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Slovo míStoStaroSty
Vážení spoluobčané,

úvodem příborského Měsíčníku se tradičně zastavíme 
u toho, co se v Příboře nedávno událo a co nás čeká v měsíci 
červnu. 

V uplynulých několika týdnech se toho dělo opravdu mno-
ho. Velmi třaskavou byla zejména situace okolo zániku ordi-
nace MUDr. Bohumínské. Od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že 
ordinace zde zanikne bez náhrady, se díky spolupráci zdravot-
ních pojišťoven, odboru zdravotnictví krajského úřadu, spo-
lečnosti Antiopé a městského úřadu podařilo v nejkratší mož-
né době vytvořit podmínky pro vznik nové ordinace. Žádné 
podmínky by však nebyly nic platné, kdyby se díky obětavé 
práci MUDr. Bílského nezúčastnila výběrového řízení ne-
mocnice ve Frýdku-Místku a nebyly tak položeny základy pro 
současné funkční řešení. Nová ordinace sídlí za ambulancemi 
zubních lékařů ve zdravotním středisku na Tyršově ulici a při-
jímá k  registraci všechny příborské občany, kteří jsou starší 
18 let a od jejichž poslední registrace (vč. registrace v kopřiv-
nickém Théraponu 98) uplynuly více než 3 měsíce.

Další významnou událostí bylo otevření Re-use centra na 
Točně v  areálu kompostárny. Původně plánované slavnost-
ní otevření bohužel nemohlo kvůli protiepidemiologickým 
opatřením proběhnout - v okleštěné podobě proto proběhlo 
ve dvou dnech, nejprve postupně pro tři skupinky starostů 
a  dalších zástupců okolních obcí (naštěstí nikdo z nich ne-
považoval za nutné řešit, zda je pozván dříve či později než 
ostatní), následně pro naše zastupitele. Peníze na realizaci 
stavby sběrného dvora a re-use centra byly definitivně uvolně-
ny v rozpočtu města v roce 2019 a dále v roce 2020 (výraznou 
část nákladů sice pokryla dotace, ale tu jsme dostali až v loň-
ském a letošním roce). Že bude tato realizace náročná, bylo 
všem jasné (pracovalo se s nezvykle náročným podložím), ale 
neméně náročná byla také administrace dotací, zejména kon-
cem roku 2020. Ale naštěstí vše dobře dopadlo a první měsíc 
provozu re-use centra ukazuje, že je to tak v pořádku. Všem, 
kteří se na tomto projektu jakkoliv pozitivně podíleli, patří 
v této souvislosti náš dík.Celkem za měsíc provozu prošlo re-
-use centrem 453 položek s  celkovou váhou 3 880 kg. Zna-
mená to, že jsme uvedli do oběhu až 4 tuny výrobků, které by 
jinak skončily na skládce. Osvědčila se rovněž možnost rezer-
vací. Prodáno bylo celkem 286 položek, rezervováno bylo po 
měsíci dalších 70 položek.

Prvního května poprvé vyjely dva spoje cyklobusů – nej-
prve na Pustevny a vzápětí na Bumbálku. Druhým spojem se 
vydali rovněž zástupci dopravce (Z-Group) a měst Nový Jičín, 
Příbor, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm, aby tak sym-
bolicky završili vzájemnou spolupráci, díky které bude tento 
cyklobus minimálně následující tři roky v provozu. Z Bumbál-
ky jsme se pěšky vydali na Horní Bečvu, odkud jsme se vrátili 
odpoledním cyklobusem zase zpět domů. V následujícím týd-
nu jsem pak využil pátečního odpoledního spoje na Pustevny 
a mohu jej vřele doporučit. 7. 5. ještě sice na cyklostezce pod 
Tanečnicí ležela lokálně umrzlá souvislá vrstva sněhu, ale i tak 
stála projížďka za to.

Květen je za normálních okolností naplněn kulturními 
a společenskými akcemi, letošní rok však má do normálu da-
leko. Některé akce byly zcela zrušeny, jiné (např. již zmíněné 
slavnostní otevření re-use centra, ocenění vybraných učitelů 
jednotlivých příborských škol u příležitosti Dne učitelů nebo 
pietní akce u příležitosti výročí osvobození Příbora v parčíku 
na nábřeží Rudoarmějců) sice proběhly, avšak bez účasti ve-
řejnosti.

V  centru města byla dokončena obnova dláždění a  před 
DPS byla nově vyasfaltována plocha parkoviště. Na žádost 
mnoha občanů byl snížen počet parkovacích míst v  těsném 
sousedství DPS, čímž vzniklo stání vyhražené sanitnímu vozu. 
Průjezd parkovištěm byl upraven tak, aby se řidič po průjezdu 
mohl na parkoviště opět vrátit. V horní části pak vznikne tra-
sa pro nevidomé, čímž dojde k dokončení spojení pošty a rad-
nice pro tyto naše handicapované spoluobčany.

Co nás tedy čeká v  červnu? Ne všechno bude viditelné 
zvenčí. Bude např. dokončen nový projekt rekonstrukce a za-
teplení budovy technických služeb. Jde o obnovu původního 
projektu, který ležel na úřadě nevyužit mnoho let, až se stal 
nepoužitelným. Letos tedy dojde k jeho aktualizaci, a pokud 
se podaří ve výběrovém řízení najít zhotovitele, dojde k rekon-
strukci a zateplení ještě v tomto roce. Pro ředitelku Ing. Gřesí-
kovou a veškerý další personál technických služeb to bude tím 

nejlepším poděkováním za 
to, co vše pro fungování 
našeho města dělají.

Pracujeme také na ob-
novení provozu hvězdárny 
na Jičínské ulici, ale to je 
běh na dlouhou trať a ne-
lze zatím slíbit nic kon-
krétního. Nicméně rada 
města již svým usnesením 
dala zelenou tomu, aby-
chom pro obnovení této 
zájmové činnosti udělali 
maximum.

Podobně „neviditel-
né“ je dokončení projektu 
kruhového objezdu na kři-
žovatce Místecká x  Huk-
valdská. Kruhový objezd 
bude nutný z toho důvodu, 
že se zde nebezpečně otá-
čejí vozidla přijíždějící po 

Zástupci měst Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice a Frenštát pod Rad-
hoštěm na konečné cyklobusu na Bumbálce
 Foto: Ludmila Žárská

Nově rekonstruovaný a prodlouže-
ný chodník na Štefánikově ulici
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tElEGraFICKÉ ZPrÁvy ZE ZaSEDÁNí raDy mĚSta 

Dne 27.04.2021  se uskutečnila 46. schůze Rady města Příbora, 
na které bylo projednáno 44 bodů. Přinášíme Vám stručný te-
legrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

rada města schválila:
•	 uzavření smlouvy, v předloženém znění, jejímž předmětem je 

výpůjčka části pozemku parc. č. 404/1 v k. ú. Hájov v rozsahu 
cca 6 630 m2, mezi vlastníkem pozemku městem Příborem 
a vypůjčitelem SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov. 
Výpůjčka se sjednává na dobu 10 let pro účel vybudování 
cvičiště pro trénink hasičského sportu,

•	 darovací smlouvu mezi městem Příborem a Moravskoslez-
ským krajem,  jejímž předmětem jsou suché obleky pro práci 
ve vodě v počtu dvou kusů a zdravotnický batoh k dovybavení 
JSDH Příbor v celkové hodnotě 77 435,79 Kč,

•	 přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravsko-
slezského kraje pro rok 2021 na zabezpečení akceschopnosti 
JSDH Příbor v celkové výši 50 000 Kč,

•	 v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účet-
ní závěrku za rok 2020 příspěvkovým organizacím Základ-
ní školy Npor. Loma, LUNY PŘÍBOR, Technických služeb 
města Příbora, Školní jídelny Komenského, Mateřské školy 
Kamarád, Základní školy Jičínská a Mateřské školy Pionýrů, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020,

•	 zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem ,,Kompletní 
pojištění pro město Příbor“,

•	 Lince bezpečí, z. s., z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4349, 
finanční dar ve výši 2 000 Kč na provoz dětské krizové linky,

Jana Lipovská, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

D48 směrem od Nového Jičína, která chtějí dále pokračovat 
po souběžné komunikaci směrem na Kateřinice. Po odevzdá-
ní projektu již město zabezpečí jen stavební povolení, vlastní 
realizaci včetně většinového financování již zabezpečí krajský 
úřad. Lze tedy doufat, že se krajskému úřadu zhotovitelskou 
firmu podaří vysoutěžit již v tomto roce.

Další akcí, která má především za cíl zvýšení bezpečnosti 
občanů, je výstavba cyklostezky v blízkosti kruhového objez-
du na Šibeňáku. Cyklostezka umožní pěším, cyklistům i např. 
matkám s kočárky bezpečnou cestu z ulic Palackého či Kpt. 
Jaroše na Borovec bez kontaktu se silnicí vedoucí stejným 
směrem. Na toto „cyklopropojení“ jsme získali dotaci z MAS 
(místní akční skupiny) Lašsko, jejíž jsme členem. 

V červnu se snad také započne s výměnou dřevěné lávky 
přes Kopřivničku na ulici Frenštátské, momentálně čekáme 
na vydání povolení vodohospodářského orgánu. Lávku již ne-
lze dále vzhledem k pokročilé hnilobě dřeva opravovat, proto 
bude podobně jako v případě dřevěné lávky přes Klenos na-
hrazena lávkou kovovou.

Započnou rovněž rekonstrukční práce na stanici příbor-
ských dobrovolných hasičů, na kterou je v rozpočtu vyhraže-
no bezmála 2,12 mil. Kč. I zde nám s finanční stránkou rekon-
strukce pomohou dotace z MAS Lašsko. 

Pilně se také pracuje na stavebních úpravách uliček 
v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Od 
května již probíhá úprava uliček Křivá, Tržní a Pod Hradbami, 
kde se ukončení předpokládá až v září. V tomto roce k nim 
ještě přibude ulička K. H. Máchy pod kostelem sv. Kříže. Zá-
roveň probíhají práce na spodní piaristické zahradě, kde je 
likvidována část trávníku s výskytem plevelných rostlin, aby 
tyto mohly být nahrazeny novým výsevem.

Již v červnu by také měla skončit první etapa rekonstrukce 
sportovní plochy u ulice Vrchlického, kde by měla vzniknout 
dvě nová multifunkční hřiště (správcem se stane ZŠ Npor. 
Loma). V příštím roce plánujeme pokračovat s rekonstrukcí 
prostoru atletického oválu.

Jak vidíte, děje se toho mnoho, a to jak v centru města, tak 
na sídlištích či na periférii. 

Nicméně nejviditelnější změny ve městě nepřinášejí naše 
investiční akce, nýbrž sama vláda. Květnové rozvolnění dává 
naději, že se v červnu již bude moci náš život konečně vra-
cet k normálu. V době psaní tohoto článku sice ještě pořád 
máme určitý dluh v možnostech očkování u obvodních lékařů 
a náš kraj se dokonce stal nejpostiženějším v republice, když 
se spolu se Zlínským krajem stal posledním krajem, kde do-
sud sedmidenní přírůstek nakažených přesahuje číslo 100 na 
100 000 obyvatel. Přesto se vrací děti do škol, štamgasti na za-
hrádky a sportovci na sportoviště. Pro žáky jsme se svolením 
rady města společně s ředitelkami ZŠ zabezpečili PCR testy, 
které jsou jednak přesnější (antigenní testy původně vůbec 
nejsou určeny pro bezpříznakové jedince) a jednak umožňují 
testovat pouze jednou za 14 dnů, navíc bez výtěru nosu, kte-
rého se někteří žáčci obávají (vzorek se získává žvýkáním tam-
pónu). Věřme, že již brzy padne absolutní většina stávajících 
omezení a díky kolektivní imunitě dané vysokým podílem lidí 
očkovaných nebo s protilátkami danými proděláním nemoci 
COVID-19 se ani po letních prázdninách tato omezení nebu-
dou muset vracet. 

Přeji nám všem uvolněný měsíc červen (a pokud možno 
i ty následující).

Pavel Netušil,  
místostarosta města Příbora

Práce na cyklopropojení stávajících účelových  
komunikací podél nové silnice na Borovec Fota: P. Netušil
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•	 neziskové organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., z rozpočtu měs-
ta Příbora, paragrafu 4349, finanční dar ve výši 2 000 Kč na 
činnost organizace.

rada města uložila:
•	 tajemníkovi MÚ připravit návrh tržního řádu s omezením 

prodejního místa „ovál“ pouze na prodej farmářských pro-
duktů a rozšíření prodejního místa o místo pod podloubím 
před domem č. p. 10,

•	 vedoucímu OIRSM zadat znalecký posudek na budovu bý-
valé školní jídelny Dukelské a zajistit stanoviska dotčených 
subjektů k využití tohoto objektu,

•	 vedoucímu OIRSM zpracovat zadání studie úprav předpro-
storu objektu č. p. 1524 na ul. Jičínské v Příboře v návaznosti 
na plánovaný záměr společnosti Jednota spotřební družstvo 
v Hodoníně a jednat o budoucnosti projektu,

•	 vedoucímu OBNF předložit RM záměr města pronajmout 
budovu bývalých veřejných WC na ul. U Brány,

•	 vedoucímu OIRSM zajistit zpřístupnění bývalého vodojemu 
dle doporučení městského úřadu,

•	 vedoucímu OBNF zahrnout finanční prostředky na zprovoz-
nění hvězdárny do rozpočtu města na rok 2022.

rada města vzala na vědomí:
•	 žádost Základní školy Gaudi o projednání změn v areálu 

Dukelská, dlouhodobého pronájmu a prodeje budovy bývalé 
školní jídelny Dukelské,

•	 oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy 
Kamarád o uzavření školy v době letních prázdnin v  ter-
mínech:

MŠ Kamarád na Švermově ulici:     02.08. – 31.08.2021

MŠ Kamarád na Frenštátské ulici:   01.07. – 30.07.2021

rada města vyhlásila:
•	 veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Sta-

vební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“.

rada města rozhodla:
•	 o uzavření smlouvy mezi městem Příborem a Moravsko-

slezským krajem o poskytnutí dotace z  rozpočtu Morav-
skoslezského kraje,

•	 zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce 
s názvem „Kompletní pojištění pro město Příbor“, a to uve-
řejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele,

•	 v souvislosti s vládou nařízeným omezením maloobchodu 
a služeb vyhovět žádosti pana Petra Kuchaře o prominutí tří 
měsíčních nájmů za období leden-březen 2021 dle nájemní 
smlouvy ze dne 11.12.2006 za nebytové prostory v budově 
Hájov 95, Ing. Kateřiny Filákové o prominutí tří měsíčních 
nájmů za období leden-březen 2021 dle nájemní smlouvy 
č. 200/2018 za nebytové prostory v budově na náměstí Sig-
munda Freuda 9 v Příboře a paní Taťány Fišerové o promi-
nutí tří měsíčních nájmů za období březen-květen 2021 dle 
nájemní smlouvy č. 306/2019 za nebytové prostory v budově 
Dukelská 1346 v Příboře,

•	 pronajmout byt č. 4 na ul. Jičínské 54 paní Aleně Bortlové za 
smluvní nájemné ve výši 9 000 Kč/měsíc bez služeb,

•	 pronajmout byt č. 5 na ul. Jičínské 54 paní Kateřině Hlubí-
kové za smluvní nájemné ve výši 4 400 Kč/měsíc bez 
služeb.

rada města zrušila:
•	 usnesení Rady města Příbora č. 112/14 ze dne 30.05.2006, 

kterým byly schváleny Pravidla a metodika k řízení příspěv-
kových organizací zřízených městem Příborem. 

rada města souhlasila:
•	 s přijetím školních a výtvarných potřeb formou věcného 

daru v celkové hodnotě 4 000 Kč příspěvkovou organizací 
Základní školou Příbor, Jičínská a Základní školou Npor. 
Loma Školní 1510, od společnosti OPTYS, 

•	 s revitalizací zahrady Mateřské školy Příbor,Pionýrů 1519, 
na parc. č.283/9 v katastrálním území Klokočov u Příbora, 
obec Příbor, realizované z příspěvku Nadace ČEZ - Oranžové 
hřiště, a jejím provozem po dobu minimálně pěti let od data 
ukončení stavby,

•	 s podáním žádosti Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, 
o nadační příspěvek na „Revitalizaci zahrady Mateřské školy 
Příbor, Pionýrů 1519“ z grantového řízení Nadace ČEZ – 
Oranžové hřiště a  jeho přijetím do majetku příspěvkové 
organizace,

•	 s využitím hvězdárny dle doporučení stavební komise a MÚ,

•	 s použitím částky 97 000 Kč ze stávajícího rozpočtu OBNF na 
zpracování projektové dokumentace na přestavbu ubytovny 
v budově Fučíkova 1308 na bytovou jednotku.

rada města doporučila zastupitelstvu města:
•	 projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 

2020 v následujících objemech:    

•	

•	

rada města jmenovala:
•	 dle § 42 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, hodnoticí komisi pověřenou k posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení na-
bídek u veřejné zakázky „Kompletní pojištění pro město 
Příbor“ ve složení: Ing. Kamila Nenutilová, Bc. Petra Ko-
lářová, Karla Chybová, Petra Kantorová, DiS., Mgr. Silvie 
Piškytlová.

rada města nesouhlasila:
•	 s přesunutím pracoviště městského úřadu v budově Freudova 

č. p. 118 do budovy Jičínská č. p. 54.

Úplné znění dokumentu ze zasedání rady města se všemi ná-
ležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách 
města Příbora.

Příjmy v roce 2020 232 881 348,03 Kč 44 000,00

Výdaje v roce 2020 208 389 611,70 Kč 300 000,00

Financování v roce 2020 -24 491 736,33 Kč 113 000,00
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Ne všichni držitelé psů si uvědomují, že když vlastní psa, 
mají zároveň také povinnosti vůči městu, městskému úřadu, ja-
kožto správci místního poplatku.

Povinnosti držitele psa, poplatníka, přímo vyplývají z Obec-
ně závazné vyhlášky města Příbor č. 2/2019 o místním poplat-
ku ze psů a ze zákona č. 565/1990 Sb. (o místních poplatcích) 
v platném znění. 

Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku údaje ne-
zbytné pro správu poplatku, aniž by byl správcem poplatku 
k tomu vyzván. Ohlašovací povinnost je pro správce poplatku 
významná zejména s ohledem na nutnost vedení evidence po-
platníků na území obce. 

Základní informace a povinnosti:

•	 Poplatek	ze	psů	platí	držitel	psa	příslušné	obci,	kde	je	při-
hlášen k pobytu, ze psů starších 3 měsíců.  

•	 Poplatník	je	povinen	podat	písemné přihlášení k poplatku 
za každého psa v držení (za porušení povinnosti přihlášení 
psa Vám může být udělena pokuta) a rovněž oznámit kaž-
dou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů 
ode dne, kdy skutečnost nastala. Při nahlášení psa do evi-
dence obdrží přihlašující evidenční známku pro psa. V pří-
padě, že známku pro psa nemáte, obraťte se na správce po-
platku, který Vám známku na požádání vydá.

•	 V případě	zániku	poplatkové	povinnosti	 (např.	 změna	po-
bytu držitele psa, úhyn psa, převedení psa na jinou osobu) 
je povinností poplatníka do 15 dnů psa písemně odhlásit 
a vrátit správci poplatku evidenční známku psa.

•	 Držitel	psa	je	povinen	zaplatit	poplatek	bez vyměření, vždy 
za aktuální kalendářní rok (včas nezaplacený poplatek může 
být zvýšen až na trojnásobek základní sazby).

•	 Od	poplatku	je	osvobozen	držitel	průkazu	ZTP,	ZTP/P,	oso-
ba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, 

Obyvatelé panelového domu č. p. 98-99 na ulici JIČÍNSKÉ 
děkují prostřednictvím informačního zdroje MĚSÍČNÍKU PŘÍ-
BORA pracovníkům odboru životního prostředí Městského 
úřadu PŘÍBOR za zajištění akce KÁCENÍ STROMU-TOPOL 
v blízkosti obytného domu. Strom nás ohrožoval při silných nára-
zových větrech pádem na náš panelový dům.

   Do nového paneláku jsme se nastěhovali na jaře roku 1971. 
Po nastěhování do nových bytů se prováděly terénní úpravy a vý-
sadba stromů v  okolí našeho domu. Již zmíněný topol byl ne-
vhodně vysazen, odhadem jen asi tři metry od domu. Za 50 let 
dosáhl výšky 18-20 metrů! V posledních třech letech rozvětvené 
kořeny začaly na povrchu - nad zeminou - prohnívat, a tím hro-
zilo, že při nárazovém větru může dojít k pádu topolu, který měl 
navíc od výšky tři metry nad zemí dva hlavní kmeny.

    Po složitých a náročných jednáních pracovníků Městské-
ho úřadu PŘÍBOR  bylo schváleno, aby proběhlo kácení topolu. 
A tak již v  měsíci dubnu přijela firma z Frýdku-Místku BESKY-
DARBO, s. r. o., se svým vedoucím p. ELIÁŠEM. Čtyři pracovníci 
postupně, po velkých částech, začali uvedený topol kácet. Byla to 
náročná a velmi nebezpečná práce! Drobně pršelo. Takže pod-
mínky nebyly zrovna nejlepší! Vše naštěstí dobře dopadlo. Tímto 
rovněž děkujeme pracovníkům z uvedené firmy.

   Co říci závěrem? Přestože byli obyvatelé domu 99 upozor-
něni písemným oznámením -   na nástěnce - na termín kácení 
topolu, tak dvě osoby neopomenuly napsat stížnost e-mailem ta-
jemníkovi městského úřadu, že měli své auto znečištěné od pilin. 
A o to více to mrzí ty osoby z uvedeného domu, které se o celou 
akci více jak rok staraly.

NÁZory

Karel Greiner a Vlastimil Rubina

Mgr. Martina Ryndová, odbor finanční Městského úřadu Příbor

aKtuÁlNí INFormaCE

Sazby poplatku ze psů ve městě Příboře 
od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku činí:

 první pes druhý  
a každý další pes

rodinný dům 200 Kč 300 Kč

Bytový dům 1.000 Kč 1.500 Kč

Pes trvale mimo 
bytový dům 200 Kč 300 Kč

Hájov, Prchalov 100 Kč 150 Kč

Držitel psa starší 
65 let 150 Kč 225 Kč

osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek pro zvířata, držitel záchra-
nářského psa, držitel psa využívaného v honitbě, držitel psa 
bydlící na samotě, držitel psa z útulku po dobu jednoho roku 
od data jeho převzetí z útulku.

•	 Nárok	na	úlevu	na	poplatku	ve	výši	50	%	z uvedené	základní	
sazby má držitel psa, jehož pes má minimálně zkoušku vše-
stranného výcviku psa prvního stupně ZVV1 nebo meziná-
rodní zkoušku IGP.

•	 Přihlásit	psa	je	povinen	i držitel,	který	bude	uplatňovat	mož-
nost osvobození, nárok na osvobození je nutné doložit.

Informace k platbě: 
Při bezhotovostní platbě místního poplatku ze psů na číslo účtu 
19-2225801/0100 uvádějte, prosím, desetimístný variabilní 
symbol, který je důležitý pro přiřazení platby právě k Vašemu 
účtu. Pokud si nejste jisti, že používáte správný variabilní sym-
bol, který se měnil v roce 2019, pro ověření kontaktujte správce 
poplatku.   

V  případě nejasností Vám rádi poskytneme další informace na 
tel. čísle: 604 352 746 nebo na e-mailu: ryndova@pribor-mesto.cz

Formuláře k  přihlášení, odhlášení psa, naleznete na https://
www.pribor.eu/ v sekci: Formuláře města  kategorie: Místní 
poplatky
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více než 260 domácností v  regi-
onu si loni nechalo dovézt vodu 
do bazénu cisternou společnosti 
SmvaK ostrava. rychlejší a efek-
tivnější cesta zabrání případným 
problémům ve vodovodní síti 
i  sousedským sporům. Zahradní bazén je možné napouštět 
zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjem-
ností, nebo zvolit pohodlnější a  výhodnější cestu v  podobě 
dovozu vody do bazénu cisternou SmvaK ostrava. tato va-
rianta je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních 
odběratelů. Zájem o  službu byl v  uplynulých letech vysoký 
– předloni šlo o více než 300 navezených bazénů, loni o více 
než 260. Češi tím potvrzují pozici velmoci v  počtu zahrad-
ních bazénů na počet obyvatel. opatrnost je na místě také 
v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat 
provést laboratorní rozbor, zda je voda k  danému použití 
vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko. 
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou po-
litiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít 
jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách 
www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společ-
ností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce 
poznamenaném v  naší zemi pokračující epidemií nového typu 
koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném 
dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo 
zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních 
ochranných pomůcek v podobě rukavic, ochrany dýchacích cest 
a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu ba-
zénů na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech na-
víc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o něko-
lik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v  minulosti (letošní rok je 
v tomto ohledu výjimkou). Proto jich u domů v našich městech 
a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro 
moravskoslezský region.
Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samo-
zřejmě již druhé jaro a léto, které budeme trávit v době pandemie 
nového typu koronaviru a rizika onemocnění COVID-19. Ome-
zení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného 
času u svých domů nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační 
nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté vyhlídky tuzemské eko-
nomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? 
Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v po-
době zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní 
síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? 
Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý 
proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množ-
ství odběratelů v  lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky 
bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nej-
rychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hyd-
raulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody 
v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, 
který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry 
mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví 
u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ 

Mgr. Marek Síbrt

Vážení občané Příbora, 
v dubnu jsme ukončili program Covid Kultura 3.1, ve kterém 

bylo podáno celkem 3 464 žádostí například od hudebníků, herců, 
malířů či spisovatelů. K  poslednímu dubnu skončil také dotační 
program Covid Kultura 3.2 určený pro pracovníky z oblasti audio-
vize (režiséři, herci, kameramani …), ve kterém se ucházelo o do-
taci 411 žadatelů. Umělců ve Vašich řadách se skrývala opravdu 
spousta!

I když programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se s minister-
stvem financí na možnosti zapojení se umělců do Kompenzační-
ho bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. - htt-
ps://1url.cz/XKJDi.

Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme také 
spustili nový dotační titul COVID-Kultura 3.3 pro nestátní orga-
nizace (spolky, OSVČ apod.), které podnikají v  oblasti kultury – 
provozují hudební klub, výstavní síň, muzeum, pořádají či zajišťují 
hudební, hudebně dramatické, taneční či např. divadelní programy 
- https://1url.cz/LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června). Žadate-
lé z předchozích výzev mohou kombinovat předešlé žádosti s nově 
vyhlášeným programem.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem usilovně 
pracuje na plánu rozvolňování opatření v kultuře a podmínkách, za 
kterých se budou moci kulturně-společenské akce uskutečňovat. 

Situace se mění každý týden 
a my děláme vše proto, aby se 
kultura dostala brzy k  Vám! 
Držte nám, prosím, palce!

Pokud byste měli zájem 
o více informací, nejen k do-
tačním titulům, určitě se na 
mě obraťte - jiri.vzientek@
mkcr.cz či sledujte můj FB 
@  vzientek.jiri. Jsem vám 
připraven pomoci.

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Ve čtvrtek 6. května 2021 si Příbor připomněl významný stát-
ní svátek Den vítězství. I když státní svátek Den vítězství připadá 
na sobotu 8. května, pietní akt proběhl v den výročí osvobození 
města na nábřeží Rudoarmějců. Vzhledem k epidemiologické si-
tuaci se tato akce konala již podruhé bez účasti veřejnosti.

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

aKtuÁlNí INFormaCE
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SoCIÁlNí tEmatIKa

Každé dítě je úžasné. I když některé to mají hned od startu 
o něco těžší. Dětem, které se narodily s vážným postižením 
zraku nebo s  kombinovaným postižením a  jejich rodinám, 
pomáhá Společnost pro ranou péči, pobočka ostrava. 
Obrátit se na ni mohou rodiče z celého Moravskoslezského kraje, 
jejichž dítě má potíže v  oblasti zrakového vnímání. Organizace 
poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku od narození 
do 7 let. Služba rané péče je terénní, to znamená, že poradkyně 
rané péče dojíždějí za rodinami přímo domů. Ukazují rodičům, 
jak mohou rozvíjet zrakové dovednosti dítěte a podporovat jeho 
celkový psychomotorický vývoj, ukážou, jak s dítětem vhodně ko-
munikovat, jak upravit domácí prostředí, jaké hračky volit. Hrač-
ky a pomůcky rodinám také zapůjčují. Zároveň poskytnou rodině 
sociální poradenství, podají potřebné informace, předají kontak-
ty. Služba rané péče je pro rodiny zdarma.
Službu rané péče pro rodiny s dětmi s postižením zraku podpo-
ruje také město Příbor, v letošním roce částkou 14 tisíc korun. 
Pokud máte obavu, že má vaše dítě potíže v oblasti zrakového 
vnímání, můžete se obrátit na následující kontakty:

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, tel. 774 567 236, 
e-mail: ostrava@ranapece.cz, www.ranapece.cz/ostrava/

Máte alespoň hodinu týdně, chcete ji věnovat někomu, kdo by 
jinak zůstal sám? Máte srdce na pravém místě a chcete někomu 
rozzářit den? Pak by Vás mohlo zajímat, že organizace ADRA 
hledá dobrovolníky do Domova pro seniory v Příboře.
Co k dobrovolnictví potřebujete? Ochotné srdce, zájem o dru-
hého, trpělivost, zodpovědnost a cca 1-2 hodiny týdně. Náplní 
dobrovolnických setkání je zejména povídání, čtení, vycházky, 
společenské hry, zpěv, apod. Konkrétní náplň vyplnění volné-
ho času ale záleží na dobrovolníkovi a seniorovi, jejich přáních, 
představách a zálibách.

Součástí dobrovolnictví je vstupní proces, pravidelné supervize 
(cca třikrát ročně na 90 minut) a možnost konzultací s koordi-
nátorem dobrovolnického programu či kontaktní osobou z do-
mova pro seniory.
Paní ředitelka a  pracovníci domova vnímají dobrovolnictví 
v  domově velmi pozitivně a  mile rádi rozšíří řadu dobrovol-
níků. Zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordiná-
torku Dobrovolnického centra ADRA Adélu Výskalovou na 
telefonním čísle 734 645 927 nebo zasláním dotazů na e-mail: 
adela.vyskalova@adra.cz.

říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika zá-
kladních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně 
několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc 
ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé necha-
jí dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, 
které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že ne-
budou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným soused-
ským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odbě-
ratelů napustili více než dvě stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř. 
Nejaktivnější byli v  tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si 
nechali loni napustit téměř 100 bazénů, naopak nejmenší zájem 
o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř 40 napuště-
nými bazény. Majitelé bazénů na Frýdecko-Místecku si nechali 
navézt vodu do 50 bazénů, na Karvinsku do 80.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se 
mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, 
kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodáv-
ky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provo-
zu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena za 
napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK 
Ostrava, které službu poskytuje, a  objemu bazénu. V  případě, 

že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků 
vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 
1195 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén 
ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované 
laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se 
je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.
vodotech.cz). 
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH 
nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat i bakteriální znečiště-
ní, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažíva-
cích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci 
s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. 
To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na 
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí 
laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.

Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí, Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz
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Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Během měsíců března a dubna letošního roku měli 
pracovníci Domova možnost proškolit se v koncep-
tu Bazální stimulace pod vedením zkušené lektor-
ky Mgr. Hedviky Borýskové z Brna. Kurz se konal 
v prostorách Domova. Základním proškolením pro-
šlo 18 zaměstnanců a dalších 23 zaměstnanců pak 
školením nadstavbovým – celkem tak absolvovali 
48 hodin rozdělených do čtyř dnů. Někteří zaměst-
nanci měli tento kurz již dříve absolvovaný a kva-
lifikaci si zvýšili až kurzem následným, tedy nad-
stavbovým. Školení přineslo množství zajímavých 
informací z  oblasti bazální stimulace a  především 
možnost praktického výcviku pro práci s  klienty. 
Kurz se uskutečnil díky projektu ČEZ NEZISKOV-
KY 2020, kdy se Domovu Příbor podařilo napsat 
projekt a získat tak nemalou částku 100 tis. Kč. 
A co si pod pojmem „bazální stimulace“ předsta-
vit? Jedná se stručně o metodu, která se snaží za pomoci různých 
technik stimulovat mozek tak, aby posílal podněty k  obnovení 
funkčnosti nervových zakončení, která dosud byla ve stavu jaké-
si omráčenosti. Pokud nějaká část těla přestala být funkční z dů-
vodu úrazu nebo vlivem nemoci, může mozek opět zapříčinit, že 
správným používáním technik by mělo docházet ke zlepšení stavu 
klienta. Klient tak může postupně opět vnímat své tělo, může být 
schopen v menší či větší míře pohybovat končetinami, projevovat 
své pocity a potřeby díky zlepšení komunikace, může lépe přijímat 
stravu, ve výjimečných případech znovu i chodit s podporou pra-
covníka apod. Samozřejmě každý člověk je individualita a nelze za-
ručit zlepšení u každého. Tento koncept je vhodný především pro 
domovy seniorů, ústavy sociální péče, hospice i klienty v domácím 
prostředí. Většinou se využívá u klientů upoutaných již na lůžko, 

kteří mají omezenou možnost vnímání, pohybu, 
komunikace atd. Důležitá je při práci také pomoc 
a podpora ze strany rodiny, která může provádět 
nácviky jednotlivých technik nebo poskytnout dů-
ležité informace o dřívějším životě klienta tak, aby 
bylo na čem stavět.
A co vše se zaměstnanci dozvěděli a vyzkoušeli si? 
Například správné polohování a manipulaci s klien- 
tem tak, aby to bylo pro klienta příjemné, ale záro-
veň pro pracovníky fyzicky méně náročné. Dále in-
formace o aktivující nebo zklidňující koupeli nebo 
masáži - ta má klienty povzbudit k fyzické aktivitě, 
nebo naopak zklidnit, pokud jsou v  nějakém na-
pětí, strachu nebo zhoršeném zdravotním stavu. 
Velice přínosné byly praktické ukázky zaměřené 
na stimulaci chuti, zraku, čichu, sluchu a  hmatu. 
Pod názvy jako auditivní, orofaciální nebo neuro-

fyziologická stimulace se schovávají techniky za pomoci vzpomí-
nek, četby a hudby, dále pak techniky stimulující obličej pro lepší 
spolupráci klienta například při podávání stravy nebo na podporu 
komunikace či vnímání handicapované a zdravé části těla. Zajímavé 
byly také techniky na stimulaci dýchání vhodné i pro klienty v ter-
minálním stádiu onemocnění. Informací, zážitků a zkušeností z to-
hoto nabitého semináře bylo mnoho. Nyní je důležité vytipovat ty 
klienty, pro které jsou techniky prioritně přínosné a nejdůležitější 
a zavést je s pravidelností do praxe. Se správnou aplikací věříme, 
že dosáhneme výsledků v podobě zlepšení zdravotních stavů včet-
ně těch psychických. V každém případě chceme, aby se postupem 
času  bazální stimulace stala součástí každodenní práce, a budeme 
se moci právem pyšnit titulem „Pracoviště pracující s konceptem 
Bazální stimulace“.

Nedostatek financí, půjčky, neschopnost hradit splátky, úroky z pro-
dlení a následná exekuce. To jsou situace, s nimiž se v současné době 
potýká mnoho lidí. A protože exekuce vyvolává v lidech obavy a řadu 
otázek, budeme se tímto tématem zabývat v několika následujících 
vydáních Měsíčníku. K nejčastějším způsobům vedení exekuce patří: 
přikázání pohledávky z účtu, exekuce prodejem movitých a nemovi-
tých věcí a exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů. Jednotlivé formy 
exekuce se přitom mohou kombinovat a provádět současně. V násle-
dujícím textu se zaměříme na exekuční srážky z příjmů. 
Exekuční srážky z  příjmů jsou jednou z  nejvíce využívaných fo-
rem exekuce. Příjmem přitom může být nejen mzda nebo plat, ale 
také důchod, nemocenské dávky nebo podpora v nezaměstnanosti.  
Částka, která povinnému musí po provedení exekučních srážek zů-
stat k dispozici, se nazývá nezabavitelná částka a její výše je stanove-
na občanským soudním řádem a nařízením vlády. Výše nezabavitelné 
částky bývá aktualizovaná zpravidla k 1. lednu každého kalendářního 
roku, někdy i častěji. Od 1. 1. 2021 je výše nezabavitelné částky pro 
jednotlivce 7.872,75 Kč. 
Na každou vyživovanou osobu se pak tato částka zvyšuje 
o 2.624,25 Kč. Celková výše nezabavitelné částky se zaokrouhluje 
na celé koruny nahoru a závisí dále na výši čistého příjmu dlužníka 

a také na tom, o jaký dluh se jedná. Pokud jde o tzv. přednostní po-
hledávky, například dluhy na zdravotním pojištění nebo jiné dluhy 
vůči státu, jsou exekuční srážky vyšší než u dluhů na spotřebitel-
ských úvěrech nebo u jiných tzv. nepřednostních pohledávek.
Z důvodu epidemie koronaviru však až do 30. 6. 2021 není možné 
exekucí postihnout daňový bonus. Pokud tedy dlužník uplatňuje na-
příklad daňové zvýhodnění na děti, tato částka nesmí být exekučně 
sražena, ale musí mu zůstat jako nezabavitelná částka navíc. Pokud 
dojde ke sražení vyšší částky, než připouští zákon, má dlužník právo 
podat návrh na částečné zastavení exekuce a požadovat, aby mu ne-
oprávněně sražená částka byla vyplacena zpět. Doporučujeme tedy 
pečlivě sledovat výši svých exekučních srážek a v případě nesrovna-
lostí nebo nejasností situaci neprodleně řešit. Můžete se obrátit třeba 
na mzdovou účetní nebo přímo na exekutora. 
Také v naší občanské poradně rádi zodpovíme Vaše otázky k tomuto 
tématu a pomůžeme při řešení Vaší situace. Najdete nás v přízemí 
budovy Stavebního úřadu v Příboře na adrese Freudova 118. 

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

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

FINaNCE a EKoNomIKa
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mĚStSKÁ PolICIE PříBor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červnu, kteří slaví své jubileum:
Rostislav Vybíral
Antonín Špaček
Helena Mikulášková
Anna Korená
Jaroslav Krupa
Božena Kahánková
Zdenka Kološová

Ivana Urbánková
Zdenka Demlová
Pavel Žárský
Olga Hájková
Ludmila Anlaufová
Vlastimil Rubina
Jozef Korbel

Marie Moravčíková
Marie Hrubá
Vlasta Pavlačíková
Irena Kuběnová
Věra Holubová
Alois Hlaváč
Miroslava Bartasová

Luboš Nantl
Eduard Mende
Otto Holáň
Ludmila Bouchalová
Vladimír Ukropec
Vlastimila Žurovcová
Anna Kőttová

Antonín Materna
Jaroslava Holubová
Marie Jalůvková
Miroslav Neusser
Edeltraut Nagyová
Alois Kadlček
Irena Syslová

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

KomISE Pro oBČaNSKÉ ZÁlEžItoStI

Jubilanti Domova Příbor
Marie Hrudičková        Zdenka Londinová

Dne 12. května 2021 si příborský starosta Ing. arch. Jan Malík 
pozval do refektáře piaristického kláštera strážníka Bc. Jaromíra 
Malouška, kde jej společně s vrchním strážníkem Bc. Liborem 

Bolomem ocenil za 25 let odpracovaných u  Městské policie 
Příbor. Při této příležitosti mu byla předána pamětní plaketa 
a hodnotný dárek. Oceněný strážník nastoupil k Městské policii 
Příbor v  roce 1996, kdy proběhla „třetí vlna“ náboru zaměst-
nanců. To již u městské policie pracovali strážníci Libor Bolom, 
Alois Chvíla, Vladimír Bolom, Martin Busek a Petr Michálek, 
kteří byli za 25 let služby u Městské policie Příbor oceněni již 
v předcházejících letech. 
Za uplynulých 25 let činnosti všech oceněných strážníků - pa-
triotů - je potřeba vidět spoustu práce, která spočívá zejména 
v ochraně místních záležitostí veřejného pořádku ve městě, při 
které se velmi často jedná či komunikuje s lidmi. Tato činnost 
je samozřejmě psychicky velmi náročná a  vyžaduje značnou 
odolnost strážníků. To, že ji dlouhodobě zvládají, jistě svěd-
čí o jejich dobrém výběru. Také každé pochvalné slovo či po-
děkování od veřejnosti či zástupců města jim dodává impulz 
a chuť do další práce.
Za odvedenou práci pro město Příbor a jeho občany je jim proto 
potřeba veřejně poděkovat a popřát do dalších pracovních let 
u Městské policie Příbor mnoho zdraví, síly a duševní pohody. 

Bc. Libor Bolom, vrchní strážník MP Příbor
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Ani zavřené školy a  pandemie nás ne-
odradily od zapojení do projektu Paměť 
národa. Během měsíce dubna a  května 
se naše třída 7. B. ze Základní školy Npor. 
Loma zúčastnila několika obohacujících 
online workshopů. První workshop byl na 
téma – Lidská práva, v  těch následujících 
jsme se učili a zkoušeli si, jak vést rozhovor 
s pamětníkem. V té době jsme však ještě ne-
tušili, jaký zážitek nám přinese vyslechnout 
si a zaznamenat neobyčejné příběhy obyčej-
ných lidí. Aby se naše setkání mohla usku-
tečnit, navštívila vždy naše třídní učitelka 
Mgr. Petra Urbanová pamětníky v  jejich 
domácnostech, kdy s sebou přibalila potřeb-
nou techniku. Jelikož se kamera a mikrofon 
staly za poslední dobu součástí našeho běž-

ného života, proběhla online schůzka bez 
sebemenších problémů. 

23. dubna se první skupinka spojila 
s  panem Radomírem Buršou z  Hostašo-
vic. Během hodinového rozhovoru jsme si 
vyslechli příběh odvážného člověka, který 
v  listopadu1989 pomáhal v  Kopřivnici or-
ganizovat protikomunistické demonstrace 
a patřil k zakládajícím členům tamního Ob-
čanského fóra. 

Druhá skupinka se dne 7. května spo-
jila s paní Františkou Vitulovou z Horních 
Domaslavic. V osmdesáti čtyřech letech se 
tato elegantní dáma vrátila ve vzpomínkách 
zpět do svých osmi let, kdy roku 1945 kon-
čila 2. světová válka a ona byla při pasení 

hus zasažena zbloudilou kulkou.
S otevřenými ústy jsme hltali 

každé slovo paní Františky, která 
nám svým vyprávěním přiblížila 
válečná léta a pozdější život pod 
komunistickou diktaturou. Roz-
hovory s  těmito pamětníky nám 
přinesly nejen dějepisné poznat-
ky, ale také autentický zážitek, 
kdy jsme si vyslechli, jak vypadal 
běžný život v  dobách, které se 
nám rok co rok neustále vzda-
lují a které si jen stěží dokážeme 
představit.

Základní uměleckou školu v Příboře navštěvovalo na začátku 
školního roku 2020/2021 celkem 381 žáků. Vzhledem k  situaci 
s COVID-19 a distanční výuce se někteří žáci ze ZUŠ ke konci 
prvního pololetí školního roku 2020/2021 odhlásili.

Škola  poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých obo-
rech. Hudební obor navštěvovalo 257 žáků, taneční obor 66 žáků 
a výtvarný obor 58 žáků. Ve škole učí 18 pedagogických pracov-
níků. V hudebním oboru se vyučuje hra na klavír, housle, kytaru, 
hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, žesťové 
nástroje a sólový zpěv. Škola pořádá pravidelné koncerty pro širo-
kou veřejnost ve městě i mimo město. 

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

Chtěli bychom také poděkovat vedení města Příbora za fi-
nanční podporu na pokrytí nákladů za elektrickou energii, kterou 
je škola vytápěná.

V druhé půli dubna jsme si připomínali Den Země. Někte-
ré třídy, které byly právě ve škole na prezenční výuce, tvořily 
plakáty, povídaly si o životě na naší planetě, o tom, co planetu 
ohrožuje, jak může každý z nás pomoci, nebo se zabývaly tří-
děním odpadu a následnou recyklací. Některé třídy vyrazily do 
okolí Příbora. Vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky vyčistili 

žáci od odpadků cestu na Prchalov, lesík u  řeky Lubiny nebo 
okolí obchvatu Příbora. Do akce se zapojila i  školní družina. 
V rámci Dne Země probíhala i soutěž. Děti měly za úkol uklidit 
odpadky ve svém okolí, nebo zkusit vyrobit plakát, který by na 
Den Země upozornil. Děti za své úsilí a účast v soutěži dostaly 
po zásluze sladkou odměnu.

Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma

Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

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

PříBorSKÉ ŠKoly a ŠKolKy

Františka Vitulová (nar. 1937)

Mgr. Petra Urbanová a třída 7. B. Radomír Burša (nar. 1961)                                 
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Vážené dámy, vážení pánové, 
jak jsme Vás in-

formovali začátkem 
tohoto roku v  na-
šem Měsíčníku, na 
on-line Vánočním 
koncertě Scholy 

jsme získali, hlavně 
díky Vaší podpoře, urči-

té finanční prostředky. Chtěl bych ještě 
jednou říct, že si Vaší podpory velmi 
vážíme a děkujeme! 

Ve Schole jsme diskutovali, jaký 
vhodný projekt bychom z vybrané část-
ky v našem městě podpořili a rozhodli 
jsme se podpořit projekt obnovy pro-
stranství sochy svatého Jana Nepomuc-
kého nad Boroveckými rybníky, a  to 
konkrétně formou zakoupení a zasaze-
ní 2 kusů předpěstěné lípy srdčité.

Ve spolupráci se spolkem Obnova 
života, památek a  tradic, z. s., se nám 
tento záměr podařilo zrealizovat!! 
2 kusy sazenice lípy srdčité jsme společ-
ně se zástupci výše uvedeného spolku 
zasadili u nového podstavce pro sochu 
(snad brzy zrestaurovanou) svatého 
Jana Nepomuckého. 

Jsem velmi rád, že nám v tento den 
přálo počasí, což můžete vidět na přilo-
žených fotografiích. I když předešlé dny 
propršely, v  tento den dopoledne déšť 

ustal a vysvitlo sluníčko. Odměnou pro 
nás všechny byl pak krásný pohled na 
město Příbor a okolí. Opravdu úžasné, 
překrásné místo…. Nezbývá než se tě-
šit, až zde bude stát opět zrestaurovaná 
socha svatého Jana Nepomuckého, celá 
plocha bude upravena a k tomuto místu 
povede stromová alej a místo tak bude 
lépe přístupné pro nás pro všechny. 

Dovolte mi poděkovat všem čle-
nům - zpěvákům naší Scholy, kteří se 
této krásné akce zasazení lip zúčastnili 
a pomohli. Velké poděkování patří panu 
radnímu Stanislavu Štefkovi, který za-
jistil lípy a  všechno potřebné. Poděko-
vání patří rovněž pánům Tomáši Pavlis-
kovi a Lukáši Putalovi, kteří koordino-
vali činnosti a pomohli nám při sázení.

Pokud Vám někdy vyjde čas a počasí 
a budete chtít poznat nějaká „zajímavá“ 
místa v okolí našeho města, udělejte si 
procházku a uvidíte, že pohled do oko-
lí, který se Vám zde naskytne, opravdu 
stojí za to a  to i  přesto, že budete mít 
možná trochu zablácené boty. 

A  také Vás chceme informovat, že 
pokud budeme se Scholou připravovat 
další koncerty a  vystoupení, věnujeme 
vždy část výtěžku na úpravy tohoto 
krásného místa.

Martin Monsport

 ČINNoSt KluBŮ, SPolKŮ a orGaNIZaCí 

V rámci oslav výročí Jana Amose Komenského se žáci osmých 
ročníků zapojili do celostátní soutěžní kampaně Komenský do 
tříd. Kreslili a malovali portréty J. A. Komenského. Jejich mnohdy 
velmi zdařilé práce jsou ke zhlédnutí na FB stránkách školy i na 
stránkách kampaně.

V rámci pracovních činností se v družině snažíme s dětmi roz-
víjet také manuální zručnost. K takovým činnostem patří i sebeob-
sluha a příprava jednoduchého pokrmu. Přímo ve školní družině si 
přípravu lívanců vyzkoušeli třeťáci i skupinka dětí pracovníků IZS. 
Nejprve si děti vyrobily pořádnou kuchařskou čepici a mohlo se 
jít na věc. Společně s paní vychovatelkou si děti povídaly o ingre-
diencích potřebných k výrobě palačinek, z čeho a jak vzniká mou-
ka, jaké máme druhy mléka, co je to recept atd. U pánvičky se měl 
možnost vystřídat každý a také toho všichni využili, a to dvakrát. 
Doufejme, že taková chuť do práce už děti neopustí a do všeho se 
budou pouštět s podobnou šikovností a vervou.

Na naší škole nezapomínáme ani na preventivní programy. 
Do  přírodovědy pátého ročníku jsme si pozvali školního psy-
chologického poradce pana Dreslera, který se žáky diskutoval 
o nebezpečí užívání tabákových výrobků. Seznámil žáky se slo-
žením cigaret, s jejich výrobou, ale především s vlivem kouření 
na zdraví každého člověka. Pro žáky osmých ročníků byla zase 
určena beseda o online prostoru a o tom, na co si v tomto pro-

středí dávat pozor, na rizika spojená se sdílením fotografií na in-
ternetu apod. Besedu vedla prap. Bc. Marika Jeličová z oddělení 
prevence územního odboru Nový Jičín Policie České republiky. 
Pro deváťáky pak měla paní policistka připravenou prezentaci 
o trestním právu, protože žáci, kteří dovršili patnáctý rok věku, 
se již nemohou vyhnout trestní odpovědnosti. 
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Jiří Šajer

HIStorICKÉ HorIZoNty

7. srpna 1918 - středa
Ráno jsme byli ve stanici Šalja.

8. srpna 1918 - čtvrtek
Stavěli jsme pozici. Původně měla být na prvním rozjez-

du za Šaljou. Naše zástavy musely však ustoupit, proto jsme ji 
museli postavit nedaleko srážky dvou ešelonů, které bolševici 
pustili proti sobě. Stojíme na dost nevýhodném místě.

10. srpna 1918 - sobota
Ráno k nám přešlo dobrovolně asi padesát bolševiků. Byli 

to vesměs násilím mobilizovaní hoši z Kunguru a okolí. V po-
ledne jsme šli na pozici. V tuto dobu míváme pravidelně smě-
nu. Odpoledne nás obstřelovalo dělostřelectvo. Odpovídali 
jsme jim, až jsme byli pěchotou upozorněni, abychom přerušili 
palbu, protože zas jdou “dobrovolci” do zajetí. Jdou tři řetězy 

za sebou. Levé křídlo došlo. Bylo jich asi devadesát. Radostně 
nás zdravili. Ostatní se báli, zůstali ležet v řetěze v lese.

11. srpna 1918 - neděle
Přišli jsme domů v  poledne. Vítek přijel ze sjezdu. Sjezd 

skončen: úprava platu, zlepšená strava atd. Na sousední trati 
( vpravo od nás) dostali bolševici “nátěr”. Třetí pluk je chtěl 
obkroužit, sám však byl obkroužen “krasnymi”. Je opět obtočili 
udárníci. Ti nastupovali s provázky. Mstili se za to, že krasno-
gvardějci (většinou Němci a  Maďaři) zmučili zajatého udár-
níka. Vyřezali jej a pověsili. Po boji bylo celé nádraží ověšeno 
mrtvými Němci a Maďary. Nač nestačily provazy, umlátili hoši 
klacky v jamách, které si sami museli Němci a Maďaři vykopat.

12. srpna 1918 - pondělí
Před Jekatěrinburkem byly dvě roty druhého pluku a 5. ba-

terie obkrouženy bolševiky. Vysekaly je dvě roty šestého plu-
ku, které odtud vyjely. Dnes v poledne jdeme opět na pozici. 
Bolševici prý jsou pryč. Jen broněvik jejich popojíždí dopředu 
a obstřeluje naši baterii.

13. srpna 1918 - úterý
Asi ve tři hodiny odpoledne jsme zahájili palbu. Pozdě 

večer jsme na chvíli přestali. Náhle nás zezadu přepadla sil-
ná jízdní rozvědka bolševiků pulometným ohněm. Sotva jsme 
otočili jedno dělo a  nabili šrapnel na kartáč, zmizeli v  lese. 
Z našich nebyl naštěstí raněn nikdo. Kulky nám hvízdaly nad 
hlavami a urážely větvičky a listí ze stromů. Na nádraží je po-
plach. Naše děla jsou prý obkroužena nepřítelem a my že jsme 
rozběhlí po lese. Poslali nám rychle dvě čety jako posilu. Vpře-
du hned na to byl na levém křídle otevřen oheň. Stříleli jsme 
po pravém křídle. Poškodilo se nám dělo. Nemohli jsme s ním 
střílet. Naše obchvacovací část v lese zabloudila a narazila na 
naše levé křídlo. V přestřelce byli dva raněni. Za námi zas ně-
kolik krasnogvardějců střílelo z pulometu po kozácích. Ranili 
jim jednoho koně.
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20. srpna 1918 - úterý
Ob den chodíváme na pozici. Nedávno u Bajkalského jeze-

ra slavně zvítězil Gajda. Pobili a zahnali prý do vody na patnáct 
tisíc krasnogvardějců (většinou Němců a Maďarů).

21. srpna 1918 - středa
Odpoledne byl nástup u  závodu vpravo od nás. Naši 

zabrali tři děla, několik pulometů a celé intendantstvo. Na-
slouchali jsme palbě. U nás byl klid. Najednou jsme byli ne-
příjemně překvapeni. Snad zbloudilá bolševická rozvědka 
(asi dvacet jezdců) přepadla náš broněvik z luisky (puška na 
25 ran – patrony v kruhu). Kulky padaly až k nám na bate-
rii. Otočili jsme jedno dělo a připravili se k palbě. “Na levém 
křídle (ale za námi) se objevilo asi osmdesát jezdců!”, hlásili 
nám kozáci. K večeru bylo vidět za námi u tratě zář. To hořel 
strážní domek. 

Jsou různé domněnky. Snad chtějí bolšáni nastupovat a ně-
kdo jim tímto dává znamení. Jsme připraveni. Náhle ve směru 
záře třesklo několik výstřelů a brzy na to bylo slyšet koňský du-
sot. Ze šera se vynořil na trati cválající kůň bez jezdce a zamířil 
přímo k nám na baterii. Nechal se beze všeho chytit – snad 
svým pudem poznal bratry svého pána. Chvěl se po celém těle 
a tiše ržál, jako by oplakával toho, jehož rád nosíval z boje do 
boje. Naše hlídka, která byla vyslána k hořícímu domku, na-
šla pod náspem u tratě mrtvého kozáka. Byl obrán o všechno. 
Skřípali jsme zuby. V noci měla u nás pěchota stráž. Do rána 
nás však již nic nerušilo.

22. srpna 1918 - čtvrtek
V  poledne jsme se vrátili do ešelonu. Při obědě zjišťuje-

me, že ta přepadení nám již podvakrát nedala dobře vytrávit 
“vepřovou, knedlík a zelí – tento parádní obídek” (jak říkal náš 
známý labužník Tonda Král). Měli jsme jej před prvním pře-
padením (13. srpna) i včera. Jsme zvědaví. Říkáme si do třetice 
všeho dobrého i zlého – vepřové i přepadů.

23. srpna 1918 - pátek
O půl druhé ráno jsme vyjeli k závodu. Naši museli ustou-

pit o jednu vesnici. Dopoledne však byla zase vzata. Znepoko-
jovaly nás dva aeroplány. Shodily osm bomb v okolí nádraží. 
Zdá se, že letci s námi cítí a šetří nás. Odpoledne jsme přijeli 
zpět.

24. srpna 1918 - sobota
V poledne jsme jeli na pozici. Vlevo i daleko vpředu je sly-

šet dělové výstřely. Je nám to záhadné.

25. srpna 1918 - neděle
Praporčík Melichar je povýšen na kapitána. Gratulovali 

jsme mu, když jsme se vrátili z pozice. Večer jsme měli men-
ší rodinnou baterijní slavnost. Když jsme měli nejlepší “nála-
du” přišel příkaz “Nagružať!”. Budeme prý “udírat”. Bolševíci 
zaskočili naše pravé křídlo. Naši se však prosekali a  obsadili 
vršek nad závodem, kde stála pozice naší artilérie. Obyvatelé 
ve zmatku utíkají k nám. Bereme je do vozů. Stojíme a čekáme 
na odjezd. Děla z pozice jsou již nagružena. Střelba z pušek se 
blíží k nádraží. Naši ustupují. Beze světla vyjíždíme ze stanice. 
Hlídka na drezíně jede před námi. Po tmě hovoříme o dneš-
ních událostech. Mezi jiným jsme si vzpomněli, že dnes na 
oběd jsme měli zase – vepřovou!

26. srpna 1918 - pondělí
Stojíme v Sabiku. Čekáme na další rozkazy. Vojcechovský 

na vedlejší trati prý nemá proti sobě skoro nic. Všechno jde 
proti nám. Nálada u šestého pluku není špatná. Kluci se těší na 
posilu, abychom mohli zase vpřed. Je to prý ústup naší baterie!

30. srpna 1918 - pátek
Na východě je Gajda telegrafem spojen s Vladivostokem. 

Blíží prý se nám pomoc a směna. Masaryk schvaluje naše vy-
stoupení. Spojenci uznávají samostatnost Čech. Japonci vydali 
manifest o obnovení fronty protiněmecké v Rusku. Tři divize 
Japonců jsou již v Mandžurii.
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dokončení

Příbor bez koupaliště (1974 – 1991) 
větřkovická přehrada

Toto vodní dílo se stavělo v letech 1973–75. Jedná se o vcel-
ku malou přehradu, jež se původně zamýšlela jako zásobárna 
kopřivnické Tatry provozní vodou, podobně jako přehrada na 
Libotíně pro zásobování provozní vodou štramberské cemen-
tárny, přehrada Olešná pro stejný účel ve prospěch později 
založených papíren v Paskově, vodní nádrž Žermanice pro os-
travský těžký průmysl a přehrada Těrlicko pro železárny a vál-
covny trub v Třinci. Přehradu masově navštěvovali obyvatelé 
našeho města hlavně ve 2. polovině 70. a v 80. letech. Délka její 
hráze je 460 m; i když se povídalo, že pod hrázní věží je hloub-
ka několik desítek metrů, ve skutečnosti má její nejhlubší mís-
to „jen“ 13,5 m. Svou maximální hloubkou je tak srovnatelná 
s Olešnou (otevřena 1964) – 14 m, zatímco přehrada na Horní 
Bečvě (1944) – jen 7 m  a  Baška (1961) – dokonce necelých 
6 m. Naproti tomu nádrž Těrlicko (1964) má největší hloub-
ku 24 m, Bystřička(1912) – 26 m, Žermanice (1958) – 28 m, 
Morávka (1967) – až 38 m a Šance (1969) dokonce 60 m. Po-
slední dvě jmenovaná vodní díla však neslouží k rekreaci, ný-
brž jako zásobárny pitné vody. To uvádím na rozdíl od těšínské 
vodní nádrže Hrabina (1953), která je plytká, špinavá a slouží 
tak nanejvýš k  lovení ryb. Pro pořádek: na slezské straně je 
Kružberská přehrada (1955) s největší hloubkou 31 m  a Slez-
ská Harta (1997) s  průměrnou hloubkou 70 m  a  maximální 
90 m, kde je zatopeno 6 vesnic. Přehrada Barnov na horním 
toku Odry je naopak docela plytká, ale nedoporučuji se v jejím 
okolí pohybovat: nachází se ve vojenském újezdu Libavá a hlí-
dají ji permanentně dvě opálené vojačky v plavkách s masko-
vacím potiskem a se znalostí bojového umění. 

Větřkovická přehrada se během let dočkala zkvalitnění 
svého rekreačního zázemí. U  jejího jihovýchodního okraje 

vyrostla chata rybářského spolku, půjčovaly se lodičky, při-
byl bufet, v 90. letech pak sociální zařízení, půjčovna šlapa-
del, lavice a  o  víkendech se tam dokonce pořádaly zábavy 
s reprodukovanou hudbou. Jednoho léta (někdy v polovině 
90. let) přišli mladíci z Kopřivnice na to, jak překonat spo-
jovací můstek mezi hrází a hrázní budovou a  jak vylézt na 
její střechu, a  tak skákali do vody z  nějakých šesti metrů. 
(Byl to patrně logický důsledek zrušení skokanské věže na 
kopřivnickém koupališti.) Tento adrenalinový zážitek jim 
však nevydržel dlouho. Jakmile se zpráva o neortodoxních 
skocích do vody dostala do kopřivnické policejní úřadovny, 
onen adrenalinový sport byl rázně ukončen.

Po r. 1990 se na jihovýchodním břehu přehrady, pod Větř-
kovickou hůrkou, zavedla „divoká“ (zde neoficiální) nudis-
tická pláž, kterou navštěvovali naturalisté z celého blízkého 
okolí, ale též z poměrně dalekého Rožnova nebo Suchdolu. 
Mnoho naháčů bylo především z  Frenštátu, pak z  Kopřiv-
nice, nikoli však z Příbora – to je katolické město. (Nevím, 
zda je to pravda, ale před pětadvaceti lety se povídalo, že do 
turismu přehrady se z městského rozpočtu Kopřivnice příliš 
neinvestuje, protože radnici ovládají poslanci lidové strany, 
a  ti dotace na zvelebení větřkovických břehů /myšleno na 
opačném břehu/ vždy jednomyslně vetovali právě z důvodu 
existence oné nudapláže, která byla v rozporu s  jejich křes-
ťanskou ctností a jejíž pouhá existence je budila ze spaní …) 
Pláž zažívala svůj „boom“ v 90. letech. Protože břeh přehrady 
je na této straně dosti bahnitý, nudisti tam postavili krátké 
molo, které využívali i  rybáři. V první polovině 90. let byla 
ozdobou pláže tehdy dvaadvacetiletá frenštátská rodačka 
Lenka Kuncová, až do své nešťastné autonehody v roce 1994. 
Lenka o rok dříve v Antošovicích vyhrála soutěž o „Miss Na-
tura“. Dnes je úspěšnou paraolympioničkou v  lukostřelbě 
a lyžování. 

Koupaliště v Hrabičí (1992 – současnost)
V roce 1988 začala konečně stavba nového příborského 

koupaliště, ale až na pozemku zvaném Za hrabičím, ve Vés-
ce, nikoli tam, kde se v polovině 70. let uvažovalo. V Hrabičí 
bylo původně hřiště. V městské kronice zaznamenal Luboš 
Loukotka údaj, že nové koupaliště v Hrabičí bylo slavnost-
ně otevřeno 12. 6. 1992 a  že bylo vybudované nákladem 
téměř 9 mil. Kčs (bylo to v posledním roce existence spo-
lečné republiky). Bližší údaje pak uvedl v čísle 3/92 tehdej-
šího Čtvrtletníku. Luboš Loukotka zapsal, že správu koupa-
liště a bufetu převzal od města nejprve Martin Trojčínský 
a v roce 1993 si objekt pronajal Rudolf Korčák. Nájem pak 
obnovil roku 2000 a 2007, tedy s periodou 7 let, takže před-
pokládám, že i v roce 2014. 

O současném příborském koupališti se nebudu příliš ro-
zepisovat, protože plovárna je 29 let stará a přestože za 5 let 
„dožene“ dobu fungování starého koupaliště za Mexikem 
(1939 – 1973), nejedná se již o  klasickou historii, ale spíše 
o  současnost. Jen pár postřehů: Vzpomínám si, že celá de-
vadesátá léta se v Měsíčníku pěla óda na kvalitu vody v no-
vém koupališti. Nevím, zda si někdo dal práci srovnávat vodu 
v okolních koupalištích, ale pokud kvalitu vody porovnáme 
s tou na starém koupališti za Mexikem či s přehradou u Větř-
kovic se spoustou sinic, je tomu tak. Kapitolu o starém kou-
pališti za Mexikem jsem začínal popisem přístupové cesty 
k němu a konstatoval jsem, že nemělo žádné parkoviště. Sou-
časná koupaliště se však bez parkovišť neobejdou. Příbor-
ská plovárna má hlavní parkoviště s  panelovým podložím, 

Obr.: Přestože samotné koupání v  Lubině již dávno ztratilo na své 
přitažlivosti, břehy řeky se staly cílem výletu mnoha slavných umělců.

Igor Jalůvka
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V  paleontologických sbírkách bývají i  fosilie zakoupené 
v  obchodech s  přírodninami, kde se dají získat atraktivní 
exempláře. Lze se dokonce setkat s  padělky fosilií. Trilobi-
ti zakoupení turisty na tržištích v severní Africe mohou být 
zdařilými odlitky. Sběratelé zkameněliny také hledají na růz-
ných lokalitách, ale možnosti jsou omezené. Pěkné exempláře 
jurské fauny, jaké jsou známé z dřívějších nálezů ze Štram-
berka, dnes sběrem nelze získat. Mnoho fosilií je pro svou 
malou atraktivnost sběrateli opomíjeno. Přitom fosilie doku-
mentující vývoj života jsou všude kolem nás. Dokládají to tři 
nálezy z Příbora.

Fosilie se hojně vyskytují v pazourcích, které se k nám do-
staly při kontinentálních zaledněních. Vedle viditelných fosilií 
větších organizmů (ježovky, mušle, živočišné houby, mechov-
ky, červi aj.) se v každém pazourku nacházejí drobné jedno-
buněčné organizmy (bičíkovci, dírkovci, mřížovci a křemičité 
řasy). Fosilie v pazourku lze pozorovat jednoduchou metodou 
spočívající v odštipování tenkých plátků pazourku a jejich pro-

hlížení mikroskopem. V pazourkové hlíze nalezené na vrchu 
Janský sloup bylo při mikroskopickém prohlížení vidět množ-
ství různých fosilií. Z nich největší jsou pozůstatky skeletu ži-
vočišné houby (pravděpodobně Aulaxinia sp.).

Stáří fosilií v  baltských pazourcích se pohybuje ve velkém 
rozmezí. U druhohorních pazourků to je svrchní křída (cca před 
100 až 66 miliony lety). Třetihorní pazourky pocházejí z  pa-
leocénu (cca před 65 až 55 miliony lety). Pazourek se skeletem 
mořské houby z Janského sloupu je z posledního geologického 
stupně křídy (maastrichtu) a jeho stáří je cca 72 – 66 milionů let.

Hledání fosilií v pazourcích je snadné a může být námě-
tem pro různé přírodovědně zaměřené školní kroužky. Jeden 
sběratel, který se věnuje mikrofotografiím, přirovnal fotografie 
pazourku pořízené mikroskopem k astrofotografiím. Některé 
mikrofotografie skutečně připomínají pohledy na objekty hlu-
bokého vesmíru.   

Z Janského sloupu je i další nález. Když jsem tam fotografo-
val, všimla si manželka, která mne doprovázela, zvláštního ka-
mene v oraništi. Byla to zachovaná zkamenělina celého rame-
nonožce (rozměry 4,4 x 3,3 x 2 cm). Ramenonožci (Brachiopo-
da) mají podobně jako mlži schránku ze dvou lastur, avšak jde 
o zcela odlišné živočichy, kteří s mlži nejsou příbuzní. Každá 
ze dvou lastur, v níž je měkké tělo živočicha uzavřeno, je jiná. 
Břišní lastura je větší než hřbetní a v  její zadní části je výbě-
žek, z něhož vyčnívá silný stvol, kterým se živočich přichycuje 
k podkladu. Ramenonožci žili již v kambrických mořích v prv-
ní periodě prvohor (před cca 545 až 490  miliony lety), kdy 
představovali	30	%	tehdejší	fauny.	Obývali	mělké	vody	a jejich	
největší rozšíření spadá do prvohor. Původní počet jejich dru-
hů byl více než 30 000. Současných asi 350 druhů žijících ve 
velkých hloubkách je reliktem kdysi početného kmene rame-
nonožců. Fosilie ramenonožce nalezená na Janském sloupu má 
zachovalou dvoumiskovou schránku. Jedna miska je větší a na 
jejím konci je výrazný výběžek. Může se jednat o fosilii, která 
se k nám dostala z větší vzdálenosti při zalednění.    

Třetí fosilii našel při archeologickém průzkumu loka-
lity Bažantnice u  vrchu Písková Jan Diviš. Zkamenělina je 
v  jemnozrnném křemenci (rozměry 14,1 x  7,8 x  6,7 cm, 
hustota 2,68). Křemence jsou sedimentární horniny vzniklé 

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu v Příboře

a pokud je plné, využívá se i louka na soukromém pozemku 
podél úzké příjezdové cesty. Vše je podřízeno atributu doby: 
zhýčkaný obyvatel města 21. století, dejme tomu bydlící na 
sídlišti U  Tatry, nezvolí většinou pro cestu na koupaliště 
zdravou procházku s  ruksakem na zádech a  po pěšince za 
základní školou podél polí, ale nasedne do svého sluncem 
rozpáleného automobilu a  do své destinace cestuje Vrch-
lického ulicí a  klikatými zákoutími Benátek. Je pravda, že 
v porovnání se starým příborským koupalištěm, které kromě 
vody (páchnoucí po Lubině) nenabízelo nic, nové koupališ-
tě toho nabízí poměrně dost. Uvažuji ale, zda tento areál je 
dnes více plovárnou, či hospodou. Jako restaurační zařízení, 
bufet, cukrárna, půjčovna všech možných atrakcí a hřiště pro 
plážový volejbal sice koupaliště nemá chybu, horší to však 
bude se samotným koupáním. Vlasta Burian by při pohle-
du na něj asi řekl: „Vážení, to není koupaliště, ale lunapark!“ 
V době, kdy se každé lepší koupaliště neobejde bez tobogánu 
nebo alespoň obřích skluzavek, v Příboře se batolata „placatí“ 
v nějakých vodních mlýncích, která zabírají podstatnou část 
plochy bazénu s hlubší vodou, zatímco pro plavce jsou vyčle-
něny pouhé dvě dráhy. Chápu, že každá doba si žádá své a že 

koupaliště je udržováno na komerčním principu. Koupání 
v Lubině jistě neskýtá žádné potěšení ani pro batolata, a tak 
je chvályhodné, že pro nejmladší návštěvníky plovárny zaří-
dil správce koupaliště dětské trampolíny, skluzavky, šlapací 
lodičky a od roku 2008 atrakci zvanou „aquazorbing“. Starší 
děti však mají na novém koupališti možnosti omezené – již 
se tam nedá „vyřádit“ jako na koupališti starém. Je tam více 
zákazů než povolení: Chcete si lehnout na dřevěnou pryč-
nu? – Zaplaťte! Tady se do vody nesmí skákat, musíte jít tam 
(= do plytké vody)! Ale abychom byli objektivní – ani ty dvě 
plavecké dráhy nejsou nikterak přeplněny plavci. Onen ano-
nymní návštěvník plovárny – motorista z nedalekého sídliš-
tě – se dostavil nikoli proto, aby si zaplaval. Přišel se najíst. 
Dvojité hranolky s biftekem pak zapíjí pivem a posadí se tak, 
aby viděl na svůj nový vůz, kterým se přijel kamarádům Pří-
borákům pochlubit. Ale chápu, kde je priorita: pro jakéhoko-
li současného nájemce koupaliště má větší cenu návštěvník, 
který si kupuje jídlo, než ten, který pouze plave. Skutečností 
ale je, že samotný bazén se stále více podobá lunaparku. Ale 
třeba jednou naše město upraví své rozpočtové priority a ně-
jakého tobogánu se na koupališti dočkáme…

Skelet živočišné houby (pravděpodobně Aulaxinia sp.) v baltském 
křídovém pazourku z Janského sloupu. Zvětšeno 40 x. 
Foto A. Uhlíř, květen 2021.
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Již na první výstavu konanou v Příboře v roce 1887 daro-
vala Městská rada Příborská ze svého vlastnictví významné 
předměty spojené s historií města. Také na nadcházejících vý-
stavách se podílela zapůjčením dalších věcí ze svého majetku 
a po II. Krajinské výstavě tak svými artefakty přímo přispěla 
k založení muzea. Důležité památky vážící se k dějinám města 
Příbora se však dostávaly do muzejních sbírek i v následují-
cích letech, když již bylo příborské muzeum otevřeno veřej-
nosti, neboť mnohé z  předmětů se staly majetkem Muzejní 
jednoty až se ztrátou jejich původních funkcí. Některé z nich, 
darované muzeu z majetku příborské obce, dnes představíme.

Město Příbor stojí na místě staré Volské stezky, která slou-
žila k přesunu stád z Haliče (historické území zahrnující část 
dnešního Polska a Ukrajiny) směrem na Vídeň a na Prahu, dále 
do střední a  západní Evropy. Z  této dobytčí trasy, zaniklé po 
vybudování železniční sítě, těžily v  některých významných 

prokřemeněním pískovců, při němž se částice v pískovci pev-
ně spojí, hornina ztvrdne a  není porézní. Hornina pochází 
ze spodního kambria. Mohlo by se jednat o živočišné stopy 
známé z  kambrických hornin pod názvem Psammichnites. 
Vzhledem ke stáří horniny přicházely do úvahy pozůstatky 
„pralilijice“. Tak se někdy nazývají eokrinoidní ostnokožci, 
mořští živočichové, kteří stavbou těla připomínají lilijice. 
S lilijicemi (Crinoidea), kteří jsou nejstarší třídou ostnokožců 
(Echinodermata), mezi něž patří mořští živočichové hvězdice, 

hadice, ježovky a sumýši, však pralilijice mají málo společné-
ho. Jsou zařazeni do vyhynulé třídy ostnokožců Eocrinoidea. 
Jejich tělo se skládá ze tří částí – dlouhých nevětvených ramen 
uspořádaných ve dvou řadách, vaku nebo lahvovitého kalicha 
z  vápenatých destiček a  dlouhého stonku, kterým byl živo-
čich upevněn na písečném dnu mělkého moře. Některé druhy 
stonek neměly a živočichové byli ke dnu přichyceni spodkem 
kalicha. Pralilijice a  lilijice lze však vyloučit. Po srovnáním 
podobných nálezů ze severního Německa lze dojít k závěru, 
že fosilie jsou s  vysokou mírou pravděpodobnosti živočišné 
stopy známé pod názvem Planolites.  

Jedná se o severský souvek pocházející se středního nebo 
jižního Švédska. V severním Německu se souvky této horniny 
vyskytují hojně. Hornina vznikla ve spodním kambriu. Kam-
brium je první perioda prvohor před 545 – 490 miliony let. 
Stáří fosilie je tedy značné. Křemencový souvek s fosiliemi je 
nálezem unikátním. Jeho cena je především vědecká. Nález  
s popisovanou fosilií je u nás ojedinělý a jistě bude publikován 
v odborném tisku.        

Určování fosilií z  neúplných částí organizmů nalezených 
mimo souvislé vrstvy sedimentů bez návaznosti na další fosi-
lie je vždy problematické a nemusí být přesné. Hledání fosilií 
v souvcích je svým způsobem dobrodružství. Žádná z popiso-
vaných fosilií není exkluzivní v tom smyslu, že by byla sběratel-
sky atraktivní jako ozdoba sbírky. Ale právě na takových „oby-
čejných“ nálezech se dá demonstrovat vývoj života na Zemi 
a jeho proměny v období počítaném na stovky milionů let. 

Fosilie ramenonožce se zachovalou dvoumiskovou schránkou. 
Na větší misce patrný výběžek, v němž z misky vycházel masitý 
stvol. Místo nálezu Janský sloup. Foto A. Uhlíř, květen 2021.

Mgr. Adéla Richterová, CETRAT Příbor - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Foto: Petra Vidomusová, CETRAT Příbor - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
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centrech místní dobytčí trhy tzv. tarmarky (z něm. tiermarkt), 
na kterých bylo možné část hnaného dobytka nabídnout k pro-
deji. Tyto tarmarky se konaly také v Příboře, po zavedení želez-
nice pravděpodobně v menším rozsahu, až do roku 1938. Podle 
zápisů Lubomíra Loukotky se místo konání trhů původně na-
cházelo zřejmě za kostelem sv. Valentina, později na louce vedle 
nového hřbitova na tak zvaném trhovisku (dnešní parkoviště, 
smuteční síň a část hřbitova). Obě tato místa stojí přímo vedle 
cest z Příbora na Libhošť tak, jak vedla Volská stezka a hnala se 
dobytčí stáda, která z logických důvodů nebylo možné prohánět 
vedlejšími uličkami města. Na trzích pak docházelo také k vá-
žení dobytka. K němu sloužila neobvykle velká městská váha, 
která se dodnes nachází ve sbírkách muzea. Poté, co přestala 
plnit svou funkci, se dostala do majetku Muzejní jednoty. Podle 
fotografií příborské expozice z 2. poloviny 20. století se k váze 
tehdy uvádělo, že pochází z roku 1650 a stála 16 zlatých. Je kutá 
ze železa a její ramena mají délku 2  metry s pohyblivými dvo-
jitými háky na objímce na jejích koncích. Střed váhy je zavě-
šen na háku nesoucí 1 metr dlouhou objímku. K dobytčí váze 
patřilo také 7 závaží, která společně s  váhou daroval Vojtěch 
Löffelmann, zřejmě syn Jana Löffelmanna z domu č. 109 (stával 
v Zámečnické ulici, již zbořený). Váha byla se všemi závažími 
vystavena v 50. letech 20. století v muzejní expozici v západním 
křídle budovy piaristického kláštera.

Další skupinou významných sbírkových předmětů z majet-
ku obce jsou dva svícny a kříž, u kterých skládal magistrát města 

přísahu při nástupu do funkce. Tyto kříže byly typickým arte-
faktem v majetku obcí, neboť každý nově nastupující úředník 
musel složit přísahu o  řádném a  svědomitém vykonávání své 
funkce. Kříž i  oba svícny pocházejí z  radnice a  jsou datovány 
do roku 1844. Přísežný kříž je železný, černý se zlacenými část-
mi. Na přední straně kříže se nacházejí 2 zlacené věnce tvoře-
né z hroznů a klasů. Kolem paty kříže je ovinutý pozlacený had 
a  lebka s  hnáty. Kristus je pozlacený stejně jako cedule INRI. 
Na zadní straně je datace 1844.

Ke kříži patřily i dva totožné černé litinové svícny se čtyřbo-
kou základnou, válcovitým dříkem a s 8 poloválcovými výřezy. 
Uprostřed obou svícnů je vytvořena ornamentální vazba se zla-
cenými provazovitými pásy. Hlavice jsou zdobené stejným způ-
sobem jako střední motiv a ukončené jsou čtvercovou deskou 
s prohlubní pro svíčku. Výška svícnů je 30 cm.

Literatura a prameny: 
Augustinková, Lucie a kol. Moravská brána do Evropy. Soupis technických 
a zemědělských památek regionu Poodří. Bartošovice 2011. 
Digitální archiv ZAO. Fond Okresní správa silnic Nový Jičín. Kronika 
Okresní správy silnic Nový Jičín. 
Drápala, Daniel. Venkovský obchod Moravy a Slezska: Socio-ekonomické 
sondy. Brno 2014. s. 248-279.
Muzeum Novojičínska, p. o., fond Pozůstalost příborského kronikáře Lubo-
míra Loukotky, podsbírka Historie Příbor, inv. č. H 11952.
Muzeum Novojičínska, p. o., fond Pozůstalost příborského kronikáře Lubo-
míra Loukotky, podsbírka Historie Příbor, sešit č. 15.

mĚStSKÁ KNIHovNa PříBor

Konečně jsme se dočkali vydání knihy listopád jedné 
z  neúspěšnějších českých spisovatelek Aleny Mornšajnové. 
Román vypráví příběh dvou žen ve světě, ve kterém události 
listopadu 1989 místo kýžené svobody přinesly jen tvrdší 
diktaturu. Vojáci vyvlekli muže a  ženy z  jejich domovů jen 
v pyžamech a naložili je do vojenských transportérů. Jednou 
z těch žen je i Maja, která tak ze dne na den přijde o manžela 
i  dvě malé děti. V  ženské věznici jí naději dodávají jen 
dopisy, které píše své dceři. Mezitím v nově zřízené „ozdra-
vovně“ vyrůstá malá Magda, kterou rodičům odebrali, aby se 
v dospělosti přidala k nové generaci komunistických kádrů. 
Jednoho dne se jejich osudy protnou, ale zcela jinak, než si 
obě představovaly.

Cara Hunterová je spisovatelka žijící v Oxfordu, z něhož 
udělala i dějiště svých kriminálních románů. V knize takový 
hněv přichází inspektor Fawley se svým čtvrtým případem. 
Na předměstí je nalezena zbědovaná dospívající dívka, kterou 
kdosi unesl přímo z ulice. Přesto ale odmítá vznést obvinění. 
Inspektor Fawley případ vyšetřuje, ale bez pomoci oběti toho 
moc nezmůže. Navíc má neodbytný pocit, že se s podobným 
případem někdy setkal.

Smrtelný hřích je nová kniha české autorky Markéty 
Harasimové. Jedenáctiletá Erika vede normální život do doby, 
než zůstane sama doma s otcem, který ji začne sexuálně zneuží-
vat. Erice navzdory nízkému věku dojde, že něco není v pořádku, 
chce se bránit, ale její naděje zemřou ve chvíli, kdy se k ní matka 
otočí zády a pevně stojí za svým manželem. Eričinu duši i po 
letech trápí deprese spojené se sebevražednými myšlenkami. 

Vše se ještě zhorší, když na svět neplánovaně přijde její sestra 
Nikola. Jediným životním cílem již dospělé Eriky je ochránit 
sestřičku před stejně krutým osudem. A jednou přijde den, kdy 
navzdory tomu, že riskuje vlastní svobodu, vezme spravedlnost 
do svých rukou.

Doba jedová a  covidová autorů prof. Anny Strunecké 
a  prof. Jiřího Patočky, vysoce erudovaných a  mezinárodně 
uznávaných odborníků v  oblasti biomedicíny a  toxikologie, 
nabízí fundovanou a  srozumitelnou odpověď na otázky, jak 
zdravě žít i v současné nelehké době a jak se bránit před mnoha 
zdravotními riziky a neověřenými radami. Jedná se o příručku 
pro snadnější přehled nejen o nebezpečných jedech, ale rovněž 
o koronaviru SARS-CoV-2. 

ve Freudových stopách je publikace Zuzany Ritterové, 
která přináší psychoanalytický a  psychoterapeutický pohled 
na běžné životní události. Autorka teoreticky vychází přede-
vším z klasické Freudovy pudové teorie. S humorem se zamýšlí 
nad příběhy ze svého života a  předpokládá, že čtenář tímto 
způsobem může pochopit i svůj vlastní život. 

Jedna z  nejúspěšnějších německých autorek historic-
kých románů Ulrike Schweikert napsala knihu Nemocnice 
Charité – naděje a  osud. Děj se odehrává v  Berlíně v  roce 
1831. Ve městě už týdny panuje strach, že by se do Německa 
mohla dostat cholera. Když za velkých bolestí zemře lodník, 
začne se osudná epidemie rychle šířit. V  nemocnici Charité 
profesor Dieffenbach s kolegy horečně hledá způsob přenosu 
nemoci a  léčbu nakažených. Zatímco lékaři bojují o  životy 
tisíců lidí, tři ženy vedou svůj osobní boj. 

Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor
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Máme za sebou prvomájovou fotosoutěž a  s  radostí uveřej-
ňujeme dvě vítězné fotografie. I když nám májové počasí začalo 
pozvolna, květy na stromech se objevily později, tak přesto jsme 
obdrželi hromádku fotografií. Z  obdržených fotografií jsme 
vylosovali dvě. Zasilatelky fotografií, tedy políbené ženy, jsme 
potěšili výhrou, a to stromkem třešně na zasazení na zahrádku. 
Ještě jednou gratulujeme!

Mějte se rádi a líbejte se nejen v měsíci květnu. 

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

KulturNí žIvot

Vítezná fotografie - Martina Fiala Huvarová Vítězná fotografie - Tereza Hanzelková

muZEum Z Domova
Záložka na webových stránkách Muzea Novojičínska, kterou 
stále doplňujeme o nové články, videa a podcasty, jenž vycházejí 
z činnosti Centra tradičních technologií.  
www.muzeumnj.cz/centrum-tradicnich-technologii-pribor/
muzeum-z-domova

FaCEBooK
Cetrat Příbor na tuto sociální síť vkládá různé aktuality, příspěvky, 
fotografie a videa nejen k rukodělným technologiím.
www.facebook.com/cetratpribor

youtuBE Kanál Centrum tradičních technologií
Videa a tutoriály o zpracování přírodních materiálů, které natočili 
pracovníci Centra tradičních technologií.

PoDCaSty
Audio nahrávky s tematikou rukodělných technologií a regionální 
historie.
https://anchor.fm/centrumtradičních technologií

KraJINSKÉ muZEum v PříBořE
Informace a zajímavosti ke sbírkovým předmětům a historii Příbora.
Na webových stránkách www.muzeumnj.cz  jsme zřídili novou 
záložku s  názvem KRAJINSKÉ MUZEUM V  PŘÍBOŘE, kde 
postupně vkládáme články a  podcasty o  příborském muzeu 
a historii města Příbora.

Odkaz na KRAJINSKÉ MUZEUM V PŘÍBOŘE: 
www.muzeumnj.cz/centrum-tradicnich-technologii-pribor/
muzeum-z-domova/krajinske-muzeum-v-pribore/
WEBovÉ StrÁNKy muZEa www.muzeumnj.cz

oKENNí vÝStava:
tramPING Na PříBorSKu
Od 22. 4. do 21. 6. 2021
Výstava fotografií dokumentujících fenomén trampingu. Vysta-
vena v oknech Centra tradičních technologií.
Ke spatření: cestou podél piaristického kláštera v Příboře.

vÝStava: 
DřEvĚNÝ SvĚt

Dlouhodobá výstava
Od konce června 2021 do konce roku 2021.
Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na prezentaci 
dřevěných artefaktů pocházejících z tradičního prostředí. Výstava 
svým charakterem odpovídá novému zaměření CETRATu a  její 
poslání spočívá především v inspiračním charakteru.

otevírací doba muzea 
úterý, středa, čtvrtek 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00
sobota                                    9.00 – 17.00

vstupné        plné: 30  Kč        snížené: 15 Kč

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Centrum tradičních 
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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S kočárkem, na kole, koloběžce, kolečkových bruslích nebo na jiných kolečkách  
 

pojďte s námi na 8. ročník 
 

REKREAČNÍ CYKLOTURISTICKÉ AKCE TJ SOKOL PŘÍBOR 

Příborský Sokol Šlap 
 

 

19. června 2021 
Start: 8:30 – 11.00 hod. v areálu sokolovny Příbor 

/pokud epidemiologická situace dovolí/ 
 

Cíl: do 17:30 hod.  
Slosovatelné startovné 100 Kč. 

Každý účastník obdrží poukázku na občerstvení a malý dárek. 
 

Trasy: 5 km až 100 km 
 

Od 17:00 hod. kapela Country Garáž, 
živá hudba k tanci i poslechu. 

 
Vstupné dobrovolné. 

 
 

Akce je pořádána pod záštitou města Příbora. 

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
 

pořádá ve spolupráci s CK LERO TOUR s.r.o. 
 

pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost 
 

20. 8. – 29. 8. 2021 
 pobytový zájezd 

 
 
 
 
 

Mali Lošinj 
CENA:          poukaz 
Děti do 3 let         3 000 Kč 
bez nároku na postel 
Děti do 6 let         4 600 Kč 
Děti do 15 let         5 200 Kč 
Mládež do18 let        5 400 Kč 
Dospělí          5 700 Kč 
Polopenze:      děti do 6 let 900 Kč, ostatní 1 400 Kč 
 
V ceně poukazu je: 
doprava, ubytování v penzionu, lázeňská taxa.  
 
 

Bližší informace a přihlášky získáte v Luně Příbor. 
 

Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon: 732 902 256, 
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

LUNA PŘÍBOR 
 

Vás zve v pátek 18. 6. 2021 
  od 15:00 hodin 

 

   na 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Start u Mexického splavu – směr Orinoko.  

 

Navštivte kouzelný pohádkový les  
s královnou podsvětí, vodními vílami, druidy, 

babkou kořenářkou a čarodějnicemi.  
Na konci cesty Vás čeká Svatojánek a jeho 

poklad.  
 

Startovné: 10 Kč/dítě. 
Vstup do kouzelného pohádkového lesa  

je od 15:00 do 16:00. 
 
 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. 
 

 
AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE ZA PĚKNÉHO POČASÍ! 

 

BAV klub  Příbor  - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    Info@bavklubpribor.cz  www.bavklubpribor.cz    Tel.: 739 080 862 

 

 Příměstský tábor  
 v BAV klubu Příbor  

  5denní tábor: skupina od 4 do 7 let 
         skupina od 8 do 13 let i s možností přenocování ve stanech za 
příplatek 300 Kč v případě dostatečného zájmu 

Termín: po 12. 7. - pá 16. 7. 2021 
 

Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál, jídelna, 
zahrada, ohniště, trampolíny, bazén, 

SKÁKACÍ HRAD a další 
  

 

Cena: 1500,- Kč   
 
 
 

Cena zahrnuje – 3x denně stravu, pojištění, práci personálu 
 

Vaše děti čeká PESTRÝ PROGRAM: hry, soutěže, sportovní 
hry, discgolf, výpravy, tanec a tvoření. 

Zpestřením bude i hra na africké DJEMBÉ bubny,   
celodenní výlet a další zábava. 

 

Přihlášky a platbu odevzdejte do 20. 6. 2021. 
Možno platit na BÚ 27-1286370297/0100, nutno uvést jméno dítěte. 

 

Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.  
 
 

 

   

Tábor za tuto zvýhodněnou cenu je určen pro děti rodičů, kteří 
odevzdali nebo odevzdají Potvrzení o postavení na trhu práce. 

 

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
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ČEZ, a. s., pracoviště Dům Energetiky Ostrava 
vladislav.sobol@cez.cz; 725 595 417, www.cez.cz  
 
   

 Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i 
program 

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor 
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! 
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV 
studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo 
k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a 
soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 
tisíc školáků i dospělých zájemců. 

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné 
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve 
virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští 
průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických 
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.  

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu 
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce 
školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro 
školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze 
jsou zdarma. 

Vladislav Sobol 

 

.D 

TISKOVÁ  
ZPRÁVA 

 

 

 

 

    Vysíláme denně ve čtyřech časech 
              4.30 -  5.00 h        10.30 - 11.00 h 
           16.30 - 17.00 h        22.30 - 23.00 h 

PROGRAM  VYSÍLÁNÍ NA ČERVEN 2021 
ZPRAVODAJSTVÍ                      neděle, premiéry   6., 13., 20. a 27. 6.  
OHLÉDNUTÍ (archiv) pátek a sobota   18. a 19. 6. 
PŘÍBOR ŽIJE č. 3 (aktuálně)  pátek a sobota    4. a 5. 6.  
STALO SE PŘED 20 LETY  pátek a sobota    11. a 12. 6., 25. a 26. 6. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - ON LINE  23. 6., do 14 dnů na webu    
Kontakty:   
Pavel Nedoma                +420 608 738 793  E-mail: nedoma.duyvis@seznam.cz 
Mgr. Irena Nedomová  +420 776 725 909  E-mail: televize-pribor@seznam.cz                   
Osobní kontakt po tel. domluvě:  Příbor, Jičínská č. 12  
www.televize-pribor.cz  a nově FACEBOOK LTV PŘÍBOR 



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

inzerce a reklama

 Kontakt: Lenka Šulová, 556 768 592, prace@alliancels.cz 

Výrobce praček v Příboře hledá 

SVÁŘEČE KOVŮ
• Svařování manuální 

nebo pomocí robota
• Směnný provoz
• Nástup možný ihned

Alliance Laundry CE, s.r.o.
Místecká 1116
742 85  Příbor
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Pronájem dvou apartmánů (60 m2, 80 m2) 

v Příboře 100 m pod náměstím 
+ vlastní hlídané parkoviště. 

Možnost také využít jako provozovnu, kancelář, 

obchod či pro jinou službu. Pro bližší informace 

volejte na telefon: 722 951 564 

 

 

 

Vinotéka U Radnice 

Výherní listina 
Klubu přátel dobrého vína za květen 2021 

 
1.   cenu vyhrává – člen klubu s číslem 92 

  Kolekce vín „PŘÍBOR 770“ 
2.   cenu vyhrává – člen klubu s číslem 178 
       Pětilitrový box vína dle vlastního výběru 
3.   cenu vyhrává – člen klubu s číslem  81 
       Třílitrový box vína dle vlastního výběru 
4.    cenu vyhrává – člen klubu s číslem 115 

             500g baby bochník sýru 
5.-10.  cenu vyhrávají – členové klubu s čísly: 

252, 195, 86, 485, 391, 445. 
                  Láhev vína z kolekce „PŘÍBOR 770“ 

 
Do slosování o speciální ceny je zařazen každý člen 

klubu. 
Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od slosování. 

 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme. 

NOVĚ NAJDETE SLOSOVACÍ LISTINU I NA STRÁNKÁCH  

www.vinotekauradnice.cz 

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. 
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Jaký je váš
komunikační
jazyk?
... branding, logo, grafický 
design, copywriting, ...

www.petruf.eu

Foukaná izolace Izolux 

svépomocí 

Cena za m3 včetně DPH je 450 Kč. 

Bližší info na tel: 722 951 564 

nebo Nádražní 685, Příbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZÁVĚRKY MĚSÍČNÍKU 
ČERVENEC - PROSINEC 2021

prosíme o zasílání příspěvků do 14 hodin

PÁTEK 16. 7. 
PONDĚLÍ 16. 8. 
ČTVRTEK 16. 9.
PÁTEK 15. 10. 
PONDĚLÍ 15. 11.
PÁTEK 3. 12.

Prosíme o uvádění autora textu i fotografií.  
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Vážení občané, 
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění uvedeného dotazní-
ku. Hlavním cílem tohoto anonymního dotazníku je zjistit, jestli rádi 
sportujete, jakému sportu se věnujete ve volném čase a jaká venkov-
ní prostranství v Příboře využíváte, případně jaká sportovní vyžití 
byste si na území města Příbora přáli. Děti budou mít také možnost 
vyplnit dotazník, a to organizovaně v rámci školní výuky.
Tento vyplněný dotazník, prosím, vhoďte do poštovní schránky umís-
těné u hlavního vchodu do Kulturního domu Příbor na Lidické ulici 
č. 560 a to nejpozději do středy 30. června 2021.
Dotazník můžete vyplnit také elektronicky na oficiálních webových 
stránkách města Příbora www.pribor.eu
V případě, že vyplníte dotazník elektronicky, tak ho prosím již ne-
vyplňujte podruhé, v této papírové podobě. 
Děkujeme Vám za Vaše podněty a čas, který nám věnujete při vypl-
nění dotazníku.

U zvolených odpovědí zakroužkujte čtvereček

1. Pohlaví:
 Žena
 Muž

2. Kde žijete?
 Příbor
 Příbor - Hájov
 Příbor - Prchalov
 Skotnice
	Jiné město či vesnice, zde uveďte jaké: 
__________________________________________________

3. Věk:
 15 let až 20 let
 21 let až 29 let
 30 let až 45 let
 46 let až 60 let
 61 let a více

4. Jak trávíte nejčastěji svůj volný čas?
 Sportem
 Vzděláním
 Kulturou
 Jinou aktivitou. 
Napište jakou:_______________________________________

5. Kolik dní v týdnu provozujete sportovní aktivitu?
 0 dnů
 1 den 
 2 dny
 3 dny
 4 a více dnů

6. Věnujete se aktivně nějakému sportu? A kde? (možno vybrat více 
odpovědí) 
 Atletika
 Badminton
 Basketbal
 Beach volejbal
 Běh
 Bojové sporty
 Cyklistika
 Fitness (workout)
 Florbal
 Fotbal

 Futsal
 Hasičský sport
 Házená
 Hokej
 In-line bruslení
 Jízda na koni
 Lezení na umělé stěně
 Minigolf
 Nohejbal
 Plavání
 Skateboarding
 Sportovní lezení v přírodě
 Stolní tenis
 Tanec
 Tenis 
 Turistika
 Volejbal
 Jiné sporty. Uveďte jaké:  ______________________________
Kde se sportovním aktivitám věnujete? 
___________________________________________________

7. Využíváte ke svým zájmům některá z následujících venkovních 
prostranství? (možno vybrat více odpovědí)
 Skatepark
 Workoutové hřiště (vedle TS)
 Dopravní hřiště
 Parkourové hřiště (vedle TS)
 Kynologické hřiště
 Areál gymnázia
 Fotbalové hřiště
 Tenisové kurty
 Areál TJ Sokol 
 Využíváte jiná prostranství, která nejsou uvedena (napište která): 
_____________________________________________________

8. Využíváte ke svým aktivitám některá z těchto hřišť? (Možno vy-
brat více odpovědí)
 Příbor - Hájov
 Příbor - Prchalov
 Multifunkční hřiště Erbenova ul.
 Basketbalové hřiště ul. U Tatry
 Basketbalové hřiště Štramberská ul. (za fitcentrem, sportovní halou)
 Multifunkční hřiště ZŠ Jičínská
 Modré hřiště u areálu ZŠ Npor. Loma
 Fotbalové hřiště a stolní tenis u ZŠ Dukelské
 Běžecký ovál v areálu ZŠ Npor. Loma

9. Máte možnost vybudovat 1 - 2 sportoviště ve městě, která by to byla?

 __________________________________________________

  __________________________________________________

10. Změnil/a byste něco v Příboře, aby se vám zde lépe sportovalo?
Zde prostor pro vaši odpověď:


