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FF MĚSÍČNÍK

Revivalový festiválek se po dvou letech vrátil do městského 
parku a  nabídl návštěvníkům několik revivalových hudebních 
skupin, a tím zpříjemnil letní večer 7. srpna 2021.

Již od začátku zaplnila městský park v  Příboře spousta ná-
vštěvníků, kteří si postupně poslechli, ale i zatančili se skupinou 
Roxette revival band (The Rockset), Michal David revival se sku-
pinou HEC, Waťák – Kabát revival Vsetín a v pozdních večerních 
hodinách vše zakončil Iron Maiden revival Vsetín. Krásné počasí 
jen podpořilo příjemnou atmosféru po celou akci.

Poděkování patří všem návštěvníkům, ale také všem, bez kte-
rých by nebylo možné festiválek zrealizovat, a  to technickému 
zabezpečení, ozvučení, osvětlení, občerstvení, fotoreportáži i me-
diální podpoře. 

Příští rok, pokud nám to situace dovolí, se můžete opět těšit 
na další ročník.

Jsme tu pro Vás.

Petra Richterová, odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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Slovo StaroSty
Milí spoluobčané,

není to moc dlouho, kdy jsem Vám přál v červencovém Mě-
síčníku krásné prosluněné prázdninové dny, a už je tady zářijový 
Měsíčník a v něm další informace pro Vás. 

Doufám, že jste si užili slunné dny, kterých letos  bylo po-
žehnaně. Dokonce si nemůžeme stěžovat ani na sucho, protože 
nám i vydatně pršelo. Bohužel nám příroda ukázala také ničivou 
sílu … tornádo na jižní Moravě, devastující povodně v Německu 
a v dalších zemích na západ od nás, obrovské požáry v Kalifor-
nii a v Řecku. Opět jsme varováni, že planetu máme jen jednu 
a je třeba se k ní chovat zodpovědně. Připomíná mi to deset ran 
egyptských, do kterých nám zapadá také pandemie coronaviru.
Chtěl bych vyjádřit svou morální podporu všem, kteří byli po-
stiženi těmito katastrofami, a věřím, že všichni nalezli pomoc 
a že se ukázala velmi pozitivní česká vlastnost, a  to solidarita 
k bližním. Z toho mám velkou radost.

Pojďme se teď přesunout k dění v Příboře.
Během léta se konečně rozjely kulturní akce. A ocenil bych 

velkou účast na těchto akcích. Velmi mě potěšily módní přehlíd-
ky. Jednak v piaristických zahradách, jednak v zahradě Domova 
Příbor. Nejvíce se mi líbilo, že z modelek sršela energie a bylo 
vidět, že si to všichni moc užívají. Napadá mě, zda by se město 
Příbor nemělo stát městem módy? Určitě k tomu máme velký 
potenciál. I vzhledem k narůstajícímu počtu svateb, kde se nejen 
nevěsty mohou obléknout do krásných šatů.

Mnoho příborských občanů přijalo s potěšením další kultur-
ní obohacení dění ve městě, a to v podobě letního kina. V měst-
ském parku vždy ve čtvrtek a pátek se promítaly zejména české 
filmy a též filmy pro rodiny s dětmi. Návštěvnost byla vysoká.

Také milovníci hudby si přišli na své – úspěšně proběhl Re-
vivalový festiválek, v piaristických zahradách hrály oblíbené ka-
pely v rámci programu „Hudba v zahradě“.

O komentované prohlídky města byl zájem nejen ze strany 
našich občanů, ale i turistů.

Určitě jsem neuvedl všechny zajímavé akce, ale nejdůležitěj-
ší je, že společenský život v Příboře se rozproudil, a to je dobře.

V  čase uzávěrky tohoto čísla městský úřad ještě pracuje 
v prostorách „Hvězdárny“, ale když budete číst tyto řádky, bude 
již úřad přestěhován do svých nově zrekonstruovaných prostor 
na radnici na náměstí. Stěhování probíhá ve dnech 25. – 27. srp-
na a my všichni se už těšíme na návrat do funkcionalistického 
objektu radnice. Občané budou moct do veškerých interiérů na-
hlédnout dne 11. září od 9:00 do 17:00 v rámci Dnů evropského 
dědictví, které budou zároveň oslavami 770 let města Příbora.

Prázdninové dny většina z  nás spojuje s  dovolenou, také 
mnohdy zvolníme pracovní nasazení, odpočíváme a nabíráme 

energii na dny po prázdninách, kdy vše zase přechází v inten-
zivnější pracovní tempo.

A nejinak je tomu i v mém případě, září nastupuje s pracov-
ní razancí a pro vaši představu Vám dám nahlédnout do svého 
pracovního diáře. 

1. den v září začíná klasicky uvítáním prvňáčků a hned na 
to mne čeká od 1. do 3. září účast na  právní konferenci v Seči. 
Jedná se o důležité setkání městských samospráv z celé repub-
liky, kde se sdílí dobrá praxe ve městech a  diskutují se různá 
témata, která tíží většinu samospráv s využitím právní podpory 
Svazu měst a obcí České republiky. Význam konference podtr-
huje i přítomnost ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

Ve dne 4. září půjde o celkem výživný program – účastním 
se oslav 70 let basketbalového klubu v Příboře, jsem pozván na 
dožínky v Prchalově a na hasičskou soutěž na Hájově.

7. září proběhne pravidelné zasedání rady města. 
Ve čtvrtek 9. září mám setkání s příborskými podnikateli ve 

spolupráci s coworkingovým centrem na náměstí – Můj kancl 
a  v  odpoledních hodinách proběhne pracovní zastupitelstvo, 
kde se bude řešit akční plán a banka projektů pro město Příbor 
pro období 2021 až 2024.

 10. září bude slavnostně otevřena nová expozice v RD Sig-
munda Freuda u příležitosti 770 let od první zmínky o městě 
Příboře. Otevření se zúčastní také pravnučka Sigmunda Freuda 
Jane McAdam Freud se svým manželem Peterem Hensonem. 
Oslavy jsme spojili s Dny evropského dědictví, které budou pro-
bíhat v termínu 10. až 12. září po celém Příboře a je připraven 
velmi bohatý program. Všichni jste srdečně zváni.

Jsem si vědom toho, že jsem spoluobčanům sliboval vycház-
ky se starostou a konečně 15. září v 17:00 můžu svůj slib naplnit. 
V areálu skateparku proběhne diskuse na téma technického sta-
vu stávajícího skateparku a možnosti vybudovat nový. Také zde 
jsou všichni vítáni.

Ve dnech 16. – 18. 9. se účastním setkání „přemyslovských“ 
měst v městě Písku, kam byla pozvána všechna Královská města 
založená během vlády Přemysla Otakara II. 

Středa 22. 9. bude ve znamení setkání sedmdesátníků v Kul-
turním domě Příbor a na další den 23. 9. připadne pravidelné 
zasedání ZM.

Na závěr měsíce půjde o takovou odměnu, nebo o tzv. „třeš-
ničku na dortu“, a tou je v rámci mé dovolené poznávací zájezd 
do Rakouska ve dnech 24. až 28. září.

Tím jsem témata pro slovo starosty vyčerpal, a tak končím 
a přeji všem krásné září. 

Váš Jan Malík

tElEGraFICKÉ ZPrÁvy Z jEdnÁní rady MĚSta 
Jana Lipovská, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 27.07.2021 se uskutečnila 52. schůze Rady města Příbo-
ra, která se konala v mimořádném termínu a na které bylo pro-
jednáno 24 bodů. Přinášíme Vám stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných bodů.

rada města schválila:
•	 nové umístění pamětní desky Františka Juraně na ohradní zdi 

starého hřbitova z ulice Juraňovy dle předloženého návrhu,



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

aKtuÁlní InForMaCE

Městský úřad Příbor, odbor investic, rozvoje a  správy 
majetku, informuje vlastníky nemovitých kulturních pamá-
tek nacházejících se na území Městské památkové rezervace 
Příbor, že v rámci dotačního programu Ministerstva kultury 
ČR Program regenerace městských památkových rezer-
vací a  městských památkových zón pro rok 2022 (dále 
jen Program) je možno zařadit jednotlivé připravované 
akce obnovy kulturních památek pro rok 2022 do Anketního 
dotazníku, který je nezbytným podkladem Ústřední komi-

se Ministerstva kultury pro rozdělení finančních prostředků 
z „Programu“ pro příští rok.

Příspěvky z dotace poskytované v rámci „Programu“ jsou 
přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu prací za-
bezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kul-
turní památky. Příspěvky jsou především určeny na zvý-
šené náklady spojené se zachováním a obnovou autentic-
kých prvků a konstrukcí kulturní památky a nejsou urče-
ny zejména na modernizace objektů – např. zateplování, 

Mgr. Marika Demlová, odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor

•	 dodatek č. 8 ke smlouvě o  dílo č. 51/2020 v  předlože-
ném znění mezi městem Příborem a  společností FICH-
NA - HUDECZEK a. s., upravující celkovou cenu díla na 
26 914 087,52 Kč včetně DPH,

•	 smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností ŠMÍD 
STAVEBNÍ s. r. o., na realizaci akce „Revitalizace obvodové-
ho pláště a stavební úpravy objektu Technické služby města 
Příbora“ s celkovou cenou za dílo ve výši 4 669 966,75 Kč 
bez DPH,

•	 smlouvu o  dílo mezi městem Příborem a  společností 
EUROVIA CS, a. s., na realizaci akce „Obnova místních 
komunikací v Příboře“ s celkovou cenou za dílo ve výši 
3 849 761,61 Kč bez DPH,

•	 při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
tP  PŘíBor s. r. o. uzavření smlouvy o  dílo mezi TP 
PŘÍBOR s. r. o., jako objednatelem, a MIOT s. r. o., jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování projektové 
dokumentace „Nové napojení objektů na CZT z  kotelny 
Nerudova v Příboře“,

•	 uzavření ,,Smlouvy o provozování RE-USE centra ve městě 
Příbor" mezi městem Příborem a Technickými službami 
města Příbora, p. o.

rada města udělila:
•	 výjimku z pravidel č. 1/2020 pro vysílání městského roz-

hlasu a využívání info SMS a z pravidel č. 4/2017 pro vydá-
vání Měsíčníku města Příbora na období od 01.08.2021 do 
31.08.2022 spočívající v umožnění bezplatné inzerce v Mě-
síčníku města Příbora, městském rozhlase a v rámci mobilní 
aplikace „mobilní rozhlas“ v maximální celkové hodnotě 
10 000 Kč na jednu obchodní společnost (nevztahuje se na 
spolky, politické strany a  subjekty, jimž město poskytlo/
poskytne jinou formu podpory v souvislosti s coronavirovou 
krizí) nebo fyzickou podnikající osobu se sídlem na území 
města Příbora.

rada města souhlasila:
•	 s kupní smlouvou mezi městem Příborem a Technickými služ-

bami města Příbora na pořízení herních prvků pro dětská hřiště 
v Příboře ve výši 880 094,71 Kč s DPH, v předloženém znění.

rada města doporučila zastupitelstvu města:
•	 neschválit prodej nemovitostí na ul. U Brány v Příboře - ob-

jekt č. p. 109 a pozemky parc. č. 1475/2 a 1473/3, vše v k. ú. 
Příbor dle žádosti o prodej společnosti Stav RK servis s. r. o. 
ze dne 01.06.2021,

•	 odmítnout dotace na akce „Zateplení mateřské školy ve městě 
Příbor, ulice Frenštátská“,„Zateplení mateřské školy ve městě 
Příbor, ulice Pionýrů“ a „Zateplení mateřské školy ve městě 
Příbor, ulice Švermova“.

rada města vzala na vědomí:
•	 obsah projektové dokumentace a informaci o aktuálním prů-

běhu akce „Park u lávky“,

•	 žádost  Mgr. Jiřího Tuzy o předání nebytových prostor v bu-
dově Lidická 49 v Příboře k využívání odboru kultury.

rada města uložila:
•	 vedoucímu OBNF poskytovat součinnost a  spolupracovat 

s TP Příbor s. r. o. při zabezpečování napojení vybraných 
objektů v majetku města na CZT,

•	 vedoucímu OKU svolat jednání s Mgr. Jiřím Tuzou ve věci 
předání nebytových prostor v budově Lidická 49 za účasti 
vedení města, vedoucí OKU a vedoucího OBNF.

rada města rozhodla:
•	 pronajmout byt č. 5 na ul. Jičínská 54 panu Petru Šínovi, za 

smluvní nájemné ve výši 4 100 Kč/měsíc bez služeb,

•	 pronajmout garáž v bytovém domě na ulici Choráze 1489 
paní Simoně Kovalčíkové, za podmínek dle zveřejněného 
záměru, tj.
•	 nájemné 600 Kč/měsíc v roce 2021
•	 nájemní smlouva na dobu neurčitou s možností každoroč-

ního navýšení ročního nájmu o výši odpovídající inflaci 
dle ČSÚ za předcházející rok (meziroční inflaci)

•	 výpovědní lhůta 3 měsíce.

Úplné znění dokumentu ze zasedání rady města se všemi nále-
žitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města 
Příbora. 
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vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, 
vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; moder-
nizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jed-
notek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výmě-
ny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který 
vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové 
vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komu-
nikací, terénní úpravy, parkové úpravy včetně ošetření 
zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorské-
ho průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory 
atp.; a na kopie sochařských děl.

Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obno-
vy a jsou modernizací, nebudou akceptovány.

MÚ Příbor tímto vyzývá vlastníky kulturních památek na 
území Městské památkové rezervace Příbor k podání formu-
láře anketního dotazníku vyplněného aktuálními údaji o akci 
obnovy připravované pro rok 2022, a to nejpozději k termí-
nu 27. října 2021.

Formuláře Anketního dotazníku a Plné moci v případě 
zastupování vlastníka (nebo spoluvlastníka) jsou k vyzved-
nutí na odboru investic, rozvoje a  správy majetku města, 
kontaktní osoba Mgr. Marika Demlová, tel: 731 130 863, 
email: demlova@pribor-mesto.cz nebo ke stažení na inter-
netových stránkách města www.pribor.eu v  sekci Městská 
památková rezervace / vzory žádostí.

K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající foto-
dokumentaci k  akci obnovy kulturní památky. Akci obno-
vy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč 

a více) je nutno doložit rozpočtem stavebních prací od pro-
jektanta nebo stavební firmy, jinak nebude akce započtena. 
akce může být považována za připravovanou pouze teh-
dy, pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stano-
visko příslušného správního orgánu státní památkové 
péče – odboru stavebního řádu, územního plánování 
a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice.

Povinné spolupodíly Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón:

V  případě restaurování lze hradit náklady až do výše 
100 % z Programu. Restaurováním se rozumí zásah na kul-
turní památce, který podmiňuje závazné stanovisko, tzn. 
v podmínkách najdete, že práce provede restaurátor s pří-
slušným povolením MK (Ministerstva kultury ČR). Restau-
rováním není náklad na lešení, režie, doprava, případně nový 
základ pod sochou atp.

Minimální doporučený příspěvek Ministerstva kultury 
na akci obnovy je 50 000 Kč.

Více informací o Programu najdete na stránkách www.pribor.eu / v sekci Městská památková rezervace / Dotační pro-
gramy v MPR nebo na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz / v sekci Dotace / Dotační okruhy / Památky / Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Zdroje města, kraje FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo 
uživatele, případně jiné 
neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 %

Již dva roky se vedení města Příbora spolu se zástupci 
Nového Jičína a  Kopřivnice snaží o  prosazení autobusové 
linky do Hranic, která by zjednodušila cestování vlakem do 
Prahy, Vídně, ale i mnoha dalších míst. Máme sice poměrně 
dobré vlakové spojení se Studénkou, ale z  této stanice jez-
dí do Prahy pouze pět spojů Leo Expressu a  jeden Ostra-
van, z větších měst jsou odsud dostupné vlastně jen Ostrava 
a Brno. Pendolina staví pouze ve Svinově a pak až v Olomou-
ci, naprostá většina dalších expresů do Prahy staví po Svi-
nově až v Hranicích. Pro našince to tedy znamená zpravidla 
výběr mezi cestováním do Hranic vlakem s  přestupem ve 
Studénce nebo cestováním do Hranic autem. Auto je nutno 
někde zaparkovat a nechat je na tomto místě až do svého ná-
vratu. Takto se chová mnoho cestujících a možnost zaparko-
vat poblíž nádraží v Hranicích je proto často velmi omezená. 
Cesta vlakem je zase riziková vzhledem k nutnosti přestupu 
ve Studénce (navíc často i v Hranicích). Při cestě z Prahy je 
situace ještě horší, protože i když si vyberete spoj s možnými 
přestupy, vlak má často kolem 20 minut zpoždění a přípoje 
tak dlouho nečekají.

Z  těchto skutečností pramení zmíněná snaha našich 
měst o  zavedení linky do Hranic, která by vezla lidi pří-
mo k  vybraným expresům a  na cestě zpět by na vybrané  
expresy čekala (zabezpečeno je čekání na tyto spoje v dél-

ce až 30 minut). Obrysy dohody byly na světě již v loňském 
roce, kdy dal projektu zelenou tehdejší náměstek hejtmana 
Jakub Unucka. Již tehdy bylo jako podmínka spuštění linky 
dohodnuto, že města na trase tuto linku podpoří finančně 
a že jednotlivé spoje budou jezdit „na zavolanou“, tedy až po 
objednání spoje libovolným cestujícím v ODISapce nebo te-
lefonicky. Domluven byl rovněž půlroční „zkušební provoz“, 
na základě kterého by Moravskoslezský kraj jako hlavní in-
vestor definitivně rozhodl, zda linka bude trvalou součástí 
integrované dopravy našeho kraje, či nikoli.

Bohužel výrazné omezení cestování v souvislosti s pande-
mií koronaviru v loňském roce způsobilo, že se spuštění linky 
posouvalo stále dál, až se definitivně ustálilo na datumu 1. 9. 
2021. Zastupitelstva všech tří měst již na konci minulého roku 
schválila jednotlivé příspěvky odpovídající v součtu cca jed-
né sedmině nákladů na provoz této linky (zbytek hradí kraj). 
Všem našim zastupitelům v této souvislosti náleží za vstřícný 
přístup dík. Dlouhá spirála dílčích jednání pak na jaře tohoto 
roku vyústila v rozhodnutí, že půjde o 7 párů spojů v pracovní 
dny a dva páry v neděli. V té době se také řešila nejožehavější 
záležitost nového projektu, a sice možnost dopravy mezi na-
šimi třemi městy. V tomto směru se nám bohužel nepodařilo 
prosadit svou, kraj i KODIS trvají na tom, že linka bude sloužit 

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora 

pokračování článku na straně 6...
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883927 Kopřivnice - Příbor - Nový Jičín - Hranice Platí od 1. 9. 2021 do 11. 12. 2021

Z-Group bus a.s.
třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, provozovna Kopřivnice
info: 597 608 508927

č.spoje
km zastávka zóna
0 Kopřivnice,Alšova 73
1 Kopřivnice,rest.Pod kaštany 73
1 Kopřivnice,nám. 73
1 Kopřivnice,žel.st. õ 73
3 Kopřivnice,Čs.armády 73
5 Kopřivnice,Lubina,rozc. 73
6 Kopřivnice,Lubina,Na Holotě D 73-74
8 Příbor,žel.st. õ 74
9 Příbor,u škol 74
10 Příbor,Tatra 74
23 Nový Jičín,Bezručova 70
24 Nový Jičín,aut.nádr. õ 70
25 Nový Jičín,Palackého škola 70
26 Nový Jičín,Palackého ČSAD 70
27 Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna 70
27 Nový Jičín,Loučka,ZD 70-79
49 Hranice,aut.st. õ 236
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XHZ XHZ XHZ XHZ XHZ XHZ XHZ +HZ +HZ

3:35m 4:45m 6:05m 7:35m 15:35m 17:35m 21:35m 13:35m 17:35m
3:37m 4:47m 6:07m 7:37m 15:37m 17:37m 21:37m 13:37m 17:37m
3:38m 4:48m 6:08m 7:38m 15:38m 17:38m 21:38m 13:38m 17:38m
3:39m 4:49m 6:09m 7:39m 15:39m 17:39m 21:39m 13:39m 17:39m
3:41m 4:51m 6:11m 7:41m 15:41m 17:41m 21:41m 13:41m 17:41m
3:44m 4:54m 6:14m 7:44m 15:44m 17:44m 21:44m 13:44m 17:44m
3:45m 4:55m 6:15m 7:45m 15:45m 17:45m 21:45m 13:45m 17:45m
3:48m 4:58m 6:18m 7:48m 15:48m 17:48m 21:48m 13:48m 17:48m
3:49m 4:59m 6:19m 7:49m 15:49m 17:49m 21:49m 13:49m 17:49m
3:51m 5:01m 6:21m 7:51m 15:51m 17:51m 21:51m 13:51m 17:51m
4:04m 5:14m 6:34m 8:04m 16:04m 18:04m 22:04m 14:04m 18:04m
4:06m 5:16m 6:36m 8:06m 16:06m 18:06m 22:06m 14:06m 18:06m
4:08m 5:18m 6:38m 8:08m 16:08m 18:08m 22:08m 14:08m 18:08m
4:09m 5:19m 6:39m 8:09m 16:09m 18:09m 22:09m 14:09m 18:09m
4:11m 5:21m 6:41m 8:11m 16:11m 18:11m 22:11m 14:11m 18:11m
4:12m 5:22m 6:42m 8:12m 16:12m 18:12m 22:12m 14:12m 18:12m
4:32B 5:42B 7:02B 8:32B 16:32B 18:32B 22:32B 14:32B 18:32B

X jede v pracovních dnech Z spoj jede jen na objednání m spoj zastavuje jen pro nastupování
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání õ možnost přestupu na železniční dopravu
H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
B na spoj 1  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak IC518 do Prahy
B na spoj 3  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak RJ1002 do Prahy
B na spoj 5  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak EC101 do Vídně, vlak RJ1004 do Prahy
B na spoj 7  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak EC144 do Prahy
B na spoj 9  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak Ex140 do Prahy
B na spoje 11, 203 ,  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak Ex112 do Prahy
B na spoj 15  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak Os3230 do Přerova
B na spoj 201  0 navazuje v zastávce Hranice,aut.st. vlak EC114 do Prahy
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Příbor,Tatra a Nový Jičín,Bezručova se nachází tarifní zóna 74 (5 km), tarifní zóna 71 (7 km).
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,Loučka,ZD a Hranice,aut.st. se nachází tarifní zóna 79 (4 km), tarifní zóna 88 (6 km), tarifní zóna 238 (9km) a tarifní zóna
236(3km).
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
Možnost objednání spoje nákupem jízdenky v mobilní aplikaci ODISapka nebo na tel. 773 605 066  nejpozději 60 minut před odjezdem z výchozí zastávky.
Spoje ve směru Hranice je možné objednat pouze do zastávky Hranice,aut.st..  Spoje ve směru z Hranic je možné objednat pouze ze zastávky Hranice, aut.st..

883927 Kopřivnice - Příbor - Nový Jičín - Hranice Platí od 1. 9. 2021 do 11. 12. 2021

Z-Group bus a.s.
třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, provozovna Kopřivnice
info: 597 608 508927

č.spoje
km zastávka zóna
0 Hranice,aut.st. õ 236

22 Nový Jičín,Loučka,ZD 70-79
23 Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna 70
24 Nový Jičín,Palackého ČSAD 70
25 Nový Jičín,Palackého škola 70
26 Nový Jičín,aut.nádr. õ 70
27 Nový Jičín,Bezručova 70
39 Příbor,Tatra 74
40 Příbor,u škol 74
41 Příbor,žel.st. õ 74
43 Kopřivnice,Lubina,Na Holotě D 73-74
44 Kopřivnice,Lubina,rozc. 73
46 Kopřivnice,Čs.armády 73
47 Kopřivnice,žel.st. õ 73
47 Kopřivnice,nám. 73
48 Kopřivnice,rest.Pod kaštany 73
49 Kopřivnice,Alšova 73
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202 204
XHZ XHZp XHZ XHZ XHZp XHZp XHZp +HZp +HZp

4:50 5:50A 7:10 9:10A 17:10A 19:30A 23:05A 15:10A 19:30A
5:10l 6:10l 7:30l 9:30l 17:30l 19:50l 23:25l 15:30l 19:50l
5:11l 6:11l 7:31l 9:31l 17:31l 19:51l 23:26l 15:31l 19:51l
5:13l 6:13l 7:33l 9:33l 17:33l 19:53l 23:28l 15:33l 19:53l
5:14l 6:14l 7:34l 9:34l 17:34l 19:54l 23:29l 15:34l 19:54l
5:16l 6:16l 7:36l 9:36l 17:36l 19:56l 23:31l 15:36l 19:56l
5:18l 6:18l 7:38l 9:38l 17:38l 19:58l 23:33l 15:38l 19:58l
5:31l 6:31l 7:51l 9:51l 17:51l 20:11l 23:46l 15:51l 20:11l
5:33l 6:33l 7:53l 9:53l 17:53l 20:13l 23:48l 15:53l 20:13l
5:34l 6:34l 7:54l 9:54l 17:54l 20:14l 23:49l 15:54l 20:14l
5:37l 6:37l 7:57l 9:57l 17:57l 20:17l 23:52l 15:57l 20:17l
5:38l 6:38l 7:58l 9:58l 17:58l 20:18l 23:53l 15:58l 20:18l
5:41l 6:41l 8:01l 10:01l 18:01l 20:21l 23:54l 16:01l 20:21l
5:43l 6:43l 8:03l 10:03l 18:03l 20:23l 23:55l 16:03l 20:23l
5:44l 6:44l 8:04l 10:04l 18:04l 20:24l 23:56l 16:04l 20:24l
5:45l 6:45l 8:05l 10:05l 18:05l 20:25l 23:57l 16:05l 20:25l
5:47l 6:47l 8:07l 10:07l 18:07l 20:27l 23:59l 16:07l 20:27l

X jede v pracovních dnech Z spoj jede jen na objednání l spoj zastavuje jen pro vystupování
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání õ možnost přestupu na železniční dopravu
H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
p spoje číslo 4, 10, 12, 14, 202 a 204 odjíždí 10 minut po skutečném příjezdu přípojného vlaku.
A spoje 4, 8, 12, 204 vyčkají v zastávce Hranice,aut.st. příjezdu vlaků R1101, RJ1001, EC145, EC145 nejvýše 30 minut
A spoj 10 vyčká v zastávce Hranice,aut.st. příjezdu vlaku EC102,vlaku LE1257,vlaku RJ1009 nejvýše 30 minut
A spoj 14 vyčká v zastávce Hranice,aut.st. příjezdu vlaku LE1259,vlaku RJ1019 nejvýše 30 minut
A spoj 202 vyčká v zastávce Hranice,aut.st. příjezdu vlaku Ex127,vlaku RJ1007 nejvýše 30 minut
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Příbor,Tatra a Nový Jičín,Bezručova se nachází tarifní zóna 74 (5 km), tarifní zóna 71 (7 km).
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,Loučka,ZD a Hranice,aut.st. se nachází tarifní zóna 79 (4 km), tarifní zóna 88 (6 km), tarifní zóna 238 (9km) a tarifní zóna
236(3km).
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
Možnost objednání spoje nákupem jízdenky v mobilní aplikaci ODISapka nebo na tel. 773 605 066  nejpozději 60 minut před odjezdem z výchozí zastávky.
Spoje ve směru Hranice je možné objednat pouze do zastávky Hranice,aut.st..  Spoje ve směru z Hranic je možné objednat pouze ze zastávky Hranice, aut.st..
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V  srpnu tohoto roku byla zahájena částečná realizace 
úprav parku u lávky na ul. nábřeží Rudoarmějců. Výsledkem 
několika etap následných úprav by měl být pobytový park 
vhodný k procházení i zastavení v blízkosti řeky Lubiny s vý-
hledem na krásné panorama města.

První etapa, která bude provedena do konce tohoto roku 
se rozkládá jižně od lávky směrem k silničnímu mostu přes 
řeku. V této fázi jde zejména o úpravu terénu, výraznou do-
sadbu stromů, které kdysi byly z území vykáceny, a další ze-
leně. Pro lepší pohyb v území bude vytvořen po celé délce 
území chodník z tzv. štěrkového trávníku, který je polozpev-
něným povrchem s  travnatým krytem, ten po zapěstování 
umožňuje pohyb jak pěších, tak kočárků či kol. Park bude 
doplněn o několik pobytových prvků v podobě laviček nebo 
herních prvků pro děti.

Další doplnění mobiliáře by mělo proběhnout, za před-
pokladu uvolnění potřebných financí do rozpočtu města, 

v následujícím roce, kdy budou usazeny nákladnější pobyto-
vé prvky v podobě dalších laviček a houpačky.

Jelikož tato část parku je věnována zejména přírodním 
prvkům, značný prim hraje vegetace. Jak již bylo zmíněno, 
v místě se doplní 28 ks nových stromů, na které město Příbor 
získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR. Stromy 
budou postupně vytvářet nové kulisy území a  dopřejí pří-
jemný stín. V rámci realizace nebudou doplněny jen stromy, 
ale i několik kvetoucích a plodících keřů, které jsou vhodné 
do tohoto prostředí. Posledním výrazným prvkem je dosev 
louky s výsadbou jarních cibulovin, která je využita zejména 
na protipovodňovém valu a v blízkosti aleje topolů. U louky 
a  trávníku, především toho štěrkového, bychom Vás chtěli 
požádat o trpělivost, neboť vzcházení a založení vegetačních 
prvků je velmi odvislé od počasí, další údržby, ale i respekto-
vání termínů pro možný vstup do lokality.

Doufáme, že se Vám park a pobyt v něm bude líbit.

Ing. Romana Šašinková, DiS., referent - městská architektura, urbanismus, příprava projektů odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor

pouze k jízdě do Hranic a z Hranic, jinak by šlo o konkurenci 
již zavedeným linkám, zejm. lince 699 a 621. Takže od září 
budete linkou moci jezdit do Hranic, nikoli však do Nového 
Jičína či Kopřivnice. Zrovna tak nebudete moci nastoupit do 
autobusu v Novém Jičíně za účelem cesty domů do Příbora. 
Máme však příslib, že po třech měsících dojde k  vyhodno-
cení, v rámci kterého můžeme otázku dopravy mezi našimi 
městy opět otevřít.

Cestování do Prahy i z Prahy se díky této lince zkrátí 
na 3:55 - 4:05 hod. Absolutní většina stávajících možností 
cestování z/do Prahy vychází časově hůře a  s  větším po-
čtem přestupů.

Před mnoha lety jezdil podobně tzv. ČD-bus na lince 
Frýdek-Místek - Příbor - NJ - Hranice a  zpět. Autobus 
provozovaný dráhami byl však výjimkou, která neměla 
dlouhého trvání. Nyní jde o  řádnou linku standardního 
dopravce začleněnou plně do Ostravského dopravního in-
tegrovaného systému, hrazenou z  peněz na dopravní ob-
služnost kraje a  příspěvku tří měst, kterými projíždí. Po 
čtvrt roce bude jízdní řád změněn tak, aby zareagoval na 
změnu vlakových jízdních řádů 2021/2022. Po půl roce do-
jde k  vyhodnocení vytíženosti linky a  k  rozhodnutí, zda 
bude pokračovat jako běžná linka (a já doufám, že to bude 
znamenat i  možnost dopravy mezi jednotlivými městy), 
nebo zda bude pro nízký zájem zrušena.

Věřím, že si tato linka najde dostatek cestujících a pro-
káže tak, že tlak měst na její zřízení byl opodstatněný.

Samozřejmě že se nevěnujeme pouze této jedné záleži-
tosti. Cyklobusy, které jsme dojednávali ve stejném formá-
tu a které kromě našich tří měst podpořily finančně i měs-
ta Frenštát a Rožnov pod Radhoštěm, si našly své zájemce 
a  ukázaly, že je takováto spolupráce funkční. Využívány 
jsou nejen cyklisty, ale často i pěšími turisty. V září už sice 
nebudou cyklobusy jezdit denně jako o prázdninách, pořád 
však lze využít páteční a víkendové spoje. Smlouva je tříle-
tá, takže se na ně můžeme znovu těšit od 1. 5. 2022.

Velmi dobře také vypadá snaha o  změny ve vlakovém 
jízdním řádu. Po zlepšení dostupnosti Ostravy zavedením 
přímých spojů jsem apeloval na Koordinátora ODISu, aby 
došlo ke zlepšení dostupnosti Veřovic a potažmo Frenštátu 
pod Radhoštěm. Situace, kdy za celé dopoledne jel do Ve-
řovic jediný přímý spoj, a i ten měl ve Štramberku 21 minut 
pauzu, byla dlouhodobě neudržitelná. Člověk se sám sebe 
ptal, proč vlastně ty koleje do těch Veřovic vedou. Argu-
mentoval jsem rovněž skutečností, že zatímco nejvytíže-
nějším úsekem trati je úsek Příbor – Kopřivnice, zdaleka 
nejvíce spojů je v úseku Kopřivnice – Štramberk. Zdá se, že 
i zde dojde k nápravě a milovníci výletů na Javorník budou 
mít o  víkendu každou hodinu k  dispozici spoj, který bez 
zbytečných prostojů pojede přímo až do Veřovic. Vše na-
víc s přípojem směrem na Frýdlant nad Ostravicí. To však 
až od poloviny prosince s  novými jízdními řády. Jakmile 
budou nové jízdní řády definitivní, budu vás samozřejmě 
opět informovat. 
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Vážení spoluobčané, i  v  letošním 
roce se uskuteční tradiční Dny proti ra-
kovině, již to bude 25. ročník. Tyto dny 
se skuteční ve dnech 29. 9. až  3. 10. 
2021. Tradiční kytičku si budete moci 
koupit tentokrát i na třech pevných pro-
dejních místech v Příboře, a to v kavárně 
U Dvou piaristů, v Krámku plného zdra-
ví u  Coopu a v Elektru – Domácí potřeby v ul. U Brány. 

Pokud byste si nestihli koupit kytičku na těchto vybra-
ných místech, můžete odeslat dárcovskou SMS ve tvaru 

DMS KVET 30, DMS KVET 60, nebo 
DMS KVET 90 na číslo 87 777.

Vážení spoluobčané, věříme, že svý-
mi finančními prostředky a svou štěd-
rostí přispějete k  boji proti rakovině. 
Vybrané finanční prostředky budou 
použity na zakoupení lékařských pří-
strojů a také na výzkum a vývoj nových 

léků proti této zákeřné chorobě.
Děkujeme Vám za zakoupení žlutých kytiček nebo za-

slání dárcovské SMS zprávy.

Město Příbor provádí každoročně deratizaci objektů a ve-
řejných ploch, které spravuje, pomocí odborné firmy. Tato fir-
ma v průběhu roku opakovaně pokládá nástrahy na stanoviš-
tě, kde je zřejmé, že tito hlodavci odolávají deratizaci. 

Potkanům je ale nutno zamezit přístup k potravě a je tedy 
nutné např. nevyhazovat k popelnicím zbytky potravin či kr-

mivo pro drůbež nenechávat přes noc volně přístupné, neboť 
obzvláště hlodavci tato místa s oblibou navštěvují.  

Žádáme proto občany města, aby nenechávali zbytky po-
travin, krmení pro toulavé kočky apod. v blízkosti sběrných 
nádob, neboť díky tomu je deratizace velmi ztížena. 

Předem Vám velmi děkujeme.

Dne 2. 10. 2021 se bude konat sportovní událost s ná-
zvem Příborský běh, 1. ročník. Jedná se o běžecký závod 
s profesionální časomírou, který je vhodný pro všechny vě-
kové kategorie. Tato akce se pořádá ve spolupráci s příbor-
ským Junákem. 

Skauti Příbor naplánovali a  otestovali trasu, která je 
hodně specifická tím, kudy vede. Jedná se o běh historic-
kými uličkami města Příbora, a když člověk trošku zvolní, 
tak kolem sebe uvidí mnoho zajímavého. Trasa je již uve-
řejněná na webu Příborského běhu a lidé si ji mohou před 
závodem otestovat. Trasa bude během závodu samozřejmě 
značená a na některých klíčových místech budou stát dob-
rovolníci. 

Závodní den nám odstartují dětské závody. Děti mají tři 
trasy dle věku (200 m/700 m/2500 m).

Start prvního závodu pro děti bude v  10:00 h. Regist-
race dětí do závodů proběhne na místě od 9:00 h. V rám-
ci dětských závodů bude také vyhlašování těch nejlepších. 
Všechny děti, které se účastní závodu, obdrží v cíli medaili 
a volný vstup do skákacího hradu. Děti startují zdarma.

Ve 12.00 h  začíná hlavní závod dospělých. Základ zá-
vodní trasy je okruh měřící přibližně 2,5 km. Při registraci 
si mohou lidé vybrat buď trasu Hobby (2 okruhy = 5 km), 
anebo trasu Sport (4 okruhy = 10 km). Je také možné běžet 
ve štafetě, tzn. 4 běžci a každý z nich poběží 1 okruh. Štafe-
ta má podmínku, musí ji tvořit dvě ženy a dva muži.

Naším hlavním partnerem je společnost Alpitrek, která 
odmění nejlepší sportovce.

Veškeré další detailní informace týkající se trasy, har-
monogramu dne či registrace jsou uvedeny na stránkách 
www.priborskybeh.cz.

Součástí této sportovní události bude doprovodný pro-
gram pro veřejnost. Zmíním např. vystoupení taneční sku-
piny nebo cimbálové muziky z Rožnova. Pro děti bude při-
praven skákací hrad a další aktivity. 

Během závodu je možné trasu absolvovat i chůzí, kaž-
dý dle svých fyzických možností, ale pouze se startovním 
číslem. Lidé ho obdrží před závodem na základě registra-
ce. Závodníci získají v cíli účastnickou medaili na památku 
a něco malého na zub. Registrace probíhá on-line na strán-
kách Příborského běhu do 28. 9. za zvýhodněné startovné 
150 Kč/osoba. Poté je možné se registrovat a  zaplatit na 
místě (200 Kč/osoba).

Těšíme se na všechny páry běžeckých nohou, které 
ochutnají dlažbu našeho města. Hlavním záměrem této 
akce je propojit krásy Příbora se sportovní činností. Chce-
me rozhýbat, pobavit a oživit příborské ulice

Těšíme se na všechny, kteří přijdou či přiběhnou pod-
pořit naši akci svou účastí.

Drahomíra Plandorová, Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Veselková, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor

Bc. Lucie Odehnalová, odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

SoCIÁlní tEMatIKa
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Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se 
zdravotním postižením a  seniorům, a  to prostřednictvím kvali-
fikovaného osobního asistenta. Osobní asistent uživatele podpo-
ruje a  provází v  jeho přirozeném prostředí a  pomáhá mu k  so-
běstačnosti a  schopnosti plnohodnotně se zapojit do běžného 

života. Práce osobního asistentka zahrnuje například dopomoc 
s běžnými úkony kolem domácnosti, pomoc se základními potře-
bami (hygiena, oblékání, stravování) nebo zajištění kontaktu se 
společenským prostředím.

Bližší informace na tel. 556 709 403.

V Charitním domě Salvator Krnov - domově pro osoby se spe-
cifickými potřebami je jednou z priorit celého pracovního týmu 
se společně podílet na zkvalitnění péče a života uživatelů s dušev-
ním onemocněním. K tomu nemalou mírou přispívá široká nabíd-
ka volnočasových aktivit (např. besedy, výtvarné činnosti, činnos-
ti v kreativní a dřevařské dílně, sportovní aktivity, paměťové hry 
apod.). Dlouhodobě se velké oblibě u uživatelů těší několikaden-
ní rekondiční pobyty v Charitním domě sv. Karla Boromejského 
v Čeladné-Podolánkách.

V  rámci slunečného června jsme se opět vydali do nádherné 
beskydské přírody, na místo, kde za okny šumí les a okolím se roz-
léhají ovčí zvonky. Tamní příroda láká nejen k procházkám a od-
počinku. Hned první den jsme se vydali společně s uživateli služby 
do neznámých míst. Několik kilometrů klienti hravě zvládli. Večer 
jsme se společně odměnili táborákem a opečenými špekáčky. Druhý 
den jsme za slunečného počasí podnikli výlet do Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci prohlídky jsme na-
hlédli do doby dávno minulé, způsobu bydlení a života na Valašsku 
na přelomu 19. a 20. století. Neopomněli jsme navštívit ani hřbitov 
zvaný Valašský Slavín, místo posledního odpočinku legendárních 
osobností - jako např. Emila a  Dany Zátopkových nebo českého 
skokana na lyžích Jiřího Rašky. Výlet jsme završili ochutnávkou 
tradičních valašských dobrot, jako např. frgálů, štramberských uší, 
ovčích sýrů. Z Valašského muzea jsme odjížděli obohaceni o nové 
poznatky, dojmy a také s dobrou náladou. Následující den jsme pro-
cházku do okolí pro klienty zpestřili zábavným kvízem zaměřeným 
na zajímavosti, které jsme se během pobytu v Beskydech dozvěděli. 
Večer u táboráku byli všichni odměněni sladkými dobrotami. Čas 

našeho pobytu v Charitním domě sv. Karla Boromejského se zavr-
šil a následující den jsme si společně vychutnali poslední snídani 
a kávu a poté se vydali zpět do Krnova. Již nyní se těšíme na pod-
zim, kdy se do valašských hor opět na pár dní s klienty služby do-
mova se zvláštním režimem za novými zážitky vrátíme.

Srdečně děkujeme městu Příboru za dotační podporu pro zajiš-
tění provozu pobytové sociální služby v Charitním domě Salvator 
Krnov. Velice si této podpory vážíme.

Ing. Alena Bršťáková, vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín, koordinátor osobní asistence

Bc. Šárka Víchová, vedoucí Charitního domu Salvator Krnov

EKoloGICKÁ ProBlEMatIKa

Ing. Dita Kalužová, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor

Po městě bylo rozmístěno 10 nádob veli-
kosti 240 l s oranžovými víky na použitý jedlý 
olej. Nádoby jsou určeny pouze pro jedlý olej 
uzavřený v  těsné plastové nádobě, nejlépe 
v použité PET láhvi. Svoz bude probíhat jed-
nou za dva až tři měsíce a v případech, kdy bu-
dou nádoby přeplněné, společností TrafinOil 
a. s. Podle nového odpadového zákona musí 
každá obec zajistit celoroční sběr jedlých ole-
jů od občanů, což jsme dosud plnili sběrným 
místem na sběrném dvoře. Nyní jsou rozmís-
těny další nádoby na již zavedená stanoviště 
pro třídění odpadu po celém městě a v míst-
ních částech Prchalov a Hájov. Seznam stano-
višť, který je zde, naleznete samozřejmě i  na 
webu ŽP v sekci třídění odpadu.

Stanoviště s nádobou na jedlý olej:
- Sběrný dvůr Příbor – Točna
- areál původního SD – TS na Štramberské ulici
- stanoviště na parkovišti ulice Šafaříkova / Npor. Loma
- stanoviště na Dukelské ul. u křižovatky s ul. Sv. Čecha
- stanoviště Na Benátkách u bývalé rest. Za Vodou 
- stanoviště na Místecké ul. za mostem
- stanoviště na ul. 9. května u trafostanice
- stanoviště na ul. Lidické u budovy Policie ČR
- stanoviště na Prchalově u Kulturního domu
- stanoviště na Hájově u budovy hasičárny 

Do olejových popelnic můžete třídit všechny ku-
chyňské oleje a tuky – z konzerv, z marinád, salátových 
zálivek, smažení, nakládané zeleniny či sýrů. A také más-
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Vedle železniční trati po pravé straně směrem z  Příbora do 
Kopřivnice leží areál starých skleníků. Ještě ke konci 20. st. byl ma-
jitelem areálu ZD Moravan, který zde provozoval zahradnictví. 

Po restitucích byly pozemky pod zahradnictvím navráceny pů-
vodním majitelům, budovy a veškeré stavby získaly nového majitele 
a celý areál začal chátrat.

Celé roky jsme jezdili kolem rozpadajícího se areálu, který volal 
o pomoc. Jsme manželé Jiříčkovi a od února 2020 jsme majiteli skle-
níků, budov a všech staveb, které jsme koupili, protože zde chceme 
znovu vybudovat funkční zahradnictví.

Když jsme budovy přebírali, byly všechny stavby včetně pozem-
ků zamořené černými skládkami. Na jejich odstranění stále pracu-
jeme. Už jsme odvozili 40 tun odpadu, který zahrnoval: nebezpečný 
odpad, vykuchané hrací automaty, staré oblečení, autodíly, vnitřky 
praček a jiných spotřebičů a kosti různých zvířat. 

Postupujeme pomalu, protože se veškerým činnostem můžeme 
věnovat až po práci nebo o víkendech. Spoustu času nám zabraly 
opravy jedné z budov, kde jsme vytvořili zázemí, abychom mohli 
snáze pokračovat v dalších činnostech. 

V nejbližší době nás čekají další úklidy, udržovací práce a po-
stupná rekonstrukce. Chtěli bychom vybudovat zahradnictví pro 
pěstování ovoce, zeleniny a  bylin. Vytápěné a  dosvětlované so-
lárními panely, zavlažované zadržovanou dešťovou vodou a  bez 
použití chemikálií. Dále bychom chtěli vytvořit KPZ (komunitou 
podporované zemědělství) a pomocí různých seminářů a worksho-
pů vzdělávat veřejnost v ekologickém zemědělství, jeho důležitosti 
a permakultuře.

Jedním z nejdůležitějších kroků je sjednocení budov s pozemky, 
které v současnosti vlastní 7 majitelů. Už přes tři roky se s nimi sna-
žíme domluvit na koupi pozemků, bohužel marně a veškeré naše 
snahy končí pouze různými naschvály ze strany majitelů pozemků. 
I když je to občas náročné a situace se čím dál víc vyhrocuje, děláme 
dobrou věc, a to nás drží. 

Kdybyste se o nás chtěli dozvědět více, můžete nás a naši čin-
nost sledovat na FB stránkách Příbor ZeMě, kde můžete porovnat 
stav areálu před úklidy a po, nebo na webových stránkách www.pri-
borzeme.cz. V budoucnu budou tyto stránky sloužit i jako e-shop, 
do té doby je máme spíš jako blog a pro informační účely. 

Daniel a Radka Jiříčkovi

lo, sádlo, výpek z masa. To vše může ještě dobře posloužit, a přitom 
vám neucpat odpady.

Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve, kte-
rou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste do nej-
bližšího označeného kontejneru na třídění oleje. Mapu kontejnerů 
najdete také na www.tridimolej.cz/mapa, kde si vyhledáte ten, který 
máte nejblíže.

Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovi-
nou. Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny 
pro průmyslové účely, protože jeden olej je použit dvakrát. Zabra-
ňujete ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. V ne-
poslední řadě tímto procesem dochází k úsporám CO2.

Dáváme odpadu šanci být znovu užitečný. Děkujeme, že třídíte 
spolu s námi! 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v září, kteří slaví své jubileum:
Věra Michná
Vladimír Koliba
Šárka Kovaříková
Marie Bolomová
Věra Kletenská
Jaroslav Kletenský
Stanislav Juřina

Marie Bukovjanová
Ludmila Drtilová
Bohuslava Chromečková
Bohumír Michna
Josef Krejčí
Jaroslav Janeczko
Stanislav Paseka

Eva Skurková
Jana Šátková
Jan Šupa
Adela Kilnarová
Jitřenka Kocourková
Dagmar Milatová
Ludmila Taichmanová 

Anna Hanáková
Vojtěška Holubová
Božena Michnová
Ludmila Rašková
Marie Holaňová
Karel Jezdínský
Věra Grasgruberová

Marie Dvořáková
Marie Svobodová
Eliška Tobiášová
Jiří Bardoň
Milan Mohapl

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

KoMISE Pro oBčanSKÉ ZÁlEžItoStI

Jubilanti Domova Příbor
Vladislava Jankovičová  Helene Kološová Eliška Tobiášová  Jena Váňová Anna Volná

Vlasta Trojčínská

čInnoSt KluBŮ, SPolKŮ a orGanIZaCí

Proč Duhový? Protože program byl pestrý jako barvy duhy. 
Covidová nařízení nás neminula ani letošní prázdniny, takže tá-

bor začal kontrolou potvrzení o bezinfekčnosti a testováním přímo 
na táboře. 

Vše sledoval, jako každý rok, Skřítek Habrový a  hned 1. den 
muselo 20 táborníků hledat kousky dopisu s úkoly. Za splnění děti 
dostávaly drahokamy do měšců, které si musely pěkně vyzdobit. 
Duhový program pokračoval většinu času venku, na veliké zahra-
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dě. Výběr táborových radovánek byl 
velký, s  možností využívání vyba-
vení, které každý rok vylepšujeme 
hlavně výtvarnými a  sportovními 
potřebami. Trampolíny, skákací 
hrad, bazén, streetball, stolní tenis, 
padák. 

Velmi oblíbená zábava bylo ská-
kání na velkých míčích, takže to na 
zahradě vypadalo jako mezi klo-
kany. Též se malovalo, modelova-
lo a  děti tvořily dárečky z  barevné 
hmoty FIMO. 

V  úterý Skřítek Habrový poslal 
děti na výpravu do přírody, v  lese 
plnily úkoly na trase veverky Terky, poznávaly rostliny, stromy a na 
závěr našly poklad. Děti též žasly nad „zázraky přírody“ - například, 
když jsem vytrhla jeden semenáček, tak děti velice překvapilo, že ze 
žaludu roste malý stromeček. 

Vyvrcholením tábora byla ANIMACE „Celodenní výprava za 
skřítky a permoníky“ do Flascharova břidličného dolu. Velkým zá-

žitkem bylo tajuplné prostředí, se-
tkání s permoníky a na závěr lezení 
ven po žebřících do výšky 18 metrů. 
Na táboře nesmí chybět oheň, a tak 
se zpívalo, hrálo, opékali jsme buřty 
a rádi se zapojili i rodiče. 

Táborové dny rychle uběhly, 
a  tak jsme spoustu radovánek ani 
nestihli uskutečnit. Poslední den tá-
bora jsme muzicírovali, bubnovali, 
vytvářeli orchestr pomocí různých 
etnických, perkusí i  strunných ná-
strojů. Po závěrečném vyhodnocení 
táborové hry a předání odměn jsme 
si všichni společně užili diskotéku, 

po které následovalo loučení i se slzičkami.
Velké poděkování patří celému týmu pracovníků BAV klubu, 

kteří se podíleli na přípravě průběhu i úklidu tábora. Poděkování 
patří i  městu Příboru, které nás v  rámci VFP – grantu, finančně 
podpořilo. Největší odměnou pro nás bylo, že dětem se u nás líbilo 
a chtěly, aby tábor ještě pokračoval.

Adéla Matulová, učitelka MŠ Kamarád Příbor, ul. Švermova, a členka ČZS Hájov

Tomáš Bordovský, člen výboru Sboru dobrovolných hasičů Hájov

Dne 22. 6. 2021 se obě třídy MŠ Kamarád z ulice Švermovy 
vypravily na polodenní exkurzi k  zahrádkářům na Hájov. Hlav-
ním smyslem exkurze bylo podpořit kladný vztah k přírodě. Za-
hrádkáři si pro děti připravili několik činností. Mezi aktivity byly 
zařazeny: zasazení ovocných stromků na zahradě zahrádkářské 
chaty, zalévání stromků, povídání o  celoroční proměně stromu 
a zasazení semínek ředkviček do svého květináčku, které si děti 
odnesly domů.

I  přes počáteční nepřízeň počasí se celá akce velmi vydařila, 
děti byly nadšené a  rozvoj zájmu o  přírodu a  péči o  stromy byly 
naplněny.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
uspořádal v sobotu 24. července 2021 Hasičské po-
sezení při guláši s hudbou, které se konalo v areálu 
výletiště pod Obecním domem na Hájově.

Již v sobotu dopoledne jsme se sešli, abychom 
připravili areál. Postavit lavičky, uklidit přilehlé 

prostory, zásobit prodejní stánek a spousty dalších činností, které 
souvisejí s přípravou této kulturní akce.

V 11 hod. dopoledne se zapálil oheň pod kotly, ve kterých se 
začal připravovat tradiční hasičský guláš. Letos poprvé jsme se roz-
hodli připravit hned dva kotly guláše.

V sobotu 24. července panovalo velmi příjemné letní slunečné 
počasí jako stvořené pro návštěvu hasičského posezení při guláši.

Pro děti jsme připravili skákací hrad, který byl neustále plný 
malých skotačících dětí, které si hradu patřičně užily. Dále byla při-
pravena hasičská dráha s překážkami, kdy děti přeskakovaly barié- 
ru, prolézaly tunelem a nakonec stříkaly ze džberových stříkaček 
na plechovky. Obě tyto atrakce se ukázaly jako výborné zpestření 
letního odpoledne.

Návštěvníci si pochutnávali na výtečném guláši a dalším občer-
stvení, lahodné točené pivo teklo proudem.

K pohodovému průběhu celé akce přispěla skupina KIWI. V je-
jich pestrém repertoáru, který obsahuje jak moderní tak i klasic-
ké hity, si určitě vybral každý. Lidé byli veselí, bavili se a užívali si 
krásného sobotního podvečera, děti se vydováděly na připravených 
atrakcích. A  tak jsme byli my pořadatelé spokojeni, že jsme tuto 
akci uspořádali. Dlouhodobě naši občané hájovské hasiče podporu-
jí a fandí nám. No a my se snažíme je nezklamat nejen na poli spor-
tovním, ale i v oblasti pořádání různých kulturních akcí v naší obci.

Poděkování patří také Osadnímu výboru Hájov, s jehož podpo-
rou se tato akce konala.

Dovolujeme si Vás zároveň pozvat na tradiční noční hasičskou 
soutěž „O HÁJOVSKÝ POHÁR" v požárním útoku, která se usku-
teční v  sobotu 4. září 2021 od 20 hod. na výletišti pod Obecním 
domem na Hájově.
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Mgr. Vlastimil Sedláček, TJ Sokol Příbor

Josef Bohumínský,  TJ Sokol Příbor

Lukáš Kavka, vedoucí družstva mužů, SDH Hájov

V sobotu 19. června ráno si přivstali nejen so-
kolové, ale i další dobrovolníci, kteří nám velmi vý-
razně pomohli, jako např. Martina a Dalibor.

Příprava guláše pokračovala již od pátku. My 
ostatní „ne-kuchaři“ jsme roznesli množství lavic 
a stolů, postavili stany, připravovali prodejní místo.

Podle předpovědi měl být parný den a  ten 
skutečně rozkvétal v  plné síle a  kráse. Stan proti 
neúprosnému sluníčku jsme museli postavit i nad 
gulášové mistry, aby nám neutekli.

Počasí určitě spoustu lidí zlákalo k  vodě, ale 
příznivce cyklistiky horko neodradí. Jen při rozho-
dování volí raději kratší trasy s případným osvěže-
ním minimálně na půl cestě.  Byli jsme potěšeni, 
že si občané Příbora a okolí, pro které je tato akce 
převážně určena, čas udělali a vybrali si některou 
z tras.

Malí i velcí cyklisté se na své vyjížďky začali scházet před půl 
devátou. Do skončení registrace po 11. hodině se jich sjelo a sešlo 
celkem 61. Přišli zájemci všech věkových skupin.

Největší zájem byl letos o trasy na Brušperk, Bo-
rovecké rybníky a Ondřejník. Nejmladší účastník byl 
pětiletý místní chlapec a nejstaršímu cyklistovi bylo 
74 let. 

Každý účastník dopolední cyklistické akce obdr-
žel poukázku na občerstvení, a  pokud měl šťastnou 
ruku, mohl za startovní lístek dostat i drobný dáreček.

Po příjezdu se účastníci i  noví příchozí mohli 
v  našem areálu občerstvit tekutinami všeho druhu, 
posilnit klobáskami, vegetariánským borščem a gulá-
šem. Na ten se mnozí ptali už od rána. Však se také 
na kvalitu a chuť guláše pěla jen chvála. Rozprodal se 
podstatně rychleji než v jiné roky. 

Odpoledne zpestřili ještě amatérští umělci a  od 
17 hodin hrála ke zlepšení nálady hudební skupina 
Country Garáž až do večera. 

Pořadatelé děkují všem účastníkům akce, dobrovolníkům a také 
městu Příboru za poskytnutý grant.

Všichni také doufáme, že akce v dalších letech již proběhnou bez 
všech omezení a sejdeme se na nich ve stejném, ne-li větším počtu.

11. ročník Příborských deskovek proběhl v  termínu 2. - 5. 7. 
2021 v  prostorách sokolovny TJ Sokol Příbor. Dne 2. 7. 2021 se 
první účastníci 11. ročníku Příborských deskovek začali sjíždět již 
kolem 15:00 hodin. Čas do první soutěže, což byl turnaj v Bang!, vy-
plňovali vzájemným vyprávěním svých zážitků od svých minulých 
setkání. Ti, co se neznali, se pomalu seznamovali při hraní desko-
vých her, které jsou k dispozici v TJ Sokol Příbor.  Turnaje Bang! se 
účastnilo 9 soutěžících. 

V  sobotu 3. 7. 2021 se turnaje Osadníci z  Katanu účastnilo 
32 soutěžících a turnaje v Carcassonne 16 soutěžících. 

V neděli 4. 7. 2021 se turnaje v 6 bere! účastnilo 11 soutěžících. 
7 účastníků splnilo nominační kritéria na MČR. V průběhu akce 

účastníci navázali nová přátelství, naučili se, jak lépe trávit volný čas 
s přáteli, nejen vysedávat u PC.  Někteří z účastníků využili svátečních 
dnů, aby si pobyt v Příboře prodloužili a prohlédli si památky ve městě 
a okolí.  Při loučení si již mezi sebou domlouvali další akce, na kterých 
se zase potkají. Všem účastníkům se v Příboře velice líbilo a těší se na 
další návštěvy města Příbora. Velké poděkování patří těm, co 11. roč-
ník Příborských deskovek podpořili finančně, a to město Příbor, firma 
Albi, firma Mindok a firma Advanced Design Solution s.r.o.

Stejně jako u dětí i v kategorii mužů a žen mohly po roční pře-
stávce zapříčiněné omezením covidu proběhnout postupové soutě-
že v požárním útoku.

Útoky na postupových soutěžích se výrazně odlišují od těch 
„klasických", které pravidelně běháme. Jde o útoky prováděné s ši-
rokými hadicemi na delší trati a zakončené terči nástřikovými, do 
kterých je zapotřebí nastříkat deset litrů vody. Avšak hlavní roz-
díl je, že se tato postupová kola běhají se zcela odlišnou mašinou. 
Ta není zdaleka tak výkonná jako mašiny, s  kterými běžně běhá-
me. Z tohoto důvodu je velice důležitá rychlost a sehranost celého 
týmu, aby byli schopni vodu dostat co nejrychleji dopředu.

Přípravu na závody jsme zahájili bohužel až začátkem června, 
a to kvůli opatřením, která nám do té doby neumožňovala společ-
né tréninky. Času moc nebylo, neboť první závod nás měl čekat 
za necelých 14 dnů. Vzhledem k tomu, že se tyto útoky pravidel-
ně neběhají a  většina našeho týmu s nimi neměla skoro žádnou 
zkušenost, byli jsme poměrně v  časové tísni. Jak ženy, tak muži 
se toho nezalekli a  zahájili jsme intenzivní přípravu. Ta nám na 
okresním kole v Závišicích přinesla ovoce. Kluci vybojovali v kon-
kurenci zkušených týmů 3. místo a ženy parádní 1. místo. Pro oba 
naše týmy z Hájova to znamenalo postup do krajského kola, které 
se konalo o týden později. Už tento postup je veliký úspěch, pro-
tože týmy, s kterými na okresním kole soupeříme, patří k nejlep-

ším v kraji. Po tomto úspěchu jsme byli odhodláni zabojovat i na 
krajském kole a urvat tam co nejlepší umístění. Zapracovali jsme 
tak ještě během týdne na svých pokusech a vyrazili společně na 
krajské kolo do Vrbna pod Pradědem, které se konalo 19. června. 
Zde se ženy postavily na start proti 12 týmům reprezentujícím své 
okresy. Bohužel v podání našich žen nedošlo k navázání pěkného 

Foto: člen družstva David Polášek
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výkonu z  okresního kola a  skončily tak po nevydařených poku-
sech na 8. místě. V kategorii mužů však probíhala napínavá bitva. 
Po prvních pokusech jsme drželi až 6. místo. Ovšem v  druhém 
pokusu vše vyšlo a  s  časem 25,28 s  jsme se vyhoupli na parád-
ní druhé místo hned za Těškovice. Pořadí se již do konce závodu 
nezměnilo a my jsme se fantasticky probojovali poprvé v historii 
SDH Hájov na Mistroství České republiky. To se konalo 8. srpna 
v  Hradci Králové. Na takovouto událost jsme se vypravili auto-
busem s  pořádnou základnou diváků. Ta byla na tribuně nejen 
nejpočetnější, ale i jednoznačně nejhlasitější, za což jim patří vel-
ký dík. Chtěli jsme se jim odvděčit krásnými útoky. Při prvních 
pokusech se nám nezadařilo dle našich představ, z toho důvodu 
jsme šli do druhého pokusu s  odhodláním svůj čas výrazně vy-

lepšit. Na základně vše klaplo na jedničku a pokus byl fantasticky 
rozběhnut. Bohužel v tu chvíli proti nám hrála příroda a vítr, který 
právě foukal a stál za tím, že přestože vše klaplo tak, jak mělo, ne-
podařilo se nám dostatečně rychle naplit terče a ukončili jsme tak 
útok s časem 28,42 s, který byl pod naše očekávání i  tréninkové 
výsledky. V celkovém pořadí z toho bylo 10. místo z 30 družstev. 
Nyní s odstupem času však mohu říci, že to, co jsme dokázali, je 
velký úspěch, vždyť se jednalo o 10. místo v celé ČR! Získali jsme 
také pro nás nezapomenutelné a cenné zkušenosti, které se nám 
můžou hodit do příštích let.

V  poslední řadě bych chtěl poděkovat závodníkům, všem fa-
nouškům a dalším lidem, kteří se podílejí a napomáhají nám k do-
sahování lepších výsledků.

Jiří Šajer

HIStorICKÉ HorIZonty

(pokračování strýcova deníku)

„4. listopadu 1918 – pondělí
Stojíme na malé stanici před Ufou. Dr. Straka nám udělal 

pěknou přednášku o svých cestách a o Francii. Někteří hoši tvr-
dili, že nás silně „houpal”. Proto prý ani nedostaneme mořskou 
nemoc, kdybychom jeli po moři, protože už jsme na „houpání” 
zvyklí. “

V deníku strýc Frantík dále pokračoval až v pátek 9. ledna 
1919 a zpětně shrnul uplynulé události:

„Před Ufou jsme stáli na malé stanici asi tři dni. Ufou jsme 
projeli a  zůstali stát v  Alkinu. Po několika dnech byl taneční 
večírek, tzv. “tygrbál”.  Ráno “nagružat” a  na front. Na druhý 
den jsme vyjeli do Taldybulaku. Jeden den jsme ještě stáli na 
rozjezdu před Přijistvem. V  Taldybulakách jsme složili děla. 
Před námi byl druhý a třetí pluk. Třetí den útočili “krásní”. Jed-
na četa byla vpředu a my měli nachystána děla u vesnice. Dělali 
jsme jeden “obchmat”. Byla zasněžená krajina. Časně ráno jsme 
vyjeli za pěchotou (10. pl. ). Zajeli jsme proti levému pravému 
křídlu. Projeli jsme tatarskou vesnicí a  před ruskou vesnicí, 
která byla od oné asi čtyři versty vzdálená, jsme rychle vyjeli 
na malou vyvýšeninu, ze které jsme přímou návodkou po čes-
kém “ústavu” stříleli po řetězcích bolševíků, kteří už zatáčeli 
naše levé křídlo. Trén i bolševíci se dali pod naším obstřelem 
na útěk. Zahazovali vintovky, pulomety, náboje a málem i děla, 
kdybychom nebyli přerušili střelbu a nepokračovali dál. Naše 
děla obstřelovala ještě vesnici, kam prý prchali bolševíci. Pak 
jsme se vrátili do dobyté tatarské vesnice, kdež jsme nocovali 
(my spali ve škole naproti mešitě).  Na druhý den jsme se vrátili 
do Taldybulaku. Přicházely zprávy o  stálých vítězstvích spo-
jenců na západní frontě a v Srbsku. Dorazila zpráva o strašné 
kapitulaci Německa. Příměří bylo uzavřeno na třicet pět dní. 
Podmínky neuvěřitelné, chtěli zaměnit naše pěší části ruskými. 
Protestovali jsme. Za ruskými pěšáky že stát nebudeme. Na-
jednou v noci přišel ústup. Byli jsme ohroženi z pravé strany, 
kdež byla “likvidována” fronta a odkud odešla pěchota i volžská 
baterie. Naše četa byla na platformách a ostatní v pěším pořád-
ku. Nastala strašná sněhová bouře. Bolševíci byli v patách za 
námi. Obstřelovali jsme je z rozjezdu za Taldybulakami. V Pri-
jutově nevystavila pěchota ochranu. Ustupovali jsme dále. Na 
příštím rozjezdu opět večer jsme stáli bez ochrany. Naše plat-

formy vpředu z každé strany a vpředu u tratě jedna stráž. Když 
odjížděl třetí pluk, vyšinula se jim těpluška z  kolejí. Sněhová 
bouře neustávala. Až k ránu jsme byli odpraveni, když již byly 
hlášeny vzadu u tratě našimi rozvědčíky nepřátelské rozvědky. 
Byli jsme připraveni na všechno. Nálada byla mizerná. V Aksa-
kově nám bylo řečeno, že jedeme dále na odpočinek. Mnohým 
jízdovým, kteří jeli podél tratě, umrzly nohy a ruce. Dojeli jsme 
do Dovlekanova, kde stál náš ešelon. V neděli se hrálo tatarské 
divadlo, tance. Dvakrát byly taneční zábavy. S Hulašicem jsme 
byli v neděli u Babincových v gymnáziu. Když jsme odjížděli, 
jeli s námi až do Poletajeva. Pak chtěli dál do Petropavlovska. 
My jsme pak odbočili na Trojek. Dráha byla horší než naše nej-
horší lokálka. V Trojeku jsme stáli dva dny. Město je od drá-
hy vzdáleno asi čtyři versty. Zavezli nás do Džarkulu (80 verst 
před Kustanai – konečnou stanicí této dráhy). V ešelonu jsme 
stáli týden. Pak jsme se vystěhovali do vesnice Fjodorovky asi 
dvě versty od dráhy. Je to rozsáhlá vesnice, má asi čtyři tisíce 
obyvatel, většinou Ukrajinců. Já s Kyzlou máme byt u učitele 
na samém kraji vesnice. Kyzla je úžasně ješitný chlap. Myslí si, 
že má “havraní vlasy”, “dívčí nos, jemnou pleť jak alabastr a in-
teresní oči a unylé rty”.  Štědrý večer jsme slavili ve škole. Byl 
vážný. Vzpomínali jsme našich drahých doma a slavili vánoce 
doma mezi svými. Bouřlivý a veselý byl silvestr. Ruské vánoce 
jsme slavili s Kyzlou u kantora. Byly rovněž “bouřlivé”. Hrálo se 
na harmonium, zpívalo, atd.“

Další zápis v deníku pochází až z června 1919:

„Začátkem měsíce ledna jsem byl poslán do Irkutsku. 
Z Džarkulu jsme jeli (Hájek od druhé baterie) do Trojeka k bri-
gádě a odtud do Ploletajeva a Čeljabinsku. Z Čeljabinsku osob-
ním vlakem do Irkutsku. Byl jsem na návštěvě u Babincových. 
V  Irkutsku jsme dlouho marně hledali byty pro naše části. 
Přebývali jsme na nádraží v těplušce a odtud jsme každodenně 
vycházeli do Irkutsku nebo jezdili do okolí hledat byty. Ruso-
vé (hlavně důstojníci) nás přestávají na každém kroku chválit. 
Důstojníci nás dokonce počínají urážet a hledají spory. Je to ná-
sledek toho, že jsme byli posláni na odpočinek a oni teď musejí 
„zaščiščovat“ sebe sami. To je už míň příjemné, než pouze há-
zet růže Čechům a říkat jim „molodci“. V druhé polovici února 
přijel za mnou do Irkutsku do baterie bratr Ševčík. Přijel jako 
směna. Já mám jet do důstojnické dělostřelecké školy do Kyš-
týmu. Na druhý den po jeho příjezdu jsem odejel osobním vla-
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Igor Jalůvka

O  Rakousko-Uhersku se často říká, že – na rozdíl od 
dnešní doby – běžní lidé byli skromní, měli k sobě blíž a jídlo 
bylo „za babku“. Na základě výčtu výčepů uveřejněného v mi-
nulém čísle můžeme učinit pár závěrů: na náměstí bylo kon-
cem 19. století pár hotelů, několik hospod a spoustu výčepů. 
Všechny se ale uživily. 

Stojí za to si při té příležitosti připomenout, kolik bylo 
na náměstí hospod o sto let později, tedy např. v roce 1970. 
všehovšudy dvě hospody. Slávie v  čp. 34 byla po demoli-
ci původního domu (od začátku r. 1969) stále ve výstavbě, 
otevírala se až v prosinci 1972 a prvním vedoucím provozu 
byl pan Jurča z Nového Jičína. Ale roku 1970 byl na náměstí 
pouze bufet U  Hajzerů, v  čp. 31, který se přirozeně musel 
nazývat bufet U kašny. Samotný bufet byl vpředu, hospoda 
vzadu, tam se tehdy ještě vyvařovalo, zatímco v 80. letech se 
už jen ohřívalo jídlo přivezené z  Letky. Druhým funkčním 
podnikem byla restaurace U radnice, v čp. 20, které ale nikdo 
neřekl jinak než Politika. Zmíněný podnik však již měl tehdy 
velice daleko k pojmu restaurace: byl to mírně řečeno „prvo-
třídní pajzl“.

U Politiky se nakrátko zastavím. I když převládá názor, že 
hospoda se nazývala podle toho, že se tam neustále „tlachalo“ 
o politice, není tomu tak: v roce 1871 byla v Příboře založena 
Katolická politická jednota. Jednalo se o jakési místní politic-
ké uskupení, podobně jako to známe z předvolebního obdo-
bí v dnešní době. Jde o to, že schůzovní místností Katolické 
politické jednoty se stala právě restaurace v čp. 20, jež patři-
la nájemci Abrahamu Perlovi a které se začalo později říkat 
„Politika“. Kolem roku 1905 však Katolická politická jedno-
ta nevyvíjela téměř žádnou činnost. Řada členů obdobného 
spolku, nazvaného Všeobecné sdružení křesťanského dělnic-
tva v Příboře, tak vstoupila do skomírající Katolické politické 
jednoty. A ti pořádali pravidelné schůze s přednáškami v již 
osvědčeném hostinci na náměstí. Kdo by čekal, že o 100 let 
později ze všech výčepů v pětadvaceti měšťanských domech 
přežije právě ona pověstná „Politika“! Osobně jsem navštívil 
„Politiku“ jako dítě několikrát v životě a mohu říci, že to ve 
mně vždy zanechalo docela silný, neopakovatelný zážitek: 

Čas od času mne děda poslal koupit tátovi pivo do skleně-
ného džbánku a před otevřením Slávie to bylo nejblíže právě 
do Politiky. Úděsný puch byl již na podloubí před hospodou, 

kem. Mezi Kanskem a Krasnojarskem jel před námi broněvik, 
protože bolševické bandy dojíždí na lyžích a na saních k trati 
a způsobují častá železniční neštěstí. Do Kyštýmu jsem přijel 
koncem února. Přijel jsem bez jediného ruble. Ještě týž den 
jsem zašel k  Honzovi Petrákovi a  k  Nevrálovi, kteří byli pře-
loženi jako mladší důstojníci k čtvrté baterii.  Z počátku jsme 
někteří bydleli na břehu jezera v domku o několika komnatách, 
zařízených jako kasárna. Šest neděl jsem doma do dvanácti ho-
din opisoval látku, která byla již přednesena za mé nepřítom-
nosti, neboť přednášet se začalo již začátkem ledna. Večer jsme 
chodívali na „katok“ nebo jsme se „veselili“ u Karla. Když byla 
ukončena pěchotní škola, přestěhovala se celá dělostřelecká 
skupina do zámku. Byla to velká, krásná budova se zahradou na 
břehu jezera. Holky mu později začaly říkat „bělyj dom...“. Ne-
dlouho před ruskými velikonocemi odejela čtvrtá baterie. Jak-
mile se trochu oteplilo (a jaro pokračovalo dosti rychle kupře-
du, led na jezeře rychle tál), začali jsme chodit na „daču“. Byla 
tam každodenně promenáda. Někdy hrála ruská hudba. Začát-
kem května jsme vyjeli z Kyštýmu, kde v posledních dnech za-
čalo být velice krásně. Jezero úplně roztálo a kolem dače začalo 
všechno kvést. Cestou jsme museli několikrát vystavovat strá-
že. Bandy na několika místech napadaly trať a ničily ji. Koncem 
května jsme dojeli do Sludčanky k Bajkalskému jezeru.“

Vysvětlivky:
ešelon = vlak na přepravu vojska
těpluška = železniční vagon určený pro přepravu vojska
dača = chata
zaščiščovat = chránit se
zástava = polní hlídka

dokončení

Dobový leták nepotřebuje vysvětlení…

Fotografie ze Sludčanky



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

kde tehdy u vrat do hospodské chodby visela na stěně vitrína 
příborského kina Rudá hvězda, později přejmenovaného na 
Úsměv. Do výčepní místnosti jsem šel ponurou síní kolem 
šikmých vrat od zatuchlého sklepa a páchnoucích záchodů. 
Dveře od ní však nebylo vidět, protože v  chodbě nesvítilo 
světlo, ale bylo možné je vytušit podle hluku, jenž se od nich 
linul. Po jejich otevření se mi naskytl obraz typické české 
hospodské idylky: nejprve se ke mně vyvalila ohromná mrač-
na kouře, a pokud bych nevěděl, kde se nachází samotný vý-
čep, přes dýmovou clonu bych ho nikdy nenašel. Bylo tam 
tolik hluku, že štamgasti si ani nemohli navzájem rozumět, 
přesto nahlas žvanili a hučeli jeden přes druhého. Hospoda 
byla zcela zaplněná; chlapi si navzájem cosi vysvětlovali, ob-
čas se někdo vypotácel na záchod nebo zařval jakousi spro-
sťárnu. Já jsem se nesměle postavil se džbánkem k  výčepu 
a čekal jsem, až mne paní výčepní osloví. Toho jsem se však 
nedočkal. Výčepní, což byla asi padesátiletá dáma s bujarým 
dekoltem a silně namalovanýma očima, měla úplně jiné po-
vinnosti: na hliníkový tácek nastavěla „půldecáky“ a  rozlila 
rum, vodku, peprmintku a  režnou. Když se vrátila od stolů 
s  prázdným táckem, scéna se opakovala: tentokrát nalévala 
rum, vodku, peprmintku a mysliveček. Mezitím už vystoupa-
la pěna v několika sklenicích piva pod pípou, takže je chvat-
ně roznášela po krčmě, a když se vrátila, „grifně“ začala do 
mokrých sklenic čepovat další ležáky. Mezitím otevřela další 
láhev rumu, slivovici a griotku. Nad výčepem jsem si všiml 
nápisu informujícího, že podnapilým osobám nenaléváme. 
Jakýsi pijan se připotácel k výčepu a chraptěl, že chce startky 
bez filtru. Málem do mne vrazil. Vůbec mne neviděl, jak byl 
„zdekovaný“.  To už ale vystoupala pěna v dalších sklenicích 
piva, avšak než je výčepní roznesla, stačila na tácku připravit 
další „frťany“. Rum, vodka, slivovice, režná (režnou pili pře-
devším zedníci, říkali jí „bílá“, na rozdíl od „zelené“, kterou 
pili závozníci). Když se celá série čepování piv, nalévání pa-
náků a jejich roznášek zopakovala asi pětkrát, začaly mi slzet 
oči z kouře a kašlal jsem, až jsem se začal dusit. Až teď si mne 
výčepní všimla a, přestože jsem měl přes dvacet minut polo-
žený nepřehlédnutelný džbánek na výčepním pultu, docela 
hloupě se zeptala: „Co to bude?“ – „Pivo do džbánku,“ odvě-
til jsem. „A jednu žvýkačku.“ (Většina děcek kolem deseti let 
tehdy sbírala obaly od žvýkaček.) Byl jsem zvědavý na vnitřní 
obrázek italské žvýkačky Bracobaldo, v hospodě o 20 haléřů 
dražší, tedy za 2,70 Kčs. Zatímco výčepní sporadicky plnila 
dědův džbánek půllitry piva, začal jsem žvýkačku žvýkat. Ale 
ta neměla vůbec chuť žvýkačky. Bylo to, jako bych žvýkal ta-
bákový kouř, jak byla žvýkačka nasáklá cigaretovým kouřem, 
v Politice permanentně přítomným. Myslel jsem si naivně, že 
po chvíli kouřovou pachuť „vyžvýkám“, ale má snaha byla na-
prosto marná… Konečně byl džbánek plný piva a mohl jsem 
hospodu opustit. To ale ještě zdaleka nebylo všemu konec: 
cestou ke dveřím mne „rafl“ za ruku jakýsi štamgast a podá-
val mi „půldecák tvrdého“ (aniž by mne zřetelně viděl a aniž 
by rozpoznal, že je mi pouhých deset), cosi blekotal a rozu-
měl jsem mu jen to, abych to jako „do sebe hodil“. Vymluvil 
jsem se slušně, že doma děda čeká na pivo, ale že příště si 
s  ním určitě vypiju. Když jsem za sebou zavřel hospodské 
dveře, v šeru chodby jsem spatřil štamgasta, který se jednou 
rukou opíral o stěnu chodby, vesele močil na prkennou pod-
lahu síně, přestože záchody byly o pouhé 3 metry dál, a při 
tom si popěvoval ruskou státní hymnu nebo se o to alespoň 
snažil. Dveře na záchod byly zpola otevřené a  na rozdíl od 
chodby v  nich světlo svítilo. Tam se na mokré podlaze vá-
lel „nestor příborských opilců“ – somrák zvaný Třikorunka. 
(O něm jsem se již zmiňoval v článku o příborských posta-
vičkách.) Třikorunka ležel na zádech s hlavou opřenou o špi-
navý pilíř klozetu, s napolo rozepnutými kalhotami a s ciga-
retou v puse, ovšem zlomenou a nezapálenou – toho nebyl 
ve svém stavu schopen. Něco si pobrukoval, a  když spatřil 
zírajícího kluka s  otevřenou pusou, zvedl ruku na zname-
ní pozdravu. Druhou rukou se snažil šacovat kapsy svého 

saka – nejspíš hledal zapalovač. (U Třikorunky bylo nicméně 
obvyklé, že se přímo nezřízeně opíjel, doslova se vždy „zryl 
jak hovado“. Při tom se běžně válel na zemi a bylo mu úplně 
jedno, kde leží. Tak jednou v  létě k večeru ležel v kaskádo-
vitých záhonech s  fialkami a  maceškami, které se v  období 
mezi roky 1967 a 1999 nacházely u laviček před podloubím 
východní strany náměstí: „To není člověk, ale vyvrhel a zvíře,“ 
konstatovala tehdy paní sousedka, které bylo líto poničených 
kytiček, a ukazovala prstem z okna sousedního měšťanské-
ho domu na bezvládně ležícího Třikorunku v záhoně: „Takto, 
děti, dopadnete, když se budete špatně učit!“) Jednoduše ře-
čeno – bylo to hrozné. Jakmile jsem opustil venkovní vrata 
hospodské chodby, uviděl jsem dalšího ne zrovna charakter-
ního pijana, jak močí u pilíře podloubí. To ale tehdy nebylo 
nic neobvyklého: chlapi opouštějící hospodu močili, kde se 
dalo. Na náměstí se navíc ještě v 70. letech 20. století pohybo-
valy skupiny toulavých psů, které znečišťovaly dlažbu a pilíře 
na podloubí, takže opilci a štamgasti hospody Politiky na to 
nebyli sami. Před válkou prý byly v hospodě U Hajzerů (čp. 
31) na dvorku k dispozici záchody, obyčejná latrína. Chlapi 
je ale většinou nepoužívali, ulevovali si před hospodou, vedle 
chodníku, u javoru. Když pak byly javory v roce 2000 vysáze-
ny opětovně, javor vysazený před bufetem, tedy bývalou hos-
podou U Hajzerů, se jako jediný neujal a je zakrslý, jak je tam 
půda stále spálená od močoviny.

Já jsem tedy znal hospodu Politiku pouze z této stránky, 
ani ve snu by mne nenapadlo, že se tam i vařilo. Ale „děcka 
z náměstí“ mě vyvedla z omylu: vařila tam paní Vlasta Po-
spíšilová. A vařila dobře. I pivo tam prý bylo výborné (i když 
si myslím, že většině chlapů tam bylo srdečně jedno, co pijí) 
a za všechno se zaplatilo vcelku málo. Právě proto prý bylo 
v  Politice pořád tak „narváno“. (Pro srovnání: restaurační 
zařízení byla za socialismu rozdělena do tzv. cenových sku-
pin, především dle komfortu stolování a poskytovaných slu-
žeb. Tak veškeré bufety a vesnické hospody spadaly pod IV. 
cenovou skupinu; tam patřila samozřejmě i Politika, zatím-
co např. Slávie byla pod III. cenovou skupinou, restaurace 
v hotelu Letka pod II. cenovou skupinou a pod I. cenovou 
skupinu, pokud vím, patřila „folklórně rustikální“ Vlčina 
u Frenštátu nebo secesně laděná restaurace v Hotelu Praha 
u novojičínského náměstí. Nicméně, po roce 1976 byly sna-
hy MNV onu „poslední příborskou námořnickou putyku“ 
trochu zkulturnit: 

Bylo to v době, kdy se plánovala výstavba sídliště u Tatry. 
Obyvatelé domků napravo od Místecké ulice, spadající ještě 
pod Klokočov a částečně k Vésce, již byli vystěhováni a při-
pravovala se demolice jejich domů. Zůstala tam ale hospo-
da U Břežných naproti Tatře. Ubylo jí sice hodně štamgastů, 
ale protože docela nedávno, mezi lety 1968 a  69, prodělala 
rozsáhlou renovaci, bylo soudruhům líto zbourat ji úplně. 
Městský národní výbor, patrně ve spojení s podniky Jednota 
či Pramen, pod které za socialismu spadaly restaurace, se tak 

Jihozápadní roh náměstí kolem r. 1915. První dům zprava je čp. 20 – restau-
race „Politika“, v domě byla též Výpomocná pokladnice (1872 - 1927). Všimněte 
si černě natřené spodní poloviny oblouků podloubí u domu; mělo to svůj účel…
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Pavel Vlašic

Město Příbor je známé u  nás i  ve světě především jako 
rodiště nebo působiště významných osobností. V  letošním 
roce si připomínáme výročí jednoho ze slavných příborských 
rodáků - 85 let od smrti velkého moravského a brněnského 
patriota, historika Bertholda Bretholze. Při příležitosti to-
hoto výročí se v následujících řádcích pokusím přiblížit ži-
votní příběh jeho dnes již téměř zapomenuté, avšak kdysi 
velmi slavné sestry, výjimečné ženy, která ve svém životě za-
žila fenomenální triumfy i rodinné tragédie, operní zpěvačky 
Berthy Pierson.

Bertha johanna „Sara“ Pierson, rozená Bretholz, zná-
má také pod uměleckým jménem Bertha Brethol, byla svě-
toznámá německo-moravská operní pěvkyně, dramatická 
sopranistka. Její bratr prof. Phdr. Berthold Bretholz (9. 7. 
1862, Příbor – 27. 11. 1936, Brno) byl renomovaný morav-
ský historik a ředitel Moravského zemského archivu v Brně. 
Narodila se v Příboře na Moravě v domě č. p. 10 dne 15. 7. 
1860 do rodiny židovsko-německého obchodníka s  vlnou 
Sigmunda Simchy Bretholze (*1. 3. 1835, Tysmenica), syna 
Nechy, rozené Alexander, a  Bertholda Berische Bretholze. 
Z Tysmenice v rakouské Haliči pocházela i Sigmundova man-
želka Henrietta, roz. Weiser, dcera obchodníka Salomona 
a  Jutty, roz. Weiser ze Sadhory v  Haliči. V  době narození 
Bertiných mladších sourozenců Bertholda a  Anny (*24. 10. 
1864) již Bretholzovi bydleli v  měšťanském domě č. p. 12. 
Rodina se pak přestěhovala do Nového Jičína, kde se narodily 
další děti - Julius (*16. 3. 1867), Laura (*25. 5. 18??) a Jenny 
(*2. 7. 1875). Po odchodu Bertholda a  Berthy do Vídně, 
Laury, prov. Hoffmann do Lipska, a  Anny, provdané Roth, 
se Sigmund Bretholz se zbytkem své rodiny odstěhoval do 
lázeňského města Bad Elster v Sasku, kde Julius později řídil 
Grandhotel Wettiner Hof.

Pěvecky, herecky a jazykově nadaná Bertha navštěvovala 
ve Vídni soukromé hodiny sólového zpěvu u laury laufer–
oberländer, zpěvačky Královské opery v Berlíně a manžel-
ky Heinricha oberländera, německého divadelního herce, 
režiséra a divadelního pedagoga. Debutovala v roce 1880 již 
pod jménem Bertha Brethol ve Státním divadle ve Štýrském 
Hradci v  roli Valentiny v  Meyerbeerových Hugenotech. Ve 

stejném roce zazářila také v  drážďanské Dvorní opeře. Bě-
hem tohoto angažmá se seznámila se svým budoucím manže-
lem Henrym Piersonem. Henry Georg Pierson(16. 12. 1851, 
Hamburg – 16. 2. 1902, Berlín), vlastním jménem Henry 
Hugo Sancroft Pierson, byl divadelní režisér, generální ředi-
tel berlínských Královských divadel a člen německé královské 
tajné vládní rady. Pocházel z pozoruhodné umělecké rodiny 
anglického hudebního skladatele Henryho Hugha Pierso-
na (1815, Oxford – 1873, Lipsko). Jeho manželka Caroline 
Wilhelmine, rozená Leonhardt (1811, Žitava – 1899, Coswig) 
byla uznávanou spisovatelkou a básnířkou. Henry měl sest-
ru Johannu a dva bratry - Edgara (1848– 1919) a Reginalda 
(1846 – 1906), kteří byli neméně zajímavými osobnostmi. 
dr. reginald Henry Holmes Pierson byl známý německý 
psychiatr, autor odborných publikací a  majitel psychiatric-
ké léčebny Lindenhof v saském Coswigu. Byl také kmotrem 
Wolfganga Henryho, narozeného v Brně dne 28. 8. 1904, syna 
historika Bertholda Bretholze. Edgar Mansfield Pierson byl 
spoluzakladatelem a majitelem drážďanského nakladatelství 
E. Pierson.

Po úspěšných hostováních ve vídeňské Dvorní opeře 
a Královské opeře v Budapešti v roce1881vystupovala Bert-
ha ještě týž rok také v Městském divadle v Hamburku, kam 
ji pozval operní režisér a ředitel Bernhard Pollini. V násle-
dujícím roce patrně kvůli  obavám z  možných komplikací 
v kariéře konvertovala dne 24. 9. 1882 k evangelické víře, kdy 
byla ve vídeňském Luteránském městském kostele pokřtěna 
jako Berta Johanna Bretholz za účasti sourozenců Piersono-
vých – Johanny, Reginalda a Henryho. Následující den 25. 9. 
1882 se v tomto kostele provdala za Henryho Piersona a při-
jala jméno Bertha Pierson. Svatebními svědky byli Reginald 
Pierson a Franz Ries, německý hudební skladatel a houslista. 
Ve stejném roce pak odešla do Itálie studovat italštinu a zpěv 
u sopranistky Cecilie Boccabadatti Gazzudo -varesi ve Flo-
rencii, manželky francouzsko-italského barytonisty Felice 
varesiho, a  také u  italského učitele zpěvu Francesca lam-
pertiho v Miláně, jehož žáky bylo mnoho slavných světových 
operních zpěváků a zpěvaček. Není proto divu, že v roce 1884 
slavila velký úspěchv Královském divadle v Parmě, kde zpí-

dohodl na zvelebení restaurace U radnice, tedy hospody Po-
litiky, a to na úkor hospody U Břežných. Za tím účelem bylo 
umožněno paní Barvínkové, jež dosud působila U Břežných 
a  měla tam tuším i  byt, přejít na náměstí do Politiky. Jako 
vedoucí restaurace U radnice dostala nový byt v 1. poschodí 
ve směru do náměstí. A změna byla dokonalá, alespoň co do 
formy, kvalita jídla zůstala nadále výborná. 

My děcka z náměstí jsme dostávali často o víkendech do-
poledne od mámy úkol zajít do hospody koupit knedlík (asi 
z důvodu toho, že tam byl vždy čerstvý). Naše rodina ho vět-
šinou mívala objednaný v bufetu U Hajzerů. Má sestra Lea 
si vzpomíná, že jednu sobotu (někdy koncem 70. let) k Haj-
zerům knedlíky nepřivezli a  do Slávie taky ne, a  tak máma 
rozhodla, že sestra to ještě půjde zkusit do Politiky. Ta se 
nejprve zhrozila, protože dobře znala moji zkušenost se žvý-
káním „hospodské“ žvýkačky nasáklé tamním kouřem, a ne-
dovedla si představit, že stejnou hrůzu zažije s knedlíky doma 
u  sobotního oběda. Ale jak si vzpomíná, dopadlo to úplně 
jinak: nejenže na chodbě vedoucí do Politiky světlo svítilo, 
ale překvapila ji čistá restaurace se zánovními červenobílými 

kanafasovými ubrusy, kde bylo plno světla. Uvnitř sice seděli 
jen asi dva hosté, ale bylo teprve okolo jedenácti hodin. Jak to 
ale tehdy muselo vypadat v Politice odpoledne a večer, když 
dorazili štamgasti, se můžeme jen domnívat. Možná stáhli 
ubrusy a  kouřilo se ostošest – nevím. To už ale byla labutí 
píseň hospody Politiky. Brzy byla nadobro uzavřena. Před-
pokládám, že se tak stalo kolem roku 1980, nejpozději po-
čátkem 80. let. Tehdy již totiž paní Barvínková na poschodí 
domu čp. 20 nebydlela. Poznali jsme to podle toho, že nadob-
ro utichla diskotéková hudba pouštěná „na plné pecky“, jež 
se o víkendech rozléhala odpoledne po celém náměstí z do-
kořán otevřených oken pokoje jejího syna, jemuž jsme říkali 
„příborský John Travolta“. 

To jsou tedy mé vzpomínky na onu poslední příborskou 
„námořnickou“ putyku. Pokud jsem některé skutečnosti po-
psal špatně či nepřesně, nechť mi to příborští pamětníci od-
pustí…

Veškeré fotografie k  článku, s  výjimkou dobového letáku, 
laskavě zapůjčil František Andrle
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vala Elsu v romantické opeře Richarda Wagnera Lohengrin. 
Podobně úspěšná byla i v roce 1886 v Divadle Apollo v Římě 
jako Elisabeth ve Wagnerově opeře Tannhäuser. V roce 1885 
zaujala svými výkony v Teatro Fenice v Benátkách, když zpí-
vala obtížné partie hlavních hrdinek Giocondy v Ponchielli-
ho La Gioconda a Amélie ve Verdiho opeře Simon Boccane-
gra. V tomto roce také oslnila publikum Teatra Licea v Barce-
loně svým provedením Senty v Bludném Holanďanovi. Poté 
následovala další hostující vystoupení na předních italských 
a francouzských jevištích. 

Její skvělé pěvecké výkony zaujaly známou americkou pa-
tronku umění jeanette Meyers Thurberovou (1850 – 1946), 
která ji nabídla angažmá v  New Yorku do nově založeného 
uměleckého souboru Americké operní společnosti, jehož čle-
ny byli převážně méně známí američtí interpreti, pro turné 
po Spojených státech amerických na operní sezónu od 15. 11. 
1886 do 15. 6. 1887. U nás je Jeanette Thurberová známá pře-
devším jako žena, která výrazně ovlivnila tvorbu českého hu-
debního skladatele Antonína Dvořáka, který byl v letech 1892 
– 1895 ředitelem v její Americké národní hudební konzerva-
toři v New Yorku. Jméno příborské rodačky Berthy Pierson se 
v souvislosti s turné Americké operní společnosti (The Ameri-
can Opera Company) objevuje v americké literatuře (Chapters 
of opera, 1911), novinových článcích (např. New York Times 
1. 12. 1886 a 27. 2. 1888, Indianapolis Journa l5. 6.1887) a čet-
ných historických dokumentech. Dochovala se i  fotografie 
z roku 1888 s portrétem Berthy Pierson na reklamní kartě spo-
lečnosti Allen & Ginter z Richmondu ve Virginii. Účinkování 
moravské sopranistky na jevištích amerických divadel a oper-
ních domů je tedy poměrně dobře zdokumentováno. Americ-
ká operní společnost zahájila své turné vystoupením 15. 11. 
1886 ve Philadelphii v operní budově American Academy of 
Music a  celkem navštívila téměř tři desítky velkých americ-
kých měst s anglicky zpívaným repertoárem, který zahrnoval 

např. Verdiho Aidu, Gounodova Fausta, Wagnerovy opery 
Lohengrin a  Bludný Holanďan, Rubinsteinova Nérona, ope-
ru Martha skladatele Friedricha von Flotow, Meyerbeerovy 
Hugenoty nebo Delibesovu Lakmé. Umělecky velmi úspěšnou 
sezónu pak korunovalo historicky významné operní předsta-
vení -americká premiéra anglicky zpívané opery Antona Ru-
binsteina Néron v Metropolitní opeře v New Yorku dne 14. 3. 
1887, kde Bertha Pierson ztvárnila roli Popey Sabiny. Při této 
premiéře první a dlouho jediné Rubinsteinovy opery uváděné 
v  anglickém jazyce ve Spojených státech, to bylo také popr-
vé, kdy na jevišti newyorské Metropolitní opery prokazatelně 
účinkovala zpěvačka narozená v  českých zemích. Během to-
hoto turné americké publikum Bertě nadšeně aplaudovalo za 
její ztvárnění postavy Elsy v Lohengrinu v představeních ode-
hraných např. 31. 12. 1886 v  Academy of Music, New York, 
4. 2. 1887 v Albaugh’s Opera House, Washington, 18. 4. 1887 
v  Grand Opera House, San Francisco, 23. 5. 1887 v  Coates 
Opera House, Kansas City a 7. 6. 1887 v English Opera House, 
Indianapolis. Velký úspěch sklidila v roli Senty v Bludném Ho-
lanďanovi 3. 2. 1887 v Albaugh’s Opera House ve Washingto-
nu a 17. 3. 1887 v Academy of  Music v New Yorku, a také Aidy, 
hrané 18. 5. 1887 v Hazard’s Pavilion v Los Angeles. Začátkem 
února roku 1887 se jí dokonce dostalo výjimečné pocty kon-
certovat před americkým prezidentem Stephenem Groverem 
Clevelandem (1837 – 1908) v Bílém domě ve Washingtonu. 
Po finančním krachu Americké operní společnosti Jeanette 
Thurberové v polovině roku1887 vystupovala Bertha Pierson 
s novou společností The National Opera Company v newyor-
ském  divadle Academy of Music přibližně do poloviny roku 
1888 v převážně anglicky zpívaných rolích, např. Elsy v Lohen-
grinu či Popey Sabiny v opeře Néron. Dne 12. 3. 1888 zde účin-
kovala jako Elisabeth v premiéře anglicky zpívané Wagnerovy 
opery Tannhäuser  a 15. 3. 1888 v roli Sulamith v Královně ze 
Sáby od Karla Goldmarka.

Bertha Bretholz–Pierson. Foto: archiv Pavel Vlašic © Bertha Bretholz – Pierson, 1897. Foto: archiv Pavel Vlašic ©
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Po návratu z  mimořádně úspěšného amerického turné, 
které z ní učinilo světově známou sopranistku, přijala v roce 
1888 angažmá v Královské Dvorní opeře v Berlíně, kde pokra-
čovala ve své brilantní kariéře. Nadšené publikum odměnilo 
aplausem její ztvárnění role Mary ve světové premiéře opery 
Mara německého skladatele Ferdinanda Hummeladne 11. 10. 
1893. Triumfálním úspěchem byl její výkon v  roli Marthy 
při světové premiéře opery Evangelista rakouského sklada-
tele Wilhelma Kienzla dne 4. května 1895, později velmi ob-
líbené zejména v německy mluvících zemích. Jejími dalšími 
velkými rolemi odehranými v  Berlíně byly třeba Sulamith 
v operní prvotině Karla Goldmarka Královna ze Sáby, Rézie 
v  Oberonu skladatele Carla Marii von Webera, Selica v  díle 
Giacoma Meyerbeera Afričanka, Aida Giuseppe Verdiho, 
Senta v  Bludném Holanďanovi, Sieglinde ve Wagnerově 
opeře Valkýra, Norma ve stejnojmenné opeře Vincenza 
Belliniho a  Santuzza v  Cavalleriarusticana, např. dne 6. 4. 
1894 v 85. provedení této opery Pietra Mascagniho. Když byl 
v roce 1896 její manžel Henry Pierson jmenován generálním 
ředitelem Královských divadel v Berlíně, vzdala se na jeho žá-
dost předčasně své skvěle rozjeté pěvecké kariéry ve prospěch 
rodinného života. Dramatická sopranistka Bertha Pierson se 
rozloučila s  publikem berlínské Dvorní opery svým posled-
ním vystoupením dne 14. listopadu 1896 v  jubilejním 200. 
provedení Cavalleria Rusticana v roli Santuzzy. 

Manželé Piersonovi žili v  Berlíně na adrese Potsdamer 
Strasse 121H až do předčasné smrti Henryho Piersona v roce 
1902. Vdova se pak přestěhovala do berlínské čtvrti Char-
lottenburg na Leibnizstrasse č. 59. Henry je pochován spo-
lečně se svými bratry Reginaldem a Edgarem v čestném hro-
bě na hřbitově Nejsvětější Trojice v Drážďanech.

Bertha Pierson a  její pěvecký kolega z  berlínské Dvorní 
opery, belgický tenor Eloi Sylva byly kmotry Heleny 
Henrietty (*14. 9. 1895, Brno), dcery Bertholda Bretholze, 
a osobně se také zúčastnili jejího křtu, který se konal 3. 10. 
1895 v Kristově kostele německé evangelické církve v Brně. 
Bertina kmotřenka Helenka Bretholzová se bohužel nedožila 
dospělosti. Zemřela ve věku pouhých 13 let dne 15. 6. 1909 
v 6 hod. ráno na akutní zánět slepého střeva. Byla to první 
z řady smutných zpráv, které Bertě přicházely z Brna od ro-
diny jejího bratra Bertholda. Předčasně v 16 letech zemřela 
i  jeho druhá dcera Hertha Luise (21. 4. 1902 – 19. 3. 1919). 

Příčinou její smrti bylo selhání organismu následkem chro-
nického zánětu tlustého střeva. 

Kolem roku 1920 Bertha naposledy měnila své berlínské 
bydliště, kdy se přestěhovala do čtvrti Wilmersdorf na adresu 
Hohenzollerndamm 204 T, a žila zde až do své smrti. 

Ve 30. letech 20. století musela čelit rostoucímu tlaku 
německých nacistů, kteří odhalili její židovský původ, a bez 
ohledu na její evangelickou víru, bývalou světovou slá-
vu i  příslušnost k  významné německé rodině ji na základě  
antisemitských zákonů donutili přijmout povinné ponižují-
cí křestní jméno Sara, které ji mělo lépe identifikovat jako 
Židovku. V této době přišla další zdrcující zpráva, tentokrát 
o  úmrtí bratra Bertholda dne 27. 11. 1936, který se nedo-
kázal ztotožnit s  novými poměry panujícími v  nacistickém 
Německu a svůj život pravděpodobně ukončil dobrovolnou 
smrtí. Urna s jeho popelem byla uložena do rodinného hrobu 
na Ústředním hřbitově v Brně při Vídeňské ulici k jeho dce-
rám Heleně a  Hertě zde pochovaným. Předplacený proná-
jem hrobového místa uplynul v r. 1949 a místo bylo následně 
prodáno. O  dalším osudu ostatků historika Bertholda Bre-
tholze a jeho dcer pak již není nic známo. Tragickému konci  
neunikla ani jeho manželka Karolina (*18. 12. 1871, Nový Ji-
čín), která byla dne 23. 3. 1942 spolu s dalšími brněnskými 
Židy deportována nacisty transportem č. 706/Ad do ghetta 
Terezín, kde onemocněla zápalem plic a  již po šesti dnech 
29. 3. 1942 v 9 hod. ráno zemřela na zástavu srdce. O několik 
měsíců později v roce 1943 umírá sama ve svém berlínském 
bytě ve věku 83 let také její švagrová a sestřenice Bertha „Sara“ 
Pierson po předávkování prášky na spaní. Takto smutně se 
tedy uzavřel životní příběh slavné operní zpěvačky původem 
z Příbora Berthy Pierson, rozené Bretholz, inspirativní ženy 
židovského původu, která se nesmazatelnými písmeny zapsa-
la do historie české opery.

Zdroj:
Kutsch K., Riemens L., Grosses Sängerlexikon, Bd 4, Mu-
nchen, 2003,s. 3663 – 3664.
Krehbiel H. E., Chaptersof opera, new york, 1911, s. 162 
– 165, s. 189 – 190.
Matriční záznamy archivů: SOkA Nový Jičín, MZA Brno, 
Archiv města Brna (Ing. arch. Jaroslav Klenovský), Landesar-
chiv Berlin, Ev. Pfarrgemeinde A. B. Wien.

   Je podzim 2021. Základní škola Jičínská Příbor slaví 130 let. 
Vzpomínky se vracejí. Já základní školu navštěvoval ze tři ki-
lometry vzdáleného Klokočova. V šedesátých letech minulé-
ho dvacátého století od roku 1960. V každé třídě byl obraz 
našeho prezidenta Československa. Nás žáky doprovázel od 
roku 1960 charismatický prezident Antonín Novotný.
   V šedesátých letech tu byl již legendární Jiří Suchý a di-
vadlo Semafor. Naslouchali jsme prvním rockovým skupi-
nám. Rozhlasový pořad s  názvem HOUPAČKA byl žeb-
říčkem úspěšných zpěváků a skupin. Tak tomu bylo až do 
roku 1967. Pak přišly dva dramatické roky. Anexe pěti států 
Varšavské smlouvy. To už je rok 1968. Pak přichází Gus-
tav Husák a  začíná normalizace. Vše v  roce 1969. Vychá-
zím devátou třídu a nastupuji do učebního oboru zámeč-
ník do Odborného učiliště závodu Tatra Příbor. Jsou zde 
dnes otázky. Jaké jste četli knížky po vyučování? Já jsem za 
sběr léčivých bylin dostal za odměnu knihu s věnováním. 

Nasbíral jsem tři kila listí z  břízy. Učitelka JEŽKOVÁ mi 
předává knížku pro mládež s názvem Zákon věrných stráž-
ců. Autorem je František Kožík. Jednoznačně v šedesátých 
letech jsme se zájmem sledovali film Poklad na stříbrném 
jezeře. Hráli jsme si na indiány. Je tomu tak i v Zákonu věr-
ných strážců. Kniha za odměnu motivuje ještě k  většímu 
úspěchu. A co volný čas? V Klokočově bylo hřiště  na louce 
v lese, kde řezbář Jařabáč měl svůj včelín. Měli  tady zales-
něnou úvozovou cestu.
Náš Klub přátel přírody se zkratkou KPP  nás zaváděl do ta-
jemných roklí, kde jsme si vychutnávali krásu lesa. Roman-
tika indiánů nás oslovila i v  lese Osičina u Kateřinic. Dnes 
je zde cyklotrasa 6134. Hluboký potok jsme nazvali Kaňon 
hadího potoka.
   Učitelka JEŽKOVÁ přišla s nápadem. Když  máte chalupu 
u lesa, tak doneste z větve břízy rámek na nástěnku v naší tří-
dě. To se stalo ve čtvrté třídě Základní školy Jičínská Příbor.

Napsal bývalý žák Karel Greiner
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Román Křehká krása vypráví o kráse skla a ženské odva-
ze a  napsala ho německá autorka Petra Durst-Benningová. 
V durynské vesnici Lauscha běžel život po staletí stejně. Zdejší 
skláři byli vyhlášení svým uměním, které se předávalo z otce 
na syna. Joost Steinmann měl ale jen tři dcery. Když nečekaně 
zemřel, zůstaly Johanna, Ruth a Marie bez peněz. Podle tradi-
ce bylo foukání skla vyhrazeno pouze mužům, ženy mohly jen 
pomáhat se zdobením. Jak mají tři osamělé ženy přežít v muž-
ském světě? Splní se jim sen o nezávislosti a svobodě?

Thriller americké autorky Lucindy Berryové Útěk ze světa 
zavede čtenáře do temných zákoutí lidské psychiky. Z parko-
viště před supermarketem beze stopy zmizí mladá žena a za-
nechá po sobě manžela a malou dcerku. Všichni ji neúnavně 
hledají, ale marně. Až po dlouhých jedenácti letech se stane 
zázrak. Na benzinové stanici v daleké Montaně se objeví vydě-
šená žena s kojencem v náručí a křičí o pomoc…

Historik a  spisovatel Vlastimil Vondruška napsal knihu 
s  názvem o  svobodě myšlení. Na základě logiky a  historic-
kých zkušeností rozebírá hranice mezi dezinformací, informa-
cí a názorem. Vypráví o tom, jak bylo mínění lidí ovlivňováno 
v minulosti, jaké prostředky se k tomu používaly, navíc na řadě 
konkrétních příkladů ukazuje, jak škodlivá je netolerance k my-
šlenkám jiných lidí. V knize nalezne čtenář kromě mnoha zají-

mavých informací a odborných údajů také autorův svěží humor.
Australanka Sally Hepworth napsala další napínavý ro-

mán tchyně. Lucy svou tchyni poznala před pěti lety. Ačkoli 
se k ní Diana tehdy chovala přátelsky a zdvořile, Lucy okamži-
tě poznala, že nesplňuje její představy. I  přesto se jí snažila 
vždycky zavděčit. Teď se našlo Dianino tělo a vedle něj dopis 
na rozloučenou. V něm se píše, že raději zemře hned, než aby 
sváděla únavný boj s rakovinou. Jenže při pitvě se žádná rako-
vina nenajde. Místo toho patolog odhalí stopy jedu a dušení. 
Navíc je zřejmé, že každý člen rodiny něco tají…

Román v  jabloňovém sadu Susan Wiggsové je o  rodin-
ných vazbách, láskyplných poutech a nečekaných okamžicích. 
Tess Delaneyová se živí pátráním po starých pokladech a  je-
jich navracením právoplatným majitelům. Miluje objasňová-
ní historie a vyplňování prázdných míst v  srdcích lidí příbě-
hy jejich rodinných dědictví. Kovářova kobyla ale chodí bosa 
a Tessina vlastní minulost je plná mezer. Otce nikdy nepoznala 
a  její matka věnovala více času spíš cestování než své dceři. 
Tess stojí na prahu úspěchu, na kterém usilovně pracovala, 
takže pro ni není nejvhodnější chvíle začít zpochybňovat své 
životní volby. Nečekané události a odhalená tajemství ji však 
nutí vše přehodnotit. Najednou si uvědomuje, že má možná na 
dosah štěstí, o jakém se jí nikdy nesnilo.

Městská knihovna Příbor se zapojila do programu Digitál-
ní odysea, který pro seniory nabízí ZDARMA vzdělávací akce 
v oblasti digitální gramotnosti.

Program je určený pro seniory 65+, kteří mají zájem naučit 
se správně ovládat svá zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook). 
Díky finanční podpoře Nadace Vodafone jsou všechny nabízené 
služby ZDARMA. Tyto služby zajišťuje neziskový spolek Moud-
rá Sovička, z. s., který má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním 
seniorů.

Přihlásit se můžete na seminář Jak na chytrý telefon a tablet, 
kde se naučíte ovládat základní nastavení a služby (volání, psaní 
zpráv, hledání na internetu a  v  mapách, práci s  fotografiemi 
a jejich sdílení a další). Na seminář si doneste vlastní dostatečně 
nabitý chytrý telefon nebo tablet. Seminář je pro 6-12 zájemců 
v  délce 4 hodiny s  přestávkami a  s  prostorem na vaše indivi-
duální dotazy. Tempo i obsah semináře se přizpůsobuje poža-
davkům konkrétní skupiny.

Dále se můžete přihlásit na individuální konzultace v roz-
sahu 1 hodiny. Individuální konzultace jsou určeny k řešení 
konkrétních dotazů a  individuálních potřeb každého účast-
níka. Lektoři z  Moudré Sovičky vám pomohou například 
s nastavením a čištěním zařízení, instalací a používáním no-
vých služeb a mnohým dalším. Zúčastnit se mohou jednot-
livci nebo páry. Na individuální konzultaci si doneste vlastní 
dostatečně nabité zařízení - tlačítkový nebo chytrý telefon, 
tablet nebo notebook.

Předpokládaný termín je v týdnu 27. září až 1. října. Konkrétní 
datum a čas bude upřesněn dle počtu zájemců. Akce se bude ko-
nat v prostorách Městské knihovny Příbor, Lidická 50. Zájemci 
se mohou hlásit v  knihovně, na telefonním čísle   556  725 037 
nebo e-mailu knihovna@knihovna-pribor.cz. 

Místo na semináři nebo individuální konzultaci je nutné zá-
vazně rezervovat do 10. září.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudolfu Korčá-
kovi, majiteli firmy RICCO, provozující letní koupaliště a auto-
kemp RICCO v Příboře, že umožnil opětovně všem dětem Dět-
ského domova v Příboře a jejich doprovodům využívat bezplat-

ně po celou sezónu 2021 letní koupaliště v Příboře i přes mnohá 
omezení, která komplikovala život všem. Za vstřícný a laskavý 
přístup děkujeme.

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Mgr. Petr Augustinský, ředitel Dětského domova v Příboře

MĚStSKÁ KnIHovna PŘíBor
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Ministerstvo kultury podporuje různé druhy aktivit v oblasti 
neživé i živé kultury. Památky – hrady, zámky, ale také muzea, 
galerie a jiné se nyní těší Vaší návštěvě po dlouhé době uzavření. 
Podobně jsou na tom herci, zpěváci, hudebníci, akrobaté, kouzel-
níci a další z oblasti živého umění, kteří se Vás již nemohli dočkat. 

od roku 2018 jsme do kultury v Moravskoslezském kraji 
investovali téměř 338 miliónů korun. Přispěli jsme částkou 
48 mil. Kč na rekonstrukci památek ve vašem okrese, např. 
kostel nejsvětější trojice ve Fulneku, kostel sv. Martina ve 
Frenštátu pod radhoštěm, gotickou věž hradu trúba ve 
Štramberku, zámku a  Pomníku osvobození v  Bílovci či na 
akce typu festival neprofesionálních komorních a symfonic-

kých těles, přehlídky folklorních souborů... ve vašem městě 
jsme přispěli například na rekonstrukce a renovace koste-
la narození Panny Marie, budovy radnice či měšťanských 
domů částkou přesahující 5 600 000 Kč. 

Vážení občané Příbora, po dlouhých měsících sociální dis- 
tance jsem se konečně mohl s Vámi osobně potkat na některé 
z kulturních akcí, které pořádalo Vaše město či sousední obec, 
či se uskutečnila v našem v kraji. Vidět Vaše nadšení a radost 
z  umění je pro mě obrovským impulzem k  práci. Proto jsem 
kdykoliv připraven pomoci s žádostmi o dotace na kulturu, kte-
rými se ministerstvo snaží podpořit kulturně-společenské vyžití 
v naší zemi.

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Kulturní žIvot

vÝStava: 
dŘEvĚnÝ SvĚt
Dlouhodobá výstava
Od 26. června 2021 do 31. ledna 2022
Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na prezentaci 
dřevěných artefaktů pocházejících z  tradičního prostředí. Vý-
stava svým charakterem odpovídá novému zaměření CETRATu 
a její poslání spočívá především v inspiračním charakteru.

EXPoZICE:
EXPErIMEntÁrIuM
Interaktivní expozice zaměřena na poznání rozličných textil-
ních surovin a tradičních textilních technik. Jsou zde předsta-
veny běžné i netypické textilní suroviny, jejich zpracování, tex-
tilní techniky předení, tkaní, výroba šňůr, krosienka, aj. Vybrané 
techniky je možné si v rámci návštěvy vyzkoušet. 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Centrum tra-
dičních technologií v Příboře a město Příbor
PŘíBorSKÁ MuZEjní ŠKola Pro SEnIory XI
Podzimní soubor 11 přednášek z  oborů historie, archeologie, 
národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědic-
tví. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci 
Muzea Novojičínska, tak i odborníci z  jiných muzeí, univerzit 
a specializovaných institucí.
Termín: pondělky 20. 9. – 29. 11. 2021 (9.00 -10.45)
Cena cyklu přednášek: 400,- Kč
Omezená kapacita: 60 osob 
Závazné přihlášky (zápis) v  příborském muzeu přijímáme ve 
středu 1. 9. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
Aktivita je podpořena z národního dotačního titulu Obec přá-
telská rodině a seniorům 2021

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Centrum tra-
dičních technologií v Příboře a město Příbor

Pořad: MarIÁnSKÁ PouŤ: dílna tradIčníCH tECH-
noloGIí
Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné výroby spojená 
s možností vyzkoušení.
Neděle 5. září 2021; 9.00-16.00
Vstupné: 15 Kč

Pořad: PŘíBorSKÉ MuZEjní rÁno
Součástí muzejního rána bude poetický pořad s  frenštátským 
muzikantem Vlastimilem Bjačkem, který představí hru na tra-
diční hudební nástroj gajdy.
Sobota 11. září 2021; 8.00-9.00
Vstup do muzea po celý den zdarma

Pořad: dny EvroPSKÉHo KulturníHo dĚdICtví: 
dílna tradIčníCH tECHnoloGIí
Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné výroby spojená 
s možností vyzkoušení.
Sobota 11. září 2021; 9.00-17.00

otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek  8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
sobota  9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Státní svátek úterý 28. 9.  9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

vstupné
plné: 30 Kč     snížené: 15 Kč

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace –Centrum tra-
dičních technologií v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@muzeumnj.cz
Web: www.muzeumnj.cz
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Ve spolupráci s MPO jsme vyhlásili nový dotační program 
CovId Kultura 4, který je pokračovatelem předešlých dotač-
ních výzev. Program je určen pro všechny nestátní subjekty 
působící v živém umění, jakož jsou např. divadla, hudební kluby, 
výstavní síně, muzea, spolky a OSVČ pořádající festivaly či jiné 
hudebně dramatické i taneční programy. Na dotaci si mohou sáh-
nout také technické firmy podnikající v kultuře. Jednou z nových 
podmínek programu je prokázat minimální propad tržeb 50 % 
v roce 2021 oproti roku 2019, nebo 2020 v souladu s notifikaci 
Umbrella scheme EK – více se dozvíte na www.mpo.cz/kultura. 
Žádosti je možné podávat přes portál AIS AMPO od 3. srpna do 
22. září 2021. Subjekty, které dostaly podporu v jedné z předcho-
zích výzev, budou moci opět využít paušálu.

Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spo-
lupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cul-
tural Heritage a Icelandic Centre for Research. Výzva je určena 

všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagu-
jí na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního 
dědictví. Hledají se projekty, které zpřístupní kulturní dědictví 
nekonvenční formou a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj 
regionu a život místních obyvatel. žádosti je možné podávat do 
1. 11. 2021. Více na Inovativní využití movitého a nemovitého 
kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na 
projekty (otevřena do 1. 11. 2021) | 2021 | Ministerstvo financí 
ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).

od 1. září do 30. října budou spuštěny dotační programy 
Ministerstva kultury na podporu kultury v  obcích, městech 
a krajích. Spolky, obce i města si budou moci zažádat o finanční 
podporu na jednorázové akce i pravidelnou činnost, kterou plá-
nují v roce 2022. Více informací k jednotlivým titulům naleznete 
na Žádosti o dotace - mkcr.cz. 
V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit.

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
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BAV klub 
Příbor 

 
středisko volného času, s. r. o. 

Masarykova 489, 742 58 Příbor 
Mobil: 739 080 862 

E-mail: info@bavklubpribor.cz 
Web: www.bavklubpribor.cz 

 

 

Kroužky a činnost 
pro školní rok 

2021 - 2022 
 

Vážení rodiče, 
jistě Vám záleží na Vašich dětech, 

poraďte jim proto při výběru vhodné 
zábavy pro volný čas. Investujte do koníčků 

 svých dětí. Snížíte nebezpečí 
pozdějších problémů s kouřením, 

alkoholem, drogami, závislostí na PC,  
 kriminalitou apod. 

 
INFORMACE 

Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, 
probíhají od října do konce května. Zápisné 

do jednotlivých kroužků možno uhradit ve dvou 
splátkách. Při ukončení činnosti z vážných důvodů 

je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, 
kurzovné nevrací.  

Přihláška platí na dobu neurčitou, min. na šk. r.     
a odevzdejte ji osobně, e-mailem nebo odešlete 
na naši adresu do 20. 9. 2021. Přihlášku můžete 

stáhnout na webových stránkách BAV klubu. 
 

Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo 
písemně pozváni, až do kroužku odevzdá 

přihlášky přijatelný počet dětí. Zápisné možno 
uhradit hotově, složenkou nebo na BÚ. 

 
Dále BAV klub nabízí: 

různé kulturní akce, víkendové pobyty, 
jednodenní i vícedenní akce v době podzimních, 

velikonočních a jarních prázdnin, turistické, 
lyžařské i kulturně poznávací zájezdy, prázdninové 

pobyty a tábory (letní, zimní) pro děti, mládež, 
rodiny. 

Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít 
pro setkání třídních, pracovních kolektivů, 

stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů, 
oslavy narozenin atd. 

 
PROSTORY A VYBAVENÍ PRO ČINNOST 

- sál, klubovny a venkovní areál, ohniště, 
trampolíny, skákací hrad, street ball, slack-line, 

stolní tenis, zahradní bazén a další. 
 

Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, 
proto rádi uvítáme Vaše další podněty. 

 
RODINNÝ KLUB-KULIČKY 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním 
zapojením rodičů, prarodičů apod. Bude 

připravován pestrý program pro děti a rodiče -
říkadla, tanečky, zpívání, malování, tvoření, 

modelování, sportování, hry, zábava. Program 
bude probíhat v dopoledních hodinách, akce 

odpoledne i o víkendech, ve vnitřních prostorách 
BAV klubu, ale hlavně ve venkovním areálu.  

Zápisné: 500 Kč/10 vstupů 
 
 

PEL-MEL klub proti nudě 
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let. 

Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní 
i tvůrčí. Hry, soutěže, turnaje, např. stolní tenis, 

trampolíny, slack-line, petanque, kroket, táborové 
hry, zábavné a společenské hry v klubovně             

i venku, vycházky do okolí, posezení u ohně, 
stanování, výlety a víkendové akce za příplatek. 
Za každého počasí s nudou řádně zatočíme! 

Zápisné: 500 Kč/10 vstupů 
 

MINI KURZ TANCE - max. pro 10 párů  
Počet lekcí: 10 á 3 vyučovací hod. v BAV klubu 
Doporučujeme pro páry, které mají zájem naučit 

se nebo zdokonalit v tancích různých žánrů, 
hlavně latinsko-amerických. Pro ty, kteří při malém 

počtu tanečníků uvítají individuální přístup. 
Kurzovné: 1500 Kč/os 

 
LATINSKO AMERICKÉ TANCE 

Pro chlapce a dívky od druhé třídy ZŠ. 
Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace 

latinsko-amerických tanců. Tréninky 1x týdně. 
Zápisné: 1100,- Kč říjen-květen vč. 

 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 

Vhodné i pro vyšší věk. kategorie. 
Velmi prospěšné pro zdraví ženy.  

Zápisné:  900,- Kč/15 lekcí – (tj. 60 Kč/lekce) 
nebo jednotlivé lekce: 80,- Kč/os. 

 
FIŤÁČEK a TANEČNÍ KROUŽEK 

Pro děti od 4 let. V sále a ve venkovním areálu 
BAV klubu. V programu: základní pohybová 

výchova, zábavné i taneční hry, trampolína, step. 
bedýnky, žíněnky, lavičky, kruhy, branky, skákací 

míče, padák, házedla apod. 
Zápisné: 500 Kč/10 vstupů, celoročně 1 100 Kč 

 
TANEČNÍ KROUŽKY  

pro mladší i starší žáky, pro dívky i chlapce 
Pohybová a taneční  

průprava moderní hudby  
Možnost vystupování při akcích. 

Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen vč. 
 

CVIČENÍ PRO BOUBELKY 
- pro ženy a st. dívky - pro děti 

Kdo má nějaké to kilo navíc, 
 nerad chodí cvičit mezi štíhlé.  

Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu legrace 
nám prospěje. Plánujeme i jiné doprovodné akce 
pro zdraví a třeba časem ubude i nějaké to kilo. 

Zápisné: 900 Kč/15 vstupů 
nebo jednotlivé lekce: 80 Kč/os. 

 
CVIČENÍ  

PROSPĚŠNÉ PRO KLOUBY A PÁTEŘ 
DLE BORISE TICHANOVSKÉHO 

Určeno pro ženy i muže. 
Zápisné:  900 Kč/15 lekcí – (tj. 60 Kč/lekce) 

nebo jednotlivé lekce: 80 Kč/os 
 

BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO 
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro 

mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. 
bojových umění, vede k soustředění, sebekázni, 

ovládání agresivity.  
Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen. 

 
HRA NA ETNICKÉ BUBNY – DJEMBE 

A RŮZNÉ PERKUSÍ NÁSTROJE 
Pro děti, mládež a dospělé,  

začátečníky i pokročilé 
V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme. 

Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen vč. 
Dospělí - Kurzovné: 

800 Kč/os. – 10 lekcí/2 vyuč. hod. 
nebo jednotlivé lekce 100 Kč/os. 

 
KYTARA 

Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit 
oblíbené písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si 

s kamarády. Akordy a písničky hrajeme bez not. 
Příprava i pro hru v kapele. 

Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 
 

ROCKOVÉ a JINÉ KAPELY 
Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky  
a jsou schopni se zapojit do společné hry. 

PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ 
 SOUPRAVA, HUDEBNÍ APARUTURA,  
EL. KYTARY, MIKROFONY, KLÁVESY.  

HUDEBNÍ ZKUŠEBNU MOŽNO VYUŽÍVAT  
I PRO JINÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY. 

Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

KERAMIKA 
Tematické hodiny vedené lektorkou pro děti. 

Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen vč. 
Pro dospělé - klub keramiky  

s individuální tvorbou. 
Keramická pec a pomůcky   
k dispozici v BAV klubu. 
Kurzovné: 100 Kč/lekce 

 
ŠIKULOVÉ 

Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika, 
modelování, zhotovení draků, suvenýrů, her, 

ozdob, malování, práce s přírodními materiály. 
Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen vč 

 
RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT 

Pro chlapce i dívky od 8 let.  
Sestavování modelů, údržba, praktické                      
i simulační jízdy, soutěže. Pracuje se                      

se stavebnicemi a modely aut  
BAV klubu nebo vlastními. 

Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen vč. 
 

Hrátky s MERKUREM  
(stavebnice máme) 

Legendární stavebnice na hraní,  
výuku z oblasti fyziky, mechaniky,  

elektromechaniky a robotiky  
pro rozvoj kreativity  

a manuální zručnosti. 
Zápisné: 1100,-Kč/říjen-květen vč. 

 
DIVADELNÍ KROUŽEK 

Pro všechny věkové kategorie. 
 Divadelní soubor má za sebou různé  
úspěchy při veřejných vystoupeních 

 i na divadelních přehlídkách. 
 Zahrajte si s námi divadlo, pohádku 

 nebo veselé scénky. 
Zápisné: 1100 Kč/říjen-květen vč. 

 
SPORTOVNÍ A LYŽARSKÝ KLUB  

Pro všechny věkové kategorie, veřejnost a rodiny. 
Různá pohybová a sportovní činnost v létě              

i v zimě. Možnost využívání venkovního areálu 
v BAV klubu. Turistika, lyžování pro začátečníky 

 i pokročilé i vícedenní pobyty.  
Ceny kalkulovány jednotlivě.  

 
DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB 

Zájezdy do divadel a návštěva kulturních akcí. 
Zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě. 

 
BAV TÝM 

Pro mládež od 13 let. Snažíme se, aby BAV 
klubáci byli spolutvůrci klubu i jeho programu. 

Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří rádi dělají 
něco zábavného pro sebe i druhé a chtějí se 
podílet na chodu BAV klubu, při organizování  

akcí a rozšířit tak tvůrčí veselou partu mladých.  
Neplatí se zápisné. 

 
STOLNÍ TENIS – KLUB  

Pro všechny věkové kategorie. 
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí  

Zápisné: 400 Kč/10 vstupů. 
 

Barevné dny pro děti,  
v době všech prázdnin,  

kdy rodiče pracují. 
Víkendové akce. 

 
 Akce pro školy: 

Přijedeme k Vám na 
 Workshopy bubnování  

s prvky muzikoterapie 
 

 Taneční ochutnávky 

INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY
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SPOLEČENSKÉ  
A KULTURNÍ AKCE

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 
– Centrum tradičních technologií Příbor 

a město Příbor 
srdečně zvou na 

Příborskou muzejní školu 
pro seniory XI 

 
Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním  

roce reaguje na potřebya požadavky seniorů 21. století. 
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, 

vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi 
a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu 

budou moci zájemci každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela 
nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany 

kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením 
dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované 

a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností.  
Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním  

i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují  
jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí,  

univerzit a specializovaných institucí. 
Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí 

v konferenčním sále piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod. 
 

Muzejní škola se uskuteční od 20. září do 29. listopadu 2021. 
 

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme 
ve středu 1. 9. 2021 (od 8.00 do 11.00 hod.) 

 

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč 
Omezená kapacita: 60 osob 

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného 

Aktivita je podpořena z národního dotačního titulu  
Obec přátelská rodině a seniorům 2021 

 

PROGRAM DNE BASKETBALU

9,00 - 11,00 ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍ ČÁSTI PROGRAMU - UTKÁNÍ MINIŽÁKOVSKÝCH 
DRUŽSTEV

11,00 - 11,30 OFICIÁLNÍ ČÁST - PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ, INFORMACE O HISTORII PŘÍBORSKÉHO 
BASKETBALU, SLOVA  HOSTŮ

11,30 - 13,30 UTKÁNÍ DRUŽSTEV ŽÁKOVSKÝCH, KADETSKÝCH A JUNIORSKÝCH KATEGORIÍ
13,30 - 14,30 UTKÁNÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ŽEN A MUŽŮ
15,00  TURNAJ 3x3 VŠECH VĚKOVÝCH  KATEGORIÍ
  SOUTĚŽE V INDIVIDUÁLNÍCH BASKETBALOVÝCH DOVEDNOSTECH
17,00  SPOLEČNÉ POSEZENÍ HRÁČŮ, TRENÉRŮ A ÚČASTNÍKŮ AKCE

OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNÉ V BASKET-BARU

sobota 4. zárí 2021

Basketbalový klub príbor vás zve
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Sdružení Klokočovjanů zve všechny na pravý, nefalšovaný

KLOKOČOVSKÝ
KRMÁŠ

  6. 9. 2021

na hřišti v Klokočově u Příbora, ulice Osvobození.

První porce kotlíkového, hovězího guláše od 12.00 hod. 

Vařená kolena, grilované kuře

HOT dog, tradiční palačinky,

 

koláčky, klobásy, večerní BBQ krkovička.      

Čepované pivo a jiné alko či nealko nápoje. 

Máme zastřešené zázemí a krytý pavilon, proto se akce
koná i v případě nepříznivého počasí. 

Od 13:00 hod. skákací hrad pro děti zdarma. 
Vstupné necháme tradičně na vašem rozhodnutí. Na vaši účast a hezké počasí se těší členové o. sdružení.

V celém areálu hřiště bude k dispozici desinfekce. Prosíme návštěvníky, aby ji po dobu akce používali 

a dodržovali platná vládní nařízení spojené s COVID 19.                            WWW.KLOKOCOV.COM
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Turistické informační centrum

Příbor

Jičínská 54, 742 58 Příbor

Tel.: 556 455 444

tic@pribor-mesto.cz

11. 9. 2021 V 11:00 KOMENTOVANÁ
PROCHÁZKA Z NÁMĚSTÍ NA NÁVRŠÍ  
S KOSTELÍKEM SV. FRANTIŠKA A SE
HŘBITOVEM (PROVÁZÍ KRONIKÁŘKA
IRENA NEDOMOVÁ)-SRAZ NA NÁMĚSTÍ  
U SOUSOŠÍ PANNY MARIE

11. 9. 2021 V 13:00 KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
REZERVACE A ARCHEOLOGICKÉ VÝSTAVY
V KOSTELE SV. VALENTINA (PROVÁZÍ
HISTORIČKA SABINA MÁCHOVÁ)-SRAZ 
U TIC

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY MĚSTA
PŘÍBORA V RÁMCI
DNŮ EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ 2021  
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Mesto Príbor a Pevecký sbor Schola
Vás srdecne zvou na

ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ

Beneficní koncert pro Moravuˇ

Myšlenka beneficního koncertu vznikla ve snaze
dokázat, ze osudy druhých nám nejsou lhostejné.

ˇ
ˇ

Beneficní koncert se uskutecní v nedeli 12. zárí 2021 v 18.00 hodinˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ

Úcinkují: Pevecký sbor Schola a sólistéˇ ˇ

Výtezek bude venován na opravu tornádem poniceného
kostela v Moravské Nové Vsi. 

ˇˇ ˇ ˇ

 

 

Městská knihovna Příbor pořádá 
besedu a autorské čtení 

s ALENOU MORNŠTAJNOVOU 
      16. 9. 2021 v 17.00 hodin 
     v refektáři piaristického kláštera v Příboře 

 

 

 

 

 

 

  
 

knihovna@knihovna-pribor.cz 
556 725 283 www.knihovnapribor.cz 

Tato akce se uskuteční s podporou 
Ministerstva kultury. Vstup volný 

 

 

 

Dámský 
klub

v úterý 14. září 2021
v 17.00 hodin

Městská knihovna Příbor

Příborské slečny a paní, zveme Vás na zářijový kreativní podvečer do městské 
knihovny. Doneste si nůžky, různě silné provázky, bavlnky, korálky a vyzkoušíme 
si techniku macrame. Drhání neboli macrame je technika vázání nití a šňůrek, 
kterou se zhotovují prolamované plošné textilie. My si vyrobíme touto techniku 
„listy“, které použijeme např. do lapače snů. 

Jak správně chodit s trekingovými či nordic walking holemi a co nejlépe zefektivnit 
pohyb a rozproudit krev? V piaristickém parku si uděláme malé školení! Hole 
s sebou! 
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Srdečně vás zveme na přednášku a společný čas  
nejen pro rodinné příslušníky 

a blízké lidi s duševním  onemocněním. 
 

Tématem 

Reforma péče o duševní zdraví  
aneb co všechno je možné 

  
…nás bude provádět odborník v oboru psychiatrie 

MUDr. Jan Botur 
 

Čeká nás také 

Kytarový recitál 
 

…kdy mluvené slovo bude doprovázet vážnou hudbou 
kytarista a peer konzultant PN Opava 

Lukáš Vojvodík 
Kdy: středa 22. 9. 2021 od 17:00 do 19:00 hodin 

Kde: Společenský sál Sboru BJB Příbor, Frenštátská 166, Příbor  

(bývalá restaurace Mexiko)  
 

Nabídneme vám praktické informace a prostor pro sdílení zkušeností a tipů,           
jak překlenout těžkosti a najít podporu. 

  

Účast je zdarma a je otevřena všem zájemcům. 

Bližší informace vám poskytne Kateřina Okáčová: okacovak@gmail.com, 771 155 451 
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PRO VÁS 
nabízí 
 

ODPOLEDNÍ KURZY 

ANGLIČTINY PRO DĚTI 
od 3. třídy ZŠ až po maturitní ročník SŠ 

 
pro školní rok 2021/2022 

 
…efektivní a zábavná výuka angličtiny v malých skupinkách 
(max. 5 studentů)… 
 
Délka kurzu: 1 pololetí-  18 lekcí  (60 minut 1x týdně) 
 
Začátek kurzu: v týdnu od 13. 9. 2021 
 
Cena: 2 150 Kč  (120 Kč/ 60 min)    

Online výuka: V případě nemoci žáka a při uzavření škol  
výuka probíhá online přes SKYPE. 
 
Místo konání: Příbor, budova JUST, Místecká 283,1. patro 

Kontakt: Mgr. Renata Machetanzová 
           tel.: 732 23 88 49 
           email: renata.machetanzova@volny.cz 

 
 
 
 

Nabídka jazykových kurzů 
anglického, německého, 

francouzského a ruského jazyka 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci 
své doplňkové činnosti ve školním roce 2021/2022 jazykové kurzy pro 

všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad široké veřejnosti. 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti (začátečníci, 
mírně pokročilí, středně pokročilí). S ohledem na případná hygienická  
a epidemiologická opatření budou jazykové kurzy probíhat prezenční nebo 
distanční formou.  
 
kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
místo konání:  Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace  
lektoři:  plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
cena kurzu: 4.200,00 Kč na celý školní rok 2021/2022 
počet osob v kurzu: 6 - 10 
 
termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
začátek kurzů: v týdnu od 20. 9. 2021 

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

www.gypri.cz 

 
 
 
 

Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci 
své doplňkové činnosti ve školním roce 2021/2022 sportovně pohybové 

kurzy pro děti a mládež. 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 
 
kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut) 
místo konání:  Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace  
lektoři:  plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
cena kurzu: 1.200,00 Kč na I. pololetí školního roku 2021/2022 
počet osob v kurzu: 6 - 12 
 
termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
začátek kurzů: v týdnu od 27. 9. 2021 
 

 

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

www.gypri.cz 

inzerce a reklama



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a  / 29

Zakázkové krejčovství Marcies. Alšova 994, Příbor. Tel: 737 743 121

 

Přijďte se poradit! 

Tel. +420 604 985 895 

Email: Maiafit@seznam.cz 

Štramberská 428, Příbor 

NEZÁVAZNÁ ÚVODNÍ KONZULTACE S 50% SLEVOU 

Zahrnuje: Analýzu složení těla pomocí přístroje Tanita, 
Odbornou konzultaci Vašeho současného jídelníčku + rady a 
�py do začátku ohledně vhodné úpravy. 

Akční cena: 200 Kč, akce pla� od 1. 9. do 30. 9. 2021 

Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 
(provozovna - areál točny Příbor) 

Tel: 723 630 336 
www.kamenictvihornak.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků  

i zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho 
impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a likvidační 
práce 

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

a další 

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

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!! 

 

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

 ŘEŠÍME PROBLÉMY VLHKÉHO ZDIVA          
 
Trápí vás vlhkost a plísně ve vašem bytě  
nebo rodinném domku? 
 
NABÍZÍME: 
- protiplísňové prostředky a barvy 
- sanačně zateplovací omítky a stěrky 
- materiály pro hydroizolace zdiva a podlah 
- hydroizolace betonu a balkonů 
 

Nabízíme odborné nezávazné konzultace 
 
BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Beos spol. s r.o., Jičínská 608, Příbor 
Tel.:   727 807 981, 556 722 329     
e-mail: beos@quick.cz 
 

 
Naše omítky odstraňují vlhkost i zateplují ! 
 
 

 

SLEVOVÝ KUPON     - 10% 
Po předložení tohoto kupónu Vám bude uplatněna sleva 10%.  
Platnost kupónu do 30.9.2021 
                                                              BEOS spol. s.r.o. 
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CHYSTÁTE  SE  MALOVAT  NEBO  NATÍRAT? 
 
NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT: 

- interiérové a fasádní barvy, probarvené omítky 
- barvy na kovy, podlahy a střechy 
- lazury a oleje na dřevo 
- malířské potřeby 
- výrobky stavební chemie 

 
MÍCHÁME NA POČKÁNÍ   -  až 12 tisíc odstínů: 

- interiérové a fasádní barvy 
- barvy na kovy i dřevo 

 
NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PRODEJNU NA ULICI JIČÍNSKÉ č. 608 
V PŘÍBOŘE 
 
Poradíme s výběrem a pracovním postupem, případně zprostředkujeme kontakt 
na malířské firmy. 
 
KONTAKTY:   727 807 981,  556 722 329,    e-mail:  beos@quick.cz 
 

 
 
 
 SLEVOVÝ KUPON   - 10 % 

Po předložení tohoto kupónu Vám bude uplatněna sleva 
10 %.  Platnost kupónu do 30. 9. 2021. 
                                                              BEOS spol. s.r.o. 
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Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních 
dovedností

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon

čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků

Připojte se

Digitální 
odysea

Nutná rezervace do 10. 9. 2021 na níže uvedených kontaktech: 
tel.: 556 725 037, e-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Individuální poradenství

Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.
Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. 

vždy 1 zájemce na max 60 min

Ve spolupráci s Městskou knihovna Příbor Vám nabízíme dvě akce:

Kdy: v týdnu 28. 9. - 1. 10. (datum a čas bude upřesněn dle počtu zájemců)

Kde: Městská knihovna Příbor, Lidická 50
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