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FF MĚSÍČNÍK

Vážení spoluobčané, 

když jsem v polovině listopadu 2020 psal Slovo místostarosty 
do prosincového Měsíčníku, nepsalo se mi lehce. Byli jsme na 
prahu druhé vlny koronavirové epidemie, rušily se oblíbené kul-
turní akce a jestli mě něco dodávalo sílu, tak to byla naděje, že 
už brzy budeme mít vakcínu a za pár měsíců zbude po epidemii 
jen trpká vzpomínka. Nicméně rok uplynul a nejenže epidemie 
nezmizela a stále nás sužuje svou několikanásobně nakažlivější 
mutací, ale i když toto vše pominu, stejně se mi nepíše o nic leh-
čeji. Není však zbytí, začnu tím vůbec nejtěžším – vzpomínkou 
na nedávno zemřelé velikány „příborské fotografické školy“, fo-
tografy a skvělé lidi se srdcem na pravém místě, pány Lubomíra 
Jurečku a Rudolfa Jarnota.

Začnu tím, co tyto dva skvělé muže spojovalo. Ve druhé 
půlce 50. let minulého století se v Příboře zamilovali a zřejmě 
i to přispělo k tomu, že s Příborem spojili celý svůj následují-
cí život. Spolu také působili nejméně 45 let v  příborském fo-
toklubu, který dlouhodobě vedl pan Jarnot a kde pan Jurečka 
zastával funkci jednatele. Oba se zasloužili o  vznik výstavní 
síně fotoklubu na náměstí v roce 1975 a oba pokračovali v po-
řádání výstav v prostorách radnice poté, co byla výstavní síň 
uzavřena. Společně v roce 2018 získali za svou obětavou práci 

Cenu města Příbora a o rok později na sjezdu Svazu fotogra-
fů získali opět ruku v ruce ocenění Za zásluhu o fotografii za 
dlouholetou práci ve Svazu českých fotografů a ve Fotoklubu 
Příbor. V září loňského roku jsem měl tu čest uvést vernisáž je-
jich společné fotografické výstavy Dva kamarádi.  V září tohoto 
roku pak stejná výstava potěšila obyvatele Nového Jičína, na 
této vernisáži však byl už jen pan Jarnot. Oba přátelé s radostí 
využívali vysoké fotogeničnosti Příbora a  svými fotografiemi 
dokumentovali jak jeho malebná zákoutí, tak jeho proměny 
(stavba obchvatu) a život v něm (fotografie z kulturních akcí).  
Pan Jarnot se navíc stal takřka dvorním fotografem ikonického 
kronikáře města Příbora pana Loukotky, jehož knihy jsou plné 
výše zmíněných fotografií. Navíc rád fotil přírodu – tato spe-
cializace se dobře snoubila s  tím, že byl rovněž všestranným 
sportovcem. Poodří tedy mohl fotit během projížděk na kole 
a hory jako zdatný turista.

Lubomír Jurečka byl do poslední chvíle neúnavným orga-
nizátorem výstav příborského fotoklubu. Díky němu jsme byli 
dlouhé roky svědky mnoha vernisáží jeho samotných a mnoha 
dalších autorů. Byl to člověk malý vzrůstem, ale velký svými 
činnostmi, vždy s úsměvem na tváři, vlídností, ochotou a hlav-
ně velkým srdcem na dlani.

Foto: Stanislava Slováková
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Rudolf Jarnot byl člověk s  tak milým vztahem k  lidem, že 
ho pro jeho věčný úsměv musel každý mít rád. Jako všestranně 
zaměřený člověk dokázal s každým pohovořit, s každým našel 
společnou řeč. Každému také rád a nezištně pomáhal, sám si 
vzpomínám na radost, kterou jsem měl, když si před 25 lety 
vyžádal nějaké mé fotografie, aby je zařadil na výstavu někde 
na Valašsku. Když mi pak sdělil, kolik získala která fotografie 
bodů, vůbec jsem tomu nerozuměl, ale byl jsem šťastný, že se 
mé fotografie líbily.

Pánové Jurečka a  Jarnot prostě patřili k  Příboru a  Příbor 
jejich odchodem utrpěl obrovskou ztrátu. Těžko říci, zda je to 
náhoda či osud, že nás tito velcí kamarádi opustili tak bezpro-
středně po sobě.

Abych nezůstal u  jedné pohromy, zmíním se ještě o covi-
du, ani nevím, kolikátou vlnu už vlastně zažíváme. O tom, že 
je podzimní vlna jiná než předešlé, výmluvně hovoří výsled-
ky testování ve školách. Zatímco jarní testování nikdy nikoho 
neodhalilo, listopadové testování vždy odhalilo mezi 20-30 zá-
chyty. Potvrzuje se, že stojíme proti výrazně nakažlivější muta-
ci, před kterou si ani očkovaní lidé nemohou být jistí. O to důle-
žitější je testování (bez ohledu na to, zda je, či není daný člověk 
očkovaný) a dodržování základních hygienických pravidel. Za 
sebe bych rád vyjádřil silné přání, abychom nenechali tu pot-
voru virovou vrážet mezi nás klíny. Vždyť to, že např. vnímáme 
jinak nutnost, či naopak nevhodnost očkování, nemůže přece 
znamenat, že bychom nevnímali složitost této situace a nepřáli 
jeden tomu druhému zdraví. Pokud rodiče v karanténě posílají 
své dítě do školy (kde je pak pozitivně testováno), není to v po-
řádku. Chovejme se prosím k sobě ohleduplně!

Přes zhoršenou covidovou situaci pevně doufám, že letošní 
prosinec bude o něco více standardní než ten loňský. Děti s ne-
gativním testováním budou chodit do školy, začátkem prosince 
jim Mikuláš rozsvítí vánoční strom (i když tato akce proběhne 
se zkráceným programem) a  ačkoliv se na obvyklou čtveřici 
adventních koncertů ani letos těšit nemůžeme, ten poslední 
a nejkrásnější zatím stále vedeme v plánu a chtěli bychom jej 
uskutečnit. Tak snad nám to prosincová situace umožní!

A čemu naprosto věřím je to, že si my Češi nenecháme vzít 
Vánoce. Přeji vám, ať si v poklidu, pohodě a hlavně ve zdraví 
užijete vánoční svátky. Všichni to zklidnění velmi potřebuje-
me. A pokud vás budou testovat, ať jsou vaše testy negativní!

K  navození aspoň částečně zimní atmosféry přikládám 
svou oblíbenou báseň (písňový text) od Karla Plíhala:

Vločky jsou hvězdy, co nehasnou,
když slunce vystrčí hlavu,
jedna z nich ležela před masnou
uprostřed vzteklýho davu.
Bylo to minulou sobotu,
dostali hovězí přední,
ona koukala zoufale na botu,
která se zjevila před ní.

Dlouho se v rozpacích
strojila v oblacích
pro tuto sváteční chvíli.
Po vzoru básníků,
za cenu zániku,
letěla, aby svět
byl aspoň na chvilku nevinně bílý.

Pak řezník vytáhnul roletu,
nikdo si nevšiml asi
té vločky středního doletu
s náloží něhy a krásy.

Zmizela pod jednou z podrážek,
na vločkách jaksi se nelpí,
leda kdyby tak pronikla do drážek
nějaké Gottové LP.

Dlouho se v rozpacích
strojila v oblacích
pro tuto sváteční chvíli.
Po vzoru básníků,
za cenu zániku,
letěla, aby svět
byl aspoň na chvilku nevinně bílý.

Nebuďme ke vločkám neteční,
to pro nás v bolestech tají,
aby nám v dutině lebeční
nezbylo jen, co kde mají.

Pavel NetušilFoto: Stanislava Slováková
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TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY Z jEdnÁní RAdY MĚSTA 
Pavla Urbanová, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 26.10.2021 se uskutečnila 55. schůze Rady města Příbo-
ra, na které bylo projednáno 30 bodů. Přinášíme vám stručný 
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města vzala na vědomí:

•	 celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového 
opatření č. 4:

Rada města uložila:

•	  vedoucímu OBNF zajistit zveřejnění záměru města prona-
jmout budovu č. p. 109 na pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. 
Příbor v předloženém znění na úřední desce MÚ Příbor 
na dobu min. 15 dnů. Termín: 01.11.2021,

•	  tajemníkovi předložit seznam dohod o provedení práce za 
roky 2019, 2020 a 2021 uzavřených na MÚ Příbor (mimo 
JSDH a voleb) ve struktuře: předmět dohody, rozsah ho-
din, výše odměny. Termín: 31.01.2022.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit: 

•	 výkup pozemků parc. č. 2178/12 a 2251/8 v k. ú. Příbor od 
pana Martina Žárského, za kupní cenu ve výši: 100 Kč/m2 
za pozemek parc. č. 2251/8, 100 Kč/m2 za části pozemku 
parc. č. 2178/12 dotčené ochranným pásmem inženýr-
ských sítí, 580 Kč/m2 za části pozemku parc. č. 2178/12 
bez dotčení ochranným pásmem inženýrských sítí,

Rada města doporučila zastupitelstvu města:

•	  schválit od 01.01.2022 roční poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství v sazbě 552 Kč,

•	  vydat Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. .../2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství v předloženém znění.

Rada města schválila:

•	  rozpočtové opatření č. 5, které spočívá v  zapojení ne-
investiční účelové dotace pro strážníky MP a vyčlenění 
finančních prostředků na opravu kamerového systému 
MP z rezervy rozpočtu města,

•	  „Plán zimní údržby místních komunikací města Příbora 
pro období 2021 - 2025“ dle předloženého materiálu,

•	 darovací smlouvu mezi městem Příborem a Moravsko-
slezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692, jejímž předmětem je dopravní automobil 
určený pro jednotku požární ochrany k dovybavení JSDH 
Příbor v celkové hodnotě 3 843 020,50 Kč, v předloženém 
znění,

•	 darovací smlouvu mezi městem Příborem a Moravsko-
slezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692, jejímž předmětem je osvětlovací souprava 
v LED provedení v obalu vč. teleskopického stativu a ko-
tevní sady k dovybavení JSDH Příbor v celkové hodnotě 
108 505 Kč, v předloženém znění,

•	  uzavření smlouvy mezi městem Příborem a Českou repub-
likou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezské-
ho kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70884561, jejímž předmětem je darování speciálního 
vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro JSDH Příbor v cel-
kové hodnotě 2 712 934,28 Kč, v předloženém znění,

•	  termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2022 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu,

•	  podání žádosti o  dotaci z  programu Podpora rozvoje 
regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s  3001 - 
10 000 obyvateli, dotační titul „Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov“, na projekt „Stavební úpravy objektu 
č. p. 118“,

•	  podání žádosti o  dotaci z  programu Podpora rozvo-
je regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s  3001 - 
10 000 obyvateli, dotační titul „Podpora obnovy místních 
komunikací“, na projekt „Stavební úpravy ulic Žižkova 
a Vrchlického v Příboře“,

•	  podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje re-
gionů 2019+, podprogram Podpora obcí s 3001 - 10 000  
obyvateli, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infra-
struktury“, na projekt „Sportovní hřiště u ul. Vrchlického 
v Příboře - II. etapa“,

•	  darovací smlouvu mezi městem Příborem, náměstí Sig-
munda Freuda 19, 742 58, Příbor a Alliance Laundry CE, 
s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor ve výši 13 310 Kč na 
zakoupení startovních čísel na akci Příborský běh ve znění 
dle přílohy č. 1,

•	  záměr města pronajmout budovu č. p. 109 na pozemku 
parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor v předloženém znění,

•	  ve funkci Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR, s.r.o., 
zadávací dokumentaci k poptávce „Vybudování a provo-
zování kogenerační jednotky v kotelně Nerudova“ v před-
loženém znění,

•	 s účinností od 01.11.2021 osobní příplatek ředitelce Tech-
nických služeb Příbor, příspěvkové organizace, Ing. Zu-
zaně Gřesíkové, ředitelce ŠJ Komenského Příbor paní 

Příjmy 197 729 500 Kč
což je navýšení o  45 000 Kč 
oproti upravenému rozpočtu 
po schváleném RO č. 4

Výdaje 264 534 500 Kč
což je navýšení o  45 000 Kč 
oproti upravenému rozpočtu 
po schváleném RO č. 4.

Financování    66 805 000 Kč
což je  beze změny opro-
ti upravenému rozpočtu po 
schváleném RO č. 4.
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Olze Skřivánkové, ředitelce MŠ Pionýrů Mgr. Pavlíně 
Jordánkové, ředitelce MŠ Kamarád Mgr. Ivě Drholecké, 
ředitelce ZŠ Npor. Loma Mgr. Aleně Urbanové, ředitelce 
ZŠ Jičínská 486 Mgr. Jaroslavě Bjačkové, ve výši dle zápisu 
z RM.

Rada města souhlasila:

•	  s přijetím drobného hmotného majetku „Učební pomůcky 
pro polytechnické vzdělávání dětí“ formou věcného daru 
v celkové hodnotě 37 121 Kč příspěvkovou organizací Ma-
teřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 od města 

Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, PSČ 742 21, 
IČO 00298077,

•	  s uzavřením smlouvy mezi městem Příborem a společnos-
tí Amenit s.r.o., se sídlem Žerotínova 11, 74101 Nový Jičín, 
IČO 258168188, jejímž předmětem je zajištění správy 
IT služeb pro Městský úřad Příbor, v předloženém znění.

Úplné znění dokumentu z jednání rady města  
se všemi náležitostmi a informacemi naleznete  

na webových stránkách města Příbora.

TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY ZE ZASEdÁní 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Pavla Urbanová, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 20.10.2021 se uskutečnilo 22. zasedání Zastupitelstva 
města Příbora, na kterém bylo projednáno 13 bodů. Při-
nášíme vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších 
projednaných bodů.

Zastupitelstvo města neschválilo:

•	  převod části pozemku parc. č. 805 v k. ú. Příbor dle návrhu 
Ing. Petry Mückové, ze dne 14.05.2021.

Zastupitelstvo města schválilo:

•	  uzavření smlouvy mezi městem Příborem a Moravsko-
slezským krajem, v předloženém znění, o budoucí smlouvě 
darovací, jejímž předmětem je převod dvou částí pozemku 
parc. č. 3284/1 v k. ú. Příbor dotčených v celkovém rozsa-
hu cca 16 m2 realizací stavby „Stavební úpravy chodníku 
na ul. Březinově a ul. Dvořákově“ z vlastnictví Moravsko-
slezského kraje do majetku města Příbora,

•	  uzavření smlouvy mezi městem Příborem a Moravsko-
slezským krajem, v předloženém znění, o budoucí smlouvě 
darovací, jejímž předmětem je převod části pozemku parc. 
č. 440/1 v k. ú. Hájov dotčené v rozsahu cca 169 m2 rea-
lizací stavby „Autobusová zastávka Příbor, Hájov, ČSSS“ 
z vlastnictví Moravskoslezského kraje do majetku města 
Příbora,

•	  návrh rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 
2021 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

Zastupitelstvo města zvolilo:

•	  podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o  soudech, soudcích, 
přísedících a  státní správě soudů a o  změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako pří-
sedícího Okresního soudu v  Novém Jičíně pro volební 
období 2022-2026, Bc. Libora Boloma,

•	  podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o  soudech, soudcích, 
přísedících a  státní správě soudů a o  změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako pří-

sedícího Okresního soudu v  Novém Jičíně pro volební 
období 2022-2026, pana Rudolfa Žárského,

•	  podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o  soudech, soudcích, 
přísedících a  státní správě soudů a o  změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako pří-
sedícího Okresního soudu v  Novém Jičíně pro volební 
období 2022-2026, Ing. Danu Foriškovou, Ph.D,

Zastupitelstvo města vydalo:

•	  v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Příbora 
v rozsahu dle přílohy tohoto materiálu,

•	  Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 4/2021 o sys-
tému odpadového hospodářství v předloženém znění.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

•	  celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového 
opatření č. 4

Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitelstva města 
se všemi náležitostmi a informacemi naleznete  

na webových stránkách města Příbora.

Příjmy 197 684 500 Kč
což je navýšení o 8 778 000 Kč 
oproti upravenému rozpočtu po 
schváleném RO č. 3

Výdaje 264 489 500 Kč
což je navýšení o 8 778 000 Kč 
oproti upravenému rozpočtu po 
schváleném RO č. 3

Financování 66 805 000 Kč
což je  beze změny opro-
ti upravenému rozpočtu po 
schváleném RO č. 3.
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AKTUÁLní InFoRMACE

Ing. Ivo Kunčar, odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor

Ing. Dana Forišková, Ph.D., předsedkyně finančního výboru ZM

S desetidenním předstihem byly 29. října 2021 zdárně dokon-
čeny práce na akci „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“.

Další ulicí v historickém centru města Příbora, na které byl 
zrekonstruován povrch v rámci komplexní akce „Stavební úpra-
vy uliček pod kostelem v Příboře“, je 200 m dlouhá ulice Karla 
Hynka Máchy vedoucí od kostela sv. Kříže až po ulici Smetano-
vu u řeky Lubiny. Stávající živičný povrch ulice byl na vozovce 
v šířce 3,2 m nahrazen žulovou kostkovou dlažbou, krajnice byly 
doplněny oblázkovou dlažbou.

Zhotovitelem díla byla novojičínská společnost NOSTA s.r.o., 
která za práce obdržela celkem 3,9 mil. Kč. Celá investice byla 
financována z rozpočtu města Příbora. Díky vstřícnosti a pocho-
pení většiny obyvatel ulice akce proběhla bez větších komplikací.

Dalšími historickými uličkami, které jsou projekčně připra-
veny k obnovení povrchů, jsou ulice Žižkova, vč. všech přístupo-
vých chodníčků, a spojovací ulička V Kopci – Žižkova. Realizace 
jejich úprav je však závislá na případném uvolnění peněz z roz-
počtu města Příbora v příštích letech.

Vážení spoluobčané, 
chtěla bych Vás informovat o  činnosti finančního výboru 

v roce 2021. I přes covidovou situaci, která ovlivnila životy mno-
hým z nás, a také vyhlášení lockdownu se finanční výbor scházel 
pravidelně.  V měsíci lednu jsme se sešli pomocí moderních ko-
munikačních kanálů, tzv. online. Bylo to sice zvláštní, ale potřeb-
né materiály jsme schválili. Od měsíce února jsme se již scházeli 
osobně, za dodržování přísných bezpečnostních opatření.  Celko-
vě jsme se od ledna 2021 do 30.11.2021  sešli na devíti zasedáních 
a přijali jsme celkem 52 usnesení. Do konce roku 2021 budeme mít 
ještě jedno jednání finančního výboru. Během projednávaných 
bodů se mezi členy vždy vede diskuze a ne vždy máme stejný ná-
zor, ale důležité je, že se domluvíme a přijmeme patřičná usnesení.

Na každém jednání se zabýváme majetkoprávními záleži-
tostmi, tzn. odkupem pozemků, jejich prodejem, dále sledujeme 
plnění daní, které v této složité ekonomické době je velmi složité 
predikovat. Město má zpracovanou analýzu na plnění daní od 
firmy CITYFINANCE a ministerstva financí, ale i tak došlo v le-
tošním roce k úpravě těchto daní, a sice směrem dolů. V posled-
ních měsících se však ukazuje, že plnění daní bude nad stanove-
nou hranici a některé daně budou i přeplněny,  např. daň z příjmů 
fyzických osob placená plátci se plní na 121 %, daň z příjmů pla-
cená poplatníkem je plněna na 169 %, daň z příjmů právnických 
osob se plní na 126 %, DPH je plněno na 96 % a daň z nemovitostí 
na 83 %. 

Ve finančním výboru také řešíme problematiku rozpočto-
vých opatření, která byla v letošním roce přijata čtyři.  Finanční 

výbor se také zabýval závěrečnou inventarizační zprávou, zprá-
vou o  výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 
a  závěrečným účtem města za rok 2020. V  pololetí roku jsme 
projednávali zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho 
příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2021 a také výsledek 
hospodaření města za I. pololetí roku 2021.

Na posledním 26. jednání finančního výboru jsme se velmi 
podrobně zabývali již projednáním rozpočtu na rok 2022. Jedná 
se sice o provozní rozpočet, ale samozřejmě je nutné zařadit do 
tohoto rozpočtu i větší investiční akce, které by se měly připravit, 
a také drobné opravy, které nesnesou odklad. 

Pravidelně se jednání finančního výboru zúčastní paní 
Ing.  Kamila Nenutilová, vedoucí odboru finančního, a  také 
paní Lenka Habdasová, úřednice odboru OISM. Obě zaměst-
nankyně  předkládají členům FV materiály a odpovídají na je-
jich dotazy. oběma pracovnicím MÚ Příbor bych touto ces-
tou chtěla poděkovat za jejich práci a  účasti na jednáních 
finančního výboru.

Rovněž bych touto cestou chtěla poděkovat všem členům 
finančního výboru za jejich práci, kterou dělají pro občany 
města, a také dbají na to, aby majetek obce byl využíván úče-
lově a hospodárně v souladu s jejími zájmy a provádějí kont-
rolu nad finančními prostředky obce. 

Závěrem bych chtěla všem členům finančního výboru, za-
městnancům městského úřadu a také občanům města popřát 
krásné a  klidné prožití vánočních svátků a  do nového roku 
zdraví, štěstí a spokojenost.

Obr.: Dokončené stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře

Foto: Ivo Kunčar
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SoCIÁLní TEMATIKA

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

Gabriela Lhotská, vedoucí oblasti Novojičínsko

Využijte od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 jedinečnou 
možnost zbavit se dluhů jednou pro vždy. V tomto období 
tzv. milostivého léta můžete snadněji zaplatit dluhy za zvý-
hodněných podmínek. 

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. 
Milostivé léto umožní vyhnout se vysokým exekučním po-
platkům, které často původní dluh několikanásobně pře-
vyšují. K ukončení dluhu stačí zaplatit původní pohledávku 
společně s poplatkem 908 Kč. Například dluh u dopravní-
ho podniku v původní výši 1 200 Kč, který s exekučními 
poplatky vyšplhal na 17 000 Kč, je možno nyní uhradit 
částkou 1 200 Kč + 908 Kč.

Milostivé léto je možné využít, pokud dluh je již v exe-
kuci a zároveň není v insolvenci. Kdo chce možnost využít, 
musí se obrátit na svého exekutora, zjistit u  něj přesnou 
částku dluhu a informovat jej o tom, že milostivé léto vy-
užije. 

Milostivé léto se vztahuje například na dluhy vůči do-
pravním podnikům (pokuty), nemocnicím, energetikám 
v  rukách státu jako je ČEZ, Pražská energetika, Pražská 
plynárenská, na nezaplacené poplatky České televizi, Čes-
kému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám. Týká 
se ale také například nezaplacených poplatků obcím, pře-
devším za popelnice, odpad, vodu nebo psy.

Pro více informací či pro pomoc při komunikaci s exe-
kutory doporučujeme obrátit se na Občanskou poradnu 
v Příboře, která je k dispozici každé úterý od 9 do 11 hodin 
v kanceláři na ul. Freudově č. 118 v Příboře bez objednání 
a od 13 do 16 hodin pro objednané. Zájemci mohou využít 
také linku Člověka v tísni, tel. 770 600 800.

Slezská diakonie na Novojičínsku poskytuje několik sociál- 
ních služeb. Využívat je mohou také občané města Příbora.  
Dnes bychom vám rádi představili alespoň některé z nich.

Služby EFFATHA Kopřivnice a Nový Jičín, sociálně te-
rapeutické dílny podporují dospělé lidi s mentálním a kom-
binovaným postižením, s  poruchami autistického spektra 
v  upevnění a  získání pracovních a  sociálních dovedností 
a návyků. Klienti trénují své dovednosti v textilní, košíkář-
ské, keramické a zahradnické dílně. Jsou vedeni k soběstač-
nosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí. Sociálně tera-
peutické dílny Effatha jsou pro mnohé místem seberealizace, 
setkávání a překonávání izolace. Klienti nacházejí uplatnění 
na trhu práce, a tím služba naplňuje své poslání. 

Služba RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace pomáhá 
především lidem s duševním onemocněním, ale také lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami au-
tistického spektra od 16 let, kteří žijí na území Nového Jičína 
nebo jeho blízkého okolí, tedy i v Příboře. 

V současné době probíhá v České republice reforma psy-
chiatrické péče, jejím cílem je zredukovat počty dlouhodo-
bých hospitalizací u lidí s duševním onemocněním. Součás-
tí reformy je zajistit síť služeb, která bude lidi podporovat 
v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci RÚT docházejí do 
domácností klientů, kde poskytují základní sociální pora-
denství, nacvičují dovednosti, které vedou k  soběstačnosti 
a zprostředkovávají kontakty, aby se lidé mohli více začlenit 
do společnosti, našli si přiměřenou práci a  byli schopni si 
postupně vyřizovat své záležitosti. Služba svým klientům 
pomáhá udělat první krok získat zaměstnání, samostatně 
bydlet, trávit volný čas a být soběstačný. Pravidelně služba 
nabízí setkání svépomocné skupiny v Kopřivnici. 

Potřebujete pomoci při péči o své blízké nebo vy sami? 
Pak nás kontaktujte:

EFFATHA Nový Jičín, EFFATHA Kopřivnice, sociálně 
terapeutické dílny: tel.: 703 872 222

RÚT Nový Jičín, sociální rehablititace: tel.: 739 525 375
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EKoLoGICKÁ PRoBLEMATIKA

Jana Pastrňáková

„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned několik věcí. 
Když jsem si šla vyzvednout ozdobu na stěnu u její autorky, 
zjistila jsem, že je to má sousedka. Bylo to moc milé setkání. 
Mladá maminka se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět 
ozdoby metodou macrame. Byl to její první výtvor a měla 
obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc jsme tím 
pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat doma s rodinou,“ 
vzpomíná Markéta.

Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla nakou-
pit dárky pod stromeček na vánočním Tržišti radosti. Veš-
keré peníze, které se zde vyberou, totiž putují Mobilnímu 
hospici Ondrášek a jeho pacientům. Díky těmto finančním 
příspěvkům mohou umírající strávit své poslední chvíle 
doma mezi svými blízkými.

A  jak vánoční Tržiště radosti funguje? Jednoduše. Za-
pojit se může každý hned dvěma způsoby. Zaprvé může-
te něco vyrobit, upéct, uvařit, nabídnout své služby, jako 
například kurz šití nebo výměnu pneumatik, a darovat na 
tržiště. Fantazii se rozhodně meze nekladou. V minulém 
roce bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo vánočky. 
Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce Galajdové 
na mhondrasek2004@gmail.com nebo 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro radost sobě 
nebo svým blízkým, a tím pomoct lidem na konci jejich ži-
vota. Celá částka je darem pro Mobilní hospic Ondrášek.

Více o vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.tr-
zisteradosti.cz. 

Zapojte se. darujte nebo si pořiďte dárek, který má 
smysl, a  splňte tak nevyléčitelně nemocným poslední 
přání.

Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled 
– a také syčení oleje a vůně smaženého kapra a dalších tra-
dičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej 
teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač 
zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vy-
světlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle 
ta správná doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků mu-
seli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo 
havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani pří-
roda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácnos-
tí, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu 
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou 
PET lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu 
přelít do ní.  

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kap-
ra nebo hory křupavých řízečků, až vám z vánočních vin-
ných klobás zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla 
a šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek 
všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce a uvi-
díte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat může-
te i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde v  ledni-

ci zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.  K nové 
tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat 
i tradici povánoční procházky k olejové popelnici s naplně-
nou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo 
s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše 
popelnice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly. 
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V podzimních listopadových dnech proběhla dlouho chys-
taná výsadba stromů v parkovém prostoru u řeky Lubiny. Místo 
je velmi frekventované a využívané zejména místními občany 
k procházkám kolem vody. O výsadbě se uvažovalo již od roku 
2015, ale vzhledem k tomu, že byla v blízkosti místa realizová-
na nová lávka pro pěší a nové stromy by mohly přijít k úhoně, 
realizoval se tento záměr až nyní. Celkem bylo za účasti vede-
ní města, veřejnosti a LTV Příbor vysázeno 28 dřevin, z druhů 
můžeme jmenovat dub letní, javor babyku, javor mléč, třešeň 
ptačí, střemchu obecnou a  topol vlašský. Výsadbu zajišťovaly 
Technické služby města Příbora. Celý projekt vyjde město na 
necelý 1 mil. Kč, nemalou část prostředků přímo na výsadbu 

stromů ve výši 140 500 Kč se městu podařilo získat ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky. 

Projekt parku nezahrnoval pouze výsadbu dřevin, ale taktéž 
terénní úpravy, výstavbu chodníku ze štěrkového trávníku, ně-
kolik prvků mobiliáře či další vegetační prvky v podobě záhonů 
dřevin a travin, výsadbu cibulovin a několik typů trávníku. 

Na zážitek z nového zeleného prostoru se budete moct těšit 
v jarních měsících příštího roku. 

V  minulém čísle Měsíčníku informoval místostarosta Pavel 
Netušil, že město Příbor obdrželo v letošním roce několik ocenění 
za navýšení množství vytříděného odpadu a také za menší objem 
zbytkového směsného odpadu. Za tyto výsledky chceme občany 
našeho města pochválit. Občané v rodinných domech třídí velice 
dobře, o něco horší je situace v bytových domech, kde v černých 
kontejnerech je stále značné množství využitelných složek. 

Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům - zejména 
na sídlištích - je malá, počet kontejnerových hnízd na třídění se 
neustále navyšuje, a to i v okrajových částech města. Reagujeme 
přitom na vaše podněty, abychom vám umožnili tříděný odpad 
odevzdat v blízkosti domova. Povinnost třídit komunální odpad 
má dle nového zákona o odpadech každý a za netřídění nebo od-
kládání odpadu do špatných nádob hrozí vysoké pokuty. 

Stejně tak lze uložit finanční postih za poškozování nádob. 
V této souvislosti se osvědčilo umístění kamery nad problémo-
vé místo, kterým bylo stanoviště na Prchalově u  kapličky, kde 
opakovaně byla poškozována červená nádoba na drobné elektro. 
V  případě potřeby bude kamerou zabezpečeno více takových 
problémových stanovišť a  věříme, že toto nepřijatelné jednání 
ustane.

Na stanovišti na Lidické ulici, v blízkosti budovy Policie ČR, 
se množily černé skládky a hlavně do nádoby na jedlý olej byly 
odkládány směsné odpady. Z tohoto důvodu byla tato nádoba na 
olej přemístěna na stanoviště Bonifáce Buzka. Postupně chceme 
redukovat počet černých kontejnerů, převážně podél hlavních 
cest, kde zastavují projíždějící mimopříborští a vyhazují své od-
pady, za které nám však neplatí. 

Černé kontejnery jsou ve vybraných lokalitách nahrazovány 
menšími nádobami, které jsou umístěny tak, aby sloužily zejmé-

na pro obyvatele blízkého bytového domu, nikoli pro ukládání 
odpadu kolemjedoucími občany. Tato úprava byla provedena 
již na několika místech a osvědčila se. Hlavním smyslem těch-
to opatření je redukování množství směsných odpadů, jejichž 
uskladnění na skládky bude stále dražší.

Rovněž byla připravena nová obecně závazná vyhláška o sys-
tému odpadového hospodářství, která bude platit od nového 
roku 2022. Upozorňujeme občany na nakládání se stavebním od-
padem, který má v novém zákoně zvláštní režim vyžadující uza-
vření smlouvy před jeho vznikem. Nadále bude možno stavební 
odpad za úhradu odevzdávat na nový Sběrný dvůr Příbor Točna. 

Poplatek za stavební odpad není nijak vysoký. Odvážejte suť 
i další odpady ze stavebních rekonstrukcí rovnou na určené mís-
to a ne do lesů či podél polních cest. V takovém případě se jedná 
o přestupek, který musí řešit policie. Nákladné odstranění odpa-
du spolu s pokutou se původci prodraží mnohem víc než předání 
stavebního odpadu na sběrném dvoře.

Na závěr jen shrnutí -  v Příboře třídíme plast, nápojový kar-
ton a drobné kovy do žlutých nádob, papír s kartonem do mod-
rých, bílé i tmavé sklo do zelených, bio ze zahrad i domácností 
do hnědých, textil do bílých, drobné elektro do červených nádob 
na stanovištích a baterie + použitá svítidla do krabic v budovách 
úřadu nebo obchodech. Použitý kuchyňský olej patří do nádob 
s oranžovým víkem. 

Věci, které jsou stále funkční, odevzdávejte do re-use centra 
v areálu sběrného dvoru. Sami si tady můžete vybrat, co se hodí 
vám nebo jako malý dárek pro vaše blízké.  

Děkujeme všem občanům, že třídí odpad a  umísťují jej do 
správných nádob k dalšímu využití.

Přejeme hodně sil, zdraví a pohodu do příštích dnů.

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

Petra Kantorová, DiS., odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor 

Foto: Jaroslava Veselková, městský les na Hájově
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Blahopřejeme jubilantům narozeným v prosinci, kteří slaví své jubileum:
Jana Čaprdová
Věra Hřeblová
Svatopluk Urban
Václav Čermák
Josef Hývnar
Božena Kalová
Eva Frydrychová

Milena Hrnčířová
Anna Bartasová
Václav Sýkora
Dagmar Šrámková
Pavla Trlidová
Anna Krpcová
Božena Matulová

Jaroslav Žáček
Ivan Teichmann
Ludmila Hrubá
Dašenka Fialová
Eliška Kabátová
Marie Schőnweitzová
Petr Schroll

Helena Tomková
Věra Baťková
Vladimír Švarc
Naděžda Rapalová
Rudolf Bartas
Slavomír Valečko
Marie Procházková

Anna Kotrcová
Alena Kratinová
Marie Ondřejcová
Božena Foltová
Anna Mazáčová
Josefina Škrabalová  

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

KoMISE PRo oBčAnSKÉ ZÁLEžIToSTI

Jubilanti Domova Příbor
Milada Poláčková            Jarmila Lysová            Zdeněk Šplíchal             Zuzana Štěrbová             Lubomír Bajer 

Ve středu 10. listopadu 2021 v odpoled-
ních hodinách proběhlo v  Kulturním 
domě Příbor letos již druhé setkání jubi-
lantů - občanů Příbora, kteří v letošním 
roce slavili nebo ještě budou slavit své 
pětasedmdesáté, osmdesáté a  v  někte-
rých případech i pětaosmdesáté a deva-
desáté narozeniny. Na setkání se původ-
ně přihlásilo 41 zájemců a 27 se jich akce 
zúčastnilo. Účast ovlivnilo především 
zdraví seniorů, jehož stav nelze v  žád-
ném věku předpovídat. Setkání zahájila 
moderátorka - paní Olga Galiová, členka 
komise pro občanské záležitosti, kte-
rá přivítala přítomné oslavence a  také 
zástupce vedení a  rady města – Ing. 
arch. Jana Malíka, Mgr. Pavla Netušila, 
pana Radka Jurečku, paní Ivanu Žár-
skou a pana Stanislava Štefka, DiS. Dále 
paní Galiová předala slovo předsedkyni 
komise pro občanské záležitosti PhDr. 
Marii Monsportové. Po milém úvodním 
projevu paní Monsportové si vzal slo-
vo Ing. arch. Jan Malík, starosta města 
Příbora, jenž poblahopřál oslavencům 
ke krásnému životnímu jubileu a podě-
koval jim za práci, kterou mnozí z nich 
vykonávají pro město a krátce seznámil 
přítomné s  aktuálním děním ve městě. 
K blahopřání se za město Příbor připo-
jili také Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města. Pan Stanislav 
Štefek, DiS., člen rady města vyzval všechny ke slavnostnímu 
přípitku.
Pro oslavence byl připraven dárek v podobě fotorámečku, pamět-
ního listu a  květiny, které si, po slavnostním přípitku, převzali 
z rukou představitelů města. Členové komise pro občanské záleži-
tosti připravili pohoštění. Po podpisu zápisu v pamětní knize ná-
sledovalo skupinové fotografování, již podruhé pod vedením pana 
Jiřího Jurečky. Průběh akce zachycovala svým fotoaparátem také 
paní Stanislava Slováková.
Přípitek doprovodila na harmoniku, již tradičně, paní Ludmila 
Adamcová, která se postarala o příjemnou atmosféru také o pře-

stávce a po ukončení kulturního vystou-
pení. Za doprovodu příjemných tónů 
hudby také v  podání cimbálové muziky 
Radhošť si jubilanti i  pozvaní hosté po-
vídali a v přátelské a poklidné atmosféře 
si oslavenci také zazpívali a  někteří ne-
váhali a  zatancovali si. Na setkání opět 
nechyběli ani manželé Nedomovi za LTV 
Příbor, jejichž reportáže již neodmysli-
telně patří ke všemu dění ve městě. 
Chtěla bych opětovně poděkovat všem, 
kteří se aktivně podíleli na přípravě této 
akce. Byly to především členky komise 
pro občanské záležitosti a jejích subkomi-
sí, fotografové, také vystupující umělci, 
představitelé města, LTV Příbor a hlavně 
samotní jubilanti - ti všichni se zasloužili 
o  bezproblémový průběh listopadového 
slavnostního podvečera, který se v poho-
dovém duchu, jako to bývá na této akci 
zvykem, protáhl až do večerních hodin. 
Děkuji také všem, že se ochotně a  bez 
problémů snažili o dodržení současných 
proticovidových opatření. 
Závěrem bych chtěla opět poděkovat 
městu Příboru, že umožňuje svou fi-
nanční i  technickou podporou uskuteč-
nění těchto akcí, a také kolegyním z od-
boru sociálního Městského úřadu Příbor, 
které se zasloužily o  to, že tato aktivita 

mohla být v letošním roce podpořena z národního dotačního titu-
lu Obec přátelská rodině a seniorům 2021.
Za členy komise pro občanské záležitosti i členky subkomisí, které 
nezištně pomáhají při průběhu těchto akcí a jsou nápomocny ko-
misi také v průběhu celého roku, bych chtěla pozvat všechny obča-
ny Příbora i jeho částí k setkání jubilantů příští rok. Budeme moc 
rádi, když se Vy, kteří budete v roce 2022 slavit své sedmdesáté, 
pětasedmdesáté, osmdesáté či vyšší jubileum, přihlásíte a užijete si 
setkání se svými kamarády, spolužáky, sousedy… zkrátka, užijete 
si příjemné odpoledne a odreagujete se od starostí všedního dne. 

Foto: Stanislava Slováková

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor
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Sourozenci Vladimíra a Karel Greinerovi

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Petra Urbanová, Základní škola Npor. Loma, Příbor  

oBčAnSKÉ nÁZoRY

V rukou držíte prosincové číslo. Prosinec je měsíc svátků, setkávání, 
pohody. Přejme si, aby byly ty letošní příjemnější než ty loňské. Anebo 
si přejme, abychom si Vánoce nenechali ničím a nikým pokazit.
Ale zpět do měsíce listopadu. Zorganizovali jsme Stonožkový turnaj, 
protože toto Hnutí na vlastních nohách podporujeme už opravdu 
dlouho. Děti sportovaly s velkou chutí, a dokonce jsme se domluvi-
li, že chceme tyto sportovní aktivity pořádat častěji. V tělocvičnách 
byla opravdu skvělá nálada. 

Ani kulturní zážitky v  měsíci listopadu nechyběly. Zajeli jsme si 
do Divadla J. Myrona, tentokrát na muzikál Jesus Christ Superstar. 
Ovace ve stoje nenechaly nikoho na pochybách, že jsme si tuto mu-
zikálovou klasiku užili. 
Žáci 7. ročníků byli v knihovně a žáci 8. B pracovali na tématu 17. lis-
topadu. O tom už ale píše Mgr. Petra Urbanová. 
Pěkné počtení.

Dne 9. 11. 2021 navštívily třídy 6. B. a 7. A. ZŠ Npor. Loma Městskou 
knihovnu v Příboře, kde se setkaly s vynikajícím spisovatelem, lekto-
rem a scénáristou Jiřím Walkerem Procházkou. Tento kutnohorský 
rodák a držitel řady ocenění se nám na úvod představil a povyprávěl 
nám, jak se ke své práci dostal a co vše pro něj jeho práce znamená. 
Přednáška a  workshop věnovaný komiksům žáky obou tříd velice 
bavil. Jelikož jsou komiksy mezi mladými čtenáři čím dál oblíbeněj-
šími, podobala se přednáška chvílemi debatě na téma oblíbených ko-

miksových hrdinů od těch nejstarších (Čtyřlístek, Rychlé šípy) až po 
ty novější (Avengers). Žáci si také mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak 
vypadá práce scénáristy, koloristy, výtvarníka či lettristy. Řada z nich 
dokonce dokázala vytvořit svého vlastního superhrdinu, za kterého 
by se nemusel stydět kdejaký tvůrce komiksů. Na závěr besedy byli 
žáci seznámeni s komiksovými novinkami u nás i ve světě a do školy 
se vraceli s úsměvem a nadšením. Tímto bychom chtěli poděkovat za 
úžasně strávené dopoledne a těšíme se na příští shledání.

Krásného životního jubilea sta let se dožila v  pátek 29. října 2021 paní Anna 
Pustějovská z Prchalova. 
K tomuto významnému jubileu jí přišla blahopřát s kytičkou a malým dárkem 
Marie Monsportová za komisi pro občanské záležitosti, která zároveň předala 
i dárkový koš z okresní správy sociálního zabezpečení. Tento vzácný okamžik 
je zaznamenán v kronice města Příbora spolu s podpisem jubilantky paní Anny 
Pustějovské. 
Paní Anna Pustějovská pochází z Prchalova a celý život pracovala v zemědělství. 
V současné době je v domácí péči u syna, jeho manželky a svých nejbližších.
Na krásné životní jubileum nejstarší občanky obce vzpomněli také spoluobča-
né Prchalova přípitkem na Sousedském posezení, které pořádají SDH Prchalov 
a osadní výbor. 
Paní Anně Pustějovské přejeme  hojnost  všeho dobrého, zdraví, radosti, pohody 
do každého dne jejího nového roku života v kruhu jejích blízkých. 

V šedesátých letech 20. století se v prostoru hřiště v Klokočově, kde 
se pořádá již tradiční Klokočovský krmáš,  scházeli dráteníci ze slo-
venských Kysuc.
Potulný prodavač - dráteník již před stodolou, na dvoře naší chalu-
py, nabízel samé praktické pomůcky.  Byla to proutěná metla, jakož 
i proutěný košík na ovoce ze zahrady a třeba i hřiby z lesa Osičina. 
Z nabídek nejvíce oslovila škrabka na  škrábání brambor a dřevě-
ná vařečka na vaření i kvedlačka na rozmíchání mouky s mlékem. 
Dráteník nám opravil starý smaltovaný děravý hrnec a také smal-

tovanou formu na bábovku. Protože naše chalupa byla na samotě, 
tak naše maminka přivítala dráteníka s velkou úctou a milým po-
zváním na slavnostní oběd - husu se zelím. Neměli to lehké naši 
řemeslníci, když uvážíme, že museli chodit pěšky - bez auta -  za 
svým výdělkem dokonce ze Slovenska.                   

Jelikož se blíží Vánoce, čas porozumění a radosti, tak přejeme všem 
našim čtenářům, aby šedesátá léta 20. století byla pro ně krásným 
příkladem soužití mezilidských vztahů.

PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

PŘíBoRSKÉ ŠKoLY

Foto PhDr. Marie Monsportová
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Mgr. Dana Lišková, za pedagogy ZŠ Jičínské, Příbor

Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor
Historie nám ukazuje, že se přibližně co 
dvacet let odehrává jakýsi boj o demokra-
cii, o osud či směřování naší země. V roce 
1918 jsme vybojovali vznik samostatné-
ho Československa, v  roce 1938 jsme byli 
obětováni nadvládě fašistického Německa 
a stali se součástí Třetí říše, o deset let poz-
ději jsme upadli do područí komunistické-
ho Sovětského svazu a  stáhla se za námi 
železná opona. Dvacet let poté pohasla 
naděje umlčením pražského jara a  naděje 
na svobodu definitivně skončila pod tíhou 
tanků vojsk Varšavské smlouvy. Na návrat 
demokracie jsme si tedy museli počkat další dvě desetiletí. Je to 
,,teprve“ nebo ,,už“ 32 let, co se změnil život v naší zemi a - pravda 
a  láska zvítězily nad nenávistí? Mají slova svoboda a demokracie 
stejný význam a váhu jako před lety?  Na tyto a spousty dalších otá-
zek jsme se pokoušeli najít odpovědi s třídou 8. B. ZŠ Npor. Loma. 
Jako sametová revoluce je označováno období mezi 17. listopadem 
a 29. prosincem roku 1989. V bývalém Československu tehdy došlo 
k politickým změnám, jejichž výsledkem byl pád komunistického 
režimu.V našem projektu jsme se soustředili nejen na toto období, 

ale připomněli jsme si také stěžejní událos-
ti let 1939 a 1948. Pozornost jsme věnovali 
významným osobnostem, které se na ob-
novení demokratického režimu v naší zemi 
podílely, zhlédli jsme také řadu rozhovorů 
s pamětníky, prohlédli jsme si řadu dobo-
vých fotografií, letáků či plakátů. A  co si 
pod slovy svoboda a  demokracie předsta-
vují žáci osmého ročníku?
Laura: ,,Demokracie a svoboda pro mě zna-
menají svobodné vyjadřování a rovnost lidí. 
Vnímám je jako velice důležité a nenahra-
ditelné.‘‘

Lucie: ,,Za mě je demokracie to nejlepší, co mohlo naši zemi potkat. 
Nedovedla bych si představit život v neustálém strachu a obavách 
o svou rodinu a přátele.‘‘
Tomáš: ,,Za mě je demokracie ta nejlepší věc v naší zemi. Lidé se 
mohou svobodně vyjadřovat a mají možnost volit. Za jiného režimu 
bych žít nechtěl.‘‘
Na závěr projektu jsme došli tedy k názoru, že demokracie je velmi 
křehká a měli bychom o ni pečovat, nebrat ji automaticky a vždy 
za ni bojovat. 

Po dlouhé školní covidové pauze jsme se na začátku října s našimi 
žáky opět zúčastnili přehlídky technických profesí Řemeslo má 
zlaté dno, která se konala ve sportovní hale kopřivnické střední 
školy. S touto akcí máme dlouhodobě výbornou zkušenost, vždy 
se účastníme a vždy tato akce pomůže našim žákům získat infor-
mace o technických oborech a některým se i rozhodnout o dal-
ším studiu. Velmi se nám líbí zapojení nejen středních škol, ale 
i firem a v poslední době i VŠB – TUO. 
Naší škole je blízká filozofie učení venku, a  proto využíváme 
krásného podzimního počasí a  vyrážíme s  žáky ven do příro-
dy. Příbor nabízí mnoho zajímavých lokalit. Piaristické zahrady 
a park máme blízko. Chodíme ale také za město směrem k Bo-
rovci, k Prchalovu nebo nejlépe do lesa. Nejedná se však pouze 
o vycházky nebo výlety, jak by se mohlo zdát. Někteří učitelé naší 
školy se rozhodli, že zkusí začlenit do své výuky učení venku. 
To nabízí mnoho cenných příležitostí pro rozvoj žáků. Ti se mo-
hou o mnoha věcech učit přímo v přirozeném prostředí. Jak se dá 
lépe učit o přírodě než právě v přírodě? Nejde však jen o výuku 
prvouky nebo přírodovědy. Venku nalézáme příklady aplikované 
matematiky nebo geometrie a  využíváme přírodních pomůcek 
i pro výuku dalších předmětů. Venku se také skvěle maluje a tvo-
ří. A  že je pobyt venku zdravý, že se tam báječně běhá, skáče 

a překonává překážky, není třeba ani připomínat. Má to ještě jed-
nu přidanou hodnotu, děti to více baví.
V  průběhu podzimu všechny třídy prvního stupně absolvovaly 
terénní výukové programy s environmentální tematikou v okolí 
Příbora. Uspořádalo je pro nás Občanské sdružení Hájenka Kop-
řivnice, programy vedla lektorka Pavla Májová. Jejich cílem bylo 
vzbudit zájem dětí o přírodu, o  její poznávání i ochranu a  také 
užít si pobyt venku, v  lese. Pro nejmladší žáky byly připraveny 

OSLAVY 
130 LET 

ZŠ JIČÍNSKÉ
Výstavní panely s historií školy 

budou vystaveny před budovou školy do konce února 2022.
 

Na Youtube můžete zhlédnout v online podobě: 
akademii historie školy od jejího založení,

výstavu výtvarných prací žáků školy, 
vystoupení školního sboru a školní kapely. 
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Naše DofE dobrodružství začalo v  ra-
kouské vesničce cestou na ferratu  v   
RaxAlpech, na kterou jsme se těšily, ale 
také se jí obávaly nejvíce. Začátek byl 
pozvolný a  po hodině a  půl stoupání 
lesem jsme dorazily pod velkou skalní 
stěnu. Ten pohled nahoru a  myšlenka, 
že tady pokračuje naše cesta, nám lehce 
sevřely žaludek. Nejdříve jsme se navlékly do kom-
pletního ferratového vybavení. Nikdy bych neřekla, 
že obléct si ho bude větší oříšek než samotná ferra-
ta. Ono totiž vůbec není těžké si ho obléct naopak 
a  zamotat se do něj více než do goniometrických 
funkcí v hodinách matematiky. Kdo by se taky vy-
znal ve všech těch popruzích. Následovalo krátké proškolení, jak 
se pohybovat na ferratě a hurá na první metry. Krátký úvod na 
zkoušku a před námi stál mnohametrový kolmý žebřík. Kdo by 
si pomyslel, že lezení po žebříku dá tak zabrat. Následoval první 
kolmý skalní úsek, kde najít správnou oporu pro nohy je občas 
trochu loterie. I když jste zajištěni karabinami, je pohled dolů na 
první desítky a stovky metrů pod sebe adrenalinovou záležitostí. 
To jsme ještě nevěděly, že se jedná o tu snadnější část. Další části 
ferraty byly těžší a  těžší. Žebříky přes převisy a cesta ve skalní 
spáře, kde je skála stále mokrá. Byl to náročný úsek. Když vám to-
tiž občas uklouznou nohy a visíte jen za ruce, je o zábavu posta-
ráno. Po třech hodinách připoutání ke skále jsme všichni zdolali 
vrchol Preinerwand-Kreuz.
Nocovali jsme v  luxusním tábořišti, kde nechyběla ani sprcha 
v týpí. Netušíc, že se na nás valí vichřice, jsme zde složili křídla. 
Těžko říct, jestli nás dříve vzbudil pád předsíňky stanu na pana 
učitele Svobodu a pana Konupku, nebo jejich nadšená slova: „Jak 
jste ten stan stavěly!?“, po kterých nešlo dělat nic jiného než se 

smát. Dobrá nálada nás nepřešla ani po 
hodině, kdy se za hlasitého zvukového 
doprovodu zlomila jedna z  tyček, pro-
trhla stan a ten záhy ležel na nás. To pak 
přestalo bavit opravování stanu i  pana 
učitele a  s  rozhodnutím: „Jdeme spát!“ 
jsme znovu ulehli do spacáků, definitiv-
ně zavaleni stanem od hlavy až k  patě. 

Ráno po probuzení jsme zjistili, že všechny ostatní 
stany zůstaly neporušené a snad i slunce nad námi 
se nám sarkasticky vysmívá od ucha k uchu. A tak 
začal náš další den Stříbrné expedice DofE.
Po zběžné kontrole našich batohů, během které mi 
pan učitel zabavil „zbytečný“ deštník, na nás čekala 

první zkouška. Před námi nebo spíše nad námi se rýsoval vrchol 
Schmittenhohe a 1200 metrů stoupání, a tak jsme se s ostatními 
děvčaty odebraly směrem vzhůru. Cestu jsme si zpříjemňovaly 
zpěvem, ze kterého museli pravděpodobně ohluchnout všichni 
kolemjdoucí (a to ještě měli štěstí, že nerozuměli, o čem zpíváme, 
těžko říct, co by řekli na text písně Šrouby a matice). Po čtyřech 
hodinách jsme se konečně blížily k hřebeni, ale do cíle bylo stále 
daleko. A pokud jsme si myslely, že dojdeme za světla, tak jsme 
byly pěkně daleko od pravdy. Do cíle jsme dorazily až po desáté 
hodině večer a  v  momentě, kdy jsme postavily stany, se z  nebe 
spustil déšť.
Další den začal údajně nádherným východem slunce, kvůli které-
mu by mě ale nikdo z tepla spacáku nedostal. Túra byla poněkud 
odpočinkovější, celý den jsme šly po horizontu a zdolávaly jeden 
vrchol za druhým. Sluníčko svítilo a Alpy kolem nás ukazovaly 
jenom to nejlepší. Ledovce na nejvyšších vrcholech, dlouhé li-
nie horských štítů a  vesničky hluboko pod námi. A  i  když nás 
po cestě zastihly kapky deště, vnímaly jsme to jen jako krátké 
zpestření expedice. Za chvíli bylo zase krásně, a  tak jsme mezi 
všudypřítomnými stády dobytka a koní postupovaly k cíli. Našly 
jsme ideální místo pro pozorování Perseid. Mohly jsme si tady 
udělat krásnou hostinu na čerstvém vzduchu a  taky pozorovat 
překrásný výhled na nebe zalité hvězdami.
Poslední den neznamenal pouhou cestu z hřebene dolů, ale také 
možnost otestování gravitace na silné ranní rose, a to pádem do 
jediné bažiny, kterou jsme cestou potkali.... Že ano, pane učiteli? 
Tato pěšina měla i své lepší stránky, a to překrásnou koňskou ro-

dinku, která nás uvítala těsně před cílem 
a ujistila nás, že ta jablka jsme netahaly 
celou expedici na zádech zbytečně :-).
Expedice DofE Rakousko 2021 by se 
neobešla bez morální a  finanční pod-
pory rodičů, vedení gymnázia Příbor 
a Fondu.
Za všechny účastníky expedic děkuje-
me.

Zuzana, Martina, Kristýna a Kateřina (holky ze septimy)

lekce s názvem Za lesními strašidýlky, pro třeťáky program Vůně 
jehličí. V nich se děti seznamovaly s prostředím lesa, zkoumaly 
jeho obyvatele, jak rostlinné, tak živočišné, poznávaly lesní patra, 
význam lesa, ale také hrály hry a  tvořily z přírodních materiá-
lů. Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili programu s názvem Není zač, 
jsem rozkladač, který byl zaměřen na půdu. Žáci si uvědomili její 
význam pro život na Zemi, i to, jak dlouho půda vzniká a jak je 
ohrožená. Atraktivní pro ně bylo zkoumání různých půdních or-
ganismů přímo v terénu. Využili k tomu kelímkové lupy a určo-
vací klíče. Na žáky druhého stupně terénní exkurze čekají na jaře.
Naše škola se již po čtvrté zapojila do celorepublikového happe-
ningu na podporu důstojné práce. Ve spolupráci s  organizací 
NaZemi uspořádala v městském parku výstavu Na stromech. Té-
matem letošní výstavy bylo pěstování bavlny. Akce se koná vždy 
v říjnu v rámci Týdne důstojné práce. Návštěvníci parku si mohli 

prohlédnout fotografie a přečíst informace o životě pěstitelů ba-
vlny, o problémech, které s pěstováním bavlny souvisí, o dětské 
práci, spotřebě vody, využívání pesticidů, výkupních cenách, atd. 
Výstava měla vést k zamyšlení nad možnostmi udržitelného pěs-
tování bavlny, nad vlastním spotřebitelským chováním souvise-
jícím s tzv. rychlou módou. Výstavu pomohli instalovat žáci 7. A.
Krásné podzimní slunečné počasí nás lákalo k  pobytu venku, 
a proto jsme uspořádali halloweenské soutěžení na zahradě škol-
ní družiny. Obvykle tyto akce děláme pro rodiče a děti, ale letos 
nám to opět covid-19 neumožnil. Soutěžilo se ve čtyřech disciplí- 
nách – hod šipkami na terč s duchem, hod míčky na netopýra, 
slalom s netopýřím okem, probíhání upíří stezkou s ampulí krve. 
Některé děti si přinesly i kostýmy, ale hlavním cílem bylo si závo-
dění pořádně užít a protáhnout si tělo. Úsměvy naznačovaly, že 
se tomu tak i stalo. Na závěr na děti čekala sladká odměna.
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I  letos, jako každý rok, tentokrát 
25. 9. 2021, se konal v areálu místní-
ho kynologického klubu již 18. roč-
ník memoriálu Bruna Sochora.  Čle-
nové se začali scházet od brzkého 
rána, aby vyhřáli klubovnu pro pří-
padné zahřátí přítomných, nachys-
tali výcvikovou plochu pro závod, 
vyvěsili vlajku, připravili občerstve-
ní. Po zahájení závodu, rozlosování 
pořadí a  vzpomínce symbolickou 
minutou ticha na předsedu zdejšího 
kynologického klubu Bruna Sochora 
rozhodčí Jan Strach delegovaný 
Moravskoslezským kynologickým svazem seznámil přítomné 
s přibližným harmonogramem závodu a mohlo se začít závodit. 
Obranu nám přijel figurovat Adam Hudeček. Někteří ze 14 soutě-
žících se  u nás představili poprvé,  jiní si připravenost svých psů 
na zkoušky u nás zopakovali. Závod je určený nejen pro německé 
ovčáky, zejména poslušnost v  základní ovladatelnosti je určena 
i pro jiné rasy. U nás jsme mohli vidět pejsky rasy: čínský chocho-
latý pes, belgický ovčák tervueren, křížence nebo také rotvajlera. 
Mezi letošní nej se zařadila nejvzdálenější soutěžící z Olomou-
ce s  německým ovčákem, nejmenší soutěžící pes - čínský cho-

cholatý pes z našeho kynologického 
klubu, nejstarší soutěžící pes 8letý 
knírač. 
Nejlepšího výsledku v  kategorii 
ZZO 1 (základní ovladatelnost) do-
sáhl německý ovčák soutěžící z Olo-
mouce, získal 91 bodů. 
V kategorii  ZVV 1 (všestranný vý-
cvik beze stop)  byla nejlepší fenka 
německého ovčáka p. Krajčíra z na-
šeho kynologického klubu se svými 
92 body na poslušnosti a měla i nej-
lepší obranu  - získala za ni  91 bodů, 
přičemž je možno dosáhnout nejvý-

še 100 bodů v každé ze jmenovaných kategorií. 
Po slavnostním ukončení závodu a převzetí hodnotných cen se 
rozproudila volná zábava. O příjemnou atmosféru závodu se za-
sloužilo nejen svítící sluníčko a současní členové včetně bývalého 
dlouholetého předsedy a čestného člena Jaroslava Kovaříka, ale 
také minulí členové, kteří přišli zavzpomínat na předchozí roč-
níky.
Děkujeme všem členům, kteří pomohli při přípravě akce a při za-
jišťování klidného průběhu soutěže, a městu Příboru za finanční 
podporu.

Činnost Spolku hudebníků v roce 2021 byla z velké míry ovliv-
něna situací s pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu se nemohl 
konat „Novoroční koncert“ našeho symfonického orchestru 
v lednu v Kulturním domě Příbor. Hostem tohoto koncertu měl 
být světoznámý klavírní virtuos Ivo Kahánek, který byl tak laskav 
a vyslyšel naši žádost o jeho vystoupení. Kvůli covidu-19 však byl 
„Novoroční koncert“ znovu naplánován na leden 2022 a pan Ka-
hánek opět účast přislíbil. Doufáme tedy, že se tato akce uskuteč-
ní, i když budou muset návštěvníci při vstupu na koncert proká-
zat bezinfekčnost, to znamená mít u sebe potvrzení o očkování, 
případně platný negativní test a po celou dobu konání akce mít 
zakryty dýchací cesty respirátorem FFP2. 
Dále se v září roku 2021 uskutečnil tradiční „Pouťový koncert“ 
swingového orchestru a  v  říjnu koncert s  názvem Perly čes-
ké operetky aneb Když na sále spustí basa, který sestavil pan  
MUDr.  Pavel Hanzelka. Aranžmá provedl náš kapelník Zdeněk 

Pukovec. S  tímto pořadem jsme - jako swingový orchestr -vy-
stoupili i ve Studénce, Ostravě-Hrabůvce, Štramberku a Fulneku, 
a to na místních akcích, jako například byly oslavy výročí založe-
ní Československa či setkání seniorů. Tímto způsobem jsme šířili 
dobré jméno města Příbora v širokém okolí našeho kraje.
Zvlášť bychom chtěli vyzdvihnout již tradiční „Pouťový koncert“  
našeho swingového orchestru v městském parku, který se konal 
v neděli 5. září 2021, na nějž jsme z velké části použili veřejnou 
finanční podporu a grant od města Příbora. Zbytek této podpory 
jsme použili na nákup vybavení orchestru, jako jsou stojany, nové 
skladby, platby za aranžmá a  jiné doplňky k  nástrojům. Chtěli 
bychom touto cestou našemu městu velmi poděkovat za přidě-
lení této podpory a věříme, že i v roce 2022 tuto podporu, která 
nám velmi přispívá ke kvalitním vystoupením, obdržíme. My se 
na oplátku vynasnažíme, abychom přispěli našimi vystoupeními 
k obohacení kulturního života v našem krásném městě Příbor.

Tak jako minulé roky, nastal ten správný okamžik na ma-
lou rekapitulaci letošního roku. Jelikož to byl opět rok 
ovlivněný epidemií covid-19, tak se nám všem nedařilo 
dle našich představ a plánů. 
Jelikož se členové výboru SDH Hájov nemohli scházet 
a stýkat osobně, museli jsme vše potřebné mezi sebou ře-
šit přes emailovou komunikaci či telefonicky.
Bohužel v důsledku opatření, které nařizovaly vláda ČR 
a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, jsme mu-
seli začít tím, že se zrušil náš tradiční hasičský ples, který měl 
proběhnout 6. února v  sále kulturního domu na Hájově. A  tak 
první akcí, kde figurovali hájovští hasiči jako spolupořadatelé, 
byly 27. března automobilové závody, jedna z rychlostních zkou-
šek se jela i přes naši vesnici. V sobotu 17. dubna jsme provedli 
sběr papíru a železného šrotu po vesnici. Ještě jednou tímto dě-
kuji občanům Hájova za podporu.

Další akce měla proběhnout 1. května, ale tak jako v loň-
ském roce byly oslavy svátku svatého Floriána a  s  tím 
spojené Floriánkové posezení při guláši zrušené.
Na tradiční mši svatou slouženou za všechny živé a ze-
mřelé hasiče jsme se sešli až v neděli 29. května v místní 
kapli.
Jedna velká akce skutečně v měsíci květnu proběhla. Tou 
byla akce nazvaná daruj krev s hasiči a i z našeho sboru 

se zapojilo pár jedinců, za což jim patří velké díky.
A  tak skutečně velkou akcí v  tomto roce, kterou jsme mohli ve 
spolupráci s  osadním výborem podniknout, bylo 24. července 
hasičské letní odpoledne, které se protáhlo do pozdních noč-
ních hodin. K poslechu nám zahrála hudební skupina Kiwi. Zde 
se občané naší vesnice dočkali vynikajícího kotlíkového guláše, 
o který přišli v květnu. Tato akce nás svou velkou účastí utvrdila 
v tom, že lidem už chybělo nějaké to vesnické pobavení.

Lenka Richterová, Kynologický klub Příbor

Antonín Volný, za Spolek hudebníků Příbor

Vojtěch Jalůvka, starosta SH ČMS SDH Hájov
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Michal Kabát, trenér mladých hasičů SDH Hájov

Ve čtvrtek 28. října 2021 se za nádherného podzimního počasí 
konala kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF na 
XXIII. mezinárodní soutěž mladých hasičů v  disciplínách CTIF, 
která se bude konat v červenci roku 2022 v Celje ve Slovinsku.

Tento typ soutěže je mírně odlišný, co se pravidel a hodnocení 
týče, oproti klasickým disciplínám, jak je známe z celostátní hry 
Plamen. Daly se hlavy dohromady, návrh byl mládeží přijat a bylo 
jednoznačně rozhodnuto. Zkusíme a  přihlásíme se. A  tak se na 
státní svátek vyrazilo do Hradce Králové. Karantény způsobené 
pandemií covid-19 nás naštěstí obešly. Znemožnily však start ně-
kolika družstvům, a  tak z  původně přihlášených 20 družstev se 
soutěže nakonec zúčastnilo družstev 16. Celý den byl ve znamení 
pohodové atmosféry doprovázené slunečným počasím. Pro postup 
na již zmíněné mistrovství v Celje se družstva musela kvalifikovat 

na prvních dvou příčkách. To se nám nepodařilo. První disciplína 
- požární útok CTIF - nám příliš nesedla a  obdrželi jsme trest-
né body. Druhá disciplína - štafeta CTIF - dopadla výrazně lépe,  
ovšem i tam byly ještě rezervy. Po konečném součtu časů a odpo-
čtu bodů dle věkových kategorií (v  čem jsou právě mezinárodní 
pravidla odlišná) nasbírali mladí hasiči z  Hájova celkový počet 
bodů 1033,95 a to nám stačilo na celkové 10. místo. Musím naše 
družstvo žáků pochválit, jak se vypořádalo s  odlišností pravidel 
a  mírnou improvizací přímo na místě. Zvládli jste to na výbor-
nou. Také za jejich trpělivost, když se někteří nevejdou do sestavy 
a musí si na svou šanci ještě počkat. Příště to vyjde. Poděkování 
patří také našemu OSH Nový Jičín. Jmenovitě starostovi panu Ko-
trcovi, který byl ochoten a zapůjčil nám svůj osobní služební vůz 
na přepravu dětí do Hradce Králové. MOC DĚKUJEME.  

4. září večer se opět po roce sjela do naší vesnice spousta hasičů, 
aby si změřili svoje síly v požárním útoku. Konal se zde totiž dva-
náctý ročník soutěže o Hájovský pohár a  jen pro zajímavost, 
i přes letošní náročné podmínky, zde změřilo svoje síly přes 40 
družstev.
Poslední akce, která je naplánována na 27. listopadu, ale vůbec 
netuším, zda a v jakém rozsahu proběhne, je Mikulášská nadíl-
ka, která tak jako minulé ročníky se má uskutečnit venku před 
hasičárnou. Vše pak snad zhodnotíme na valné hromadě, která 
by měla proběhnout v neděli 12. prosince.
To byly v krátkosti shrnuty všechny akce, které jsme v průběhu 
letošního náročného roku pro vás připravili a pořádali. 
A teď ještě pár vět o tom, čeho si nejvíce u nás v SDH vážíme a je 
to naší největší chloubou, kterou nám závidí celý okres, ne-li kraj. 
Jsou to určitě naši mladí hasiči, včetně dorosteneckých kategorií. 
Vždyť ve 163členské základně je hned 47 dětí do osmnácti let. 
K  největším letošním úspěchům patří vítězství starších žáků 
v  okresním a  posléze v  krajském kole hry Plamen a  postup po 
39 letech na Mistrovství České republiky. Zde pak dosáhli vyni-
kajícího úspěchu a odvezli si skvělé třetí místo.
Za připomenutí, ale jistě stojí i druhé místo starších žáků na sou-
těži o pohár Krajského rady. 
V dorostenecké kategorii musím zmínit taktéž postup na Mist-
rovství České republiky a to Adély Onderkové a Davida Kabáta.
Všem dětem a mládeži, ale i všem vedoucím, kteří s dětmi tráví 

spoustu svého volného času při trénincích a  objíždění soutěží, 
děkuji za vzornou reprezentaci SDH Hájov.
V dospělé kategorii stojí určitě za zmínku druhé místo mužů na 
krajském kole v požárním útoku a následný postup poprvé v his-
torii našeho sdružení na Mistrovství České republiky. Ani zde se 
muži neztratili a skončili celkově na 10. místě. 
Nesmím také zapomenout na účast našich mužů, žen a veteránů 
v Beskydské lize v požárním útoku. Kde muži skončili celkově na 
3. místě, ženy taktéž na 3. místě a veteráni na 2. místě.
Veškeré naše sportovní aktivity a pořádání společensko-kultur-
ních akcí by nebylo možné bez finanční podpory a grantů. Po-
děkování proto patří městu Příboru, všem jeho radním, zastupi-
telům, Moravskoslezskému kraji, Ministerstvu školství, mládeže 
a  tělovýchovy, Osadnímu výboru Hájov a  dalším sponzorům, 
kteří podporují činnost našeho sboru. Ještě jedno velké díky pak 
patří všem obětavcům a  dobrovolníkům, kteří nám pomáhají 
a podporují nás. 
Na závěr mého článku bych rád připomenul a pozval Vás na so-
botu 23. července 2022, kdy proběhnou oslavy sedmdesát let od 
založení našeho sboru. Budeme se snažit pro Vás zajistit bohatý 
program, aby si zde každý našel něco zajímavého.

Přeji Vám klidné prožití blížících se vánočních svátků a do nové-
ho roku přeji hodně štěstí, zdraví a co nejrychlejší návrat k běž-
nému životu, na který jsme byli zvyklí.
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Vlasta Trojčínská

Vlasta Trojčínská

Té třináctky jsem se trochu bála, 
ale vše proběhlo hladce, přímo krásně, 
včetně počasí. Splnili jsme vše, co jsme 
slíbili. Program byl velmi pestrý. Odpo-
ledne, po třetí hodině, přicházeli hosté. 
Po srdečném přivítání začal bubenický 
workshop s prvky muzikoterapie, násle-
dovalo rituální zapálení ohně fakulemi 
ze čtyř světových stran a  tanec kolem 
ohně, čímž jsme vzdali poctu matce 
Zemi, otci Slunci, Živé vodě a Živlu ohni. 
Myslím, že k  podzimní rovnodennos-
ti se to hodilo. Následovalo vystoupení 
naší bubenické skupiny BAV Keltik, jako 
„předkapely“, a  nadešel hlavní bod pro-
gramu, FOLKOVÝ VEČER IVO ŠINDE-
LA. Hrál a zpíval písně hlavně J. Noha-
vici, K. Plíhala a V. Redla. Jeho perfektní 
hra na kytaru a  dokonalé zvučení nás 
vyprovokovaly k  tanečnímu reji kolem 
ohně. Ivo Šindel, vynikající muzikant, 
devatenáct let působil v  kapele Věry 
Špinarové. Tento úžasný člověk s  námi 
pobyl celé odpoledne. Po svém koncer-

tě téměř do 20 hodin s kytarou poseděl 
s námi u ohně, kde se opékaly buřty. Moc 
nás potěšilo, že se mu rodinná atmosféra 
na akci v BAV klubu velmi líbila a že se 
líbila i ostatním přítomným. Nejvíce si to 
užívaly děti. Hned u  brány je lákal ská-
kací hrad, na louce spousta sportovních 
činností, různá házedla, skákací míče, 
stolní tenis, softball, streetball, fotbal 
a další. Hodně se také malovaly mandaly 
a tvořily panenky pro štěstí. Kluky nejvíc 
lákalo ježdění s RC modely. Ti, kdo neby-
li líní a měli šikovné ruce, byli odměněni 
suvenýry. 

Poděkování patří všem členům týmu 
BAV klubu, kteří už s velkým předstihem 
akci připravovali a po ní je zase čekal vel-
ký úklid. Jejich zásluhou se akce vydařila 
a  moc nás potěšilo, že při loučení nám 
hosté děkovali za pěkné rodinné odpo-
ledne a dotazovali se, kdy bude další ta-
ková akce. Poděkování patří také městu 
Příboru, které nám v  rámci grantu při-
spělo aspoň na část nákladů. Děkujeme.

Zatímco rodiče ve středu 27. 10. 2021 museli do práce, děti pro-
žily v BAV klubu pěkný prázdninový den s velmi pestrým progra-
mem. Hned ráno po příchodu je lákal skákací hrad, velká trampo-
lína, skákací míče, streetball, fotbal, softbal nebo také stolní tenis. 
Po radostném rozhýbání a svačině začala první skupina podzimní 
tvoření z dýní, šišek, brambor, šípků a dalších přírodnin. V bedýn-
kách s hlínou vznikly překrásné podzimní zahrádky. Druhá skupi-
na zatím soutěžila v městském parku v discgolfu. Následně se obě 
skupiny vystřídaly. 

V  odpoledních hodinách proběhly soutěže na skateboardu 
a koloběžkách na dopravním hřišti. Poté program pokračoval na 
zahradě, kde se tancovalo, střílelo na cíl, sportovalo a  soutěžilo. 
Pěkný den byl ukončen přátelským posezením u ohně s opékáním 
buřtů a zpěvem za doprovodu kytary.

Takovéto barevné prázdninové dny i příměstské tábory pořá-
dáme v BAV klubu už 3 roky. V roce 2017 jsme zpracovali grant 
a  zapojili se do Evropského operačního programu – Zaměstna-

nost. Díky tomuto grantu jsme získali možnost za nízkou cenu 
pořádat pro děti z Příbora i okolí tyto pěkné akce. Tímto bychom 
rádi poděkovali za děti i rodiče a toto poděkování patří také všem 
pracovníkům BAV klubu, kteří tyto akce zajišťují.
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Miluše Bergrová, Klub seniorů Příbor

Za tým vedoucích Martina Čermáková, DiS.

Ing. Rudolf Ripčík, jednatel spolku SL Příbor

V letošním roce uplynulo 35 let od založení našeho Klubu se-
niorů Příbor, tehdy vznikl pod názvem „Klub důchodců“. Žádné 
velké oslavy se nekonaly, pouze jsme si toto připomněli na Výroč-
ní členské  schůzi, která  proběhla 6. 10. 2021 v Kulturním domě.  
I  přesto, že naše činnost byla přerušena z  důvodů,které všichni 
známe, se nám podařilo uspořádat několik akcí, které byly naplá-
novány.

Podařily se uskutečnit celkem 3 zájezdy. První - jeli jsme na 
tradiční prodejní  výstavu „Valašská zahrada“ v Rožnově p. Rad-
hoštěm, na Zavadilku a následnou prohlídku dřevěných soch na 
Soláni. Další pěkný výlet byl do lázní Jeseník s komentovanou pro-
hlídkou Priessnitzových sanatorií a  Karlovy Studánky. Poslední 
letošní zájezd před „Dušičkami“ byl do Polska. 

Bohužel nás mrzí, že ne vždy se nám podařilo naplnit autobus, 
proto jsme nabídli možnost účasti i nečlenům z řad veřejnosti. Ur-
čitě i dlouhá doba zavření klubu měla na vše velký vliv, pozorujeme 
to i na snížené denní návštěvnosti. 

Proto jsme na výroční schůzi odsouhlasili, že omezíme pro-
vozní dobu a  každé úterý bude klub uzavřen, a  to  vzhledem 
k tomu, že účast bývala velmi malá. Obvyklý provoz mimo úterý 

zůstal  zachován. Denně je otevřeno 8.30 – 11.00 hod. Samozřejmě 
závisí na epidemiologické situaci a na nařízených opatřeních vlády.

Ještě se nám podařilo pozvat p. Martina Porubu z  Domova 
Příbor na další skvělou přednášku „Příbor a okolí“ s promítáním 
nových pohledů na město a zajímavými informacemi.

Rovněž nás navštívila paní Pavla Aligová, reprezentantka firmy 
BEWIT, kde jsme byli na dvou přednáškách seznámeni s jejich  bio  
přírodními produkty.

Několik členů absolvovalo dvě lekce trénování paměti, další 
členky jsou účastnice Muzejní školy. Ke Dni seniorů pro nás měs-
to přichystalo soutěžní hry a koncert DUO ARAMIS. Děkujeme 
odboru kultury, školství, sportu a  cestovního ruchu, a  potažmo 
i městu Příboru - jak za zajímavé programy, tak zároveň za dotaci, 
díky které se nám podařilo těch několik aktivit uskutečnit. Jsme 
rádi a moc nás těší, že město na naše seniory myslí. 

Na závěr opět vyslovím přání jménem svým i  jménem celé-
ho výboru klubu seniorů, abychom se i nadále scházeli v hojném  
počtu v  našem klubu, ať převažuje dobrá nálada a  hlavně pevné 
zdraví. A protože se blíží konec roku, přeji nám všem, aby ten příští 
rok byl mnohem přívětivější, klidný a prožitý ve zdraví.

Zatímco loni jsme kvůli epide-
miologické situaci a  tvrdému lock- 
downu dostali „stopku“, letos jsme 
vyhlíželi podzimní prázdniny s  na-
dějí, že tábor vyjde. Zarezervovali 
jsme si bedny s legem, připravili ak-
tivity, které byly s  legem tematicky 
propojené, a  vyčkávali. Navzdory 
naší zdrženlivosti v  oblasti propa-
gace jsme kapacitu tábora nejen 
naplnili, ale doslova vyčerpali! Po 
oba táborové dny jsme měli v  cent-
ru Dětské misie plno. Děti různého 
věku stavěly podle fantazie, plnily 
lego výzvy, využívaly kostičky lega 
k různým hrám i stavěly výtvory tematicky propojené s biblický-
mi příběhy. A tak první den tábora jsme obdivovali Boží kreati-

vitu při stvoření světa a my dospělí 
nechápali, co všechno děti z  lega 
dokážou vytvořit - od rostlin v  raj-
ské zahradě až po nejrůznější dru-
hy zvířat. Druhý den jsme společně 
s  milosrdným samařským mužem 
zachraňovali raněného pocestné-
ho a děti celý příběh opět ztvárnily 
pomocí lego dílků - od samotného 
přepadení na cestě z  Jeruzaléma do 
Jericha až po oslíka, který raněné-
ho transportoval do bezpečí. Vedle 
lego aktivit jsme našli prostor i pro 
kreativní dílničku, taneční písničky 
a  sledování hudebních klipů s  lego 

postavičkami. Oba dva dny jsme si naplno užili a už teď se těšíme 
na příští ročník.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás in-
formovat o  činnosti našeho spolku Svazu 
letců Příbor,  z. s.

Na začátku letošního roku byly naše 
činnost a  plánované akce opět omezeny 

a  poznamenány opatřeními, která souvisejí 
s covidem-19. Toto mělo dopad na činnost vý-

boru i na klubovou činnost spolku, kde počet lidí 
v jedné místnosti byl nařízen, resp. opět povolen. My, jakožto rizi-
ková skupina lidí nad 65 let, jsme respektovali nařízení vlády a mi-
nistra zdravotnictví a nevystavovali členy klubu riziku nákazy.

Poté, co se začala omezení na začátku jara uvolňovat, se naše 
činnost opět rozběhla a  výbor se soustředil na hlavní úkol pro 
tento rok, a to bylo připravit na podzim setkání 8. SLP a 1. DVLP 
- v loňském roce toto střetnutí nebylo možné realizovat. Pro oba 
pluky je předcházející a tento rok rokem, kdy si připomínají vý-
ročí vzniku obou útvarů. 
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Výbor spolku se snažil připravit výroční schůzi co nejdřív, 
kdy to epidemiologická situace dovolí. Ta se naplánovala a usku-
tečnila v měsíci červnu 2021. Výroční členská schůze zhodnotila 
činnost spolku za rok 2020 a navrhla plán činnosti na další ob-
dobí.

V letním období se konala jen klubová činnost spolku a za-
sedání výboru, bez zájezdů a jiných akcí, které jsme za normální 
epidemiologické situace v předcházejících letech pořádali.

Naší prioritou bylo připravit, jak jsem v úvodu článku vzpo-
menul, setkání dopravního a stíhacího leteckého pluku, které se 
vloni neuskutečnilo z  důvodu pandemie covid-19. Toto setkání 
mělo připomenout 75. výročí vzniku obou pluků. Připravily se 
upomínkové dárečky a malé občerstvení. Výbor pro účast na da-
nou akci stanovil podmínky, které splňovaly nařízení pro konání 
společných akcí. Tato omezení nám snížila počty zúčastněných, 
protože část lidí se z akce odhlásila z důvodu, že podmínky ne-
splňovala. Pro vstup na společnou akci se u zúčastněných kont-
rolovalo, zda dané podmínky splňují. I přes tato omezení se akce 
vydařila a svůj účel splnila. 

Naší jedinou výjezdovou společnou akcí byl zájezd do Přero-
va dne 27. října 2021, kdy jsme navštívili Komenského muzeum 

v Přerově. Zde se konala výstava MEZI MRAKY: 110LET PŘE-
ROVSKÉHO LETECTVÍ. Akce byla krásně připravena s  per-
fektním průvodcem. Byly zde vystaveny některé originální čas-
ti letecké techniky, výstroje a  dokumenty jak z  historie, tak ze 
současnosti letiště Přerov, kdy zde působily letecké stíhací pluky 
a vrtulníky. Výstava měla u našich členů kladný ohlas a někte-
rým připomněla a oživila vzpomínky na roky strávené u letectva. 
Této akce se zúčastnili i občané města, kteří se na tematický zá-
jezd přihlásili. Velké díky za přípravu akce patří výboru SL a jme-
novitě panu Janečkovi.

A to bylo vše, co jsme ze společných akcí Svazu letců Příbor 
stihli zorganizovat v letošním roce. Je zde potřeba také připome-
nout účast našich zástupců Svazu letců Příbor na vzpomínko-
vých akcích, které se konaly ve městě a blízkém okolí, jako napří-
klad vzpomínka na ukončení II. sv. války a den osvobození města 
Příbora, položení květin k  pomníku na Hůrce, položení květin 
u pomníku na letišti Leoše Janáčka, den válečných veteránů, po-
ložení květin k pomníku Františka Doležala  atd. 

Další významnou akcí pro náš region byla návštěva letiště 
Ostrava začátkem září při příležitosti konání Dní NATO. Této 
akce se členové účastnili individuálně. Opět nezklamala účast le-
tecké techniky jak na statické stojánce, tak i v letových ukázkách.

Jsme rádi, že se činnost spolku SL udržela, a věříme, že bude 
v roce 2022 již plnohodnotná, nebo bude pokračovat jen s malý-
mi omezeními.                                                                                  

Naše akce a činnost by však nebylo možné vykonávat bez fi-
nanční podpory, formou dotací z rozpočtu města Příbora. Tímto 
chceme poděkovat městu Příboru a  zastupitelstvu za podporu 
naší činnosti na území města a okolí.

Přejme si, aby rok 2022 byl lepší a podařilo se nám zpomalit 
pandemii tak, aby další velká opatření nebylo nutné vyhlašovat.

Přejeme všem občanům v novém roce 2022 hodně štěstí, ro-
dinné pohody a hlavně pevného zdraví.

Činnost a akce našeho spolku Svazu letců Příbor je možné si 
prohlédnout na našich stránkách https://www.svazletcupribor.cz/

Fota: archiv Svazu letců Příbor, z. s.

Z dopisů Františka Pochyly:
Sibiř, Usolje 16. prosince 1919

Vašek Michalíků snad již brzy pojede domů. Můj dobrý přítel 
Karel (Kyzlink), s kterým jsme prožili mnoho krásných dnů a ve-
čerů minulé zimy ve Fjodorovce snad pojede ještě dříve než Vašek. 
Kdy na nás dojde řada, nevím. Brzy si začneme chystat ešelony. 
Náš prvý pluk již vyjel z Vladivostoku. Ovšem část. Minulý týden 
jsem byl dvakrát v Irkutsku. Poprvé jsem mluvil s Vaškem. Psal 
mu Karel Rychtrů. Je asi sedm verst od Irkutska, tedy není daleko 
ani od nás. (Já mám asi šedesát verst do Irkutska.) Je v nějakých 
strojařských kursech v depu.  Již přes rok jsem o něm nevěděl. 
Když jsem tam jel podruhé, jel jsem tam na pohřeb podporučíka 
Vagenknechta, důstojníka naší baterie. Nedaleko od nás je velká 
věznice – Alexandrovka (asi 12-15 km). Vězni se tam vzbouřili, 
odzbrojili dozorce a hodili je do sklepů. Dostali do rukou asi 60 
pušek. Ruští povolali naši baterii na pomoc. Při odražení vězňů 
nešťastnou náhodou upadl ruský kapitán nebo byl raněn, bomba 
mu vypadla a vybuchla. Kapitán a náš Vagenknecht byli zabiti, 
dva další dobrovolci těžce a dva lehce raněni. Z ruských dva lehce 
ranění. Přijelo dělo a začalo vězně prohánět granátama po chod-
bách věznice. Naše baterie na druhý den odjela a zůstala tam naše 

pěchota a ruští myslivci, kteří věznici později útokem dostali. Já 
jsem právě toho dne, kdy se věznice vzbouřila, odejel ráno k Vaš-
kovi. Když jsem se druhý den večer vrátil, dozvěděl jsem se, co se 
stalo. Ztratili jsme kamaráda. Byl určen k evakuaci jako invalida. 
Podal raport, že chce s námi sloužit dále a vrátit se s námi domů. 
Blíží se nám svátky, ale moc se na ně netěšíme. Prořídli jsme. 
Aloise jsme v Irkutsku pochovali, velitele – majora – nám odvezli 
do nemocnice. Pohřeb byl prostý. Alois byl oblečen v náš nový 
oblek, položen v rakev obitou černým suknem. Byl zakryt věnci 
a květinami přinesenými našimi ruskými přáteli, kterých je čím 
dál tím méně. Než se vynesla rakev, zazpívali jsme „Anděl lásky 
vlá...“ a „Kde domov můj...“. Ruští, kterých se ale přece dost přišlo 
podívat na pohřeb, plakali. Nám srdce opět více ztvrdlo, bude-
me ho mít každý jako kámen. Nepřístupné žádným citům. Ra-
kev jsme připevnili na lafetu a průvod se hnul k nádraží. Napřed 
naši hoši nesli věnce, pak jela lafeta s rakví, za ní pěší dobrovolci 
s důstojníky. Osedlaný Aloisův kůň - Fricek – rovněž doprovázel 
svého pána. Po obou stranách jela čestná stráž z  jezdců s  tase-
nými šavlemi. Naposled jeli jezdci, zbytek baterie. Z ruských šel 
až na nádraží hospodář, u kterého bydlel Vaenknecht, a naše dvě 
přítelkyně Mařenka a Líza, které s námi skutečně cítí. Prosí nás, 

HISToRICKÉ HoRIZonTY

Jiří Šajer
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abychom už jeli domů, aby už víckrát nikomu z nás 
nemusely dělat věnec na rakev. Rádi bychom jim 
vyhověli. Snad koncem této zimy odtud vyjedeme. 
Nevíme určitě. Někteří tvrdí, že pojedeme s udár-
ňáky naposled. No, děj se vůle boží. Tytéž holky 
nás nabádají, abychom Vám hodně psali, vyčítají 
nám, když dlouho nepíšeme domů. Bože můj, co 
Vám mám psát?

Pěkné chvíle zažíváme u našich ruských přátel. 
Sedíme v kroužku u „kamina“. Hořící polena ozařu-
jí komnatu a my „měčtájem“ – vzpomínáme, vyklá-
dáme. Držíme černou hodinku. Pak zahučí samo-
var, vypijeme trochu čaje a jdeme domů spát. Někdy 
se zapřáhne do saní, rolničky zvoní a my projíždíme 
po ulicích, až se setmí. Rád bych chodil na hon. Ne-
mám s kým. Je tady dost srnců a bílých zajíců, ze 
kterých jsou pěkné kožíšky. A pak, nevím, zdali bych ještě vydržel 
sedět ve sněhu několik hodin na válenkách a v kožichu. Rád bych 
to sice zkusil, ale já tak nejradši u kamen si zahřívám záda a piju 
čaj nebo černé kafé a kuřím papirosku. Je to báječný požitek, když 
venku je 25 až 30 (a bude přes 40) stupňů zimy.

Boží hod vánoční 1919  Sibiř
Včera jsme slavili Štědrý večer. Celá baterie se sešla večer 

v  sále Národního domu ke společné večeři. Sál byl vyzdoben 
chvojím, na jevišti stál vánoční stromeček. Velitel baterie v krát-
ké řeči vzpomínal na padlé bratry. Jim na počest jsme zazpívali 
„Anděl lásky...“. Pak byla večeře a po ní jsme se rozešli. Někteří 
domů (totiž, co je domov vojáka?), jiní k  svým kamarádům na 
návštěvu. U mě doma se mi zdálo smutně, tak jsem navštívil se 
svými přáteli naše ruské přátele. Ti ještě nemají svátky, až za tři-

náct dní. Slaví je pořád po svém starém kalendá-
ři. Pozdě jsme šli spát. Já jako obyčejně ke svému 
příteli poručíku Svitavskému. Je to Moravák ze 
Slovácka. Ještě na posteli spolu dlouho vykládáme, 
vzpomínáme a  filozofujeme. Vzpomínáme bojů 
minulého roku. Žili a bojovali jsme spolu u jedné 
baterie (třetí baterie první brigády později prvního 
lehkého pluku). Zůstal tam pouze Vašek Michalí-
ků. Všichni tři jsme žili společně. S námi ještě Jen-
da Zdařilů z Plzně, který se od nás prvý odloučil, 
a Honza Petrák z Prahy. Pomalu jsme se ale všichni 
rozešli. Po Zdařilovi odešel Petrák jako praporčík 
k šesté baterii, pak Svitavský jako praporčík k jízd-
ní baterii Kulikovského. Já jsem byl poslán koncem 
zimy minulého roku do důstojnické školy, odkud 
jsem se dostal k  jízdní baterii. Vašek Michalí-

ků zůstal u  třetí. Několikrát nás zde navštívil. Teď brzy pojede 
domů. Rozhodně, že se s Vámi uvidí dříve než já. Kdy my vyjede-
me, ještě nevíme. Snad koncem ledna nebo v únoru. Dost mož-
ná, že i později. Ovšem, když se nám nic nepostaví do cesty. Zde 
v Rusku klidu nebude ještě dlouho. Někteří se těší až odjedeme 
(to jsou ti, kteří se nás bojí a kterým tady vadíme). Jiní zas se bojí 
našeho odjezdu a s radostí by jeli s námi. Když se zeptají někdy: 
„Jak je u Vás v Čechách?“ a my můžeme odpovědět: „Klid, dosud 
se mezi sebou nebijí.“ - poslouchají to s jakousi závistí. Přál bych 
jim, aby už mohli spokojeně dýchat, ale naší republice, našim li-
dem bych takové občanské vojny nepřál. Ta zahubí celou zemi. 
Tomu mohou zabránit dobří vojáci a uvědomělí občané. Je těžko 
být vojákem, ale přece, když je zapotřebí, jsem napřed vojákem 
a pak občanem....

Poznámky:
Profil br. Vagenknechta naleznete pod tímto odkazem
 http://www.legie100.com/krev-legionare/123897/
Jeho službu u baterie potvrzuje Seznam sibiřské armády
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:160375d0-
-27cd-11e1-bd72-0013d398622b
a v kronice 1. dělostřeleckého pluku je datum jeho důstojnických 
zkoušek ze 14.10.1918 http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/
uuid/uuid:51ecc286-0fc3-11e8-927a-005056b73ae5
Jeho dřívější službu u  záložního praporu zaznamenala kronika 
pěšího pluku 9 (937) http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/
uuid/uuid:e60377c4-0fc9-11e8-ad37-005056b73ae5
Jeho pohřbení v Irkutsku a přesné datum úmrtí je zaznamenáno 
v Centrální evidenci válečných hrobů zde:
http://www.evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mis-
ta?id=RUS-132&srn=vagenknecht&st=0&

Příběh o  lásce napříč staletími Krámek se starožitnostmi na-
psala britská autorka Paula Brackston. Hlavní hrdinka Xanthe 
s matkou Florou opouštějí Londýn, aby začaly znovu a převzaly vede-
ní obchodu se starožitnostmi v  historickém městečku Marlborough. 
Xanthe s  nalezenými starožitnostmi cítí zvláštní spojení: Když se 
jich dotýká, dokáže vycítit jejich minulost. Po té, co ucítí silné pouto 
k  nádhernému stříbrnému chatelainu, viktoriánskému přívěsku na 
opasek, musí se dozvědět víc. Když si chatelaine prohlíží, přenese se 
zpět do sedmnáctého století, do doby, ze které šperk pochází. Dozví 
se, že v jeho minulosti došlo k nespravedlnosti…

Nové meziplanetární dobrodružství od autora světového best-
selleru Marťan Andy Weira má název Spasitel. Astronaut Ryland 
Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé misi poslední naděje. 
Pokud selže, lidstvo zanikne. Je tu však drobný háček – Ryland to 
neví. Nedokáže si vybavit ani své jméno, natož že má nějaký úkol 
a jak ho asi tak splní. Všechno, co ví, je, že hodně dlouho spal. Jak se 
mu postupně vracejí vzpomínky, dojde mu, že putuje nevelkou lodí, 
sestavenou všemi pozemskými vládami a  vesmírnými agenturami 
a vrženou do hloubky vesmíru, aby odvrátila hrozbu vymření našeho 
druhu. 

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

MĚSTSKÁ KnIHoVnA PŘíBoR
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V podzimních měsících se mohli návštěvníci městské knihovny 
setkat s řadou zajímavých osobností. 

Refektář piaristického kláštera zaplnila svými čtenáři naše ob-
líbená spisovatelka Alena Mornštajnová. Vyprávěla o  svém vstupu 
do literatury, o sbírání rešerší pro své romány a četla z nové knihy 
Listopád.

O  záhadách z  naší historie, ale i  současnosti hovořil ostravský 
spisovatel Arnošt Vašíček.

Knihu Alenka a Krakonoš představila dětem ze Základní školy 
Npor. Loma krkonošská autorka Šárka Denková. Na kontě má řadu 
knih pro dospělé i pro děti a též Krkonošskou kuchařku.

Cestovatel Marek Sova nám zprostředkoval své zážitky z toulek 
po Maroku, kam se vypravil na kole.

Sedm perel astronomie byl název přednášky Petra Horálka. Tento 
astronom a fotograf se stal prvním českým fotovyslancem Evropské 
jižní observatoře a nositelem několika ocenění snímků dne NASA.

Fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš procestoval více než 
150 zemí světa. V knihovně promítl a okomentoval svůj dokument 
o Černobylu.

Už po druhé navštívil naši knihovnu spisovatel a scénárista Jiří 
Walker Procházka, který dětem představil svět komiksů. 

Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

Debbie Johnsonová napsala vtipný a dojemný román s názvem 
jednou snad. Jess roky věřila, že Joe – otec jejího dítěte a jediný muž, 
kterého kdy milovala – ji v  době, kdy prožívala největší životní krizi, 
zbaběle opustil. O sedmnáct let později Jess při úklidu domu své mat-
ky objeví v  podkroví krabici plnou pohledů a dopisů a najde něco, co 
změní úplně všechno. Jess se se svými dvěma nejlepšími přáteli vydá 
na pozoruhodnou cestu po stopách vybledlých poštovních razítek, 
která je zavedou do různých koutů světa. Je Joe stále naživu? Ví, že 
na něj Jess nikdy nezapomněla?

Američanka Jasinda Wilderová napsala příběh lásky, který 
překoná i  ten největší smutek domek u  jezera. Před rokem po-
hřbila Nadia svého manžela. Před rokem ho držela za ruku a řekla 
mu poslední sbohem. Od té doby je zničená žalem a tráví většinu 
svých zoufalých dní někde mezi pokusem zapamatovat si každý 

sebemenší detail jejich společného života a  snahou zapomenout 
na to všechno. Prázdnotu v  srdci se snaží zaplnit prací. Jeden rok, 
365 dní – a pak jedno zaklepání na dveře všechno změní. Nečekaný 
dopis od zesnulého a jeho poslední přání jí přináší novou šanci na 
šťastný život…

Známá slovenská spisovatelka Katarína Gillerová vydala další 
knihu Příliš mnoho tajemství. Proč Romana nečekaně nastoupila 
jako prodavačka do obchodu s kabelkami? A proč ji majitelka butiku 
zatahuje do svých soukromých záležitostí? Přidává jí práci a Romana 
tak nemá čas na své rodiče, nejlepšího kamaráda z dětství ani býva-
lého přítele, který ji chce získat zpět. Každý před ní skrývá nějaké 
tajemství. Romana rozplétá cizí osudy a otevírá staré křivdy, aby ko-
nečně dostala odpovědi na své otázky. Je ale opravdu nutné všechno 
vědět?    

Autogramiáda Aleny Mornštajnové  Foto: Elena Fialová 
Šárka Denková čte z knihy Alenka a Krakonoš  Foto: Aneta Freitová 

Komiksový workshop Jiřího Walkera Procházky Foto: Petra Urbanová

PůjčoVní doBA o VÁnoCíCH:
23. 12. - 31. 12. zavřeno

Běžná půjčovní doba:
Oddělení pro dospělé:

pondělí 8-12, 13-15
úterý čtvrtek 8-12, 14-18

pátek 8-12

Oddělení pro mládež:
pondělí 13-15

úterý, čtvrtek 13-17
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KULTURní žIVoT

Je 12.00, čas oběda. Brány Kulturního domu 
Příbor se otevírají. Zaměstnanci odboru kultury, 
školství, sportu a  cestovního ruchu vítají příbor-
ské seniory. Začíná akce s příhodným názvem Kdo 
si hraje, nezlobí a  také tomu tak bylo. V  areálu 
Kulturního domu byly nachystány zajímavé hry, 
které se jen tak nevidí. 

Všechny aktivity potrénovaly koordinaci a mo-
toriku, každý si vyzkoušel přesnost i trpělivost. To 
potřebujeme všichni. I pořadatelé se zapojili a s ra-
dostí vysvětlovali a názorně ukazovali principy jednot-
livých aktivit. Stanoviště byla vhodná jak pro jednotliv-
ce, tak i pro skupinky přátel, které do Kulturního domu 
zavítaly. Připraven byl také vědomostní test s otázkami 
týkajícími se našeho okolí. Příjemnou a pohodovou at-
mosféru podpořilo vystoupení hudební skupiny Duo 
Aramis, kterou si vybrali sami senioři. 

Po skončení koncertu se přesunula kapela také do 
příborského domova pro seniory - Domova Příbor, kde 
zahrála lidem, kteří se do Kulturního domu ze zdravot-
ních důvodů dostavit nemohou. Úsměv na tvářích byl 
tou nejkrásnější odměnou.

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

Zde je test z akce Kdo si hraje, nezlobí. Odpovědi na 
otázky najdete na konci testu. 

1. jaký je druhý největší vrchol Moravskoslezských 
Beskyd?
a. Kněhyně
b. Smrk
c. Radhošť

2. nejvzácnější z motýlů vyskytujících se 
v Moravskoslezských Beskydech je:
a. babočka paví oko
b. jasoň červenooký
c. bělásek zelný

3. Kde stojí originál sochy Radegasta?
a. ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
b. na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm
c. poblíž vrcholu Radhoště

4. nejstarším českým turistickým spolkem je:
a. Klub českých turistů
b. Klub přátel turistiky
c. Pohorská jednota Radhošť

5. Ve Skotnici najdeme bývalý lom Hončovu hůrku. Materiál 
vytěžený v letech 1966–1967 byl převážně použit na:
a. součást vydláždění příborského náměstí a okolních ulic
b. stavbu tehdy nové silnice spojující Ostravu a Příbor
c. výstavbu plochy letiště v Mošnově

6. nejstarší kostel města Příbora je:
a. kostel sv. Valentina 
b. kostel sv. Kříže
c. farní kostel Narození Panny Marie

7. Vrchol červeného kamene (690 m n. m.) je 
nejvyšším bodem Šostýnských vrchů a také 
Lašské naučné stezky. Co najdete na vrcholu 
červený kámen?
a. nic
b. červené kameny
c. zelené kameny

8. V národním sadu ve Štramberku se nachá-
zejí mimo jiné tyto busty:
a. Jana Žižky, bratra Jana Čapka, sv. Václava, 

Leoše Janáčka
b. Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka,
 T. G. Masaryka, Aloise Jiráska
c. Aloise Jiráska, Františka Palackého,
 T. G. Masaryka, bratra Jana Čapka

9. Která kulturní akce se v Příboře uskutečnila 
v měsíci září?
a. Dny evropského dědictví
b. Příborský běh
c. Vepřík

10. Vyberte, který pojem není typický pro měs-
to Příbor:
a.  šifle
b.  sv. Sarkander
c.   Tatra
d.  barva červeno-žlutá
e.  Hončova hůrka
 f.  Dny techniky

11. jaké slovo/myšlenka vás napadne, když se 
řekne „město Příbor“? (volná odpověď)

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

1/b – Smrk 1276 m n. m.
2/b – jasoň červenooký, kriticky ohrožený, horský motýl žijící na vápenco-
vých svazích např. ve Štramberku
3/b – zrestaurovaný originál sochy byl po složitých jednáních z rozhodnutí 
ministerstva kultury umístěn do vestibulu frenštátské radnice a slavnostně 
odhalen 6. listopadu 1998
4/c – Pohorská jednota Radhošť byla založena roku 1884 jako první český 
sportovní a turistický spolek v zemích Rakousko-Uherska, členem spolku 
byl i první čs. prezident T. G. Masaryk
5/b - materiál, vytěžený v letech 1966-1967, byl převážně použit na stavbu 
nové silnice, která spojuje Ostravu přes Mošnov a tamější mezinárodní leti-
ště (vybudované v letech 1955-1959) s městem Příborem
6/a – farní kostel Narození Panny Marie pravděpodobně stál již v roce 1178. 
Písemná zmínka je z roku 1251.
7/c – na vrcholku můžete najít jemnozrnný, velmi tvrdý, odolný pískovec 
nazelenalé barvy, který dostal své jméno po hoře Godula, tedy zelený go-
dulský pískovec
8/b – Národní sad ve Štramberku je galerií pod širým nebem, která před-
stavuje nejen busty, ale také pamětní desky, sochy a památníky význam-
ných osobností českých národních dějin a kultury. Dnešní sochy rozmístěné 
v sadě jsou jen kopie skutečných uměleckých děl.
9/b – 2. října 2021 se konal 1. ročník Příborského běhu
10/f – Dny techniky se v Příboře nikdy nekonaly
11 – tak schválně 
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VÝSTAVA: 
Po dobu vánočního času a adventu
VÁnoční dŘEVĚnÝ SVĚT
Vánoční verze výstavy Dřevěný svět. Výstava bude doplněna o bet-
lémové scény a dřevěné betlémové figurky, které budou zakompo-
novány do stávající výstavy.

PoŘAdY: 
Pátek 10. prosince, 17.00 h
PRoč jSoU V PŘíBoRSKÝCH BETLÉMECH VALAŠI?
Povídání Václava Michaličky doprovodí hrou na dudy Petr Sovják.
Vstupné 30 Kč
Prostory Centra tradičních technologií Příbor
V  případě zhoršení pandemické situace bude pořad živě vysílán na 
YouTube. Sledujte, prosím, webové stránky www.muzeumnj.cz

Sobota 11. prosince, 9.00 – 13.00 h
SETKÁní BETLEMÁŘů V PŘíBoŘE VIII
Expozice muzea oživí tento den devět řezbářů předvádějících řez-
bářské techniky při výrobě betlémů. V rámci programu bude mož-
né zakoupit některé jejich výrobky.
Vstupné 15 Kč
Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, a  město 
Příbor.
V tento den bude uzavřena stálá expozice a Experimentárium.

Pátek 17. prosince, 17. 00 hod., refektář piaristického kláštera
AdVEnTní PodVEčER
MUZEjní PŘÁSTKY A PLAISIRS dE MUSIQUE: SUITA RUS-
TICAnA
Refektář
CETRAT Příbor se mimo jiné zaměřuje na historické technologie 
zpracování lnu a konopí. O fenoménu tradičních přástek v středoev-
ropském prostoru pohovoří etnolog Václav Michalička, techniky pře-
dení lnu a konopí předvedou Petra Vidomusová a Adéla Střelková.

Plaisirs de Musique se od roku 2013 specializuje na autentickou 
interpretaci hudby starších stylových období na dobové nástroje, 
jeho členové jsou přední evropští profesionální hudebníci. Suita 
rusticana v podání Plaisirs de Musique je inspirována lidovou hud-
bou evropských národů ve skladbách mnichů z kláštera Hradisko 
u Olomouce. 

Účinkují:
Václav Michalička – mluvené slovo
Petra Vidomusová – kolovrat, vřeteno
Adéla Střelková – kolovrat, vřeteno
Jan Čižmář – mandora, kytara, theorba, barokní loutna
Marta Kratochvílová – traverso, pikola
Marian Friedl – dudy, malý cimbál, lidové flétny, kobza, kontrabas 

Vstup zdarma
Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, a  město 
Příbor.
V  případě zhoršení pandemické situace bude pořad živě vysílán na 
YouTube. Sledujte, prosím, webové stránky www.muzeumnj.cz.

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
         sobota 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Vstupné
plné: 30 Kč
snížené:  15 Kč

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradič-
ních technologií Příbor
Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191e-mail: pribor@muzeumnj.cz
Web: www.muzeumnj.cz

Krásné vánoční svátky a mnoho kulturních zážitků v roce 2022
přeje

 Centrum tradičních technologií Příbor- Muzeum Novojičínska, p. o. 

Staráte se o seniora ve své blízkosti? 
… přijďte sdílet své zkušenosti, starosti a radosti,  

nebo si jen poslechnout zkušenosti jiných … 
 

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ 
 

Kdy:  POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI V 16:00 hod 

25.11.2021, 27.1.2022, 24.2.2022, 31.3.2022, 28.4.2022, 26.5.2022, 30.6.2022 
 

Svoji účast potvrďte na tel.: 739 244 712 

Kde: Domovinka pro seniory Diakonie Ostrava 
Syllabova 1278/19, Ostrava – Vítkovice 
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

 

LUNA PŘÍBOR 
  MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 
   Prosinec 2021 

 

6., 13., 20. prosince 
Pondělí, 10:00 – 11:00 LUNA 
R. Rojíčková, tel. 724 329 473 
 

 

MÍČKOHRANÍ 
Program je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí 
s využitím míčkování, zábavných smyslových 
pomůcek, pohybových aktivit a říkanek.  
Pro děti od 1 roku.         Vstupné: 50 Kč 
 

 

1. prosince 
Středa, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Hrátky 
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
Společný program pro rodiče s dětmi.  

Vstupné: 50 Kč 
 

 

3. prosince 
Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

Šmudlíci 
MIKULÁŠ 
Zájemci se mohou přihlásit do 1. 12.  

Předběžná cena balíčku 60 Kč 
 

 

8. prosince 
Středa, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Hrátky 
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
Společný program pro rodiče s dětmi.  

Vstupné: 50 Kč 
 

 

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

 

Šmudlíci 
VÁNOČNÍ OZDOBY z papíru 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

15. prosince 
Pondělí, 10:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

Hrátky 
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
Společný program pro rodiče s dětmi.  

Vstupné: 50 Kč 
 

 

17. prosince 
Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ s cukrovím 

Vstupné: 50 Kč 
 

S Lunou se nenudíte! 

LUNA PŘÍBOR 
                  www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA PROSINEC 2021 
 

 

1., 8., 15. prosince 
Středa,17:00 – 18:00, 
LUNA 
 

 

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

 

3. prosince 
Pátek, 10:00 – 12:00, 
LUNA 
 
 

 

MIKULÁŠ VE ZVONEČKU 
Zájemci se mohou přihlásit do středy 1. 12.  
Předběžná cena balíčku 60 Kč.      Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

6., 13., 20. prosince 
Pondělí,18:00 – 19:00, 
LUNA 
 

 

ZUMBA 
Vstupné: 50 Kč, permanentka 500 Kč/11 vstupů. 

Informace: R. Fialová, tel 607 953 300 
 

 

6., 13., 20. prosince 
Pondělí18:00 – 19:00, 
LUNA 
 

 

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

 

11. prosince 
Sobota, 13:00 - 19:00, 
LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE  
Akce pro kroužek Street Dance. 
Cena: 100 Kč (svačina, večeře, pitný režim) 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

11. prosince 
Sobota, 14:00 - 18:00, 
LUNA 
 

 

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.                  Vede: K. Fojtíková 
 

Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč (barvy) + materiál (šátek, šál, kravata)   
                                          Vede: K. Bukovjanová 
Tvoření z papíru 
Vánoční přání, jmenovky, ozdoby. 
Vstupné 50 Kč/2 hod.        Vede: K. Bukovjanová 
 

Akce pro veřejnost.  
Nutné si předem rezervovat místo! 

   Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

15. prosince 
Středa, 15:00 - 18:00,  
Tělocvična Dukelská 
 

 

VÁNOČNÍ MINITURNAJ VE FLORBALU 
Akce pro mladší žáky ze zájmových kroužků florbalu. 

   Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

27. prosince 
Pondělí, 9:00,  
sraz u TS Příbor 

 

HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU  
Výlet do Štramberku pro přátelé a externisty Luny Příbor. 

Informace: L. Nenutilová, tel.732 902 256 
 

S Lunou se nenudíte! 

Těsně před tiskem Měsíčníku vláda vyhlásila 
nouzový stav a s ním související opatření, která 
neumožňují konání některých naplánovaných 
akcí. Dotklo se to také akcí připravených měs-
tem Příborem.

Sledujte informační kanály: 
www.pribor.eu

zrušeno
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BAV klub Příbor  - středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58        e-mail: Info@bavklubpribor.cz   
web: www.bavklubpribor.cz                      tel.: 739 080 862 
Zveme děti, rodiče i další doprovod na akci 

„Možná přijde 
 i Mikuláš“ 

V neděli 5. 12. 2021 od 15:30 h 
v BAV klubu na ul. Masarykova 

v Příboře 
 

Akce je vhodná pro děti  
od 3 let. Děti budou mít 

možnost v rámci programu 
setkat se s Mikulášem, čertem 

i andělem, což rodiče jistě 
uvítají. 

Společně si zahrajeme, zatančíme, 
zasoutěžíme, vytvoříme vánoční 
dekoraci,  
děti mohou Mikuláši předvést 
básničku, písničku nebo taneček. 

- Každé dítě dostane od Mikuláše nadílku. 
- Prodej občerstvení zajištěn. 
- Vstupné pro členy kroužků BAV klubu ZDARMA 
- Ostatní 40 Kč 
 

Počet míst omezen – nutno se přihlásit a zajistit si místenky 
telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

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

 

PODVEČER 
V RYTMU   BUBNŮ 

S  PRVKY  MUZIKOTERAPIE 
 
 

Kdy:  13.12.2021    

              19:00 - 20:30 
 

Kde:  v BAV klubu 
    na ul. Masarykova 489 

 
Setkání bubeníků, hra na africké bubny 

djembé, výuka rytmů. Zveme všechny, kteří se 
chtějí naučit a zopakovat základní rytmy         

a zažít radost souznění při společném 
bubnování. Technika je vhodná pro děti           

i dospělé. Pro ty, kteří nemají vlastní buben, 
možnost zapůjčení. 

 

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

Nutno se předem přihlásit. 
 

www.bavklubpribor.cz 
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inzerce a reklama

Ceník a formáty inzercí a reklam 
v Měsíčníku města Příbora 

 

A4 – 2200,- Kč 
1/2 A4 (A5) – 1100,- Kč 
1/4 (A6) – 550,- Kč 
1/8 (A7) – 275,- Kč 
Jeden řádek – 135,- Kč 
 

Formáty A4 a A6 publikujeme  
pouze na výšku. 

Formáty A5 a A7 publikujeme  
pouze na šířku. 

Vstupné dobrovolné

Rímskokatolická farnost Príbor

Vás srdecne zve na

ˇ

ˇ

ˇ

Vánocní koncertˇ

Koncert se uskutecní v pondelí 27.12.2021 v 16.00 hodin

 ve farním kostele Narození Panny Marie v Príbore.

ˇ ˇ

ˇ ˇ

Úcinkují:

Pevecký sbor Schola a sólisté

ˇ

ˇ

zrušeno
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PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ A KAPRŮ 

 
 
 
 

                         Každý den od 10.12.2021 v době od 9 do 17 h. 
 

           V prodeji různé druhy smrků, borovic a jedlí. 
 
                                      
 
 

                                     20.12.2021–23.12.2021 v době od 9 do 17 h. 
 

 
Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova 136 

u pana Krejčího (200 m od budovy Policie ČR). 

 

 

 

Vinotéka U Radnice 
Výherní listina 

Klubu přátel dobrého vína za listopad 2021 
 

1. CENA:  Dárkový poukaz na degustaci vín pro dvě 
   osoby – klubové číslo 22 

2. CENA:  Karton šumivých vín – klubové číslo 14 
3. CENA:  Pětilitrový box vína dle vlastního  výběru  

   – klubové číslo 340 
4.  CENA: Třílitrový box vína dle vlastního výběru 

   – klubové číslo 171 
5.-10.  CENA: Láhev šumivého vína   
   – klubová čísla: 422, 266, 67, 84, 337, 211. 

 
VÁNOČNÍ AKCE PRO VŠECHNY MILOVNÍKY DOBRÝCH VÍN 

 

Při zakoupení pěti litrů sudového vína vám přidáme jeden litr 
sudového vína dle vlastního výběru jako poděkování za nákup 
v naší vinotéce. AKCE se bude konat ve dnech 13.–18.12. 2021. 

 
Děkujeme všem, kteří si nás oblíbili, a těšíme se na ty, kteří nás 

teprve objeví.  
Klub přátel dobrého vína pokračuje i v dalším roce 

a je stále otevřen pro nové členy. 
 

Šťastné a veselé Vánoce 
 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme. 
www.vinotekauradnice.cz, Facebook: @vinotekapribor 

Přejeme pokojný advent  
 

 

 

 

Nahlédnout do naší dílny můžete 

ve výlohách domu Lucerna č.p. 38 

S poděkováním panu Rudolfu Korčákovi 
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MUDr. Marek Suk                                                                                                     
Plastická a estetická chirurgie
Medical Care Centre, Kopřivnice 
www.estheticon.cz/chirurgove/suk-marek

KONTAKT:

Chcete revitalizovat Vaši 
pokožku nebo zlepšit 
hustotu svých vlasů? 

Využijte vlastní buňky těla pro krásnější, přirozenější 
vzhled pokožky a zlepšení hustoty a struktury vlasů... 

Oblasti využití:
• Revitalizace pokožky 
• Redukce vrásek
• Akné 
• Ošetření jizev 
•  Augmentace tváře,  

brady a krku

• Snížení vypadávání vlasů
•  Posílení vlasových folikulů
•  Alopecie 
•  Zlepšení tloušťky 
 a struktury vlasů
•  Po transplantaci vlasů

Výhradní distributor pro ČR

VYZKOUŠEJTE 
novinku na trhu 

- ošetření autologním sérem
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Historie společnosti Alliance Laundry Systems sahá až 
do roku 1911, v  České republice působí od roku 1991. Za 30 let 
svého působení se stala se 
významnou součástí celé 
mezinárodní skupiny. 

O  cestě, kterou za  tu 
dobu společnost urazila, 
jsme si povídali s jejím ge-
nerálním ředitelem Janem 
Vleugelsem.

Pane řediteli, blahopřeje-
me firmě k 30 letům úspěš-
ného působení v České re-
publice!

Rád bych využil této pří-
ležitosti a  znovu poděkoval 
všem našim zaměstnan-
cům, současným i bývalým, 
kteří za  tímto úspěchem 
beze sporu stojí! Naše za-
čátky byly opravdu skromné. V  roce 1991 firma zahájila provoz 
s  přibližně 25 pracovníky v  pronajatých prostorách ve  Fulneku.  
Po necelých šesti letech se však rozrostla a musela se přestěhovat 
do větších prostor. Zázemí jsme nalezli právě v Příboře, ve výrob-
ních prostorách bývalého výrobce luxusních limuzín, kde působí-
me dosud. V současné době zaměstnáváme více než 700 zaměst-
nanců, a to nejen ve výrobě, ale také v našem STAR Centru – tedy 
konstrukčním a vývojovém středisku. Středisko jsme otevřeli před 
5 lety a investovali jsme do něj více než 65 milionů korun. Veškeré 
výrobky, které v  Příboře vyrobíme, jsou také dílem našich kon-
struktérů a vývojářů.

Jakou roli hraje příborská 
firma v  Alliance Laundry 
Systems?

V  rámci celé skupiny 
zaujímáme velmi důležité 
místo. Náš závod je unikát-
ní právě spojením výroby 
a  vývoje. Ačkoliv jsme vý-
robce finálních produktů, 
více než 90 % mechatro-
nických částí si umíme 
vyrobit sami. Jako příklad 
úspěšného projektu mohu 
uvést kondenzační sušičku 
pro platformu profesionál-
ních prádelenských strojů. Vyvíjena byla v oddělením konstrukce 
u  nás v  Příboře, a  vyrábět se měla v  americkém Riponu. Nako-
nec nejvyšší vedení firmy na  jaře letošního roku rozhodlo, že se 
bude vyrábět právě u nás. Kromě logistických důvodů sehrála vý-
znamnou roli také zkušenost a kvalita práce našich zaměstnanců. 
Tato sušička je unikátní tím, že se obejde bez investic do systému 
odtahu. Ve zkratce, zkondenzovaná voda je pomocí čerpadla vy-
tlačena do  kanalizace. Navíc je tato sušička s  časem sušení pod 
60 minut aktuálně nejrychleji sušícím profesionálním strojem.  
Výrobky našeho českého závodu jsou prodávány a distribuovány 
do  celého světa. Jsou uznávány jako vysoce kvalitní a  prémiové 
a zaujímají přední místo v nabídce našim zákazníkům. Je to něco, 

na  co můžeme být všichni 
velmi pyšní a co jsme doká-
zali jen díky trvalému úsilí 
každého jednotlivého za-
městnance. 

Jak se na  chodu firmy po-
depsala pandemie koro-
naviru? Jaké jsou nejbližší 
výhledy?

V  počátcích pandemie 
se celosvětově přistupovalo 
k  velmi důrazným opatře-
ním, která i  pro nás zna-
menala pokles ve  výrobě. 
Průmyslová prádelenská 
technika a  zajištění bez-
infekčnosti se však staly 

v době pandemie klíčovými. Poptávka po našich výrobcích prudce 
narostla a  od  4.  kvartálu loňského roku překračuje naše aktuál-
ní výrobní kapacity. Po stránce odbytu a výroby se nám tedy daří 
velmi dobře a od 2týdenní pauzy v loňském květnu provozujeme 
neustále a bez odstávek. 

Nezahálíme ani v oblasti nových produktů. V minulém roce 
jsme zahájili výrobu hned několika nových produktů – ať už se 
jedná o středně velkou bariérovou pračku MXB nebo zcela novou 
sušičku TX9. Na  asijském trhu bychom chtěli uspět s  modelem 
Combo – tedy pračkou a sušičkou v jednom. Jedná se o vůbec prv-
ní kombinovanou pračku se sušičkou z Příbora. V příštím roce nás 

čeká zahájení sériové výroby 
již zmiňované kondenzační 
sušičky a zcela nově navrže-
ného žehlicího stroje I50.

Pro každou firmu, bez 
ohledu na  zaměření či pro-
dukt, jsou nejdůležitějším 
aktivem její zaměstnanci. 
V  Alliance Laundry je na-
ším cílem v  prvé řadě vy-
tvářet pro naše zaměstnance 
příjemné, moderní, a hlavně 
bezpečné pracovní prostře-
dí. Drtivá většina našich 
zaměstnanců zná pračky, 

sušičky nebo žehliče doslova do  posledního šroubku – ať už se 
jedná o kolegy ve STAR, kteří je navrhují a vyvíjejí nebo kolegy 
ve výrobě, kterým naše výrobky projdou pod rukama. Ale v našem 
týmu jsou také například IT odborníci, pracovníci servisu, logis-
tiky nebo marketingu a  prodeje. Letošní 
rok stále ještě nabádá k  opatrnosti, ale 
jsem moc rád, že se nám naše letošní vý-
ročí podařilo společně oslavit a přeji nám 
všem hodně dalších úspěchů a  společné 
práce, která nás tolik baví.

Děkujeme za rozhovor. 

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS – V ČESKÉ REPUBLICE JIŽ 30 LET!

Generální ředitel Alliance Laundry Systems Jan Vleugels a starosta města Příbor  
Ing. arch. Jan Malík na oslavách 30 let firmy.

Největší pračka vyrobená v příborském závodě pojme až 180 kg prádla. 
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