiž vedle hudebního skladatele 
Gustava Mahlera a spisovatele Franze Kafky byl dokonce, jako jediný ze 
všech, hned na dvou místech uveden „náš“ Sigmund Freud. Návštěva 
města pak pokračovala nákupy suvenýrů na místním trhu a ukončil ji 
pobyt v Centru Šimona Perese doplněný přednáškou zaměřenou na 
technologický vývoj v prakticky všech oblastech lidské činnosti. Zbytek 
pobytu v Haifě účastníci strávili při okouzlujícím západu slunce na pláži 
(velké vlny umožňovaly maximálně smočení nohou) přímo pod Centrem 
Šimona Perese, symbolicky zaštítěni obrovským nápisem „DREAM BIG“.
DEN SEDMÝ
Poslední den pobytu v Izraeli byl spojen s hradbami sevřeným a oproti 
Tel Avivu konzervativnějším Jeruzalémem. Cesta starobylými ulič-
kami vyvrcholila návštěvou chrámu Božího hrobu (ten mj. zahrnuje 
i posledních pět zastavení na Křížové cestě) spjatého v křesťanském 
světě s místem ukřižování, pohřbení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Po 
jeho prohlídce se účastníci odebrali na místní trh a nakonec zamířili 
do Cur Hadassy, kde po závěrečném zhodnocení celé této fáze pro-
jektu vše vyvrcholilo večerním předáváním medailí a certifi kátů. Slzy, 
spojené s loučením, pak celý nesmírně poučný projekt, velmi pečlivě 
připravený hlavní organizátorkou paní Rachel a koordinátory Ellou 
a Tomerem, ukončily. Vedle jedinečných a neopakovatelných zážitků 
spjatých s pobytem v zemi našich přátel nelze přehlédnout na každém 
kroku doslova fascinující orientaci země a jejích obyvatel na budouc-
nost, která je podložena sny, vizemi, ale i kontinuitou přístupu k řešení 
jednotlivých problémů. Rozdíly mezi oběma skupinami (zeměmi) v ob-
lasti tradic i kultury se ukázaly jako nepodstatné a vzájemný respekt 
a úcta k odlišnostem pak úspěšně naplnily i motto celého projektu: 
„Make yourself at home!“

Při přestavbě Obecního domu jsme 
přišli o stromek, rozhodli jsme se zasadit 
před Obecní dům nový, což se povedlo. 
Stromek jsme zakoupili a zasadili. Po 
oslovení Technických služeb města Pří-
bora nám pan Kocián nachystal přívod 
elektřiny. Mladí hasiči na své schůzce 
vyrobili nějaké ozdoby, zakoupili jsme 
nové svíčky. Martina Havránková s Mo-
nikou Szabovou připravily s dětmi pás-
mo básniček a koled, které pak v sobotu 
30. listopadu při slavnostním rozsvícení předvedly svým rodičům 
a známým. Byli jsme příjemně překvapeni, kolik občanů se přišlo 

podívat. Navíc holky ještě vymyslely 
soutěž o  nejlepší vánoční punč nebo 
svařák. Hodnotili sami občané, tři nej-
lepší jsme pak odměnili malou pozor-
ností. V pozdních večerních hodinách 
jsme ještě stihli vyrobit adventní věnce 
a vánoční dekorace. 

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se podíleli na organizaci obou 
akcí, zvlášť mladým hasičům a jejich ve-
doucím Martině a Monice. Myslím, že ne 

jen já, ale všichni zúčastnění byli určitě spokojeni. Já si budu přát, 
aby stejná účast byla i na dalších akcích. Foto: Alena Sochová

Již několik let pořádá Osadní výbor v Prchalově pro své starší občany předvánoční setkání. 
V letošním roce se konalo v pátek 29. listopadu 2019 od 17:00 hodin v budově Obecního domu, 
zúčastnilo se ho na 50 místních seniorů. Každé setkání se snažíme spojit i s nějakým programem. 
Letos jsme proto pozvali pěvecký soubor Valentin z Příbora, který vystoupil s vánočním pásmem. 
Posezení pokračovalo při drobném občerstvení a vzájemném hovoru. Děkujeme všem, kteří přišli 
a tuto milou akci připravili.  Foto: Alena Sochová

Alena Sochová, za Sbor dobrovolných hasičů Prchalov

PhDr. Marie Monsportová, za Osadní výbor Prchalov

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
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Myslivecký spolek Příbor-Há-
jov touto formou děkuje městu 
Příbor za spolupráci a  finanční 
podporu v roce 2019. Naše pracov-
ní činnost je zaměřena zejména na 
hospodaření a péči o zvěř, zlepšo-
vání ekologických podmínek v je-
jich přirozeném prostředí včetně 
výsadby a péče o dřeviny v naší ho-
nitbě. Nehmatatelnou součástí této 
práce je být příkladem pro ty, kteří 
nastoupí po nás. Budoucnost spo-
lečnosti spočívá právě na těchto zá-
kladech. Velké díky také patří městu 
Příbor za spolupráci při pořádání 

tradiční společné akce Letní odpo-
ledne spojené s metáním metel 
přes řeku Lubinu. Členové mysli-
veckého spolku si této spolupráce 
velmi váží. Je nutné konstatovat, že 
i když byla píle a pracovní nasazení 
členů vysoké, bez potřebné podpo-
ry města Příbora by nebylo možné 
uskutečnit vše v takovém rozsahu. 
Poděkování patří také všem členům 
Mysliveckého spolku, kteří se svou 
obětavou prací na tomto díle podí-
lí. S přáním všeho dobrého v roce 
2020 a  provoláním: „Myslivosti 
zdar!“ Foto: Jiří Šrámek 

Bc. Valentin Putala, jednatel, za Myslivecký spolek Příbor-Hájov

Výroční členská schůze proběhla 11. 1. 2020. Zhodnotili jsme 
činnost v uplynulém roce a odsouhlasili plán akcí na rok 2020. 
Za minulý rok se zúčastnilo všech akcí, kterých bylo celkem 32, 
1 300 osob včetně mládeže. Začali jsme 1. ledna Novoročním 
čtyřlístkem, to je vycházka na Hončovu hůrku, s účastí asi 70 lidí. 
Dále to byly autobusové zájezdy jedno a vícedenní na kolech 
i pěšky, navštívili jsme Písecko, Moravský kras, Orlické hory, 
zajímavá místa v Beskydech, dále to byly vlakové zájezdy, výlety 
po okolí na kole i pěšky. 
Kromě turistiky to byly i akce odpočinkové a relaxační, jako je 
koupání v termálech, bowling, promítání fotek z akcí a také vý-
jezd autobusem na Lysou horu pro všechny, kteří se ještě chtějí 

podívat na nejvyšší vrchol Beskyd, ale sami už by to nezvládli.
Rok jsme ukončili 30. 12. 2019 posledním pochodem roku s účastí 
55 turistů.
Na letošní rok plánujeme akce podobného rozsahu, včetně akcí 
pro veřejnost, jako je Novoroční čtyřlístek, Janáčkovy chodníčky, 
pro mládež to bude Javornický výšlap pro děti, dospělé i pejsky 
a opět uskutečníme výjezd autobusem na Lysou horu.
Máme také zařazeny do programu dva výlety na místa, která 
v budoucnu změní svůj význam. V Nových Heřminovech začne 
výstavba přehrady a Velký Travný bude pro veřejnost uzavřen. 
Za to, že všechny akce můžeme uskutečnit v plném rozsahu, 
děkujeme MÚ Příbor za fi nanční podporu.

Koncem minulého roku byli obyvatelé Klokočova (místní 
část Příbora) obdarováni kontroverzním dárkem – celý Klo-
kočov byl vyznačen jako „Zóna 30“. Byl jsem pověřen výborem 
Občanského sdružení Klokočov, abych zveřejnil informaci, 
že výbor OS, ani nikdo z členů výboru OS, neinicioval tento
záměr.
Dne 16. 1. 2020 proběhla schůzka zástupců OS s vedením města 
k této problematice. Výstupem z uvedeného jednání byla dohoda 
o zorganizování schůzky vedením města s občany Klokočova, 
kteří mají o tuto problematiku zájem. Vzhledem k termínu vy-
dání Měsíčníku, lze předpokládat, že již proběhla. O výsledku 
budeme informovat.

Další, tentokráte pozitivní zprávou je, že pravděpodobně v mě-
síci březnu 2020 bude zahájena výstavba víceúčelového hřiště 
v Klokočově. Termín výstavby cca 3 měsíce. Pokud by se vše po-
vedlo v plánovaném termínu, byl by to krásný dárek na tradičně 
organizovaný dětský den.
Další pozitivní zprávou, tentokráte z Technických služeb města 
Příbora je, že do 14 dnů (takže v době čtení tohoto článku už by 
mělo být hotovo) bude alespoň provizorně opraven povrch jednoho 
chodníku pod mostem u Skarabu tak, aby nehrozilo zakopnutí či 
podvrtnutí kotníku. S tímto souvisí i řešení osvětlení tohoto jinak 
tmavého bodu Klokočova. Předpokládaný termín instalace nového 
osvětlení pod tímto mostem je duben 2020. Díky za to.

Český zahrádkářský svaz Hájov byl založen v roce 1957 a svou 
funkci plní dodnes. Spolek se skládá z 35 členů v čele s předsedou 
p. Václavem Matulou. Každý měsíc se aktivní členové scházejí na 
výborových schůzích. Jednou do roka se koná výroční schůze 
všech členů společně s hosty, s níž začínáme kalendářní rok. 
Představím vám několik akcí, na nichž se ČZS podílí. V květnu 
se roznášejí členkám květiny ke Dni matek. V červenci pořádáme 
posezení při kotlíkovém guláši s harmonikou na naší zahrád-
kářské chatě. Po červenci přichází srpen a s ním je také spoje-
no vypomáhání KDU-ČSL s občerstvením při pouti. Tradičně 
v září se odehrává naše největší akce roku – Vinobraní. Rok 1971 

odstartoval novou éru této akce a doufáme, že jen tak neskončí. 
Pokud se přes rok urodí dostatek plodů, tak při Hájovském krmáši 
připravujeme výstavu ovoce a zeleniny, do které se může zapojit 
kdokoli. Je-li dostatečný zájem, ČZS Hájov pořádá také zájezdy, 
např. do vinného sklípku na jižní Moravu, prohlídku výstavy Flora 
Olomouc a mnoho dalších akcí.
Celoročně se udržuje zahrádkářská chata a celý pozemek s ovoc-
nými stromy a vinnou révou. Zahradu udržuje p. Stanislav Pra-
šivka, za což mu moc děkujeme. 
Určitě se přijďte někdy podívat na jednu z našich akcí, které 
najdete na www.hajov.cz a nebudete litovat.

Vladimír Bilský, vedoucí Klubu českých turistů Příbor

Karel Szydlowski, jednatel Občanského sdružení Klokočov

Adéla Matulová, Český zahrádkářský svaz Hájov
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V roce 2019 jsme se snažili navázat na 
předešlý rok, co se týká pestrosti nabíd-
ky aktivizačních činností, tak aby si mohl 
vybrat téměř každý obyvatel Domova. Na-
dále jsme vycházeli z individuálních po-
třeb uživatelů (práce s jejich představami, 

přáními, klíčovými pracovníky a rodinnými příslušníky) a snažili 
se, abychom společně navá-
zali důvěrný, až kamarádský 
vztah, ovšem plně založen na 
profesionalitě, pokoře a úctě 
k uživateli jako k  jedinečné 
osobnosti. Cílem bylo, aby 
uživatelé smysluplně trá-
vili svůj čas, aby dokázali 
překonat chvíle osamocení, 
nepotřebnosti, špatné nála-
dy a také nepříjemných oka-
mžiků, které přináší samotné 
stáří. 
Zásadní událostí roku 2019 
bylo přestěhování organi-
zace do náhradních prostor 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 
z důvodu dlouho plánované 
rekonstrukce Domova v Pří-
boře. Tato situace zasáhla 
nejen do života obyvatel, ale 
také do průběhu poskytova-
ných činností. Museli jsme 
zásadně přizpůsobit program 
a  aktivity stávajícím pomě-
rům (menší prostory pro sku-
pinové i individuální aktivity, 
nemožnost využití Snoezelen 
místnosti, ztráta kontaktů s organizacemi, které s námi pravi-
delně spolupracovaly…). Zpočátku bylo pro nás nejdůležitější 
individuálně pracovat s uživateli, aby se zvládli srovnat s nastalou 
situací jiného bydlení (individuální rozhovory, motivace, slova 
útěchy…). Posléze jsme se snažili co nejrychleji zavést aktivizační 
činnost dle harmonogramu, jak bylo zvyklostí, a navázali kontak-
ty s místními organizacemi, aby uživatelé tyto změny minimálně 
zaregistrovali (spolupráce s místní MŠ, muzeem, využití okolí 
k procházkám…). S odstupem času můžeme zhodnotit, že se nám 
maximálně využité úsilí povedlo a Domov „šlape“ tak, jak bývalo 
zvykem v Příboře, což bylo záměrem. Navíc se nám daří aktivity, 
které probíhají již několik let, osobitým způsobem povznést na 
vysokou úroveň. Dokladem toho můžou být velice oblíbené 
Hudební, Čtenářské a Pánské kluby, Skupinové cvičení, které se 
díky dobré pohodě těší velkému zájmu. Velice vysokou úroveň 
si drží i  tréninky paměti, které nejsou pouhým doplňováním 
přísloví a názvů, ale testují naše smysly ze všech úhlů, a  také 
se zde lidé dozvídají zajímavé informace. Úspěšnost podtrhuje 
i to, že si výtisky brávají uživatelé pro své rodinné příslušníky, 
aby si je také vyzkoušeli. Dále pak tvoření z různých materiálů 
(dřevo, papír, proutí, plast…), promítání a přednášky obohacené 
o interaktivnost (ochutnávky vín, piva, bylinných čajů…), soutěže 
a společenské hry s nábojem soutěživosti a kulturní akce citlivě 
vybírané s ohledem na přání uživatelů…
Novinkou letošního roku bylo zapojení se do projektu „Zdravý 
domov pro seniory“. Díky tomu jsme měli možnost ve větším 

množství nakoupit potřebný materiál, nářadí, náčiní a vše, co 
jsme potřebovali pro práci s uživateli, co se týče zahradničení. 
Především se jednalo o nákladnější věci, jako kompostéry, pa-
řeniště, vyvýšené truhlíky, květináče a velké množství substrátu. 
Následovala pak samotná práce se zelení s uživateli, jak skupino-
vě, tak i na pokojích (sázení rostlin a bylin, přesazování, výroba 
okrasných obalů na květiny…). Uživatelé tak mohli činnosti 

vnímat všemi smysly – mohli 
cítit vůni hlíny a pěstovaných 
bylinek, mohli si substrát 
promnout v rukou, pracovat 
s nářadím a náčiním, se kte-
rým se běžně dříve setkávali, 
dělat práci, která má smysl, 
mohli okusit pocit užiteč-
nosti, a  květinu, kterou si 
sami zasadili, přesadili, nebo 
si vypěstovali, si nechali na 
pokoji pro potěchu a zkrášle-
ní, nebo podarovali rodinné-
ho příslušníka. Vypěstované 
bylinky a plodiny pak uživa-
telé ochutnali v pomazánce, 
nebo jim z bylinek pracovníci 
uvařili čaje apod. 
Další novinkou bylo, že jsme 
se snažili zavést aktivity i na 
odpolední a podvečerní čas, 
díky pružné pracovní době. 
Velice oblíbenou činností se 
stala příprava materiálu na 
tkaní koberců, kdy uživatelé 
třídí barvy a  jednotlivá ko-
lečka (odřezky z  ponožek) 
do sebe navazují a  vzniká 

tak příze určená ke tkaní na tkalcovském stavu. Tuto aktivitu 
chystáme uživatelům i na víkendy a dny pracovního klidu, takže 
můžeme svým způsobem říci, že aktivity probíhají 7 dní v týdnu. 
Uživatelé se pak scházejí u této pracovní činnosti, popovídají si 
a zároveň jemnou motorikou procvičí prsty a ruce a následně 
vidí na tkalcovském stavu využití své práce. Jiní uživatelé ve 
dnech volna zkoušejí plést košíky, nebo chystají tento materiál 
na pokojích. 
Mezi další novinky patřilo pořízení dvou morčat, která se stala 
oblíbenými mazlíčky a nejeden senior se s nimi rád pomazlí, 
pohladí je, dá jim nějakou dobrotu a třeba zavzpomíná na to, 
jak dříve hospodařil a byl v kontaktu se zvířaty. Jednotlivé ak-
tivity a činnosti se snažíme nadále rozvíjet, dělat je osobitější 
a máme chuť vymýšlet i nové, tak aby uživatelé měli život v Do-
mově pestrý a plný radosti, jelikož nuda a samota jsou nejhorší 
nemoci na světě. Již nyní máme plány, jak budeme pokračovat 
v činnostech v nově opravených prostorách Domova v Příboře, 
kam bychom se měli v roce 2020 vrátit. Rádi bychom přenesli 
práci s uživateli například na zahradu, kde bychom rádi založili 
bylinkovou nebo zeleninovou zahrádku, koutek s dřevinami, 
prostě vše pro potěchu oka i duše našich seniorů. Odměnou 
nám pak mohou být slova chvály a uznání seniorů i rodinných 
příslušníků, že jsou u nás spokojení, že se na čas strávený s námi 
těší a akce, které děláme, mají smysl a nejsou jen bezduchým 
zabíjením času.

Foto: Martin Poruba

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor
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Další rok plný dobrodružství, zážitků 
a nových kamarádů je úspěšně za námi. 
Během celého roku jsme se setkávali na 
spoustě jedno- i více denních akcí, potká-

vali se na výpravách a táborech. 
Stejně jako v posledních letech jsme i v roce 2019 zaznamenali 
nárůst členské základny. Zájem o skauting v Příboře vzrůstá již 
od roku 2007 a můžu říci, že další nárůst bude i v dalším roce. 
Letos se nás registrovalo 202, což je o 25 skautů a skautek více než 
v minulém roce. Skaut v Příboře se tedy i v minulém roce nadále 
držel vzrůstajícího trendu členů a to nás jen těší.
První schůzky po vánočních prázdninách jsme měli hned 4. ledna. 
Už týden na to se konala první akce roku 2019. Byla jí družinová 
akce Havajek zaměřená na zero-waste. Na konci ledna se usku-
tečnila tradiční akce Uzlařská regata. Na ní zkoušíme společně 
s našimi bratry a sestrami z Lubiny uzlařské dovednosti. Nejlep-
šími uzlaři se stala Laura, Verča Ž., Natka a Pája Š. Během jarních 
prázdnin, které tentokrát vyšly na začátek března, jsme se vydali 
do Lipné na zimní minitábor. Letos jsme si užili hru inspirovanou 
fi lmem Kokosy na sněhu. V dubnu jsme se opět zúčastnili celo-
státní úklidové akce Ukliďme Česko. V květnu se naše skautské 
družiny zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu. V červnu 
jsme se na kolech vydali do Lubiny na Střediskovou vaječinu. 
O prázdninách se již tradičně během prvních prázdninových 
týdnů, konkrétně v termínu 29. 6.–7. 7., konal skautský letní tábor. 
Stejně jako minulý rok jsme se vydali do Nečínského údolí u Lu-
boměře. Tématem byl Návrat ke kořenům skautingu. Postupně 
jsme si prošli celou historii skautingu a zachránili časovou osu. 
Po prázdninách jsme začínali až na konci září, kdy se konala 
společná zahajovací schůzka. V září se naši skauti opět vydali 
na celostátní cestovatelskou akci Křížem krážem. Jejich úkolem 
bylo za 24 hodin ujet vlakem co nejvíce kilometrů. V listopadu 
se na Polním vaření opět naše družinky mezi sebou utkaly o titul 
nejlepších kuchařů. Dne 2. 11. se pak do našeho střediska sjelo 
přes 60 skautů a skautek z různých koutů republiky. Konal se totiž 
již 7. ročník festivalu skautských amatérských fi lmů Příborská 
klapka. Po několika letech vyhrál cenu za nejlepší fi lm snímek 
z Příbora – Frývald. V prosinci i k nám zavítal skautský Ježíšek, 

a to o víkendu 6.–7. 12. V sobotu 21. 12. se pak naši roveři vydali 
pro Betlémské světlo, které jsme 23. a 24. 12. rozdávali lidem na 
příborském náměstí. Poslední akcí roku 2019 byl již 7. ročník 
skautského pingpongového turnaje O zlatou pálku. Během roku 
2019 jsme také pokračovali s postupným zateplováním našeho 
střediska. Tentokrát se nám povedlo zateplit dvě další klubovny.
Během roku 2019 došlo i ke změně ve vedení střediska. Po třech 
letech se totiž konal střediskový sněm. Novým vedoucím stře-
diska byl zvolen Patrik Nedoma, jeho zástupci Najda Polášková 
a Jan Procházka. Do střediskové rady byl dále zvolen Jiří Tuza 
a Zdeněk Pustějovský.
Skauting v Příboře by však nefungoval bez několika věcí – bez 
dětí, vedoucích, rodičů a města. Proto bychom rádi touto cestou 
všem poděkovali. Městu Příbor bychom rádi poděkovali za ce-
loroční podporu, ať už fi nanční nebo poradní. Naše poděkování 
si zaslouží i všichni rodičové, kteří nám věří natolik, že nám 
pravidelně svěřují své děti. Velké díky patří i samotným dětem, 
bez kterých by to nebylo ono, a které nám vedoucím dodávají 
spoustu energie a radosti. To největší poděkování ale patří ostat-
ním vedoucím, kteří dobrovolně tráví ve skautu spoustu volného 
času a i přes práci či školu dávají do vedení všechno. A kdo, že 
se na vedení vašich dětí podílí? Družinu mladších skautek, které 
se jmenují Havajky, vede Helča Hrubá a Ája Kostelecká, družinu 
Vidliček vede Betty Rébová a naše nejmladší Lvice vede Klárka 
Tomáškovičová s Vendulkou Demlovou. Holkám s vedením 
pomáhají další roverky Kája Simperová a  Julča Čermáková. 
Vedoucím mladších skautů Narvalů je Martin Dobiáš a Tomáš 
Masopust, Vlčata vede Ondra Kavan a družinu BaobabX vede 
Dan Žárský. Dále se na vedení a chodu střediska podílí Anežka 
Procházková, Míša Čechová, Vojta Koláček, Rendy Franek, Jiří 
Tuza, Ondra Tuza, Mira Čech, Josef Makúch, Verča Tuzová, 
Barča Matulová, Kača Holubová, Adéla Fabrigerová a Terka 
Matulová a  spousta dalších. Největší podíl na chodu našeho 
střediska mají Jan Procházka, Patrik Nedoma, Zdeněk Pustě-
jovský a Vašek Procházka. Děkujeme.
Všem obyvatelům města Příbor a dalším lidem bychom chtěli 
popřát všechno nejlepší do nového roku 2020 a ať se Vám splní 
každé Vaše přání.

Dne 1. 12. 2019 se v Příboře již počtvr-
té uskutečnila akce s názvem „Vánoční 
rukodělný jarmark a Restaurant Day“. 
Jejím smyslem bylo opět udělat si Vánoce 
MADE IN PŘÍBOR – tj. dát si pod stro-
meček dárky vyrobené tady – v Příboře 
a nejbližším okolí, v  širším smyslu pak 
zpropagovat a podpořit místní výrobce 

a řemeslníky a pomoci místní ekonomice k soběstačnosti.     
I přesto, že se akce uskutečnila oproti minulým letům v neděli, 
venku bylo krásné počasí a na Hukvaldech probíhala známá 
pouť, našlo si cestu do kulturního domu více než 300 návštěvní-
ků. Ve velkém a nově i v malém sále je přivítalo 30 amatérských 
i profesionálních stánků, z toho 4 dětské, své stánky měly i nezis-
kové a příspěvkové organizace – SONS - Sjednocená organizace 
nevidomých a  slabozrakých České republiky, Domov Příbor, 
příspěvková organizace, místní Družstvo VIKTORINA LOCA 
provozující bezobalový obchod i příborská komunitní škola 
Gaudí. Co se týká sortimentu, i tentokrát jarmark nabídl oprav-
du pestrý výběr – od dekorací, svíček, po bižuterii, patchwork, 

pletené a háčkované hračky, quilling vánoční přání, kosmetiku 
nebo keramiku. Všechno vyráběné ručně a s láskou.  Atmosfé-
ru doplnilo 6 jednodenních restaurací v  rámci přidruženého 
Restaurant Day, opět s menu laděného do vánoční atmosféry. 
V odpočinkovém koutku si děti mohly pískovat vánoční i jiné 
motivy. Již podruhé bylo možné na akci přinést oblečení pro 
charitativní obchody Moment, výtěžek z jejich prodeje byl po-
užit pro neziskové organizace v našem kraji. Novinkou, která se 
velmi rychle ujala, byl také swap oblečení (výměna přineseného 
oblečení bez peněžního vyjádření 😊). Přízemní patro kulturní-
ho domu tak bylo o první adventní neděli naplněno k prasknutí 
a každý si našel to, co ho bavilo.
Nejdůležitější na celé akci byl pocit, že se jedná o akci místní, 
komunitní, která není založená na komerci, zisku, soupeření. 
Že je to o tom, že si to tady u nás v Příboře dokážeme společně 
zpříjemnit a užít s radostí. Není to jenom o „nákupu“, ale také 
o setkání s přáteli, příležitosti si popovídat, zastavit se, potěšit 
oko a dát si něco dobrého k snědku. Jsem vděčná za tuto sou-
náležitost, i za podporu všech, kteří přiložili ruku k dílu, aby se 
i čtvrtý ročník mohl uskutečnit. 

Patrik Nedoma, vedoucí střediska Junák Příbor, za příborské skauty a skautky

Ing. Jana Konečná, Coworking centrum Příbor
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Věřím, že se všem 
prodejcům, ná-
vštěvníkům, kuch-
tíkům i  jedlíkům 
akce líbila a  při-
spěla k  pohodo-
vému naladění na 
vánoční svátky. 
Zároveň bych tou-
to cestou chtěla 
poděkovat celému 
kolektivu odboru 
kultury, zejména 
panu správci kul-
turního domu, že 
do toho i přes nabitý vánoční program společně šli, městu Pří-
bor, že akci podpořilo částkou 4 000 Kč v rámci grantu Veřejné 
fi nanční podpory na rok 2019 (prostředky dotace byly použity 

na pronájem sálu kulturního domu a propagace akce), a Hance 
Jemelkové za pomoc při organizaci Restaurant Day. 

Foto: Jana Konečná

V á ž e n í 
spoluobča-
né, chtěl by 
Vás infor-

movat o životě 
a činnosti našeho 

spolku SL Příbor. Některé čin-
nosti jsou tradiční, ale mnohé 
jsou organizované výborem 
v  průběhu roku pro naše čle-
ny i  rodinné příslušníky, nebo 
občany města. Mezi ty tradiční 
a oblíbené akce patří pravidelná 
úterní posezení v klubovně na 
ul. Dukelská. Zde se připomínají 
životní jubilea a  jiné význam-
né akce. Další takovou akcí je 
1 x ročně střetnutí příslušníků 
8.  stíhacího leteckého pluku 
a 1. dopravního a výsadkového 
leteckého pluku, které byly dis-
lokované na letišti Mošnov.
Členové spolku SL Příbor z.s. 
se aktivně zúčastňuji akcí, které 
jsou pořádané městem Příbor, 
jako jsou např. osvobození měs-
ta Příbora, ukončení II. světové 
války, Den válečných veteránů. 
Další akce, jako jsou kladení 
věnců u památníku v Palačově, 
u památníku v Hůrce, u mohyly 
Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo, kdy se na Slovensku 
připomínalo 100 let od jeho úmrtí atd.
V  letošním roce náš spolek připravil výstavu „100 let našeho 
letectva“ v Muzeu Novojičínska a pamětní síni Sigmunda Freu-
da v Příboře, kterou otvíral na vernisáži konané dne 12. června 
ředitel muzea PhDr. V. Michalička, Ph.D. Za vzornou přípravu 
a realizování výstavy je potřeba poděkovat panu J. Janečkovi, 
členu výboru spolku SL.
Dalšími akcemi, které pořádáme, jsou exkurze do vybraných le-
teckých závodů a muzeí. V dubnu loňského roku jsme navštívili 
závod na výrobu ultralehkých letadel v Jihlavě. V květnu jsme 
shlédli Zbrojovku Uherský Brod, v září Aircraft industries Let 
Kunovice. V říjnu jsme si prohlédli Vojenské historické muzeum 

v Piešťanech. Velice oblíbenou 
akcií nejen pro nás, ale pro celý 
region, jsou Dny NATO s účastí 
techniky členských států. Naši 
členové se zúčastňují této akce 
individuálně a ve velkém počtu, 
neboť tato akce souvisí s leteckou 
tematikou, která je nám blízká.
Naši leteckou mládež podpo-
rujeme aktivní účastí na mo-
delářských soutěžích „O pohá-
ry LUNA Příbor“, v  kategorii 
nejlepší model našeho letectva. 
Druhou soutěží jsou „Kopřiv-
nické poháry“, kde máme kate-
gorii o putovní pohár „Brig. gen. 
Zdeňka Škarvady“. Odměnou 
vítězů jsou stavebnice modelů.
Podílíme se i na příspěvcích do 
Měsíčníku města Příbora s vo-
jenskou a leteckou tematikou.
V  letošním roce jsme si také 
připomenuli 45 let od havárie 
letadla Mig 21MF mjr. Františ-
ka Doležala nad Ostravou. Dne 
12. 11. 2019 členové spolku SL 
spolu s paní Doležalovou uctili 
a položili kytice a svíčky k pa-
mátníku mjr. Františka Doležala, 
a tak si vzpomněli jeho hrdinské-
ho činu.

Na začátku roku náš spolek i ostatní, kteří znali pana Ladislava 
Jerguše, zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí. Náš spolek ztratil 
jednatele, ale i člověka, který patřil k zakládajícím a nejaktivněj-
ším členům. 
Při přečtení tohoto krátkého článku o práci spolku SL v roce 
2019, je možné udělat si malou představu o naší činnosti. Tuto 
činnost by však nebylo možné dělat v takovém rozsahu bez fi -
nanční podpory, formou dotací z rozpočtu města Příbora. Tímto 
chceme poděkovat městu Příbor a zastupitelstvu za podporu naši 
činnosti na území města a v okolí.
Činnost a akce našeho spolku Svazu letců Příbor je možné si 
prohlédnout na: https://www.svazletcupribor.cz/.  

Foto: Archiv Svazu letců Příbor z.s.

Ing. Rudolf Ripčík, jednatel spolku Svaz letců Příbor
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I. Z činnosti AK v roce 2019
Úvod. Výroční schůze AK se konala 3. 1. 2020 za přítomnosti 
9 členů (Bohumil Borovička Jan Diviš, Daniel Fryč, Ing. Jaroslav 
Horák, Radek Johančík, Ladislav Jurášek, Josef Šobáň, Milan Šte-
fek a JUDr. Aleš Uhlíř). Hostem byl dr. Ondřej Mlejnek z Morav-
ského zemského muzea v Brně. Počet výborových schůzí vedení 
AK byl v minulém roce 40. Novými členy Klubu se stali Milan 
Štefek a Monika Bialková. Výbor AK byl rozšířen o JUDr. Aleše 
Uhlíře na 4 pracovníky. Archeologický klub v Příboře úzce spo-
lupracuje s pobočkou pro Moravu a Slezsko České archeologické 
společnosti, při své práci se řídí stanovami uvedené organizace. 
Mnozí členové AK se každoročně účastní pravidelného setkání 
členů pobočky ČAS. V jejím vedení máme dva zástupce (J. Tichá-
nek, M. Vokáč). V březnu 2020 bude v Olomouci realizována na 
40 panelech výstava z činnosti pobočky ČAS pro Moravu a Slez-
sko. Autorem scénáře této akce je předseda pobočky Dalibor 
Kolbinger, který vyzval i náš Klub ke spolupráci. Na uskutečnění 
této práce se za naši organizaci nejvíce podílí JUDr. Aleš Uhlíř.
Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů arche-
ologického materiálu a  provádění povrchových sběrů na 
archeologických lokalitách již dříve objevených – zapojili se 
všichni členové AK.  Průzkumy a sběry byly prováděny v širším 
okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, 
Lipníku nad Bečvou a Kněžic (okr. Jihlava). Celkem se jednalo 
o více než 80 vycházek, převážně individuálních.  
Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – 
provádí se velmi pečlivě a to včetně fotografi cké dokumentace 
nalezených artefaktů a aktualizací katalogů (Jan Diviš). 
Publikační činnost v odborném a periodickém tisku. V po-
slední publikaci „Přehled výzkumů“ pokračuje Daniel Fryč 
v publikování dalších neolitických nálezů z  lokality Hájov I. 
Tato významná archeologická lokalita byla objevena před více 
než 50 lety zakladatelem a tehdejším předsedou AK Jiřím Fryčem. 
Obsáhlá, fundovaná a pečlivá práce Daniela Fryče na pokračo-
vání byla již v „Přehledech“ dokončena. V „Archeologii Moravy 
a Slezska“ měl JUDr. Aleš Uhlíř 3 články, další příspěvek měl 
s L. Juráškem, jeden společný článek měli také L. Jurášek s J. Ti-
chánkem. V prestižním německém časopise „Geschiebekunde 
Aktuell“ měl JUDr. A. Uhlíř 2 příspěvky: únor 2019 – člá-
nek o bludných kamenech na Ostravsku, květen 2019 – článek 
o zalednění Osoblažska a Vidnavska. Ve sborníku bruntálského 
muzea měl JUDr. A. Uhlíř článek s názvem „Oblíková krajina 
na Osoblažsku“. Četné články byly v roce 2019 zveřejněny také 
v „Měsíčníku města Příbora“ (nejvíce příspěvků měl JUDr. Aleše 

Uhlíř, dále Jan Diviš a Daniel Fryč). V uvedeném periodickém 
tisku byly prezentovány mj. také osobnosti AK v Příboře (říjen, 
listopad a prosinec 2019). Na pokračování bylo dosud předsta-
veno 7 členů, včetně tří již zesnulých. Pro „Přehled výzkumů“ 
máme připravený originální příspěvek s názvem Sluňáková 
staropaleolitická a středopaleolitická industrie z Kudlova 
u Sušic, okr. Přerov. Zvláštnost tohoto příspěvku spočívá v tom, 
že jen zcela výjimečně i v rámci bývalého Československa byly 
nástroje z  této suroviny publikovány ve větším počtu. Nálezy 
nástrojů z tohoto typu křemence byly uváděny v příspěvcích spíše 
jen jako doplňkové u  silicitových nebo rohovcových souborů 
industrie. Křemencová štípaná industrie z Kudlova je většinou 
jádrová, jedná se o předměty převážně větších tvarů (od 70 do 
180 mm délky i delších). Z nástrojů dominují atypické ploché 
hroty na úštěpech s  lateriální retuší nebo zoubkováním, dále 
drasadla, vyskytl se také špičák, pěstní klín, do souboru industrie 
patří i úštěpy a jádra. Jeden z plochých hrotů (viz foto) nabízí 
úvahu, zda je funkčně vůbec hrotem, lze ho spíše označit za 
univerzální, víceúčelový funkční nástroj. Křemencové nástroje 
jsme nacházeli také na nepříliš vzdálené (4 km) archeologické 
lokalitě Lhota 1. 
Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými 
a vědeckými pracovníky. Také v  roce 2019 jsme uskutečnili 
konzultace s odbornými a vědeckými pracovníky (z Moravského 
zemského muzea a Archeologického ústavu v Brně). 
Odborné přednášky a přednášky pro veřejnost: Dr. Milan 
Vokáč hovořil v Olomouci a v Moravských Budějovicích, další 
přednášky měl též L. Jurášek.
Zájezd: Okolí Lipníku nad Bečvou. Zúčastnili se 3 členové 
(J. Diviš, D. Fryč a R. Johančík). K nejzajímavějším nálezům pa-
třil středopaleolitický hrot 
z  křemence typu sluňák, 
viz foto.
 
II. Plán činnosti na rok 

2019
Činnost podle odstavců 1 
až 7 z bodu I.  
Plánujeme výlety (Pálava 
a  Českomoravská vysoči-
na).

III. Diskuse a závěr
Panelová diskuse nad novými nálezy.

Jako tradičně i v minulém roce zahájil Horo-
lezecký oddíl Příbor (HOP) svou činnost pěkně 
zostra zorganizováním horolezeckého závodu 
Příborský pavůk 2019 pro děti a  mládež do 
šestnácti let v  disciplíně lezení na obtížnost. 
A po šesté jako úvodní závod Moravského po-
háru mládeže 2019 (MPM), který od roku 2014 

organizovali příborští horolezci ve spolupráci 
s několika dalšími moravskými oddíly a provo-
zovateli komerčních umělých horolezeckých 
stěn. Příborského pavůka se v  loňském roce 
zúčastnilo rekordní množství závodníků z celé 
Moravy v počtu 116. Což zvládnout v těchto 
stísněných prostorách bylo opravdu náročné. 

Jan Diviš, předseda Archeologického klubu Příbor

Jiří Babača, předseda Horolezeckého oddílu Příbor z.s.

Kudlov u Sušic (okr. Přerov). Hrot 
ze sluňáku.

Foto 1: Robert Hromada

SPORTOVNÍ ŽIVOT
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Přesto si dovolím tvrdit, že se vše povedlo na vý-
bornou. Alespoň soudě podle ohlasu závodníků, 
jejich rodičů a trenérů. K čemuž zajisté přispěla 
i podpora ze strany vedení města a jeho organi-
začních složek, které se na přípravě závodu podí-
lely. Ať už věnováním cen pro vítěze nebo jiným 
způsobem, za což jim patří vřelý dík. 

Následovaly další závody MPM ve Vsetíně, 
Olomouci, Ostravě a Lipníku nad Bečvou. Na jed-
notlivých závodech se pohybovala účast v rozmezí 
od 81 do 156 závodníků. Přestože byl tento seriál 
závodů zaměřený zejména na začínající a středně 
pokročilé, lze očekávat, že mnozí z nich rozvinou 
své dovednosti a přes Český pohár se probojují 
až do reprezentace, podobně jako se to povedlo v předcho-
zích letech celé řadě odchovanců MPM. Stejně jako to zvládl 
v disciplíně lezení na rychlost člen HOP Příbor Čeněk Babača, 
který i v minulém roce, navzdory zpřísněným limitům, uhájil 
svou pozici v české národní reprezentaci. A navzdory přestupu 
do starší věkové kategorie s mnohem tvrdší konkurencí se mu 
dařilo velmi slušně. Na závodech Evropského poháru mládeže 

v  italském Mezzolombardu obsadil 17. místo, 
v polském Tarnově s trochou smůly skončil 22., 
v rakouském Imstu 17., na Mistrovství světa mlá-
deže v italském Arcu získal 40. příčku a v ruské 
Voroněži na Mistrovství Evropy mládeže vybojo-
val opět 17. místo. Čímž obsadil také celkové 17. 
místo z 39 v Evropském poháru mládeže 2019 
v kategorii „A“. Ve světovém rankingu pak obsadil 
v  loňském roce Čeněk Babača 21. příčku z 62. 
Vyvrcholením závodní sezóny mělo být MČR. 
Toho se však z  důvodu zranění kotníku nezú-
častnil a neuhájil tak pozici nejlepšího českého 
závodníka ve své věkové kategorii z předchozích 
dvou let.

Členové HOP se schází k pravidelným tréninkům na lezec-
ké stěně v tělocvičně bývalé ZŠ Dukelská, na jejíž provoz jim 
přispívá město Příbor formou veřejné fi nanční podpory. Tím 
samozřejmě jejich aktivity nekončí. Ti nejambicióznější trénují 
na dalších lezeckých stěnách po celé Moravě, ale i v zahraničí 
(Rakousko, Slovensko), a ti ostatní slézají skály a hory, jak ve 
svém okolí, tak v širých dálavách jen tak pro radost.

Foto 2: Jiří Babača

Hráči a příznivci oranžového bas-
ketbalového míče se, jako každý rok, 
sešli 26. 12. 2019 na tradičním Štěpán-

ském turnaji v tělocvičně ZŠ Npor. Loma. Zakončit vánoční 
svátky aktivním pohybem, setkat se s přáteli a zahrát si 
basket, bylo společným mottem účastníků bez ohledu na 
věk. Do letošního turnaje se přihlásilo 5 družstev (25 hráčů). 
Přítomní diváci (cca 30) měli možnost shlédnout 10 zají-
mavých a dramatických utkání, která však vždy probíhala 
v duchu fair play. Samozřejmě, že byl zajištěn servis, který 
umožňoval hráčům i divákům on-line doplňovat potřebné 
tekutiny a kalorie.

Konečná tabulka turnaje:
1. místo:  Bylo nás pět (M. Říčka, J. Říčka, L. Bukovjan, 

V. Novák, J. Kretschmann)
2. místo: No Name (J. Nenutilová, M. Drtilová, L. Piškytl, 

P. Slaný, M. Slaný)
3. místo: East Coast (M. Kubáň, D. Obercian, P. Bukovjan, J. Pavelka, 

G. Busková)
4. místo: Mirovy lopaty (Mirek Slovák, Marek Slovák, Michal Slovák, 

M. Machala, E. Havel)

5. místo: Veteráni (M. Mazačová, J. Rychetský, P. Holub, S. Holub, 
M. Tománek)

Spokojení účastníci, bez ohledu na výsledek turnaje, se shodli, 
že se již těší na příštího Štěpána. Foto: Milan Slaný

Už podeváté hostily na konci roku 2019 obě 
příborské sportovní haly Vánoční turnaj trojic 
v basketbalu. Dospělí zápolili v sobotu 28. pro-

since v hale při Masarykově gymnáziu, hráči mladší osmnácti let se 
setkali v tělocvičně Základní školy Npor. Loma. 
V hale gymnázia se v sobotu ráno sešlo přesně tolik mužů a žen, aby 
postavili sedm mužských a čtyři ženská družstva. Po litých bojích pro 
sebe mezi ženami získal prestižní prvenství tým HBS neboli Hubne-
me Bramborový Salát ve složení Gabriela Busková, Klára Königová 
a Tereza Písková před družstvy Nedáváme dvojtakty, Basket Ostrava 
a Ichty(l)osaury. 
Mužskou kategorii ovládla čtveřice Tři kamarádi a Robo, kterou vy-
tvořili Vojtěch Mrkva, David Šotlík, Robin Hoblík a Lukáš Kohut. 
Druzí skončili Tři+Milda a na třetí pozici se umístili Catch&Šluuk. 
Nesmiřitelné bitvy o zcela nepodstatné vítězství viděly také obě tělo-
cvičny v areálu ZŠ Npor. Loma. Malá tělocvična hostila úplně ty nej-

menší hráče, ve velké bojovali hráči a hráčky v kategoriích U15 a U17. 
Hlavní sudí (Miroslav Slovák) k vyrovnání handicapů mírně upravil 
pravidla, čehož dívčí tým Baby U15 (Erika Kostelníková, Hana To-
maškovičová, Tereza Hladíková a Barbora Činčalová) ve své kategorii 
dokonale využil k fi nálovému vítězství nad Týmem Grozman (Jan 
Bordovský, Vojtěch Pustějovský a Michal Grozman). Třetí příčku 
získala Zubrovka (Matěj Kuliha, Jakub Macek, Vilém Gabzdyl a Vít 
Gabzdyl), čtvrtou Židové (David Domitra, Viktor Ivánek a Jakub Kött). 
V kategorii U17 se z prvenství radovali kluci Miras Bros (Adam Ivánek, 
Milan Machala a Erik Havel), kteří ve fi nále přehráli Mirovy lopaty 
(Marek Slovák, Stela Kostelníková a Štěpán Maléř). Třetí skončila 
Dubyna (Patrik Pavlovič, Jindřich Niesporek, Michal Slovák a Tereza 
Špačková) a čtvrtou příčku obsadily Nugetky (Michaela Hofmanová, 
Zuzana Kovaříková a Eliška Figarová).
Devátý ročník Vánočního turnaje trojic znovu doprovázela fi nanční 
sbírka ve prospěch bývalého hráče BK Příbor Adama Bittnera. Ten 

Jiří Slaný, prezident Basketbalového klubu Příbor

Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor (www.bkpribor.cz)
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v minulosti hrál za naše minižákovské družstvo a v současné době 
bojuje se zákeřnou onkologickou chorobou. Výtěžek ze startovného 
a dobrovolné příspěvky daly dohromady 10 000 Kč, které klub předá 
rodičům Adama.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou hru a  pořadatelům za 
vynikající organizaci turnaje. Děkujeme také vedení Masarykova 
gymnázia a ZŠ Npor. Loma, které bezplatně zapůjčily tělocvičny. 
Za rok nashle!  

Turnaj trojic v basketbalu se hrál v obou příborských halách. Na gymnáziu dospělí, na ZŠ Npor. Loma zápolili neplnoletí basketbalisté. 
Foto: Archiv Basketbalového klubu Příbor 

Dne 27. 12. 2019 jsme se sešli při jubi-
lejním 10. ročníku klokočovského turnaje 
ve stolním tenisu. Hráči přišli svátečně na-
ladění a plni odhodlání vypotit nějaké to 
vánoční „kilčo“. Během ranní rozcvičky jste 
si mohli připadat jako na spartakiádě, neboť 
každý se chtěl umístit co nejlépe. Někteří se 
chtěli pořádně rozcvičit, protože rok zase 
neměli raketu v  rukou. A  takových bylo 
hned několik. Zúčastnilo se 18 hráčů a hráček. Muži hráli ve dvou 
základních skupinách, ženy v jedné.
V pánské kategorii se nakonec vykrystalizovali nejlepší 4 hráči, kteří 
si to na závěr „rozdali“ v napínavých soubojích o příčky nejvyšší. 

Dámy soupeřily v  jedné kategorii, a  to 
dvoukolově. Zde také nechybělo napětí 
a některé zápasy byly vskutku maratónské.
V  pozdější fázi se uvolnily hrací stoly 
a mnozí z účastníků si krátili chvíli oblí-
beným „kolotočem“ nebo čtyřhrou.
Mužskou kategorii ovládl poprvé Petr 
Rzepka. Mezi ženami zabodovala Petra 
Nováková.

Vyhlášení vítězů a následné posezení proběhlo v hospůdce JAAL. 
Děkujeme všem hráčům za účast a městu Příbor za fi nanční pod-
poru.

Foto: Petr Pustějovský

Již pošesté náš spolek přátel klu-
bu Ringa pod záštitou TJ Sokol Příbor, 
pořádal turnaj v  tomto mrštném, fy-
zicky a na postřeh náročném sportu. 
Ten se odehrál v sokolské tělocvičně 
Příbor, kde mimo jiné každou neděli 
trénujeme. 
Od deváté hodiny ranní začaly přípravy, 
tedy v bufetu. Oproti předešlým roční-
kům, kdy se nabízel Kabošův gulášek, 
jsme se letos na občerstvení podíleli 
všichni. Každý něco vyrobil, upekl, uvařil. Jídlo se formou švédského 
stolu za jednorázových 10 Kč prodávalo. Byly k mání klobásy, dorty, 
jednohubky, buchty, slané i sladké pečivo, masité i dietní, cereální, 
BIO atd. atd. Prostě každý si mohl vybrat to, co má rád. O tekutém 
občerstvení nemluvě. Samozřejmostí bylo pivečko ze sokolského 
výčepu, kde jako bonus hospodský uvařil výbornou „dršťkovku“.
Ale dost o jídle... První prosincová sobota byla pro nás hlavně spor-
tovní. Vše začalo v 10:00 hodin úvodním slovem našeho Luboška, 
na kterého navázal Vlasťa, vedoucí příborského Sokola, zvoláním: 
„Sportu zdar!“ Dále proběhl zápis a určení družstev do pavouka. Těch 
se nakonec sešlo hezkých 9. A bylo jich, jak se později ukázalo, dost. 
Končilo se totiž až okolo 17:00 hodiny. Hra ve všech případech byla 
svižná, rychlá, s humorem, sem tam i emoční. Rivalita a soupeřivost 
byla cítit, kde se člověk podíval. Nechyběly také nepostradatelné 
pády s odřeninami. Vše se naštěstí odehrálo bez větších úrazů. Bylo 
vidět, že jak ti, kteří hrají pravidelně, tak i nováčci do toho dali vše!
Co se týmů týče, tak kromě sokolských, nás přišli vyzvat sportovci 
dokonce z Ostravy a z Karviné. Zúčastnil se i nováčkovský ženský 

tým, který hrál poprvé. I když se děv-
čata neumístila bylo vidět, že je to baví, 
a snad jsme se neviděli naposled. No 
a další výčet týmů je následující... Ne-
chyběl tradiční tým Krychlíků a Hájov. 
Dále zde byli Droidi, Štafl e, Smajlíci, 
Slymačky, Nález, Lesani a Šmoulové.  
Po urputných bojích se nakonec na 
bedně objevil tým Krychlíků s bron-
zem, Droidi, těsně o  jeden bod před 
zlatem, brali stříbro, putovní pohár se 

zlatou plackou si odnesli Hájovští.
Po závěrečném ceremoniálu a předání cen, kde každé družstvo do-
stalo balíček, jsme se odebrali odpočinout ke skleničce do klubovny, 
kde na nás čekal zasloužený relax. Vzhledem k tomu, že jedna z mno-
ha hezkých účastnic holduje deskovým hrám, tak i drtivá většina 
sportovců se pustila do těchto her. To už se ovšem blížila desátá 
hodina večerní a všichni unaveni z náročného dne odcházeli do 
svých domovů.  

Kdo by měl zájem si zasportovat v bezva kolektivu, může přijít do 
sokolské tělocvičny každou neděli od 18:00 hodin.
Fotografi e z našich akcí naleznete na www.ringopribor.rajce.net, nebo 
se třeba informujte na www.ringopribor.webnode.cz.

Závěrem bych chtěl poděkovat TJ Sokol Příbor za poskytnutí pro-
stor a sponzorské dary, všem dalším sponzorům a městu Příbor za 
fi nanční příspěvek formou grantu.

Foto: Karel Till ml.

Libor Pustějovský, Klokočov

Karel Till ml., za Ringo klub Příbor
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Zdeněk Sklenovský je nepřehlédnutelný. Je 
to muž, který zaujme svou výškou, svým 
charismatickým pohledem a též zvučným 
hlasem. Když mluvím o zvučném hlasu, 
pak ho nepřeslechnete ani jinak – je totiž 
muzikantem! A ne ledajakým. Hraje na har-
moniku, na tubu i na klávesy! Je členem 
Příborského kvinteta, Lašského orchestru 
Příbor-Štramberk, 32 let má svou kapelu 
Largo a určitě nebude chybět se svými mu-
zikanty v letošním masopustním průvodu 
25. 2. Nescházel  nikdy! Vloni s masopust-
níky absolvoval celý tří a půlhodinový prů-
vod a „foukal a foukal“! Pěkně se mu tuba 
pronesla... Jsem si jistá, že ho zná mnoho 
z vás. Ale znáte ho doopravdy? Budete-li 
číst dál, odpověď určitě najdete. 

1. Které dobré vlastnosti jsi zdědil po 
svých rodičích?

(Přemýšlí. A mně je už od počátku rozho-
voru dobře. V pokoji praská dřevo v krbu, 
u okna stojí vánoční stromek, přede mnou 
horká káva.) Nejspíš pracovitost, jak říká 
manželka. Dlouho nevydržím nečinně 
sedět. Nedá mi to. Pořád přemýšlím, kde 
bych co dělal. A  díky taťkovi, který měl 
být zemědělec (Sklenovští přišli o polnosti 
v roce 1957), tam to řemeslo bylo. Tak jsem 
v podstatě řemeslník. Živím se rukama celý 
život. (Teď svýma velkýma očima kouká na 
dědečka malý vnouček Milošek. Na začát-
ku rozhovoru pobíhá po celém pokoji a je 
viditelně spokojený, já taky. Vidím Domov.)   

2. Tvá nejoblíbenější činnost.
Muzika. To je – ne koníček, ale kůň. Dostal 
jsem se k ní díky mamince. Často říkala, že 
hodně zpívali. Je to pravda. Když se něco 
slavilo, její švagři vždycky zpívali a hráli. 
Když jsem byl v 1. třídě, měl jsem přihlášku 
do hudebky a říkám mamce, co to obnáší? 
A ona – musíš hodně cvičit, zabere ti to 
spoustu času. Tak jsem řekl ne a napsa-
li jsme, že ne. Ale pak se mi to rozleželo. 
Vzpomínám si jak dneska. Šel jsem večer 
spát a najednou vyskočím z postele a křičím 
– mami, mami, šlo by to na té přihlášce 
přepsat, že bych přece jen hrál. Šlo, ale bude 

to spousta tvého volného 
času! A stalo se. Po roce 
jsem si vybral nástroj. 
S penězi to bylo všelijaké. 
Na klavír nebylo, ale dva 
strejdové hráli na har-
moniku, tak jsem ji taky 
zvolil. To jsem ale netu-
šil, jak je to těžký nástroj! 

Nicméně jsem se na to dal a bojoval a bojuju 
s muzikou celý život. (Úsměv. Když někoho 
hudba pohltí jako Zdeňka Sklenovského, 
většinou u jednoho nástroje nezůstane.) 
Začal jsem hrát i na tubu, teda na basu. 
Bylo mi čtrnáct, přišel brácha
– hrál na trumpetu u pana Ludvíka Demla. 
Tak přišel, že jim odchází tubista a shánějí 
někoho, kdo by se rychle naučil na tubu. 
Tam je třeba znát basový klíč a na har-
monice je houslový i basový klíč. Brácha 
řekl, ať to zkusím. Přišel jsem do zkoušky 
k panu Demlovi, ukázal mi noty, nátrubek 
a řekl – budeš hrát na nátrubek. Na celý or-
chestr byla totiž jedna jediná tuba. Tubista 
– shodou okolností Láďa Hyvnar (současný 
zaměstnavatel a kamarád) odešel na vojnu 
v únoru, já dostal tubu a už 1. května jsem 
hrál koncert na náměstí. Byl to rok 1979. 
Znal jsem asi 70 % repertoáru. Stoprocentní 
to nebylo, tak dobrý nejsem (smích). Ale 
měl jsem výpomoc, Míru Bukovjana. Ten 
znal všechno. 
Taky hraju na klávesy. Když jsem v roce 
1988 zakládal s kolegou bubeníkem Mirkem 
Melnarem kapelu – dnes Largo, byl jsem 
postupem času nucený naučit se i na klá-
vesy. Museli jsme hrát i taneční věci a bez 
kláves to nešlo. 
Vlastně od muziky se u nás odvíjí všech-
no – dovolená, když je festival, zájezd, tak 
dovolená není. Dovolená je ve volnu mezi 
zájezdy. 
Muzika mě provází pořád – od pana Demla 
jsem šel k Pukovcovi, hrál jsem i v Libhošti. 
Pak jsem byl na vojně u Posádkové hudby 
Tábor. Vrátil jsem se k panu Demlovi, poz-
ději jsem přešel k panu Pukovcovi – u něj 
jsem hrál dlouhá léta. Taky jsem hrál v Bo-
rovance a od roku 1988 mám Largo.    

3. Tvá nejoblíbenější kniha, fi lm, hudba.
Nejčastěji jsem hrával a hraji lidovky, kla-
sickou dechovku. A  co rád poslouchám? 
Všechno si poslechnu, třeba i metal, ale ten 
mi nic nedá. Nejraději mám swing a jazz – 
hlavně to, co hraje Melody Makers Ondřeje 
Havelky. Před Vánoci měl koncert v Novém 
Jičíně, tak jsme šli. To je hudba, u které si 

odpočinu a zároveň se znovu nadchnu pro 
muziku. Pak Beatles, Boney M, ABBA, to 
jsou staré kapely, ale big beat, který nám 
něco říká nejen hudbou, ale i obsahem písní. 
Třeba i Olympic má nádherné texty. 
Film – nejoblíbenější nemám, ale mám rád 
staré fi lmy s Oldřichem Novým a s Vlastou 
Burianem. Tyto fi lmy jsou jakoby muzikál-
ní. Oldřich Nový v každém fi lmu zpívá. Je 
tam spoustu krásné muziky.
Knihy nečtu. Fakt na to nemám čas a když 
už, tak mě zajímá historie 20. století – 
1. a 2. světová válka, období socialismu – 
útěky z gulagu a tak. Myslím, že je chyba, 
že se děcka spoustu času učí např. o sta-
rověkém Egyptě, ale co se dělo v nedaleké 
minulosti, to nevědí.    

4. Čím jsi chtěl být jako dítě?
Asi každý kluk chce být jako otec. Můj tať-
ka byl brusič. Když nám vzali majetek, šel 
pracovat do Tatry a tam brousil ozubená 
kola do převodovek a do motorů. Byl v tom 
dobrý. Chtěl jsem být jako on. Všude jsem 
říkal i  ve škole – to se mapovalo už od 
2.–3. třídy – budu brusič! A vlastně nedo-
patřením jsem se k tomu dostal, jsem jím 
25 let (spokojený úsměv)! 

5. Měl jsi v dětství svůj vzor?
Pro každé dítě ve fungující rodině jsou vzor 
rodiče, jestli je to otec nebo matka, to je jed-
no, je to vzor. Jinak jsem vzor neměl, ale dva 
lidé mi zasáhli do života. Za prvé pan Renč, 
který mě učil v Příboře na harmoniku. Vy-
nikající muzikant z Ostravy. Říkal jsem mu 
pane učiteli – přál si to, ne soudruhu, jak 
bývalo zvykem. S panem učitelem jsme si 
často povídali. Povídal mi, že na celosvětové 
soutěži varhaníků v Los Angeles byl druhý 
na světě. Díky tomu se stal dvorním varha-
níkem anglické královny. To málokdo ví. Pak 
učil v Příboře. Podepsali se na něm komu-
nisti. Začal u nás propagovat elektrofonické 
varhany, ale to mu neprošlo. Na něj rád 
vzpomínám. A ten druhý? Ludvík Demel. 
Nejenže mě přijal do dechovky, ale zařídil, 
abych mohl jít před vojnou na konkurz do 
posádkové hudby. Zkoušky v Olomouci jsem 
udělal a narukoval do Tábora mezi profi -
muzikanty. Táborská hudba byla vyhlášená 
jako jedna z nejlepších posádkových hudeb.   

6. Co tě přivedlo k Tvému povolání?
Naše rodina je rodina řemeslníků. Ži-
víme se manuálně. Taťka říkal, budeš 
karosář! Nosil jsem ale brýle, a  tak mi 
to paní doktorka nedovolila. Tak stolař. 
Nejbližší škola byla internátní, tak zase 

Zdeněk Sklenovský 
Stav:  ženatý 
Děti:  tři chlapci a jedno děvče
Vzdělání:  střední odborné 
Povolání:  posledních 25 let brusič
Koníčky:  muzika, hasič
V Příboře žije od narození

PŘEDSTAVUJI VÁM
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nic. Nakonec jsem se vyučil opravářem 
strojů a zařízení – zámečníkem. To mě 
bavilo a baví pořád. Dělal jsem v Tatře 
v Kopřivnici. Nejvíce se mi líbila práce 
na mechanice. Šlo o maximálně přesnou 
práci na setiny milimetru. Vyžadovala 
obrovskou trpělivost a výdrž. Možná proto 
jsem i dnes puntičkář. Kluci mi vždycky 
říkají – tati, ty si s  tím moc hraješ! Ale 
pro mě je milimetr obrovská míra (smích 
se nese celým pokojem). Pracoval jsem 
i  v  soukromém sektoru. Mezi tím jsem 
podnikal, a nakonec jsem skončil na pile. 
Jsem tam 25 roků. (spokojeně se usmívá) 
Sám osobně rád svařuju – železo, mosaz, 
nerez – všechno. Jednu dobu jsem vyráběl 
i notové stojany, stojany pod klávesy, věci, 
které my muzikanti potřebujeme.    
7. Jaké jsou Tvé vazby na Příbor?
Naše kořeny sahají – nevím – možná 
i 300  let zpátky, kdy přišla rodina Skle-
novských do Příbora. Všichni Sklenovští, 
co v Příboře kdy bydleli a bydlí, všechno 
je rodina. Spočítaní nejsme – ale je nás 
hodně, a nejen se jménem Sklenovští. Děda 
byl z pěti dětí, ale byl jediný kluk. Je nás 
tu příbuzných hodně.        
8. Které místo ve městě máš nejraději?
Příbor mám rád, jsem zarytý Příborák. 
Příbor je pěkné město. Líbí se mi tu – líbí 
se mi starý Příbor – uličky pod kostelem, 
kolem Kašnice, i Benátky mají něco do 
sebe. A  my máme pozemky směrem na 
Borovec, tam je krásně. Nebo když si vez-
mete svatého Jána, pohled na Beskydy, 
nebo pohled z Prchalova na Příbor nebo 
z Hončovy hůrky! Nebo Lubina. Tady je 
prostě všude krásně, nemám jen jedno 
místo. Líbí se mi tady! 
9. Co se Ti ve městě nelíbí?
Mrzí mě spousta věcí. Třeba – je to vývoj, 
asi s tím nikdo nic nenadělá – ale nelíbí 
se mi, že se z Příbora stalo jedno obrovské 
parkoviště. Dneska se tady už nedá jezdit 
ani na kole. Ulice plné aut a k tomu ještě 
ty jednosměrky! Před 5 lety jsem byl na 
úřadě a poukazoval na to, že by bylo třeba 
zamyslet se nad tím. Byl jsem vyhozen, že 
přece se nebude stavět parkoviště. Dneska 
se už blýská na lepší časy, už se na úřadě 

zamysleli. Dozvěděl jsem se, že se parko-
vací místa budou řešit.
A taky ne všichni pracují, jak by měli...to je 
škoda. A nejhorší – když se stavěl obchvat 
Příbora, vede přes mé pozemky – zničili 
mně půl hektaru polí a nikdo za to není 
zodpovědný. Zažil jsem bezmoc. Pochopil 
jsem konečně svého otce a své předky. Vůbec 
se nedivím, že když jim brali majetky, že 
to někdo neunesl. Je to obrovská bezmoc, 
kterou už bych zažít nechtěl – o nás bez 
nás. Postavili mě před hotovou věc. Je to 
lhostejnost lidí spojená s direktivou.   

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

(Už je tady zase úsměv a zavýsknutí.) Jéjda-
nečky – zajímavý – to nevím. Možná – dě-
lal jsem i hasičinu – požární sport. Začínal 
jsem někdy v 70. letech. Bylo mi 8–9 roků 
a na náměstí se konalo velké námětové cvi-
čení. Šlo o vyprošťování z domů a hašení 
pěnou. Mí dva bráchové dělali fi guranty. 
Po cvičení jsme se proháněli v pěně a házeli 
ji na sebe. Když už jsem byl starší – trávili 
jsme volný čas u Lubiny. V zimě jsme na 
ní bruslili. V  létě jsme tam měli totem – 
udělal ho brácha s kamarády. Hráli jsme si 
na indiány. Měli jsme na stromech i ochoz. 
Opékali jsme u řeky špekáčky. Mám plno 
zajímavých zážitků...  

11. Co bys uvedl jako svůj dosavadní nej-
větší úspěch?

V životě? Rodinu. Máme čtyři děti. Úspěch 
je už to, že je člověk dokázal dobře vychovat. 
A co mě těší, že jsem klukům předal řemeslo. 
Jsou všichni řemeslníci, a dokonce všechny 
čtyři děti se daly na muziku, s čímž jsem vů-
bec nepočítal. To je úspěch. Není normální, 
že by všichni potomci hráli. Já hraju s nimi. 
Některé akce, které absolvuji, tak poskládám 
kapelu z celé naší rodiny – včetně bráchy 
a synovců. Zbytek doplníme z dalších mu-
zikantů. Takže úspěch: rodina, že se máme 
rádi, že jsme spolu, nejsme rozhádaní – ani 
s dětmi, ani s bráchy. Co je lepší, než mít vel-
kou funkční rodinu? (Tři děti jsou v Příboře, 
jedno v nedalekých Klimkovicích. Během 
našeho povídání jeden vnouček odešel za 
maminkou, ale druhého si manželka Liduš-
ka přivezla v kočárku.) 

12. Napadá Tě nějaká osobní životní pro-
hra?

Ne ne. Nenapadá. Snažím se žít život se 
vším, co s sebou přináší, a co je třeba řešit, 
řeším hned. Mráčky přijdou a hned zase 
odejdou To k životu patří. Jsem spokojený. 

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, 
chtěl bys dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?

Ne, určitě ne. Určitě bych si našel ženu tako-
vou, jakou mám. (S manželkou žijí letos 31 
let, počítání mu trvalo jen malinkatou chvi-
ličku!). Ta to vše odnáší nejvíc. Hlavně můj 
koníček – a dnes už nejen můj, ale i dětí. 
Když jedeme na zájezd, jedeme všichni. 
Ale žena souhlasila s tím, že budu muziku 
dělat. To byla první věc, než jsme se brali. 
Říkal jsem jí, že mi může zakázat všechno, 
ale muziku nikdy. A jestli bych hrál na jiné 
nástroje? (Přemýšlí a usmívá se. Vůbec se 
usmívá často. Přesto říká, že mu někteří vy-
čítají, že se mnohdy tváří velmi přísně. Tak 
dneska ne 😊.) No, možná bych přece jen 
hrál na něco jiného. Tuba váží 10 kg, har-
monika 8,5 kg. Klávesy taky nejsou lehké. 
My muzikanti si někdy mezi sebou říkáme 
– příště až se narodíme, budeme zpěvá-
ci. Zavřem pusu a máme složený vercajk! 
(smích) Ale i tak – neměnil bych.    

14. Chceš čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

Chci – aby byli k sobě tolerantní, nebyli ag-
resivní, měli se navzájem rádi, byli všímaví 
ke svému okolí, nebyli lhostejní. (dlouhááá 
pauza) Aby měli úctu k sobě. Od ní se od-
vine úcta k ostatním – a nemyslím jen ke 
stáří, to je podle mě samozřejmostí. Měli 
by si i  všímat ostatních a  pomáhat jim. 
Nejsme schopni všichni dělat všechno. Už 
Werich zpíval „…ten umí to a ten zas ono 
a dohromady uděláme moc...“ a jsem zase 
u muziky... (a už se opět smějeme a záro-
veň končíme, i když by bylo stále o čem 
povídat. Čas je neúprosný a počet stránek 
v Měsíčníku omezený 😊!).
Zdeňku, děkuji za milé povídání a přeji Ti, 
aby Tvůj život plynul se všemi, kteří Tě ob-
klopují, jako doposud! Děkuji. 

Mgr. Irena Nedomová
kronikářka města Příbora

Za dlouhých zimních večerů sedíme tiše kolem stolu. 
Randle* jsme již vycupovali*, a tak máme před spaním chvíli odpo-
činku. Petrolejová lampa na stole je stažena – matka šetří petrolejem.
Od svého nejútlejšího mládí slyšíme doma různé pohádky, vy-
právění o strašidlech a vasrmanech*, a tak by nikdo nás ani za 

dukát nedostal večer za dveře. Tak jsme bojazliví*.
Dějí se věci, které nás v našem strachu podporují: jednou v noci 
slyším ránu; jako by někdo v jizbě střelil. V hrůze cvakám zuby 
až do rána. Ráno se dovídáme, že naproti v  jizbě u Lýsků ze-
mřel staříček. Jindy zase sedíme večer u stolu. Dveře se pomalu 

Josef Kresta

PAMĚTI PŘÍBORA A PŘÍBORSKA
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otvírají – hledíme tam, hledíme – a pojednou prásk! Někdo dveře 
přibouchl. Otec, Hanuš i Grizielka běží ke dveřím. Hledají v síni 
i kolem stavení, ale nevidí nikoho. Teprve nyní je přepadá hrůza. 
Ráno se dovídáme, že zemřela otcova matka. 
„To su znamení,“ vysvětluje nám matka. „V poslední hodince před 
smrťu ten, gdo umira, dava znameni svojim milym. To je svata 
pravda. Sama sem jednuc* viděla, jak spadnul obraz se stěny dyž 
umírala stařenka.“
Matka nás vychovává v pověrách. 
Jsou lidé, kteří dovedou vyprávět takových záhadných příhod 
na tucty. Prostá náhoda zde dostává někdy příchuť tajemnosti.
Pantáta Veselka z Klokočova (ještě žije ve světnici, kterou jsme 
obývali u Kostelníků) věří v čarodenice* a vasrmany. Vypráví: 
„Věřte mi lebo* ne, ale v Klokočově měli ešče* nedavno čarodeni-
ce. Takova čarodenica si vzala rano travnicu*, uvázala dva konce 
tak, aby mezi ně mohla prostrčit hlavu, potem travnicu zmotala, 
dala pod pažu a šla na pole. Na polu tej hospodyně, keru neměla 
rada a kere chtěla škodiť, roztahla travnicu, zvazane konce si 
přehodila přes krk a druhé dva konce vzala do levej ruky. Potem 
si klekla, cosik* zařikavala a při tym změtala pravu ruku rosu 
s travy do svojej travnice. V tej chvili přestaly tej hospodyni dojiť 
kravy. Zato kravy čarodenice měly jednuc telko* mleka. Všecko 
mleko od začarovanych krav přešlo do vemen krav čarodenice.
„Ale jděte jděte, pantáto,“ povídám. „Vy tomu věříte?“
„Co ty, synku, víš,“ mává rukou Veselka. „Počkaj, dyť ešče nejsem 
u konca o tych čarodenicach. Inši lide tež nevěřili, ale dyž se 
přesvědčili, uvěřili.“ 
„Gdo by tak,“ rád bych věděl.
„Pekař Karas z Přibora. Ten tež nechtěl věřiť, že su na světe ča-
rodenice. A tu mu gdosik* poradil, jak se o tym přesvěči. Tak: 
aby od Lucie (13. 12.) až do Božiho narozeňa každy deň odkladal 
kusek dřeva, kerym se vytapja pekarčak*. Na Boži narozeni, dyž 
panaček* alebo věcej panačkuv služi jitřňu*, aby to dřevo zapalil 
v pekarčaku. Potem pry uvidi, co se stane. Ale aby žadnebo ne-
puščal do staveňa, jinač je zle. 
Na Boži narozeni, rano, dyž Karaska odešla do kostela na jitřňu, 
vzal mily Karas velku naruč dřeva, kere odkladal od Lucije, a to 
dřevo v pekarčaku zapalil. Mate to viděť! Za chvilku už negdo* 
na dveři od venku: buch, buch, buch! Karasa popad strach. Stah 
světlo, aby ho nebylo v pekarni zvenku videť a skrčil se v kutku. 
Nepomohlo to. Na dveři pořaď gdosik: buch, buch, buch! A voval: 
„Pantato, otevřete!“ Dyž Karasa trochu přešel strach, potichoučku 
otevřel okno a hleděl k venkovnim dveřam. Nic tam neviděl. Tož 
zesej okno zavřel. Ven to začalo znovu: buch, buch, buch! Oheň 
v pekarčaku vesele praskal. Tam před dveřama už negdo bečel*: 
„Pantato, otevřete!“ Karas si dodal odvahy, vytah v lampě knotek 
a pomalučku otviral dveři od venku. Ale edem trošku. Posvitil 

lampu do špary* a uviděl tam jednu žencku z Klokočova. Potem 
ale přibuchnul dveři a zamknul. Popad ho hrozny strach. Zacpal 
si uši, aby neslyšel volani čarodenice. Dyž se rozednivalo, přišla 
Karaska z kostela z jitřně. Nemohla se dostať do staveňa. Bušila 
v pekarni na okno a křičela: „Co tam dělaš, chlape?“ Tož ji otevřel. 
Zadivala se na svojiho sedmeho sakramenta*, zakrutila hlavu 
a povida: „Jak to, prosim tě, vypadáš?“ Ale un* na to: „Šak dybysi 
prožila to, co ja tež bysi inač nevypadala.“ Dyž potem oba vyšli 
ven, našli prah od venkovních dveři cely poscany*. „Ta čarodenica 
ale vystala! Dobře ji to!“ – ulehčil si Karas. 
„Moc divné, pantáto,“ povídám.
„Šak se di zoptať ke Karasum, a maš to,“ uraženě praví pantáta 
Veselka. „Počkaj, ty neveřici Tomašu, ešče ti povim, jak se čarode-
nice poznaju. Gdo jich chce poznať, musí do vařechy navrtať malu 
ďurečku. S tu vařechu musí jiť na Boži hod vanočni do kostela 
na jitřňu. Nejlepši na pavlač, bo ztamocuď je dobře videť dolu na 
lidi. Dyž panaček čne* evangelium, třeba se tu ďurečku podivať 
dolu na lidi. Mezi nimi se poznaju čarodenice. Enem jich vidět 
tu ďurečku ve vařeše, žádného inčiho*. Ale ten, gdo čarodenice 
viděl, musí do pozdvihovaňa odejiť z kostela, inač by takového 
člověka čarodenice roztrhaly.“
„Oni přece nevědí, že se na ně někdo díval dírkou ve vařeše,“ 
namítám.
„Katať* by nevědely!“ – tvrdí pantáta Veselka. „Ony to čuju*.“
Víru v čarodějnice pantátovi Veselkovi nikdo nevyvrátí. 

(Pokračování příště.)

(KRESTA, Josef: Tvář starého Příbora (1895–1905). Obrázky 
z mého dětství. Kus historie rodného města, strojopis, nepubli-
kováno, s. 75–78.)

Slovníček příborského nářečí podle Josefa Kresty:
bečeť – plakat / bojazlivý člověk – bojácný člověk / cosik – něco 
/ čarodenica – čarodějnice / čnuť – číst / čuť – cítit / ešče – ještě 
/ gdosik – někdo / inči – jiný / jednuc – jednou / katať – jak by / 
lebo – nebo / negdo – někdo / panaček – kněz / pekarčak – pec, 
kotel / poscat – pomočit / randle – obruby punčoch / sakrment 
– svatoušek / špara – skulina / telko – tolik / travnica – čtvercová 
plachta se čtyřmi popruhy v rozích na nošení trávy / un – on / 
vasrman – vodník / vycupovať – vyčistit / zoptať – zeptat

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

K vydání edičně připravil Mgr. Tomáš Motlíček.

V roce 1985 probíhá organizovaný nábor pro výstavbu ply-
novodu v Rusku. Už samotný název náborové akce zní poněkud 
zajímavě. Vybraná integrační akce, a pokud chceš znát zkratku, 
tak říkejme VIA.
Kdo nábor uskutečnil? V 80. letech 20. století, již dnes legendární 
stavební fi rma VOKD – Výstavba ostravskokarvinských dolů pra-
covala i v zahraničí. Příkladem je Barma. Zde se naši exportéři po-
depsali na výstavbě montážního závodu pro skvělé traktory Zetor. 

Další exportní zakázka směřovala do Ruska. Ve výrobních prosto-
rách montáže Tatry jsme spolu s náborářem zvažovali možnost 
pracovat na plynovodu. Nejznámější byl fenomenální Orenburg. 
Rezonuje však plynovod s názvem Progress. Přesvědčivý je pří-
stup náboráře: „Kluci, když budete pracovat tři roky v dolech, tak 
se dostanete do zahraničí. Máme nyní práci na Balkáně. V Bosně 
hloubíme Důl Zenica. Doma potřebujeme urychlit hloubení na 
jámě číslo 4 a 5 Důl Frenštát-Západ.“ V srpnu 1987 nastupujeme 

Karel Greiner, pamětník

NOSTALGICKÉ POHLEDY
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Příborsko-skotnické hudební uskupení Eva Moravčíková 
a Tomáš Nováček vystupující pod jménem Evamore se veřejnosti 
představuje pravidelně u příležitosti nejrůznějších společenských 
akcí ve městě Příbor a také mimo něj. V roce 2019 uveďme pouze 
příborská vystoupení.
V červnu 2019 se jednalo o koncert u příležitosti otvírání piaris-
tických zahrad, kde Eva Moravčíková (od školního roku 2019/20 
učitelka na ZŠ Jičínská v Příboře, viz. rozhovor ve školním časo-
pise Připínáček z listopadu 2019, 31. číslo) vystoupila společně 
se sborem Základní školy Milady Horákové z Kopřivnice a se 
žáky ZUŠ Příbor, pod vedením paní učitelky Taťány Lomako, 
s programem zaměřeným na ukrajinskou hudbu.
Jako předkapela vystoupila skupina Evamore během příborské 
pouti před projektem Beránci a vlci. Dvojici tentokrát podpořil 
bubeník pocházející z Palkovic René Gavlas. V současné době je 
především na větších akcích perkusistou kapely.
V listopadu byla kapela pozvána na Festival gymnaziálních kapel 
pořádaný Masarykovým gymnáziem v Příboře v rámci oslav tři-
cetiletého výročí od 17. 11. 1989, kde vystoupili nynější i bývalí 
studenti se svými hudebními tělesy.
V prosinci se hudební uskupení Evamore aktivně podílelo na oje-
dinělé akci propagující tvorbu příborské módní návrhářky Lady 
Vyvialové, která proběhla v prostorách radnice dne 6. 12. 2019. 
V tomto měsíci rovněž kapela představila příborským občanům, 
v rámci adventních koncertů v piaristickém klášteře, chrámový 
sbor z Kozlovic.
Poslední loňskou akcí Evy Moravčíkové a žáků ZUŠ Příbor bylo 
vystoupení u příležitosti otevření sociálního zařízení Hvězdárna. 
Již tříletá hudební spolupráce zpěvačky a klavíristky Evy Morav-
číkové a instrumentalisty Tomáše Nováčka si vyžádala završení 
společné autorské tvorby formou realizace prvního CD. K tomu 
došlo v roce 2019 za vydatné podpory města Příbor. Městu patří 
velké poděkování za příspěvek 20 400 Kč (žádost o fi nanční po-
moc v rámci veřejné podpory města Příbor v oblasti rozvoj místní 
kultury a  reprezentace města Příbor). Z poskytnuté fi nanční 
částky byl uhrazen hlavně nákup služeb, tedy samotné nahrávání 
desky EVAMORE v kvalitním studiu. To se nakonec, z iniciati-
vy kopřivnického muzikanta a producenta Tomáše Neuwertha 

(který byl kapelou osloven, aby nahrávku realizoval ve svém stu-
diu ANIMAN v Kopřivnici, ale z důvodů pracovních i osobních 
k nahrávání nedošlo), uskutečnilo v Chlístovicích u Kutné Hory.   
Jedinou nevýhodou následné spolupráce kapely Evamore a pro-
ducenta Martina Horáčka byla vzdálenost, ale několik víkendů 
výhradně věnovaných práci na CD přineslo své ovoce. CD vzni-
kalo, za inspirativního přispění Martina Horáčka, od srpna do 
prosince 2019. V novém roce 2020 čeká CD mastering, nebo-li 
fi nální úprava zvukových nahrávek a „dohrání nástrojů a hlasů“ 
za pomoci pozvaných hostů. 
První album EVAMORE vyjde na jaře 2020 a jeho křest skupina 
plánuje, samozřejmě po domluvě termínu s pracovníky kultury 
města, na koncertě v Kulturním domě Příbor.
Vydáním svého alba nabídne duo Evamore široké veřejnosti CD, 
které může městu Příbor sloužit jako ukázka současné hudební 
regionální tvorby. Rovněž pro samotnou kapelu se jedná v tvůrčí 
práci o důležitý motivační krok. Bude tak moci nadále přispívat 
k rozvoji místní kultury, účinkovat na lokálních akcích rozma-
nitého charakteru a reprezentovat město Příbor i mimo region. 
Děkujeme za podporu.

Foto: Stanislava Slováková

do čelby Důl Paskov. V roce 1989, spolu 
s listopadovými událostmi, se dovídáme 
o urychlení výstavby kompresorové sta-
nice číslo 27 plynovodu Progress v Rja-
zaňské oblasti.
Již v dubnu 1990 odlétáme z letiště Os-
trava-Mošnov do Moskva-Šeremetěvo. 
Z našeho města Příbor jsme tři zámečníci: 
Standa Malík, Lumír Káňa, Karel Greiner. 
Odjíždíme autobusem silniční magistrá-
lou M6 z Moskvy směrem na Volgograd. 
Autobus zastavuje a  nás čeká 200  km 
od Moskvy stanoviště Čechoslováků 
s názvem Pavelec – podle významného 
železničního uzlu v  Rusku. Ubytování 
máme na základně postavené ze samých mobilních buněk. Je tu 
i jídelna, kde sledujeme moskevskou televizi. Vaří nám Interpra-
men Praha. Přichází ruský občan s prosbou. Za čtyři láhvová piva 

z Československa dostaneš živou husu. 
Nabídku přijímáme! Je tu chebský le-
žák, ostravský Ostravar, slovenský Tat-
ran a košický Kasovar. Pracujeme tady 
12 týdnů! Měsíc doma na dovolené v Čes-
koslovensku a znovu 12 týdnů v Rusku! 
Dopis přichází až za 5 týdnů! Přitom letíš 
z Prahy do Moskvy dvě hodiny! Přistání 
doma v Československu – na dovolené – 
můžeš mít v Bratislavě, v Ostravě, v Praze.
Měli jste na stavbě problémy? Ano! Jsou 
to zuby. Je tady agresivní voda! My tady 
raději pijeme pitnou vodu z láhve s ná-
zvem Narzan. Na pokoji jsme ubytováni 
tři a každý potřebuje zubaře! Nejprve 

v mobilním autobuse a později v Moskvě. Zde jsme poznali Luž-
niky. Zápas v kopané zaujal. Hraje Spartak Moskva–Sparta Praha. 
My skandujeme: „Kukleta, Kukleta.“

Foto: Karel Greiner při navrtávání sloupu rozvodny 
plynovodu v Rjazaňské oblasti v Rusku, 23. 4. 1990. 
Soukromý archiv Karla Greinera

Mgr. Eva Moravčíková, hudební skupina Evamore

KULTURNÍ ŽIVOT
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Autorka odkazu dlouhodobých úspěšných projektů a pro-
pagace S. Freuda Vás srdečně zve na akci Umění v kině v Kop-
řivnici v neděli 9. února 2020 od 15:30 h. Více informací na-
jdete na https://www.kdk.cz/umeni-v-kine-2, v Turistickém 
informačním centru Příbor nebo v Rodném domě S. Freuda. 
Tuto akci je možné považovat za druhý ročník Stříbrného 

Freuda (fi lmový festival o S. Freudovi), který byl odstartován 
ve spolupráci s Kinem Kopřivnice a za fi nanční podpory Kina 
Kopřivnice. Projekt odstartovala bývalá vedoucí kina Michaela 
Sekerášová, která je nyní vedoucí Kulturního domu v Kop-
řivnici, kterou nápad oslovil a  zařadila tuto akci dodatečně 
do programu. 

Lašský dechový orchestr Příbor-Štramberk pod taktovkou 
pana Aleše Kuběny v roce 2018 navázal na dlouholetou práci 
Dechového orchestru mladých ZUŠ Příbor. V roce 2019 jsme 
vystoupili na následujících akcích:

1. května 2019 – tradiční Prvomájový koncert v městském parku.

6. května 2019 – vzpomínková akce k 74. výročí osvobození města 
Příbora na nám. S. Freuda.

28. června 2019 – Nocturno Pod věží ve Štramberku.

7.–9. června 2019 – účast na mezinárodním festivalu dechových 
orchestrů Kmochův Kolín.

25. srpna 2019 – promenádní koncert v  Národním sadu ve 
Štramberku.

14. září 2019 – vystoupení na oslavách 660 let od povýšení Štram-
berka na město.

25. října 2019 – vzpomínková akce u příležitosti 101 let od vzniku 
Československa u památníku T. G. Masaryka v Příboře.

16. listopadu 2019 – podzimní koncert v Kulturním domě v Pří-
boře s hostem velitelem Ústřední hudby Armády České republiky, 
pplk. Jaroslavem Šípem.

26. prosince 2019 – hudební doprovod u  živého betlému ve 
Štramberku.

V roce 2020 orchestr připravuje jak tradiční pravidelná vystoupení, 
tak i například účast na Národním festivalu dechových orchestrů ve 
Štětí. O vystoupeních ve městě Příboře a v blízkém okolí vás budeme 
informovat prostřednictvím Měsíčníku. Těšíme se na vaši účast.

Rok 2019 byl pro divadelní spolek 
Přídlo již druhým rokem působnosti. Na 
první pohled nás nebylo tolik slyšet a ani 
vidět, zdání ale často klame. 

Začátek roku věnovala dospělá část spolku propagaci dobrého 
jména našeho města. Vystoupili jsme v Ženklavě, v Tiché, ve 
Štramberku, v Sedlnicích a v Albrechticích s naší hrou Dokona-
lá svatba. Všude jsme si užívali spokojených diváků a sem tam 
i standing ovation. S touto hrou budeme i nadále pokračovat 
v roce 2020 a dost možná se dočkáte i její derniéry v Kulturním 
domě v Příboře. Konec roku byl, co se plánovaných představení 
týče, klidný, a tak jsme se rozhodli přijít s něčím úplně jiným. 
Začali jsme trénovat improvizaci. I přes prvotní nejistotu všech 
herců se nakonec tréninky ukázaly jako perfektní zábava. Vy-
vstala však otázka, zda by něco takového bavilo i  publikum. 
Rozhodli jsme se to vyzkoušet a 20. 12. uspořádali v piaristickém 
klášteře první veřejnou zkoušku naší improvizace, kterou jsme 
nazvali Přídlo Mejdlo. Diváků se sešlo sice jen pár, ale záchvaty 
smíchů, které zněly po celou dobu představení, nám dokázaly, 
že naše Mejdlo baví i diváky. Na pokračování se můžete těšit 
v roce 2020.
Dětská část souboru také nezahálela a  v  průběhu roku měla 
nespočet repríz hned dvou autorských her. Na začátku roku děti 
vystoupily s představením Nakoněniny, a pak se s nadšením 
vrhly do zkoušení nové hry Piráti a žůžo dobrodrůžo. Tato hra 
měla premiéru v červnu 2019. Ještě předtím však stihly předpre-
miéru pod širým nebem na přehlídce v Dobroslavicích, kde si 
mohly vyslechnout i zpětnou vazbu od profesionálů v porotě. 
Aby děti mohly předvést své dovednosti i svým kamarádům, tak 
v listopadu a prosinci vystoupily v Příboře pro školy a školky. 
O dětské představení již podruhé projevila zájem i  sousední 
Sedlnice, a tak si děti zahrály ještě i tam. 

O tom, že to děti baví, vypovídá i fakt, že v roce 2018 jsme měli 
v souboru 11 dětí. Nyní máme 18 dětí a další jeví zájem. Zkoušky 
míváme v úterý 16:30–18:15 v kulturním domě a přijít mezi nás 
může každý. Což platí i pro dospělé zájemce.
To všechno by se nám ale realizovalo o  dost složitěji, kdyby 
za námi nestálo město a  jeho veřejná fi nanční podpora. Z ní 
jsme zakoupili ozvučovací techniku, abychom mohli vystupovat 
i mimo domovskou scénu, a pak především propagační dárky 
pro děti ze souboru za jejich úspěšnou premiéru.
Velký dík také patří místnímu odboru kultury a cestovního ruchu, 
který nás podporuje a vychází nám vstříc nejen se zkouškami 
v kulturním domě. My je na oplátku podpořili na druhém roč-
níku Čertovin v piaristickém klášteře a nechyběli jsme ani při 
příjezdu Mikuláše, kde jsme již potřetí ztvárnili Nebe a peklo. 
Těšíme se na další společné zážitky plné dobré nálady v roce 
2020.  Foto: Iveta Šitavancová

Mgr. Marie Šupová, autorka projektu O nejzajímavější fotografii Lišky Bystroušky

Marian Štůsek, člen Lašského dechového orchestru Příbor-Štramberk

Ing. Iveta Šitavancová, místopředsedkyně divadelního spolku Přídlo
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Rodný dům Sigmunda Freuda před-
stavuje, především díky mezinárodnímu 
věhlasu a postavení zakladatele psycho-
analýzy, jednu z nejvýznamnějších kul-

turních destinací na světě. Nejedná se 
o klasické muzeum v pravém slova smyslu, 

ale o místo, jehož samotnou podstatou je genius loci úzce 
spojený s původem a rodinnými kořeny Sigmunda Freuda. 
Zejména z  tohoto důvodu je lokalita Freudova rodiště 
již dlouhodobě vyhledávána a  navštěvována odbornou 
i  širokou veřejností z celého světa. Mezinárodní zájem 
o rodný dům SF dokládá skutečnost, že návštěvníci z vel-
mi vzdálených světových lokalit jsou ochotni absolvovat 
dalekou cestu pouze proto, aby na vlastní oči spatřili 
místo, odkud pochází jedna z nejznámějších osobností 
dějin 19.  a  20.  století. Velká pozornost koncentrovaná 
k rodnému domu SF svědčí rovněž o světové významnosti 
Sigmunda Freuda, který nezanechal odkaz pouze v psy-
choanalýze, ale i v mnoha jiných vědeckých a kulturních 
oblastech. Proto také rodný dům SF navštěvují osobnos-
ti z rozmanitých oblastí vědy a kultury, přičemž mnozí 
z nich ve své vědecké práci či kulturní tvorbě vycházejí 
z Freudova odkazu, učení a badatelských poznatků.
Přestože rodný dům SF nenabízí expozici rozsahem srov-
natelnou s  jinými muzei či rodnými místy jiných osob-
ností, je Freudovo jméno natolik zavedeným fenoménem, 
že je jeho rodiště celosvětově vyhledávanou lokalitou 
studenty, odborníky i návštěvníky. Jedná se o komplexní 
obraz vnímání osobnosti, jehož rodné místo je pevnou 
součástí jeho společenské identity. Freudova psychoana-
lýza je pro vývoj společnosti a civilizace 19. a 20. století 
stejně podstatným a vlivným aspektem jako ekonomická 
teorie kapitálu Karla Marxe nebo obecná teorie relativity 
Alberta Einsteina. Jako identický příklad porovnatelný 
s Freudovým rodištěm můžeme uvést rodný dům italské-
ho renesančního malíře, výtvarníka a myslitele Leonarda 
da Vinciho v Anchianu (místní část města Vinci), který 
rovněž nabízí malou expozici, ale jehož význam je úzce 
spojen s  jednou z nejvýznamnějších osobností historie 
civilizace a především z tohoto důvodu je navštěvován. 
Rodný dům Sigmunda Freuda nelze označit ani za ty-
pickou turistickou destinaci, neboť lokalitu vyhledávají 
zejména návštěvníci z odborné i široké veřejnosti obecně 
se zajímající o  freudovskou problematiku a  historický, 
kulturní a společenský obraz zakladatele psychoanalýzy.
Prohlídka expozice Rodného domu Sigmunda Freuda 
je pravidelnou součástí poznávacích zájezdů a  návštěv 
středních škol a  univerzit, často pak studentů psycho-

logie a  jejích různých specializovaných odvětví. Rodný 
dům SF není svým multifunkčním charakterem pouze 
muzeem, ale také kulturně vzdělávací institucí, neboť 
expozice zahrnuje projekci naučného fi lmu o Freudovi, 
audiovýklad psychoanalytických termínů nebo výstavu 
knižních publikací s tematikou psychoanalýzy. Populární 
a zábavná forma výkladu přibližuje vědecké téma široké 
veřejnosti, aniž by zároveň narušovala obecné platfor-
my Freudových poznatků. Knižní expozice rozmanitých 
česky publikovaných i cizojazyčných titulů obsahuje jak 
vlastní Freudovy práce, tak i  pohledy jiných autorů na 
jeho život a  vědecké poznatky. Oproti jiným muzeím 
a institucím zaměřujícím se na velké expozice se rodný 
dům SF liší především typologií návštěvníků, neboť ho 
často navštěvují významné české a zahraniční osobnosti 
z oblasti vědy, kultury, školství i politiky. Tato skutečnost 
činí z Freudova rodiště ojedinělé a zajímavé místo setkává-
ní s lidmi z různých profesních oblastí, národních kultur 
i světových lokalit. 

Z mnoha osobností, které od října 2018 do ledna 2020 
navštívili rodný dům SF, uveďme pro ilustraci pouze 
některé. Patří mezi ně především psychologové a  psy-
choanalytici Nedo D. Brunelli (Itálie), Michel Henri 
Oliva (Francie), Karin Nohr, Manfred Rust, Gundula-
-Beate Severloh-Sträter a Valeska Stadie (Německo), 
Manfred Kohlheimer (Rakousko), Ian Needham (Švý-
carsko), Maria Fritzell (Švédsko), Ety Berant (Izrael), 
Christine Downing, Debra Carriere a Keith A. Houde 
(USA) Hermes Millán Redin (Uruguay), Dircélia Hage 
(Brazílie), Manuel Perales Quiroz (Peru) nebo Karol 
Mausch, Ewa Ryś a Agata Majewska-Stefaniak (Polsko). 
Všichni uvedení hosté přistupovali ke své cestě do Příbora 

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

KULTURNÍ REFLEXE
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za poznáním Freudových rodinných kořenů jako k pevné 
součásti rozšiřování historických souvislostí své profese 
i vzdání osobní pocty zakladateli psychoanalýzy. Mnozí 
z nich projevovali během své návštěvy velkou pozornost 
jednotlivým detailům expozice i zájem o podrobnější in-
formace o významových souvislostech mezi Sigmundem 
Freudem a Příborem. O vztah mezi Freudem a jeho rod-
ným městem se často zajímají také návštěvníci z široké 
veřejnosti.  
Rodný dům SF navštívily také mnohé jiné osobnosti z ob-
lasti vědy, kultury či politiky. Freudovskou expozici si 
prohlédli např. polský skladatel fi lmové hudby a jazzový 
houslista Krzesimir Dębski, světoznámý fotograf a uni-
verzitní pedagog původem z Příbora Vladimír Birgus, 
španělský básník Alfonso Monteagudo, dánský literár-
ní historik a teoretik Jørgen Herman Monrad, švédský 
literární teoretik John Lennart Swedenmark, americký 
diagnostický radiolog Rayomond Joseph Kyriakos, ame-
rický diplomat a honorární konzul Sven Schumacher, 
korejský duchovní guru a fi lozof Yonghwa Kwack, fran-
couzští novináři Laura Charlier a Julien Sicard, švýcar-
ská novinářka a spisovatelka Lucie Paska, německá vý-
tvarnice a muzejní kurátorka Angelika Höger, německý 
geolog Michael Fuchs, italská archeoložka a cestovatelka 
Angela Salamone, rakouský malíř, grafi k a výtvarník Ro-
land Schlögl, rakouská koncertní klavíristka Hildegard 
Kugler, dánský kontrabasista a hudební skladatel Mor-
ten Haxholm, psycholožka a  spisovatelka Alexandra 
Schneider Hrouzková, europoslanec a  politik Pavel 
Svoboda, diplomat a  hebraista Robert Řehák, operní 
režisér a hudební manažer Vladimír Darjanin, fi lmový 
teoretik a univerzitní pedagog Zdeněk Hudec, historik 
a publicista Milan Hulík nebo novinář a publicista Jin-
dřich Rosendorf.
Profesní a zájmový horizont výše zmíněných osobností 
je mnohem širší, uvádím pouze stručné charakteristiky 
poukazující na jejich hlavní zaměření. Např. Krzesimir 
Dębski je autorem hudby k  výpravnému historickému 
snímku Ohněm a mečem (Ogniem a mieczem, 1999) Jer-

zyho Hoff mana a dirigentem fi lmových kompozic jiných 
polských skladatelů pracujících často v USA a západní 
Evropě (Jan A. P. Kaczmarek, Stanislas Syrewicz). Diri-
goval např. Kaczmarekovu hudbu k fi lmu Úplné zatmění 
(Total Eclipse, 1995) Agnieszky Holland s  Leonardem 
DiCapriem v hlavní roli. Podrobnější informace k hostům 
i kompletní seznam osobností, které navštívily rodný dům 
SF, jsou dostupné v  rubrice aktuality na webu muzea. 
Mezinárodní a mezioborový význam freudovské psycho-
analýzy prostupující napříč rozmanitými oblastmi lidské 
tvořivosti, bádání i obecně kulturního zájmu dokládá prá-
vě návštěva různě profi lovaných osobností. Jejich pozor-
nost zacílená na rodný dům SF představuje rovněž šíření 
povědomí o muzeu i Příboře v mezinárodním kontextu. 
V  zahraničních knižních publikacích pak bývá Příbor 
citován především v souvislosti se Sigmundem Freudem.
Rodný dům SF několikrát navštívila i pravnučka zaklada-
tele psychoanalýzy Jane McAdam Freud, která projevuje 
zájem o šíření Freudova společenského a kulturního od-
kazu v Příboře. V již zmíněné rubrice aktuality na webu 
jsou – kromě českých a zahraničních návštěv – uvedeny 
rovněž všechny aktivity a události spojené s rodným do-
mem SF, včetně mezinárodního mediálního zájmu o ex-
pozici. Uveďme například návštěvu režiséra a kamerama-
na Floriana Gebauera a scenáristy a moderátora Lojzeho 
Wiesera z rakouské televize ORF, kteří zde natáčeli záběry 
k epizodě pro TV dokumentární seriál Der Geschmack 
Europas (Chuť Evropy, 2013–2019). Vazby mezi Rodným 
domem Sigmunda Freuda a  zahraničím jsme upevnili 
rovněž osobním kontaktem a vzájemnou propagační spo-
luprací s institucemi Sigmund Freud Museum (Muzeum 
Sigmunda Freuda) ve Vídni a Freud Museum (Freudovo 
muzeum) v Londýně. Rodný dům SF je navštěvován me-
zinárodní odbornou i širokou veřejností ze všech zemí 
světa od Japonska až po USA a jihoamerické státy. Ná-
vštěvníci ze zahraničí s sebou přinášejí osobní svědectví 
o Freudově enormní popularitě v jednotlivých národních 
kulturách. 

Foto: Archiv města Příbora
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PROGRAM AKCÍ – ÚNOR 2020 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Pondělí 

3. 2. 
DUCHAŘSKÁ 

KOMEDIE 
Hodina duchů 

(divadelní představení) 
Kulturní dům Příbor 

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

Úterý 
4. 2. 

VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DĚTI A RODIČE 

Odpoledne s pastelkou 
(výroba valentýn. přání) 

Městská knihovna Příbor 
Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný 

Pátek 
7. 2. SPOLEČNÝ PLES Náš ples Kulturní dům Příbor 

SPP / TOP09 Příbor / Piráti 20:00 hod. 200,- Kč 
300,- Kč 

Sobota 
8. 2. DĚTSKÝ PLES 10. dětský maškarní bál Restaurace U Žabáka 

Občanské sdružení Klokočov 
14:00 až 

18:00 hod. volný 

Sobota 
8. 2. 

MAŠKARNÍ BÁL PRO 
DĚTI A RODIČE Tenkrát na Západě Fit centrum Příbor 

Academia Via Familia Příbor 
14:30 až 

17:30 hod. dobrovolný 

Sobota 
8. 2. NAUČNÁ BESEDA Irán, Turkmenistán, 

Uzbekistán, Rusko 
Restaurace U Čápa 
Restaurace U Čápa 16:00 hod. volný 

Sobota 
8. 2. MAŠKARNÍ PLES Hasičský maškarní ples Kulturní dům Hájov 

SDH Hájov 19:30 hod. 90,- Kč 

Pondělí 
10. 2. SETKÁNÍ BUBENÍKŮ Podvečer v rytmu bubnů 

s prvky muzikoterapie 
BAV klub Příbor 
BAV klub Příbor 

18:00 až 
19:30 hod. 

50,- Kč 
100,- Kč 

Úterý 
11. 2. 

PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS Setkání se stresíkem Městská knihovna Příbor 

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

Sobota 
15. 2. HASIČSKÝ PLES Tradiční hasičský ples Kulturní dům Příbor 

SDH Příbor 
Od 

19:00 hod. 100,- Kč 

Sobota 
15. 2. HASIČSKÝ PLES Tradiční hasičský ples Obecní dům Prchalov 

SDH a OS Prchalov 
Od 

19:00 hod. 80,- Kč 

Neděle 
16. 2. 

TRADIČNÍ 
VALENTINSKÁ POUŤ 

Veselení a mše o pouti 
sv. Valentina 

Kostel sv. Valentina / sokolovna 
Město Příbor / TS Příbor 

Od 
9:00 hod. volný 

Neděle 
16. 2. TRADIČNÍ ŘEMESLA Dílna tradičních 

technologií 
Muzeum a pamětní síň SF 

Muzeum Novojičínska Příbor 
9:00 až 

16:00 hod. 15,- Kč 

Neděle 
16. 2. DĚTSKÝ PLES Dětský maškarní ples Obecní dům Prchalov 

SDH a OS Prchalov 
Od 

15:00 hod. viz plakát 

Středa 
19. 2. NAUČNÁ BESEDA Africa Eco Race 2020 

(host: Tomáš Tomeček) 
Restaurace U Čápa 
Restaurace U Čápa 18:00 hod. volný 

Pátek 
21. 2. 

GASTRONOMICKÁ 
AKCE Zvěřinové hody Hostinec U Čechů 

Hostinec U Čechů 
Od 

11:00 hod. volný 

Pátek 
21. 2. 

ČETBA 
HISTORICKÝCH KNIH 

Knihy z piaristické 
knihovny 

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

Sobota 
22. 2. 

VALENTÝNSKÝ 
VEČER Valentýnek v Lucerně Domy čp. 17 a 38 v Příboře 

Ricco Příbor 17:00 hod. 300,- Kč 

Sobota 
22. 2. SPOLEČENSKÝ PLES 18. společenský 

klokočovský ples 
Restaurace U Žabáka 

Občanské sdružení Klokočov 
Od 

19:00 hod. 250,- Kč 

Sobota 
22. 2. 

PŘÍBORSKÝ OBECNÍ 
PLES Obecní ples Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 20:00 hod. 300,- Kč 
250,- Kč 

Úterý 
25. 2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD Příborský masopust Náměstí Sigmunda Freuda 

Město Příbor 
Od 

15:30 hod. volný 

Úterý 
25. 2. 

OCHUTNÁVKA 
PROTEIN. JÍDEL 

Přijďte ochutnat 
proteinová jídla 

Městská knihovna Příbor 
Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Středa 
26. 2. SOUTĚZ V PITÍ PIVA Vypij půllitr a vyhraj Restaurace U Čápa 

Restaurace U Čápa 17:00 hod. volný 

Čtvrtek 
27. 2. 

KREATIVNÍ 
PODVEČER Dámský klub Městská knihovna Příbor 

Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Čtvrtek 
27. 2. 

DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ domaci@stesti.hned Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 19:00 hod. 250,- Kč 

Pátek 
28. 2. 

KONCERT OPERET. 
A MUZIKÁL. MELODIÍ Z Vídně až na Broadway Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 19:00 hod. 200,- Kč 

Sobota 
29. 2. 

TRADIČNÍ DĚTSKÝ 
KARNEVAL Safari Mexiko (Příbor) 

BJB Příbor 15:00 hod. 50,- Kč 

Sobota 
29. 2. 

CESTOVATELSKÝ 
PLES 

I. cestovatelský 
společenský ples 

Kulturní dům Příbor 
Spol. cest. PeDRo 19:00 hod. 240,- Kč 

Pondělí 
2. 3. DIVADELNÍ POHÁDKA Maková panenka Kulturní dům Příbor 

Město Příbor / Liduščino div. 17:00 hod 70,- Kč 

Pátek 
6. 3. ONE MAN SHOW Vysavač 

(Bob Klepl) 
Kulturní dům Příbor 
Studio DVA divadlo 18:00 hod. 400,- Kč 

450,- Kč 
28. 11. 2019 až 

1. 6. 2020 
DLOUHODOBÁ 

VÝSTAVA 
Makovníky, okravčáky, 

kocury, brňáky, bandury 
Muzeum a pamětní síň SF 

Muzeum Novojičínska Příbor  30,- Kč 
15,- Kč 

Od 7. 6. 2019 STÁLÁ VÝSTAVA 
Historie výroby osobního 

automobilu Tatra 
v Příboře 

Foyer Kulturního domu 
Příbor 

Zdeněk Kübel a Jiří Slaný ve 
spolupráci s městem 

Pondělí a 
středa od 
13:00 do 

17:00 hod. 

volný 

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

Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda

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

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

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

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

Adresa: Zámečnická 117
Web: www.freudmuseum.cz

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

Městská knihovna Příbor

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

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

Út, čt: 13:00–17:00 hod.

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

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

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

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

Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 19
 556 455 444

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

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

 556 455 444

Kulturní dům Příbor
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

Piaristický klášter Příbor
Instituce pořádající kulturní, společenské, 

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

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

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

605 227 756

Měsíčník města Příbora Uzávěrka březnového čísla:
pátek 14. 2. do 17:00 hod.

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

mic@pribor-mesto.cz
 731 632 994

Local TV Příbor
Vysílání – denně ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h
Pátek – pořad: Stalo se před 20 lety
Sobota – pořady z archivu Příbora a Local TV
Neděle – zprávy 2020, premiéra

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

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

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce.

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

Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce.

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

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

Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227

Oddíl aerobiku TJ Příbor

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

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

Čt: 18:30 hod. Aerobic, body workout -Terka

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

 724 963 164

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

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227

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

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

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

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

S PASTELKOU 

4. ÚNORA 2020 

V 15.00 HODIN 

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na 
výtvarné odpoledne do Městské knihovny 
Příbor. Budeme vyrábět valentýnská přání. 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCEPOZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Občanské sdružení Klokočov vás srdečně zve na  

10. dětský maškarní  
bál 

,Který se bude konat v sále restaurace „u ŽABÁKA“                                

8. 2. 2020  
od 14:00 hod. do cca 18:00 hod.  

Menší děti vyžadující dohled, jen v doprovodu                  
s rodiči nebo rodinnými příslušníky.                                                         

Nechte prožít své děti pěkné a zábavné odpoledne,                          
plné her, tance, překvapení a smíchu a naše tradiční 

vypouštění balónků na závěr. 

Celý den Vás bude doprovázet klaun HOPík a jeho tým. 
Dětská soutěž o ceny. Občerstvení (i pro dospělé) zajištěno. 

Z důvodu absence volného termínu v KD Příbor se koná ples 
ve Skotnici. Jelikož kapacita sálu je velmi omezena, prosím 

všechny zájemce o rezervaci míst, která je max. 60 dětí, 
oproti 100 v KD. Ve vlastním zájmu prosím sledujte 

obsazenost na našich webových stránkách. 

Volejte nebo pište SMS na tel. č. 725 707 515                         
nebo pište na email: kajatill@seznam.cz 

Na děti se těší pořadatelé O.s.K 

WWW.KLOKOCOV.COM 
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http://restaurace.ucapa.cz
http://www.facebook.com/skoda100nacestach
http://www.facebook.com/restauraceUcapa

Místa si rezervujte telefonicky
na 595 536 566, 775 579 660
nebo e-mailem restaurace@ucapa.cz

Během přednášky se v úvodu dozvíte, jak se dá doma na koleni a bez garáže 
vyrobit prakticky od nuly expediční speciál a jak se připravuje velká cesta.           
V dalších částech přednášky se seznámíte s cestou samotnou. Klademe důraz 
hlavně na nevšední zážitky, kterých jsme během cesty měli nepočítaně.

Sehnali jsme Škodu 100 (1969),  pojmenovali Barča a vyrazili na cestu po Asii...

sobota 8. února 2020 v 16:00

Škodou 100 - Jana a Dan Urbanovi

Írán, Turkmenistán,
Uzbekistán, Rusko

Restaurace U Čápa vás zve na besedu

PROGRAM: PRŮVOD MASEK, VOD MASEK, VOD MASEK, 
SOUTĚŽE, HRY, TOMBOLA, E, HRY, TOMBOLA, E, HRY, TOMBOLA, 
STŘÍLENÍ Z LUKU,  
KONCERT SC GOSPEL…

POŘADÁ ACADEMIA VIA FAMILIA Z.S. PŘÍBOR 
WWW.VIAFAMILIA.CZ

V RÁMCI  
DNE RODINY 

TENKRAT NA ZAPADE

KDY? V SOBOTU 8. ÚNORA  
OD 14:30 DO 17:30 H

KDE? VE FIT CENTRU 
PŘÍBOR, ŠTRAMBERSKÁ UL.

MASKARNI BAL 
 PRO DETI A RODICE
MASKARNI BAL 

v

 PRO DETI A RODICE
V

 PRO DETI A RODICE
v

MASKARNI BAL 
i

MASKARNI BAL 
i

TENKRAT NA ZAPADE
i

TENKRAT NA ZAPADE
i

TENKRAT NA ZAPADE
v

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

 

PODVEČER V 
RYTMU BUBNŮ 

S PRVKY  
MUZIKOTERAPIE 

  

Kdy: 10. února 2020  
18:00 – 19:30 h. 

                           

     Kde: v BAV klubu na  
       ul. Masarykova 

 

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

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

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

ty, kteří nemají vlastní buben, možnost 
zapůjčení.  

Nutno se předem přihlásit. 
 

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

www.bavklubpribor.cz 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
Vás srdečně zve v sobotu 8. února 2020 
do sálu kulturního domu na Hájově na 

 
 
 
 
                                                                                                                            
 

 
 * Začátek v 19:30 hodin 
 * Hudba YPSILON 
 * Soutěž o nejlepší masku 
 * Vstupné 90 Kč         
       
 

 
Informace k předprodeji vstupenek na www.sdh.hajov.cz 

 
 

 

19:30 hodin

* Soutěž o nejlepší masku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  A OSADNÍ VÝBOR 
PRCHALOVA 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ 
 

DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ PLES 

 
 
 

V NEDĚLI 16. ÚNORA  2020 OD 15:00 V OBECNÍM DOMĚ PRCHALOVA 
 

MASKY A DĚTI VSTUPNÉ ZDARMA, DOSPĚLI 20,- KČ 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

 
 
 
 

11 11

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
A OSADNÍ VÝBOR PRCHALOVA VÁS SRDEČNĚ ZVE 

NA TRADIČNÍ 
 

HASIČSKÝ PLES 
 

V SOBOTU 15. ÚNORA 2020 OD 19:00  
V OBECNÍM DOMĚ PRCHALOVA 

 
K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA REMIX 

ZAJISTĚTE SI REZERVACI VČAS Z DŮVODU OMEZENÉHO POČTU 
MÍST NA 721 859 729 NEBO 737 441 767 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

VSTUPNÉ: 80,- KČ 
 
 
 

 

PhDr. Stanislava Podžorná 
v Městské knihovně Příbor 

 
                11. února v 17 hod. 
 

3. setkání 
 

Lze absolvovat i samostatně, lektorka 
garantuje volnou návaznost shrnutím 
předešlých setkání. 
 
Zcela praktický seminář s nácvikem základní 
relaxace. Účastník si osvojí dovednost, která 
je nám všem vlastní, ale její vědomé 
používání z ní činí účinný  nástroj k nastolení 
míru v organismu. K dosažení příjemného 
uvolnění těla i mysli budeme každý 
potřebovat karimatku, deku, malý 
polštářek, pohodlné oblečení, ponožky 
a špetku zdravé zvědavosti. 
 

 
 
 
 

 SETKÁNÍ SE STRESÍKEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vstupné 30 Kč 
 

Rodiče zapojení do projektu Bookstart 
zdarma 

Rezervace v knihovně 
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Občanské sdružení Klokočov z.s. vás zve na 18.  

  
 

 

 
22. 2. 2020 v restauraci „u 

Žabáka“ od 19.00 h. Odjezd 
autobusu od Majky Krejcarové 
18:15 h. se zastávkou u Drtilů. 

K tanci a poslechu nám bude hrát 
tradičně živá kapela 

MARASBANDA. 
Těšit se můžete na hru o ceny, veselý program. 

Domácí koláčky, a jiné občerstvení zajištěno. 
 

 

Předprodej místenek 1. 2. od 14:00 hod. v hospůdce JAAL, kde můžete donést 
také ceny do sbírky.  

Cena vstupenky je 250,- včetně večeře.    
 

Na příjemnou zábavu se těší Vaše, naše sdružení                     
 
 

WWW.KLOKOCOV.COM         

v Restauraci U Čápa
která se uskuteční ve středu 19. 2. 2020 od 18:00
Africa Eco Race 2020

besedu s Tomášem Tomečkem
Zveme vás  na

Rezervace: 
775 579 660, nebo restaurace@ucapa.cz

 

VALENTÝNEK V LUCERNĚ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Srdečně vás zveme na valentýnský večer do měšťanských 
domů č. p. 17 a č. p. 38 v Příboře. Lucerna „dům s duší“ v 
letošním roce slaví 450 let od položení základního kamene. 
Kde jinde prožít romantický večer, než právě pod dřevěnými 
trámovými stropy, mezi secesními malbami nebo ve starých 
sklepeních. Ochutnáte domácí švestkový koláč, příborskou 
vařonku či obložený krajíc chleba. Netradiční historické 
menu zapijete sklenkou vína společně s „Geniem loci“ v 
tajuplném sklepení. Večerní posezení doplní prohlídka obou 
domů spojená s příběhy a událostmi z minulých století.  
 

SOBOTA 22. 2. 2020 v 17:00 hodin. 
 

Rezervace míst je nutná na tel.: 777 100 007  
nebo na emailu: dumsdusi@seznam.cz. 

 
Cena vstupenky včetně občerstvení 300,-Kč/osoba. 



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

 

 

 

Dámský 
klub

Ve čtvrtek 27. února 2020
v 17.00 hodin

Městská knihovna Příbor

Příborské slečny a paní, zveme Vás na první kreativní podvečer do 
městské knihovny. Na programu budou základy háčkování. Řetízek, 
krátký a dlouhý sloupek. Pokročilejší si mohou uháčkovat srdíčko 
nebo květinu. Přineste si tenčí i silnější háčky a příze. V Dámském 
klubu si společně vyzkoušíme různé výtvarné techniky a ruční práce.  
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LUNA PŘÍBOR 
 

50 minut pro zdraví 
 

Sestava osmi směrových cviků 
dle Dr. Stephena T. Changa „Taoismus pro zdraví“. 

 

Nenáročné a účinné cvičení  
zakončené krátkou relaxací se zvukem tibetských mís. 

 
 

Vždy v úterý,  

v 16:30 v Luně.  
(3. patro, 72 schodů) 

Vstupné 90 Kč. 
 

Vede: Erika Holubová Petrů 
 

Informace a přihlášení:  
er.pet@seznam.cz, 736 735 599  

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍNABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍNABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
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LUNA PŘÍBOR  
CVIČENÍ S LUNOU PRO DOSPĚLÉ 

 
 

 

Pondělí–čtvrtek 
15:00–17:00, LUNA 

 

STOLNÍ TENIS 
Vstupné: 10 Kč. 
 

 

Pondělí 
17:00–18:00, LUNA 

 

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

 

Pondělí 
18:00–19:00, LUNA 
 

 

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

 
 

Pondělí a čtvrtek 
18:00–20:00, LUNA 

 

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

 

Pondělí 
18:15–19:15, LUNA 
 

 

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

 

Pondělí 
19:00–20:00, LUNA   

 

TRAMPOLÍNKY 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů.  

R. Fialová, tel 605 953 300 
 

 

Úterý 
8:30–9:30, LUNA  
 

 

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

 

Úterý 
16:30–17:30, LUNA  
 

 

CVIČENÍ „50 MINUT PRO ZDRAVÍ“ 
Sestava 8 směrových cviků, nenáročné a účinné cvičení s relaxací. 
Vstupné: 90 Kč.  
Nutná rezervace místa!        E. Holubová Petrů, tel. 736 735 599 
 

 

Středa 
17:00–18:00, LUNA 
 

 

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

 

Středa 
18:00–19:00, LUNA 
 

 

ZDRAVÉ POSÍLOVÁNÍ II 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů  
Nutná rezervace místa! Pro žáky a dospělé. K. Leblochová, tel. 722 922 326 

 
 

Středa 
19:00–20:00, LUNA 

 

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

 

Čtvrtek 
6:30–7:30, LUNA 

 

TABATA 
Vstupné: 80 Kč/lekce, permanentka 800 Kč/11 vstupů.  
Nutná rezervace místa! Pro žáky a dospělé.  K. Leblochová, tel. 722 922 326  
 

 

Čtvrtek 
9:00–10:00, LUNA 
 
 
 
 
 
 

 

CVIČENÍ PRO ŽENY s možností využití dětského koutku.  
Vstupné: 40 Kč 
Nutná rezervace místa!          K. Leblochová, tel. 722 922 326 

 

Čtvrtek 
18:00–19:00, LUNA 

 

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

 

Čtvrtek 
18:00–19:00, LUNA 

 

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

 

Čtvrtek 
19:00–20:00, LUNA 

 

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

 
 

 

 

LUNA PŘÍBOR 
       MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

Únor 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

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

 

Čtvrtek 
9:00–10:00, LUNA 
K. Leblochová, tel. 722 922 326 
 

 

CVIČENÍ PRO ŽENY s možností využití dětského koutku.  
Vstupné: 40 Kč. 
Nutná rezervace místa!     

 

5. února 
Středa, 9:00–12:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Hrátky  

MINIKARNEVAL 
Společný program pro rodiče s dětmi.  
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

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

 

Šmudlíci 

PODLOŽKY VE TVARU SRDÍČKA 
Tvoření z kartonu a textilu. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

12. února 
Středa, 10:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

Hrátky  

POHÁDKA „O LEDOVÉ KRÁLOVNĚ“ 
Společný program pro rodiče s dětmi.  
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

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

 

Šmudlíci 

VALENTÝNSKÉ SRDCE 
Tvoření s krepovým papírem. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

19. února 
Středa, 10:00–11:00, LUNA  
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

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

 

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

 

Šmudlíci 

SOVA  
Tvoření z papírových proužků. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

26. února 
Středa, 10:00–11:00, LUNA  
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
 
 
 

 

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

 

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

 

Šmudlíci 

SKLENĚNÉ VÁZIČKY  
Zdobení skleněných láhví a sklenic. Láhve a sklenice s sebou. 
Vstupné: 40 Kč. 
 

 

www. lunapribor.cz 

LUNA PŘÍBOR 
                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA ÚNOR 2020 
 

 

4., 11., 18., 25. února 
Úterý 13:30–14:30, LUNA 

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

5. února 
Středa 9:00–12:00, LUNA 

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

8.–9. února 
Sobota od 8:00,  
neděle do 11:00, LUNA 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE 
Akce pro členy kroužku Street Dance. 
Cena: 250 Kč (strava, ubytování). Zájemci se mohou přihlásit do 5. 2. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

15. února 
Sobota 8:00–16:00, LUNA 
 

 

O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2020 
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, bojová 
technika, diorama. Akce je doplněna doprovodnými soutěžemi. 
Akce pro žáky, juniory, seniory.      Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 

20. února 
Čtvrtek 17:30, LUNA 
 

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ 
Akce pro interní a externí zaměstnance. 

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 

21.–23. února 
Pátek od 17:00,  
neděle do 11:00, LUNA 
 

SEMINÁŘ AIKIDÓ 
Akce určena pro členy kroužku aikidó. 
Cena: 300 Kč (strava, ubytování) Zájemci se mohou přihlásit do 18. 2. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

22. února 
Sobota 14:00–18:00, LUNA 
 

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.         Vede: K. Fojtíková 
Hedvábné tvoření - malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč + materiál.           Vede: K. Bukovjanová 
Korálkování  
Vstupné upřesněno později.       Vede: V. Kalmusová 
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si předem 
rezervovat místo!      Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 

22.–23. února 
Sobota od 8:00,  
neděle do 11:00, LUNA 
 
 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE 
Akce pro členy kroužku Street Dance. 
Cena: 250 Kč (strava, ubytování). Zájemci se mohou přihlásit do 19. 2. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

29. února 
Sobota od 8:30–12:00, 
LUNA 

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ 
Akce pro členy rybářského kroužku. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

29. února 
Sobota od 14:00–18:00, 
LUNA 

MRKEV v hlavní roli 
I. téma z cyklu zážitkových seminářů s ochutnávkou a přípravou pokrmů. 
Ochutnávka mrkve na různé způsoby, v různých kombinacích, zkoušení 
nových receptů. Akce pro zájemce od 12 do 99 let, kteří se nebojí 
experimentovat, chtějí se stravovat zdravě, zajímavě a trochu netradičně.  
Cena: 400 Kč. Zájemci se mohou přihlásit do 25. 2. 

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256, E. Holubová Petrů, tel. 736 735 599 
 

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

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

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

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

otevírá cyklus zážitkových seminářů  
s ochutnávkou a přípravou jednotlivých pokrmů. 

 

I. téma  

MRKEV
v hlavní roli  

 

29. 2. 2020 od 14:00 do 18:00 v LUNĚ 
 

Seminář pod vedením Eriky Holubové Petrů  
je určen pro zájemce od 12 do 99 let, kteří se nebojí 
experimentovat, chtějí se stravovat zdravě, zajímavě  

a trochu netradičně.  
 

 

Mrkev budeme ochutnávat na různé způsoby, v různých 
kombinacích, zkoušet nové recepty a mezi přípravou a 
pojídáním si i něco povíme, proč právě tahle zelenina,  

a v jaké úpravě je hodnotná. 
 

Cena semináře: 400 Kč  
 

Přihlásit se můžete v LUNĚ PŘÍBOR do 25. 2. 2020. 
 

Informace a přihlášky: 
Lenka Nenutilová, telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256, 

e-mail: nenutilová@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 
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MĚSTO PŘÍBOR 
RADA MĚSTA 

 

vyhlašuje 

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky  organizace 

 

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510  
okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
Sídlo organizace: Školní 1510, 742 58 Příbor 
Identifikační číslo organizace: 70983356 
 
Předpoklady pro výkon činnosti: 

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- plná způsobilost k právním úkonům, 
- občanská a morální bezúhonnost, 
- zdravotní způsobilost, 
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména 

v oblasti školství, 
- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou 

 
Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně): 

- přihláška ke konkurznímu řízení (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail), 
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o 

státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti), 
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti školství, případně jeho 
doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy, 

- strukturovaný životopis, 

- přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení 
(např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list apod.), 

- čestné prohlášení o plné svéprávnosti,  
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho 

vyžádání, 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky školy, 
- koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 normostran), 
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními 
náležitostmi.  
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje školy a souhlas se 
zpracováním osobních údajů vlastnoručně podepište. 
 
Přihlášku s uvedenými doklady podejte do 25. února 2020 na adresu:  
Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 
Příbor 
Obálku označte heslem:  NEOTVÍRAT – KONKURZ ZŠ NPOR. 
LOMA 
 

Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného 
zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci 
uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve 
výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchovy a 
vzdělávání.  
Uchazeči dále mohou být hodnocení také na základě jiného nástroje personálního 
výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. 
Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně 
závazných právních předpisů zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správní 
řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále 
hodnocení uchazeče psychologem pomocí psychodiagnostických metod. 
 

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ky:  01.07.2020                                                                                                       
              
 
 
 
Ing. arch. Jan Malík, v.r.   „otisk razítka“ 
starosta                                          

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

 

Příměstský HEC tábor 
Jako každoročně chceme pomoci rodičům, kteří 

budou v době jarních prázdnin v práci. Postaráme se 

o Vaše děti, pro které připravíme 4-denní Příměstský 

HEC tábor pro školní děti v termínu 
od pondělí 2. 3. do čtvrtku 5. 3. 2020 

(možno přihlásit i na jednotlivé dny). 

Děti čeká pestrý program, výlet do Beskyd, 

zimní nebo jarní sporty, discgolf, soutěže, tvoření, 

trampolíny, tanec, hra na africké djembe bubny a 

další zábava. Součástí programu bude jedno přenocování 

v BAV klubu. Tábor je určen pro děti, které nechtějí strávit 

prázdniny u počítače a s mobilem v ruce. 

Předběžná zvýhodněná cena 150,- Kč/den platí jen pro 

děti, jejichž rodiče odevzdali nebo odevzdají Potvrzení o 

postavení na trhu práce. Cena zahrnuje celodenní stravu, 

práci personálu, trenérů a lektorů, náklady na program, 

sportovní vybavení a výlet do Beskyd atd. 

Dotazy rádi zodpovíme i telefonicky. 

Nabídka pracovního místa 
 

 
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, 
přijme od února/března 2020 na plný nebo částečný 
úvazek uklízečku. 

Pracovní doba je od 13:00 hodin do 21:30 hodin. Pracovní 
náplň zahrnuje zejména úklidové práce, stírání prachu, 
stírání podlah, čištění a desinfekci sociálních zařízení,  
vysávání, čištění nábytku, čištění oken a svítidel. 

více informací Vám poskytne: 
RNDr. Jarmila Heraltová, zástupce ředitele školy 
telefon: 556 455 162; 739 316 560 
e-mail: heraltova@gypri.cz 
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18+

Až do 26. 2. mohou soutěžící 
sbírat losy za každé vypité 
pivo a vhodit je do osudí. Ve 
středu 26.2. bude vylosován 
výherce hlavní ceny - tolik 
kusů 0,5 l plechovek kolik váží.

Soutěž v pití piva na čas
Soutěžící obdrží půllitr dle 
svého výběru z naší nabídky a 
vypije jej v co nejkratším čas. 
Na výherce čekají hodnotné 
ceny.

Restaurace
U Čápa

Doporučujeme rezervaci míst
na čísle 775 579 660 nebo 
restaurace@ucapa.cz
Více informací o soutěži na 
restaurace.ucapa.cz

Vás zve
26. 2. 2020 v 17:00

VYPIJ PŮLLITR
A VYHRAJ

Vyhlášení soutěže 
“Vypij půllitr piva a 
vyhraj tolik plechovek 
piva, kolik vážíš”.

WELLNESS
Privátní vířivka a finská sauna pro Vás.

Penzion U Čápa nabízí:

penzion.ucapa.cz
rezervace: +420 602 705 637

Ceny od 1040 Kč za 2 hodiny.

Více informací včetně kompletní cenové nabídky:

Šampaňské, víno a drobné občerstvení pořídíte 
přímo u nás.

@PenzionUCapaPribor
* Objednávejte 2 dny předem. Kapacita vířivky 5 osob.

Objednávejte na:
595 536 566, 775 579 660

restaurace@ucapa.cz

láhev růžového vína

2x valentýnský drink
(Cinzano Royal)

Nadýchaný domácí piškot
zdobený pařížskou šlehačkou

a malinovým coulis

Vepřová panenka boha Eróta
plněná švestkami se šťouchanými 

bramborovými srdíčky

Afroditino kuřecí prso nadívané
modrým sýrem s hříbkovou omáčkou

velouté a bramborovými tolárky

Valentýnský kuřecí krém s krutony
a restovanými zeleninovými smotky

13.-16. 2.
Valentýnské menuzhubnout.cz

výživové a sportovní poradenství
k e nč aí  n  l med íí rj u     

www.zhubnout.cz
Centrální kancelář            Pobočka
Dukelská 551                     Butovická 365
742 58   Příbor                  742 13 Studénka

Pobočka
Studénka 
Butovická 365

    zhubnout do šatů
    

    cít se dobře      
            být zase fit...

          
 ... spokojenější,           

       zdravější, krásnější  

   
Pomůžeme vám!

      dlouholeté zkušenos
          a lékařská garance

zhubnout.cz
výživové a sportovní poradenství

volejte na:   721 159 357  
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NOVÁ VÝSTAVA „CESTY ODPADU – KAM S NÍM?“ 
Koncem měsíce ledna se na náměstí ve výstavních exteriérových prvcích objevila 

nová výstava. Tentokrát není zaměřena na historii, zabývá se úplně jiným 

tématem – problematikou KOMUNÁLNÍHO ODPADU. Všechny pro Vás zajímavé 

informace jsou uceleně prezentovány ve třech výstavních panelech. Tato výstava 

je určena všem, kteří se chtějí zlepšit ve třídění odpadu nebo přijít na způsoby, jak 

ho tolik neprodukovat. Dozvíte se, kolik je vyváženo odpadu z Příbora ročně, kolik 

to je v přepočtu na jednoho obyvatele, co vše se dá třídit, kdo odpad sváží nebo 

kam co vyhodit. V dalších částech výstavy jsou prezentovány i nové informace 

ohledně nevytváření odpadu nebo nové výstavby sběrného dvora či tzv. re-use 

centra, kde budete moci odložit ještě použitelné věci, které se Vám už nehodí.  
 

 

POZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU MĚSTA PŘÍBORAPOZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU MĚSTA PŘÍBORAPOZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU MĚSTA PŘÍBORA
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Lineární vs cirkulární ekonomika 
Vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit – tak funguje takzvaná lineární 
ekonomika. Velké procento výrobků tak zbytečně končí na skládkách. Proti 
tradičnímu ekonomickému modelu stojí nový způsob výroby a spotřeby – 
cirkulární ekonomika alias oběhové hospodářství. Ten zhodnocuje 
už existující výrobky, suroviny a materiály s cílem prodloužit jejich životní 
cyklus a současně minimalizovat odpad. 

Zdroje na planetě jsou omezené a lineární ekonomika nemůže fungovat 
do nekonečna. Efektivnější a chytřejší využívání surovin je způsob, jak se 
surovinami lépe hospodařit  a chránit životní prostředí. 

Zpětný odběr elektrozařízení a kolektivní systém Ekolamp jde právě  
touto cestou. Vysloužilá elektrozařízení putují z domácností na sběrná místa, 
odkud se dostanou k recyklaci. Ekologickým zpracováním pak získáme až 
90 % znovu využitelných surovin. Děkujeme, že nám pomáháte šetřit životní 
prostředí. 

EKOLAMPEKOLAMPEKOLAMP
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