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Slovo míStoStaroSty
Vážení a milí čtenáři,

v tomto článku poněkud poruším zaběhlé schéma informací 
o tom, co proběhlo a co se chystá, abych se mohl podrobněji vě-
novat jedné konkrétní akci: Oslavám 770 let historického města 
Příbora spojeným se Dny evropského dědictví (EHD). Dovolím si 
nabídnout vám svůj pohled na akci formou fotoreportáže. Vrať-
me se proto společně do druhého víkendu měsíce září.

V pátek byly oslavy započaty slavnostním zahájením výstavy 
„770 let města Příbora“. Jak jsem již uvedl ve svém proslovu, právě 
roku 1251 vznikla zakládací listina, na níž se poprvé objevuje ná-
zev našeho města (v tehdejší podobě Vriburch). Historie našeho 
města či našeho rodu, to jsou ty kořeny, které nutně potřebujeme 
pro své sebeuvědomění, proto bychom si měli naši historii připo-
mínat a měli bychom ji ctít. Výstava je na náměstí volně přístupná 
a vřele ji doporučuji. Na jednotlivých panelech se můžete dočíst 
o nejrůznějších aspektech historie našeho města – uvidíte důle-
žité listiny včetně oné zakládací, můžete si zkusit najít současná 
místa na historických mapách, obdivovat množství církevních 
památek na území města, dočíst se o místních tradicích, o řádu 

piaristů, s nímž je Příbor neodmyslitelně spojen atd. Nad vzni-
kem výstavy se ve své řeči zastavila její spoluautorka paní Irena 
Nedomová. (foto č. 1)

 Po zahájení výstavy došlo na nejvýznamnější páteční událost 
– slavnostní otevření nové expozice v rodném domku S. Freuda za 
přítomnosti mnoha vzácných hostů. Rodný dům se rekonstrukcí 
proměnil v galerii uměleckých děl pravnučky S. Freuda, Jane Freu-
dové. Ta také vystoupila s proslovem, ve kterém připomněla Freu-
dovu myšlenku, že „Ego není pánem ve svém vlastním domě“. Tato 
myšlenka inspirovala její výstavu.  V expozici s názvem „Muzeum 
mysli“ se dům symbolicky stává myslí. Návštěvník tak může pro-
cházet nejen Freudovou, ale i svou vlastní myslí. Jednotlivé pokoje 
v domě představují různé aspekty Freudovy teorie nevědomí, vý-
stavu doplňují stručné informační panely. (foto č. 2)

Líbilo se mi sobotní Muzejní ráno věnované valašským 
dudám. Když starostům na schůzkách tvrdím, že naše příborské 
muzeum, pobočka Muzea Novojičínska - Cetrat Příbor je tak ob-
líbené, že jsou navštěvovány i akce o víkendu ráno v osm hodin, 
nechtějí mi věřit! (foto č. 3)

(foto č. 10) (foto č. 11)

(foto č. 12)
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Je dobrým zvykem vysadit při významném výročí strom, 
protože historie města je právě tím, co jeho komunitu pevně 
ukotvuje v  přítomnosti. Strom je tak velmi přiléhavou sym-
bolikou. Těšilo mě, že jsem se mohl podílet na výběru vysa-
zovaného druhu - vzhledem k  tomu, že na stejném místě loni 
uschla lípa (zřejmě vlivem houbového napadení jejích kořenů), 
jsme zamítli náš národní strom a nakonec přistoupili k druhu 
s  jedněmi z  nejkrásnějších květů mezi dřevinami. Památným 
stromem vysazeným u  příležitosti 770 let města Příbora je li- 
liovník tulipánokvětý. Přikládám foto jeho květu ze zlínské zoo, 
snad se podobné krásy brzy dočkáme i u nás. Mimochodem již 
nyní v našem městě dva liliovníky rostou (jeden je Památným 
stromem v těsné blízkosti piaristických zahrad), ale výška větví 
nedovoluje jejich květy vidět zblízka.

Neodpustím si poznámku k názvu tohoto stromu. Liliovník 
má latinský název Lyriodendron, proto bývá někdy překládán do 
češtiny jako „lyrovník“ s odkazem na tvar jeho listů. Toto ozna-
čení je sice logické, ale nesprávné, protože Lyrium označovalo 
v minulosti skutečně lilii. Není mi zcela jasné proč, neboť květy 
tohoto stromu opravdu připomínají spíše tulipán, jak správně 
uvádí druhový název „tulipánokvětý“. Snad jde o vyjádření ve-
likosti těchto květů, která je mezi stromy opravdu mimořádná. 
Takže aniž bychom přesně znali důvod tohoto názvu, vezměme 
na vědomí, že správně je „liliovník“, nikoli „lyrovník“. ( foto č. 4)

A nezůstane jen u tohoto jednoho stromu; kolem něj v blízké 
době přibudou magnolie - také s  krásnými květy, ale výrazně 
nižším vzrůstem, aby nám tento památný strom nezastínily.

Děkuji všem přítomným občanům za účast a  pomoc při 
vlastní výsadbě - zejména našemu starostovi, který přiložil 
ruku/nohu k dílu nehledě na svůj sváteční oděv. ( foto č. 5)

Velmi významným momentem sobotních oslav bylo slav-
nostní předávání Cen obce v  piaristickém klášteře. Předávání 
se mi nesmírně líbilo, hudebníci vytvořili slavnostní atmosfé-
ru, starosta pronesl děkovný projev a  moderátor akce radní 
Stanislav Štefek přednesl medailonky oceněných – paní Ireny 
Popelkové a pana Josefa Pukovce. Jak je vidět z fotografie, akce 
proběhla ve slavnostním, avšak nikoli křečovitém duchu a zú-
častnění si ji přes počáteční trému hezky užili. ( foto č. 6)

Dopoledne bylo završeno dvěma komentovanými prohlíd-
kami Příbora. Z důvodu onemocnění paní Simony Machové se 
obou ujala kronikářka města paní Irena Nedomová. Na foto-
grafii ukazuje dům Pod Františkem v Křivé ulici, který zvítězil 
v krajském kole soutěže Památka roku 2020 a v celostátním kole 
získal vynikající druhé místo. ( foto č. 7)

Při té příležitosti také paní kronikářka neopomněla zdůraz-
nit, že uličky pod starým hřbitovem (Křivá, Tržní, Pod Hradba-
mi) byly letos kompletně rekonstruovány, čímž zmizely z  ulic 
historické části města poslední komunikace s nezpevněným po-
vrchem. Kromě dlažby ze žulových kostek byla použita i dlaž-
ba oblázková, která je pro naše historické město tak typická. 
Stoupání od kolejí bylo přebudováno na standardní schodiště se 
zábradlím, čímž se zejména pro naše seniory zvýšila bezpečnost 
pohybu po těchto uličkách. Až půjdete někdy kolem starého 
hřbitova, doporučuji si tyto uličky projít, jsou úzké a dýchne na 
vás atmosféra minulých století.

Ve 14 hodin začaly oslavy na náměstí historickým průvo-
dem. Poté, co zástupce historických postav přivítal pana sta-
rostu, pronesl starosta projev, ve kterém zdůraznil, že žijeme 
v nezapomenutelném historickém sídle a snahou nás všech musí 
být zachovat historickou hodnotu města pro budoucí generace. 
Líbil se mi apel na to, aby naše památky byly využívány a aby 
„žily“. ( foto č. 8)

Krátce po průvodu a  projevu starosty požehnal příborský 
farář Jindřich Švorčík jak nově zrestaurovanému sousoší Panny 
Marie na náměstí, tak i všem příborským občanům.

Za zmínku stojí, že zastupitelstvo města muselo při příleži-
tosti rekonstrukce sousoší rozhodnout, zda bude mít sv. Roch 
v ruce hůl, protože v dávné minulosti ji prokazatelně měl. Ač-
koliv nešlo o  levnou záležitost, zastupitelé zvážili všechny ar-
gumenty a celkem rychle a  jednoznačně rozhodli, že hůl bude 
navrácena. Díky jim za to! ( foto č. 9)

Na náměstí pak po celé odpoledne probíhal jarmark oboha-
cený dobovými písněmi. 

Zájemci mohli využít nabídky svezení v  bryčce. Pro dříve 
narozené dodám, že pro mne bylo zajímavé zažít, co přesně zna-
mená síla dvou HP.

Procházka po náměstí měla potenciál zaujmout každého – ať 
již nabídkou řemeslných výrobků, jídla i pití, nebo se bylo mož-
no dozvědět mnoho zajímavého o historických zbraních a obra-
ně proti nim nebo se podívat na ukázky jejich použití. ( foto č. 10)

Zaujala mne i  možnost vyzkoušet si střílení z  kuše, ale ta 
po několika nepodařených pokusech návštěvníků akce bohužel 
z bezpečnostních důvodů brzy pominula.

K historické atmosféře akce velmi účinně přispěl příborský 
divadelní spolek Přídlo, který pro diváky na náměstí sehrál kus 
složený z několika příborských pověstí. Jako biolog však cítím 
potřebu podotknout, že název našeho města může jen velmi 
stěží souviset s  obratem „při borovém lese“, protože borovice 
vyžadují písčitou půdu a té v okolí Příbora moc není. Ale pověst 
je pověst, těžko někdo bude chtít bazírovat na její pravdivosti.

Přídlo zahrálo stejný kus ještě jednou, a  to po koncertu 
Ivana Mládka. Zajímavé bylo sledovat rozdíly, které byly mís-
ty docela zřetelné, ale vzhledem k pokročilé noční době nebylo 
zajisté nikoho, komu by poněkud odlišné pojetí dělalo jakýkoli 
problém. ( foto č. 11)

Po onemocnění paní Hany Ulrychové byl bohužel tři dny 
před vystoupením odřeknut koncert skupiny Javory. Odboru 
kultury se podařil naprosto husarský kousek, když ze dne na 
den zařídil jako náhradu koncert Banjo bandu Ivana Mlád-
ka. Díky této pohotovosti (a  dobrým kontaktům na manažery 
jednotlivých skupin) jsme se vyhnuli možné blamáži a odboru 
v čele s vedoucí Ivetou Buskovou na tomto místě veřejně vyslo-
vuji velké poděkování. Poděkování však zaslouží i  muzikanto-
vi Ivanu Mládkovi, který předvedl obdivuhodný výkon, když 
po koncertech v Hradci a Mohelnici zvládl ve svých 79 letech  
v témže dni ještě koncert v Příboře. Když jsem mu zašel vyjádřit 
svůj obdiv, odpověděl prostě: „Vždyť jsme rok nehráli, my jsme 
odpočatí!“. ( foto č. 12)

Když jsme se starostou ukončili náš rozhovor s  Ivanem 
Mládkem, probíhalo už druhé představení divadelního spolku 
Přídlo. Po něm jsem se rozhodl vynechat ze svého nabitého pro-
gramu poslední koncert (hrála skupina Něžná noc) a nechal jsem 
si ujít i  závěrečnou ohňovou show. Přesto jsem se vracel domů 
velmi spokojený a plný zážitků. Doufám, že si většina čtenářů do-
kázala z nabitého programu vybrat pro sebe alespoň malý kousek 
a že jste byli také spokojeni. Pokud jste se zúčastnit nemohli, ne-
vadí – jsem přesvědčen, že i bez spojení s výročím našeho města 
budou Dny evropského dědictví roku 2022 neméně povedené. 
Děkuji všem, kteří se na letošním programu jakkoli podíleli.

Foto autor
Foto č. 5 Stanislava Slováková
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tElEGraFICKÉ ZPrÁvy Z jEdnÁní rady mĚSta 
Veronika Liberdová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 07.09.2021 se uskutečnila 53. schůze Rady města Příbora, 
na které bylo projednáno 34 bodů. Přinášíme Vám stručný 
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

rada města rozhodla:
•	 realizovat akci - „Obnova místních komunikací na Prcha-

lově - 2. část” v rozsahu dle předloženého materiálu,

•	 o výjimce ze Směrnice RM č. 4/2016 o zadávání veřejných 
zakázek za účelem uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Příborem a společností EUROVIA CS, a. s., na realizaci 
akce „Obnova místních komunikací na Prchalově - 2. část” 
s celkovou cenou za dílo ve výši 706 915,77 Kč bez DPH,

•	 realizovat nákup plynu a elektrické energie pro město Pří-
bor, jeho příspěvkové organizace a TP Příbor s.r.o. na obdo-
bí 01.01.2022 - 31.12.2022 prostřednictvím Českomoravské 
komoditní burzy Kladno,

•	 v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o  výběru 
nejvhodnější nabídky k  veřejné zakázce „Tisk Měsíční-
ku města Příbora” ve variantě č. 2, kterou podala firma  
KLEINWÄCHTER holding s. r. o.

rada města schválila:
•	 smlouvu o  dílo mezi městem Příborem a  společností 

EUROVIA CS, a. s., na realizaci akce „Obnova místních 
komunikací na Prchalově - 2. část” s celkovou cenou za 
dílo ve výši 706 915,77 Kč bez DPH a termínem realizace 
30.10.2021,

•	 uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta - 3. výzva” - 4. část v předloženém znění mezi měs-
tem Příborem a  Moravskoslezským krajem na částku 
14 000 Kč, vztahující se k projektu realizovanému krajem 
v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 
138986/2019, a to v návaznosti na Smlouvu o spolupráci při 
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 3. výzva”, uzavřenou dne 02.07.2019 a jejího Dodatku 
č. 1 ze dne 09.01.2020,

•	 uzavření smlouvy o dílo při výkonu působnosti valné hro-
mady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. mezi TP PŘÍBOR s.r.o. 
jako objednatelem a Domat Control System s. r. o., jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je dodávka hardware 
a software systému měření a regulace (dále jen MaR) na 
akci „Modernizace MaR Lomená” ve znění dle přílohy č. 1,

•	 na základě doporučení hodnoticí komise vyloučení z posu-
zování a hodnocení nabídek veřejné zakázky Tisk Měsíčníku 
města Příbora firmu DELTA Business spol. s r. o., 

•	 uzavření smlouvy o dílo mezi městem Příborem a firmou 
KLEINWÄCHTER holding s. r. o., jejímž předmětem je 

„Tisk Měsíčníku města Příbora” ve variantě č. 2 (celoba-
revný tisk bez korektur) za cenu 880 308 Kč s DPH na 
období od 01.10.2021 do 31.12.2024 ve znění přílohy č. 2 
podkladového materiálu,

rada města uložila:
•	 starostovi projednat s vedením TP Příbor a OIRSM pro-

blematiku údržby a nakládání nevyužitých součástí teplo-
vodních rozvodů na území města.

rada města vzala na vědomí:
•	 žádost občanů ulice Juráňovy o pomoc města Příbora při 

řešení odkanalizování jejich nemovitostí,

•	 žádost občanů domu č. p. 787 na ulici Jičínské o opravu 
zpevněné plochy kolem tohoto domu.

rada města nesouhlasila:
•	 s opravou zpevněné plochy kolem domu č. p. 787 na ulici 

Jičínské v Příboře.

rada města doporučila zastupitelstvu města:
•	 uvolnit finanční prostředky na zpracování studie ověřující 

technické a provozní možnosti vybudování kanalizace na 
ulici Juráňově.

rada města souhlasila:
•	 s přijetím drobného hmotného majetku „VÝUKOVÁ KRA-

BICE PRO EVVO” formou věcného daru v celkové hodnotě:
- 10 032,00 Kč příspěvkovou organizací Základní školou 

Příbor,
- 9 601,00 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola 

Příbor, od města Kopřivnice, 

•	 s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma 
Příbor, příspěvkovou organizací, ve výši:

- 10 032 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., na úhradu stravování žáků ze sociálně slabých ro-
din ve školním roce 2021/2022 pro období od 01.09.2021 
do 31.12.2021

- 16 080 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, na 
úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin ve 
školním roce 2021/2022 pro období od 01.01.2022 do 
30.06.2022,

•	 s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma, 
příspěvkovou organizací, do výše 48 000 Kč od společnosti 
Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., na krytí motivačních 
finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené do 
programu kolegiální podpory v projektu „Pomáháme ško-
lám k úspěchu”.
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aKtuÁlní InFormaCE

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Refektář piaristického kláš-
tera se v sobotu 11. září 2021 od 
10:00 h  stal dějištěm předávání 
cen obce významným osobnos-
tem města Příbora. Tato ocenění 
se udělují již s železnou pravidel-
ností u  příležitosti mezinárodní 
události Dnů evropského dědic-
tví. Letos tomu bylo stejně a byla 
udělena dvě ocenění schválená 
na 20. zasedání Zastupitelstva 
města Příbora dne 23. 6. 2021. 
V  refektáři piaristického klášte-
ra se sešli někteří ze zastupitelů 
našeho města v  čele s  panem starostou a  místostarostou 
a  s nimi hosté zvaní i  ti, kteří si užívali nabitý celodenní 
program organizovaný odborem kultury, školství, sportu 
a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor. 

Akcí, která trvala necelou hodinku, provázeli přítomné 
hudebními vstupy profesionálové - pánové Zdeněk Puko-
vec, Josef Pukovec ml. a  Vladimír Arzt. Zdatným mode-
rátorem byl člen zastupitelstva pan Stanislav Štefek, DiS., 
který spolu se starostou města Ing. arch. Janem Malíkem 
pronesli osobní projevy. Oba také předali oceněným sym-
bolické dary.

První oceněnou je dáma s velkým D - paní Irena Popel-
ková, která zasvětila svůj život, kromě své rodiny, zejména 
péči o seniory. Paní Popelková se narodila do velké a mi-
lující rodiny a do vínku jí byl dán optimismus, činorodost 
a hlavně odhodlání pomáhat svým bližním. V Příboře se 
se svou rodinou natrvalo usadila v roce 1958. Dlouhá léta 
byla členkou Sboru (poté komise) pro občanské záležitosti. 
Věnovala se a stále se věnuje především seniorům v Domo-
vě Příbor a  Domě s  pečovatelskou službou, kam dochází 
nejen při příležitosti narozenin, ale také pokud je potřeba 
s něčím pomoci nebo potěšit vlídným slovem. Nejen díky 

své víře, která jí dodává sílu, 
ale především díky své povaze 
je také člověkem, který pomá-
há vyprovázet potřebné na je-
jich poslední cestě. Zasloužila 
se o  zavedení duchovní služby 
do domova pro seniory. Vždy 
je usměvavá a její energii může 
obdivovat mnohý mladší spolu-
občan. Za obdivuhodné životní 
poslání, pro které se paní Po-
pelková rozhodla, jí patří nejen 
toto symbolické ocenění města 
Příbora, ale také velký dík.

Druhým oceněným je muž, jenž zasvětil svůj profesní 
život hudbě. Je jím pan Josef Pukovec, který má hudbu, 
stejně jako převážná část jeho rodiny, v genech. Ve svých 
12 letech se začal učit hrát na flétnu a  již v 15 letech vy-
hrál konkurz do divadla Víta Tajovského v Banské Bystrici. 
Nebylo mu v té době umožněno studovat, a tak jeho další 
hudební kariéra zamířila do Národního divadla v Bratisla-
vě a  do Ostravského rozhlasového orchestru. Při výkonu 
branné povinnosti nastoupil do Armádního uměleckého 
souboru Víta Nejedlého v  Praze. Nadále hrál na flétnu, 
ale také na bicí. Jeho další cesta vedla do divadla v Sara-
jevu, kde se věnoval také natáčení pro sarajevský rozhlas. 
V roce 1968 se vrátil zpět a dokončil studium na konzer-
vatoři. V průběhu svého velice nabitého profesního života 
získal obrovské zkušenosti, které uplatnil jako vyučující na 
příborské hudební škole a také na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě. S Janáčkovou filharmonií procestoval kus světa, 
seznámil se s mnoha osobnostmi, a přitom nikdy nezapo-
mínal na své město, které stále hrdě reprezentuje. Panu 
Pukovcovi náleží taktéž velké poděkování za práci, kterou 
dělá s láskou, a za radost, kterou nám hudbou přináší. 

Fotografie poskytla paní Stanislava Slováková.
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Vážení čtenáři, 
v  minulém čísle Měsíčníku jsme zveřejnili omylem pracovní 

verzi jízdního řádu linky 927 do Hranic, která ve finále doznala 
ještě několik málo změn. Zveřejňuji proto nyní definitivní, aktuál- 
ně platnou verzi. Připomínám, že jde o unikátní projekt poptávko-
vé dopravy, která umožňuje občanům Kopřivnice, Příbora a No-
vého Jičína (či komukoli z blízkého okolí) přepravu do Hranic na 
expresní rychlíky směr Praha a Vídeň. Při cestě zpátky je garanto-
vána doba čekání autobusu na zpožděný vlak minimálně 30 minut 
(podrobnosti naleznete v minulém čísle Měsíčníku).

Mimochodem hned první den ukázal, že myšlenka cest na ex-
presy do Hranic je nosná, když hned prvním spojem (3:35 z Kop-
řivnice) jeli cestující z Kopřivnice, Příbora i Nového Jičína. Překva-
pující ovšem je, že v prvním týdnu provozu jelo třikrát víc cestu-
jících do Hranic než z Hranic, mnohé spoje z Hranic pro nezájem 
vůbec nevyjely. Uvidíme tedy, jak se situace bude vyvíjet dále – jak 
už jsem uvedl minule, na zájmu o linku bude záviset, zda se po půl-
roce provozu změní zkušební provoz na řádný, nebo zda se projekt 
naopak ukončí.

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

V srpnu jsme se věnovali problematice zablokování bankovní-
ho účtu exekutorem. Nyní na tento článek navážeme a vysvětlí-
me si, jak si zřídit tzv. chráněný účet, díky kterému má dlužník 
jistotu, že mu každý měsíc zůstane k dispozici tzv. nezabavitelná 
část příjmu a  nedojde k  situaci, že zůstane zcela bez finančních 
prostředků.

Chráněný účet je zvláštním typem účtu, který si mohou od 
1. 7. 2021 zřídit fyzické osoby, pokud jim jejich běžný účet zabloku-
je exekutor. Exekuční zablokování běžného účtu je tedy základní 
podmínkou pro zřízení chráněného účtu a nelze jej zřídit preven-
tivně před tím, než k blokaci běžného účtu dojde. Na tento účet 
mohou být zasílány pouze finanční prostředky, které jsou vylouče-
ny z exekuce. Jedná se především o nezabavitelnou část mzdy nebo 
důchodu, která je v současné době ve výši trojnásobku životního 
minima jednotlivce, tj. 11.580 Kč, dále příspěvek na péči, dávky 
hmotné nouze a další sociální dávky. 

A  jak při založení chráněného účtu postupovat? Nejprve je 
nutné požádat zaměstnavatele, případně okresní správu sociálního 

zabezpečení o potvrzení, že vám je vyplácen tzv. chráněný příjem. 
Formulář potvrzení je k dispozici na webových stránkách minis-
terstva spravedlnosti. Získaná potvrzení následně zašlete exekuto-
rovi, který vám účet zablokoval, a požádejte jej, aby bance oznámil 
číslo účtu, ze kterého je vám vyplácen nezabavitelný příjem (např. 
mzda, důchod, rodičovský příspěvek a  podobně) a  také číslo va-
šeho zablokovaného účtu, ze kterého vám bude převáděn na nově 
zřízený chráněný účet tzv. chráněný příjem. Pokud máte exekučně 
zablokováno více účtů, je na vás, ve které bance si chráněný účet 
založíte a kterého z exekutorů oslovíte, chráněný účet vám musí 
zřídit každá banka. Chráněný účet však můžete mít pouze jeden. 
Zřízení a vedení účtu je bezplatné, další poplatky, například za tiš-
těné výpisy a další služby, již však mohou být účtovány. Jakmile 
máte potřebná potvrzení k  dispozici, můžete se vydat do banky 
a požádat o zřízení chráněného účtu. Banka proces založení to-
hoto účtu dokončí během 5 dnů. Na tento nově zřízený účet bude 
banka z  blokovaného účtu dlužníka přeposílat tzv. nezabavitelné 
příjmy. S těmito příjmy může dlužník volně disponovat, provádět 

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

FInanCE a EKonomIKa
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výběry z  účtu, zasílat platby na jiné účty a  podobně. Rozhodně 
však není možné na chráněný účet zaslat jiný příjem než příjem 
chráněný, o kterém je exekutor informován. 

Jestliže exekutor běžný účet odblokuje, nebo dojde ke zrušení 
běžného účtu, ke kterému je chráněný účet vázán a  dlužník má 
více blokovaných účtů, banka mu zašle výzvu, aby si do 14 dnů 
zvolil jiný exekučně blokovaný účet, ze kterého budou na chráněný 
účet převáděny chráněné příjmy. Po uplynutí této lhůty, příp. při 

neurčení jiného exekučně blokovaného účtu chráněný účet přesta-
ne být chráněným a stane se běžným bankovním účtem. 

V  případě dotazů k  tomuto tématu neváhejte navštívit naši 
Občanskou poradnu v Příboře na adrese Freudova 118, v přízemí 
budovy Stavebního úřadu. 

Konzultační hodiny:  úterý 9-12 hodin – bez objednání
   13-16 hodin – pro objednané

EKoloGICKÁ ProblEmatIKa

Mgr. Pavel Netušil a Ing. Dita Kalužová, Městský úřad Příbor

Dne 14. 9. 2021 pan Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města, 
spolu s paní Ing. Ditou Kalužovou z odboru životního prostředí, 
dotací a  veřejných zakázek MÚ převzali na zámku ve Frýdku-
-Místku ocenění Skokan roku Moravskoslezského kraje za výraz-
né zlepšení ve třídění odpadu. Za toto ocenění náleží dík všem 
občanům města, kteří své odpady důsledně třídí. Zatímco jiné 
obce hlásily v  roce 2020 zhoršení míry třídění odpadů (vesměs 
v souvislosti s „kovidovými událostmi“), v Příboře byla i v době 
lockdownu míra třídění o něco lepší než v roce 2019. Kromě cer-
tifikátu byla součástí ceny také Keramická popelnice a motivační 

příspěvek ve výši 20 000 Kč. Soutěž O keramickou popelnici po-
řádá každoročně autorizovaná obalová společnost Ekokom spolu 
s Moravskoslezským krajem.

O týden později (v době po uzávěrce Měsíčníku) převzali mís-
tostarosta Mgr. Pavel Netušil s Ing. Ditou Kalužovou a Ing. Zu-
zanou Gřesíkovou (ředitelkou technických služeb) v  budově 
Českého muzea hudby v Praze cenu v soutěži Komunální projekt 
roku 2021, pořádanou Ministerstvem pro místní rozvoj, za reali-
zaci projektu Re-use centra v areálu nového sběrného dvora. Po-
drobnější informaci zveřejníme v následujícím čísle Měsíčníku.

Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjnu, kteří slaví své jubileum:
Věra Těšlíková
Jan Navrátil
Svatopluk Kolář
Lumír Lunda
Petr Panák
Zdeněk Krumpolc
Jan Mikš

Alena Busková
Eliška Štefanová
Eva Bolomová
Věra Ratajová
Margita Dordová
Ján Mimochodek
Emilie Cisáriková

Václav Bujnošek
Ludmila Lissová
Zdenka Gilarová
Vítězslava Jiříková
Jarmila Krestová
Jiří Majer
Božena Klimecká

Hana Stránská
Jarmila Sedoniková
Anna Hlaváčová
Karel Jurásek
Marie Monsportová
Jaroslav Kratochvíl
Jiřina Kunzová

Vlasta Dvořáková
Eva Hanušová
Drahomíra Lindušková
Anna Pustějovská

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

KomISE Pro občanSKÉ ZÁlEžItoStI

Jubilanti Domova Příbor
Naděžda Békésiová          Olga Frančíková          Milena Gloriková          Jan Krpec          Vlasta Sopuchová          Helena Střelková          Vladimír Švec 

Na přání:  Blahopřejeme dodatečně paní Jindřišce Kotasové k významnému životnímu jubileu, které oslavila v září 2021.
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během října proběhne v Příboře mytí a desinfekce 1100li-
trových kontejnerů na odpad. jedná se o kontejnery na plast, 
papír a směsný komunální odpad. 

Mytí provede odborná firma OZO Ostrava s.r.o. speciálním 
vozem ve spolupráci se zaměstnanci technických služeb a to vždy 
ve svozových dnech.  Celý proces obnáší odstranění hrubých 
nečistot usazených na dně a po stranách kontejneru, omytí víka 

a  madel kontejneru ručně kartáčem s  vodou a  desinfekčním sa-
ponátem. Následně je každý kontejner převezen k mycí komoře, 
ve které je úplně uzavřen a dnem vzhůru vystříkán jak zvenčí, tak 
zevnitř tryskami s horkou vodu s desinfekčním saponátem. Mycí 
proces uvnitř komory trvá cca 1 minutu. Tímto způsobem bude 
vyčištěno cca 300 ks kontejnerů.

Letos v říjnu proběhne poslední svoz objemného odpadu reali-
zovaný rozmístěnými vanami po Příboře. V rámci vybudování no-
vého sběrného dvora Točna vzniklo Re-use centrum, které nabízí 
levně ještě využitelné věci. Pokud však vše skončí ve vanách pod 
dalším různorodým odpadem, znehodnotí se a celá vana putuje na 
skládku. Občané Příbora mohou na sběrném dvoře odkládat po-
užitelné věci, které by mnohdy odložili do kontejnerů, a také jiný 
vytříděný odpad.

Svozy objemného odpadu jsou zrušeny, jelikož se stává, že do 
kontejnerů občané vyhazují i odpady, které by se daly ještě vytřídit, 
nebo zde vůbec nepatří, jako například pneumatiky a nebezpečné 
odpady – chemikálie, barvy, léky atd. Občané mají stále možnost 
dovézt bezplatně objemný odpad do Sběrného dvora Točna Příbor, 
kde se již nevyužitelný odpad dále třídí na komodity: dřevo, sklo, 
textil, kovy, plasty - na skládce tedy končí jen to zbytkové ze vše-
ho. Skládkovné je stále dražší a také z nového odpadového zákona 
vyplývá, že město musí zajišťovat oddělené soustřeďování využi-
telných objemných odpadů, soustřeďování nebezpečných odpadů 
musí být prováděno pouze na místech s obsluhou, takže by u kaž-
dé vany musel po celou dobu někdo být.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Velkoobjemový kontejner bude přistaven vždy v uvedený den 
v dopoledních hodinách (odvezen bude následující den v dopoled-
ních hodinách).

do voK patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dře-
věný, čalouněný, plastový), matrace, peřiny, zrcadla, sanitární 
keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod

Kontaktní osoba TS Příbor: Ing. Silvie Olšovská, tel.: 731 674 984

Ing. Silvie Olšovská, Technické služby města Příbora

Ing. Silvie Olšovská, Technické služby města Příbora, Ing. Dita Kalužová, Městský úřad Příbor – životní prostředí

tECHnICKÉ Služby InFormují

2 
 

 
HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 

PODZIM - říjen 2021 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

5. října 2021 
úterý 

Jiráskova x Šafaříkova 

Švermova x Dukelská  

Šmeralova x Gagarinova  

6. října 2021 
středa 

Okružní u separačních nádob 

Kpt. Jaroše x Fučíkova 

Jičínská x sídliště  

7. října 2021 
čtvrtek 

Lidická - u Kulturního domu 

Masarykova x Hřbitovní  

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím) 

8. října 2021 
pátek 

(odvoz v po 11.10.) 

9. května x brána bývalé TATRY  

9. května x Osvobození  

B. Němcové x Hluboká   

12. října 2021 
úterý 

Na Valše - u kurtů  

Na Hrázi  

Štramberská x Bezručova 

13. října 2021 
středa 

Pod Haškovcem  

Větřkovská x Sušilova   

Vrchlického x Za Vodou 

14. října 2021 
čtvrtek 

Wolkerova - u trati  

Komenského - pod letadlem  

J. V. Choráze - za obchodem 

15. října 2021 
pátek 

(odvoz v po 18.10.)  

Hájov  

Prchalov - u obchodu 

Paseky u Jurečků  

19. října 2021 
úterý 

Stojanova x Smetanova 

Smetanova x K. H. Máchy  

O. Helmy  

20. října 2021 
středa 

Vrchlického - u hřiště  

Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici 

Myslbekova x U Čecha  

Velkoobjemový kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude 
následující den v dopoledních hodinách). 
Do VOK patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), matrace, 
peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod 
Kontaktní osoba TS Příbor: Ing. Silvie Olšovská, tel.: 731 674 984 

S novým školním rokem jsme letos přivítali nejen 48 prvňáčků, 
ale i třináct dětí přípravné třídy a také další nové žáky. Takže mo-
mentálně naši školu navštěvuje 406 žáků. 

Letošní školní rok je pro své novinky v mnohém pro naši školu 
průlomový, např. děti začínají s angličtinou už od prvního roční-
ku, s informatikou pak v ročníku třetím. Zapojili jsme se také do 

Za pedagogy ZŠ Jičínské Mgr. Dana Lišková

PŘíborSKÉ ŠKoly a ŠKolKy
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Národního plánu doučování. Letos po-
prvé rozjíždíme v některých předmětech 
a ročnících tandemovou výuku. Jedná se 
o společnou výuku, kdy oba pedagogové 
vyučují ve vzájemné spolupráci. Společně 
plánují, společně učí i  hodinu následně 
vyhodnocují, co se žákům v hodině daři-
lo a s čím ještě potřebují pomoci. Tande-
mová výuka zvyšuje kvalitu výuky a po-
máhá k zapojení všech žáků, což vede ke 
zlepšování jejich výsledků ve vzdělávání.

V září čeká obvykle naše nové šesťáky 
adaptační pobyt. Tento školní rok však 
začal s  mnoha epidemiologickými opat-
řeními. Z  tohoto důvodu jsme zvolili stejnou náplň adaptačního 
pobytu, ale netradiční místo konání. Areál u restaurace Orinoko 
byl sice menší, ale přívětivý pro konání aktivit uvnitř i venku. Žáci 
se proběhli při hře s  liščími ocásky, zaskákali si přes řeku i  přes 

lano. Podbíhání roztočeného lana pro 
jednotlivce nebyl problém, ale pro dvoji-
ce či trojice to zas tak jednoduché neby-
lo, chtělo to zapojit soustředění a komu-
nikaci. Počasí nám přálo, takže i  logic-
ké hry mohly probíhat venku. Žáci do 
spolupráce zapojili své nové spolužáky 
i  nové třídní učitele. Tímto děkujeme 
panu Borákovi za poskytnutí zázemí 
i dovezení oběda ze školní jídelny. 

Školní rok je teprve v rozběhu a my 
už se můžeme chlubit prvními úspěchy. 
Dvě naše žákyně získaly první místo ve 
výtvarné soutěži art FrEud. Zuzana 

Krupicová obdržela 1. místo v tematickém okruhu Fantaskní svě-
ty a Kristýna Brchelová  1. místo v tematickém okruhu Freudova 
pohovka. Oběma žákyním moc gratulujeme!

Foto: Mgr. Radek Eliáš

Marcela Rozsypalová, Osadní výbor Prchalov

čInnoSt KlubŮ, SPolKŮ a orGanIZaCí

Krásné počasí a  nadšení místních 
občanů v  sobotu 4. září 2021 přispělo 
k  velmi vydařenému druhému ročníku 
zábavného odpoledne „Baví se celá rodi-
na aneb Prchalovské dožínky“.

Koňské spřežení, dechová hud-
ba, krojovaný průvod, kolony traktorů 
z  minulého století i  moderní technika 
doplněná alegorickými vozy projela po 
poledni obcí tam i zpět. Nadšení diváci 
podél cesty vítali projíždějící slavnostní 
průvod, na kterém bylo vidět, že se ma-
jitelé plechových miláčků opravdu snažili předvést je v tom nejlep-
ším světle. Nápady i výzdobou opravdu nešetřili. 

Následovalo odpoledne plné zábavy a soutěží pro děti i dospě-
lé. Ke zhlédnutí byla výstava zemědělské i  jiné techniky, ukázka 
hospodářských zvířat, představení řezbářských prací a  soutěže. 
Organizátoři si letos pro návštěvníky připravili řadu překvapení. 
Děti se mohly točit na dětském kolotoči, výtvarně tvořit či posílit 
svaly ve skákacím hradu. Kdo si chtěl odnést originální vzpomín-
ku na dožínky, využil fotokoutku se stylovými rekvizitami a bles-
kovým tiskem. Návštěvníci a  hlavně traktoristi mohli soutěžit 
o soudek piva a další ceny v disciplínách, jako hod polenem, kou-
lení traktorovou pneumatikou, sekání kosou, dojení na trenažeru 
a  další. Soutěže vyvrcholily přetahováním traktorů samotnými 
návštěvníky dožínek. 

Skvělou odpolední zábavu obohatil Soubor písní a  tanců Ja-
vorník z  Nového Jičína, který za zvuku cimbálu svým tanečním 
vystoupením zpestřil dožínkový program. 

Dalším překvapením pro návštěvníky byl mistr řezbář, který 
na místě po celé odpoledne vyráběl motorovou pilou, dláty a další-
mi nezbytnými nástroji lavičku se zvířecím motivem. V podvečer, 
kdy bylo umělecké dílo dokonáno, byla slavnostně na místním hři-
šti lavička odhalena. 

Návštěvníky dožínek přijel pozdravit i  Ing. arch. Jan Malík, 
starosta města Příbora, který se aktivně zapojil jak do připrave-
ných soutěží pro dospělé, tak do téměř celého programu dne. 

Po celou dobu akce bylo pro návštěv-
níky připraveno bohaté občerstvení. 
Ochutnat mohli nejen jelení guláš, ale 
také dožínkový chleba se sádlem, cibulí 
či škvarkovou pomazánkou, dále uzená 
žebra, klobásy nebo třeba palačinky, či 
párek v  rohlíku. Pitný režim byl zajiš-
těn 4 druhy piva, malinovkou, birellem 
a také stánkem s míchanými nápoji pro 
děti i dospělé. 

Sobotní odpoledne pokračovalo za-
pálením vatry a  opékáním špekáčků. 

Večer se na pódiu představila kapela „Všehochuť z garáže“, která 
zahrála vše podle našeho gusta. Tančilo se do brzkých ranních ho-
din. Průběh akce skvěle komentoval Lukáš Rozsypal, který patří 
spolu s Mirkem Neussarem k hlavním organizátorům a iniciáto-
rům této akce. S myšlenkou obnovit tradici dožínek na Prchalově 
přišli tito dva mladí nadšenci před dvěma lety a uspořádali tehdy 
první dožínkovou akci. Letošní druhý ročník se vydařil a získal si 
velkou podporu místních obyvatel. Akce se zúčastnilo přes 600 
návštěvníků.

Velké díky patří všem, kteří podpořili tuto akci nebo se dobro-
volně podíleli na její organizaci. 

Ceny pro děti věnovalo město Příbor a kancelář hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje. 
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Příborský fotoklub, z. s., se už léta účastní celostátní soutěže 
Vysočina. V  ročníku 2019/2020 skončil na krásném 2. místě za 
první Jihlavou, která měla jen o 3 body více.

V jednotlivcích jsme dopadli o hodně líp  - Milan Vícha získal 
1. místo a 6. místo a Janka Burgetová skončila ze svými fotografie-
mi na 9. místě a 11. místě. 

V  letošním ročníku 2020/2021 se Fotoklub Příbor, z. s.,  
umístil jako v minulém ročníku na 2. místě a zase jen tři body, 

tentokrát za prvním Havlíčkovým Brodem. V  jednotlivcích  
Milan Vícha obsadil 8. místo a Irena Řezáčová  12. místo, což je 
pěkné umístění.

Osm našich fotografií se dostalo na 70 bodů a více. Rok před 
tím to bylo 67 bodů. 

V konkurenci sedmnácti fotoklubů celé České republiky jsme 
skončili dva roky po sobě na druhém místě. Nádherný výsledek 
a je třeba všem členům, kteří se o to zasloužili poděkovat.

Krásná a  slunečná sobota 14.  srpna tohoto roku byla dnem 
módní přehlídky pořádané pracovníky Domova pro seniory 
v Příboře.

Slavnostní květinová výzdoba, předváděcí molo uzpůsobené 
pro jízdu invalidním vozíkem, "párty" stany, občerstvení, mode-
lové a modelky všech věkových skupin a publikum, které se přišlo 
podívat, povzbudit i zavzpomínat.

Paní Iša Skácelová se svými kolegyněmi a celým týmem per-
sonálu Domova Příbor dokázala neuvěřitelné. Našla a  sesbírala 
vhodné oblečení a doplňky, správně navnadila všechny zúčastně-
né a provedla nás módou celého století za moderace i doprovodu 
odpovídající hudby všech stylů a žánrů.

Nejen my, ale hlavně klienti a klientky Domova Příbor se vráti-
li do svých mladých let a do let své plné síly! Doslova zářili!

Paní Šikulová, 101letá klientka, sama vynikající švadlena, před-
vedla mnoho svých vlastnoručně ušitých modelů. Paní  Tobiášová 
s noblesou předvedla několik krásných společenských šatů, paní 
Matlová i paní Štěrbová neodolatelně zprostředkovaly éru hippies, 
pan Velička módu plavek či obleky "šviháka lázeňského". Na molu 
se vystřídali další klienti, personál, ošetřovatelky,  pan Martin 
Poruba mj. jako Michal David, přátelé a mladé modelky.

Byla to nejen pěkná podívaná, ale hlavně velký den pro všech-
ny naše starší občany žijící v Domově Příbor. Díky vám všem a vel-
ký obdiv!

Těším se na příště!
Foto Judita Šprochová

Bylo krátce po letních prázdninách a  u  nás v  Klokočově se 
konal stěžejní - tradiční KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ. Den po pří-
borské pouti se již spoustu let scházejí sousedé, rodiny, kamarádi 
a známí, aby se pobavili v posledních letních dnech. Každým ro-
kem na klokočovském hřišti pořádáme mimo krmáše stavění a ká-
cení máje s dětským dnem a sportovně založenou akci o klokočov-
ský pohár ve volejbale. Kácení máje se nám letos, stejně jako loni, 

nepodařilo kvůli restrikcím uskutečnit. Tak jsme rádi alespoň za 
krmáš, který nebyl v našem případě nijak omezen, či zakázán.

Již od  brzkých ranních hodin jsme si byli jisti, že počasí nám 
bude přát a že krmáš nebude mokrý a blátivý, jak panovaly obavy 
před rokem. Na akci se pečlivě připravujeme a doufáme, že počasí 
vydrží. A vydrželo! Celý den bylo nádherné, slunečné a teplé poča-
sí. To využilo spousta lidí a dorazily jich na stovky. Za celou dobu 

V pátek před poutí se nám - obyvatelům Sušilovy ulice v Příbo-
ře - podařilo uskutečnit 1. společné setkání. Počasí nám přálo, na 
ulici jsme umístili stoly a 36 židlí! Každý z nás donesl něco dobrého 
na talíř i do kalíšku. Celých sedm hodin jsme se seznamovali s no-
vými sousedy a besedovali se "starousedlíky".

Vnímám tato setkání jako velmi přínosná. Každý si rád popoví-
dá a chce patřit do společnosti. Jsem ráda, že se na naší ulici všichni 
zdravíme, máme radost z dobrého díla a můžeme se vzájemně pod-
porovat. Přeji nám i všem obyvatelům ostatních ulic našeho města, 
aby neváhali vyjít z domu či bytu a být s druhými. Stojí to za to! 

Foto z osobního archivu  

Lubomír Jurečka, Fotoklub Příbor

Judita Šprochová

Karel Till ml., za občanské sdružení Klokočov, z. s.                                                                                                           

Judita Šprochová
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První sobota v září na Hájově opět patřila hasičům. Sbor dob-
rovolných hasičů z Hájova uspořádal dne 4. 9. 2021 již dvanáctý 
ročník noční pohárové soutěže O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl 
zároveň 7. kolem XVII. ročníku Beskydské ligy.

Soutěž se jako každoročně uskutečnila v areálu pod obecním 
domem, s náročnou tratí. Převážně se totiž soutěže konají na ro-
vině, kdežto u nás je pro soutěžící připravena prudká protisměr-
ná zatáčka k terčům.

V letošním roce se soutěže účastnilo nad 40 soutěžních druž-
stev. Příprava takovéto akce je každý rok náročná, musí se za-
bezpečit trať, nachystat spoustu laviček k  posezení soutěžním 

družstvům i místním divákům, zajistit občerstvení. Pro diváky 
i soutěžící byly na večer připraveny tradiční špízy, také langoše 
a bramboráky. Vše se mohlo zapít vychlazeným pivem či ochu-
ceným birelem nebo zvolit i  něco na zahřátí. V  daný den nám 
počasí velmi přálo a dostatečné zásoby jídla i pití ke spokojenosti 
všech rychle mizely. Bylo tedy vidět, že všem chutnalo.

Na úvod soutěže starosta SDH Vojtěch Jalůvka přivítal zú-
častněná družstva a podal jim důležité informace k soutěži a po-
přál všem družstvům hodně úspěchů v  soutěži. Tu pak zaháji-
lo místní družstvo mužů nad 35 let a  pak už následovala další 
a další. Místní občané opět nezklamali a v hojném počtu přišli 

Iveta Kocourková, členka SDH Hájov

pořádání našich akcí jsem takovou hojnou účast nezaznamenal.  
A jak krmáš probíhal? Jdeme na to...

Ráno přesně v 6 hodin je zatopeno pod kotlem, praská oheň, no 
a základ pro vaření guláše by byl. A už se krájí cibule, hned na to 
se odblaňuje hovězí maso, aby šla jedna věc za druhou. Každý má 
v tento den svůj úkol, aby vše bylo, jak má být. Ještě postavit stany, 
lavičky, bečky s pivem v lajně za sebou. Nachystat párky v rohlíku, 
tradiční palačinky a jiné dobroty, co vám rády prodaly naše ochot-
né ,,prodavačky" a  také naši mladí členové výboru. Ti se chopili 
nejen zmíněných hotdogů a  klobásek. Nově jsme návštěvníkům 
nabízeli k  jídlu grilovaná kuřata a BBQ krkovičku, po kterých se 
nakonec také jen zaprášilo. Co se guláše týče, tak znalí již vědí, že je 
to již léta boj. První kotel je vždy do 20 minut fuč. Čekání na druhý 
kotel se zkracuje zábavou. Nakonec i ten druhý a následně i třetí 
kotel jsou okamžitě rozprodány. Takže, kdo přišel před 17. hodinou, 
bohužel na něj guláš nezbyl. Jsme neskutečně rádi, že lidem náš gu-
láš moc chutná. Tomu letošnímu „velel“ Petr Filip, samozřejmě pod 
Kuhyho (st.) dohledem. Chystali a vařili ovšem i ostatní. Lidé začali 
přicházet už hodinu před samotným zahájením, kde u dobrovolné-
ho vstupného jako vždy byl nabídnut aperitiv.

Pro děti byl opět nachystaný od 13. hodiny tradičně zdarma 
velký, skákací hrad, kde si mohly děti zaskotačit jako na každé pře-
dešlé akci. Fronty se tvořily nepřetržitě po celou dobu akce až do 
příjezdu majitelů, kteří si atrakci odvezli. Po celé odpoledne zněla 
reprodukovaná hudba, kde lidem dlouho trvalo osmělit se a jít tan-
čit. Nakonec se jich našlo dost a bylo hned veseleji.

Vše se dařilo, nádherné počasí, a  to jak jsem již zmínil, při-
lákalo nečekané množství lidí. To se také, bohužel, podepsalo na 
možnostech obsluhy. Snad na vše se stály fronty. Největší problém 
byl ovšem u piva. Snad dvouhodinovou vytrvalou řadu lidí jsme 
nikdy neměli. Operativně se dodal další výčep a  řada se pomalu 
zkracovala. Při každém zákazníkovi, který si třeba koupí najednou 
sedm piv, se logicky čekalo. Tímto se rozhořčeným návštěvníkům 
moc omlouváme. Pro příště slibujeme, že se ze všech sil budeme 
snažit, aby se to neopakovalo.(Jistě tomu také nahrálo to, že cenu 
25 korun za pivo, jsme jako loňský rok nechali a nezdražili, jako 
je tomu nyní všude zvykem). Je vidět, že pořízení dalšího výčepu 
bude nezbytně nutné. 

No, a jak to bylo dál? Jakmile se vše snědlo, tak se tančilo a pilo 
i nadále. Navíc se ochotně mladá děvčata pustila do malování dětí 
na obličej, kde jak jinak opět vznikala fronta. No, v  19 hodin se 
vyfoukl a odvezl hrad, a asi kolem půl noci se hřiště ponořilo do 
ticha. Na zemi zůstaly kelímky, plechovky a nedopalky od cigaret, 
které následující den museli dobrovolníci z řad o. s. uklidit a od-
vézt do tříděného odpadu. Kolem jedné hodiny ranní už postávala 
u prodeje s alko jen hrstka lidí, která se také později rozešla, zhaslo 
se, zamklo a letošnímu krmáši byl konec.

Nyní se můžeme těšit na další letní sezónu, kde se spolu zase 
uvidíme.  Samozřejmě, že se na Vás budeme moc těšit. Tímto moc 
děkujeme všem příznivcům, co přišli, a byť na chvíli s námi strávili 
volný čas i v tak stále nelehké době .

Závěrem k hodnocení musíme poděkovat všem, kteří se podí-
leli na přípravě, a organizátorům k náročnému, i přesto všechno, 

hladkému průběhu krmáše. Děkujeme také všem, co přispěli for-
mou dobrovolného vstupného, které bude použito jako vždy, k do-
stavbě a zkrášlování krásného klokočovského hřiště a jeho okolí. 
Zde bych chtěl podotknout, že hlavně s vaším přispěním buduje-
me dál, nakupujeme vše důležité k  chodu hřiště a  stavíme další 
dětské prvky za utržené peníze tak, abychom měli stále co nabízet 
a měli jsme to i u nás v Klokočově hezké.

Snad se situace nezhorší a my budeme moci chystat vánoční 
turnaj ve stolním tenise, který se koná tradičně mezi vánočními 
svátky. Poté následuje Klokokočovský ples. Detaily i jiné se dozvíte 
s předstihem na www.klokocov.com, v Měsíčníku města Příbora, 
na našem facebooku a na plakátovacích plochách.....
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podpořit nejen místní hájovská družstva. A těch se sestavilo cel-
kem 7, stejně jako loni. Svou účastí naši akci přišel podpořit také 
místostarosta města Příbora pan Mgr. Pavel Netušil.

Soutěž probíhala bez jakýchkoliv technických problémů, 
družstva se svižně střídala na základně v příjemném teplém ve-
čeru. A jistě nejen díky těmto příznivým podmínkám padaly ve 
všech kategoriích nadprůměrně kvalitní časy, v  kategorii muži 
padl dokonce rekord trati. Hájovští muži totiž již od prvního 
ročníku, tedy od roku 2010 drželi rekord trati a nyní, po celých 

dvanácti letech tohoto prvenství je o dvě desetiny překonali muži 
z SDH Trojanovic s výborným výsledným časem 15,47 s.

A  co vlastně hájovská družstva? Ženám se v  letošním roce 
příliš nezadařilo, jedno družstvo hájovských mužů, ačkoliv s vý-
borným časem, skončilo těsně pod stupni vítězů na bramborové 
pozici. Avšak muži nad 35+ (stejně jako loni) předvedli vynikající 
výkon a zajistili si první místo a to s téměř sekundovým náskokem.

A tady jsou výsledky medailových pozic ve všech kategoriích:

Kategorie muži nad 35 let:
1. místo: Hájov A, 2. místo: Frýdek, 3. místo: Vyšní Lhoty

Kategorie ženy:
1. místo: Brušperk, 2. místo: Hostašovice, 3. místo: Trojanovice

Kategorie muži
1. místo: Trojanovice A, 2. místo: Trojanovice B, 3. místo: Příbor

Soutěž O  HÁJOVSKÝ POHÁR je jednou z  největších akcí, 
kterou každý rok SDH Hájov zajišťuje. Velký dík proto patří 
všem, kteří se na této vydařené akci podíleli, od přípravy, zajiš-
tění hladkého průběhu soutěže až po závěrečný úklid sportovní-
ho areálu. Dále nám dovolte poděkovat za podporu této soutěže 
i sponzorům a v neposlední řadě také městu Příboru.

Celou výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže najdete na 
webových stránkách SDH Hájov www.sdh.hajov.cz 

Foto: Stanislav Bělík

Milí Příboráci, možná se ptáte: „Jaké je spojení Příbora s téma-
tem české reformace?“ Možná pro některé s podivem, ale zjevně 
velmi velké, a to ve dvou významných příborských průsečících. 

Za prvé v dlouholetém složitém vztahu mezi protestanty a čes-
kými katolíky kolem významné příborské osobnosti svatého Jana 
Sarkandera, který v  Příboře ve druhé polovině 80. let 16. století 
s rodinou pobýval a  jehož primiční ornát je uchováván v příbor-
ském farním kostele Narození Panny Marie. Umučení kněze Jana 
Sarkandera 17. března 1620 v Olomouci moravskou protestanskou 
vrchností za údajnou kolaboraci s  nepřítelem v  souvislosti s  do-
bou třicetileté války vyvolalo okamžitě značné pobouření mezi 
katolickou veřejností a vznik kultu mučedníka, který byl završen 
21. května 1995 jeho svatořečením.

Za druhé k  historickým okolnostem 
příchodu piaristického řádu do Příbo-
ra, který zde začal působit od roku 1694. 
Z  dějinných souvislostí víme, že koleje  
piaristů byly zřizovány tam, kde čeští bra-
tři odolávali tvrdým a násilným metodám 
rekatolizace prováděné jezuity. Piaristé pa-
třili k nástrojům rekatolizace, ale na rozdíl 
od jezuitů rekatolizovali české a moravské 
kacíře „jemně“ – nabídkou vzdělanos-
ti „zdarma“. Okolí Příbora, Štramberku 
a přilehlých lašských a valašských obcí se 
tehdy vhodnými „kacíři“ jen hemžily.

Akademie Moravských bratří je cyk-
lus volných přednášek na téma tzv. české 
reformace a  po ní následující protirefor-
mace, zahrnující období od působení mi-
stra Jana Husa cca r. 1402 po Toleranční 
patent v r. 1781.

 Proč je dobré znát historii svého ná-
roda, potažmo města? Každá významná 

událost v minulosti vrhá stín nebo světlo do naší současnosti i bu-
doucnosti, a proto pokud chceme porozumět době, v níž žijeme, 
potřebujeme minulost poznat. Je třeba nepříjemná a bolavá místa 
historie odhalit a dát na světlo, aby mohla být patřičně ošetřena, 
odpuštěna, a  tím uzdravena. Vždyť jako křesťané bez ohledu na 
denominační příslušnost jsme Pánem Církve k tomu vyzýváni.

Pojďme se tedy v cyklu čtyř setkání ve Sboru Bratrské jednoty 
baptistů na Mexiku v Příboře (ve čtvrtek 21. 10., čtvrtek 18. 11., 
čtvrtek 16. 12. 2021 a čtvrtek 20. 1. 2022 vždy od 17:30 do 19:30 ho-
din) společně vydat proti proudu času a nechat se unést příběhy 
těch, kteří šli před námi. Věřím, že to bude zajímavý a dobře strá-
vený čas.

Mgr. Martin Okáč
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Basketbalový klub Příbor slavil 4. 9. výročí 70 let vzniku. Osla-
vu významného výročí spojil se slavnostním otevřením nového 
hřiště v areálu Základní školy Npor. Loma v Příboře. 

Basketbalový klub v sobotu 4. září uspořádal Den plný basket-
balu, na němž prezentoval jak svou historii, tak i současnost.

„Úspěchy klubu jsou spojené především s  prací trenérů, bez 
nichž bychom nikdy úspěšní nebyli,“ uvedl prezident BK Příbor Jiří 
Slaný. „Dnešní den je pro náš klub významný ale nejen tím, že sla-
víme výročí. Nově otevřené hřiště je něco, o co jsme dlouho usilo-
vali. Proto chci městu velmi poděkovat, že naše přání vyslyšelo a od 
dnešního dne můžeme využívat nové hřiště,“ pokračoval Slaný.

Město Příbor je jedno z mála v Česku, které se může chlubit, že 
basketbal je v něm sportem číslo jedna. „Přeji klubu, aby dále fun-
goval tak dobře jako doposud. Zároveň že tato nová hřiště pomo-
hou k tomu, aby se basketbalisté ještě zlepšovali a členská základna 
se rozšiřovala. Je to unikátní, že v  Příboře je basketbal sportem 
číslo jedna, nicméně věřím, že to tak zůstane,“ uvedl starosta Pří-
bora Jan Malík. 

Nově otevřené hřiště nebude sloužit jen basketbalistům, nic-
méně primárně je určené právě jim. „Jsem sportovec tělem i duší, 
přestože jsem hrával především volejbal. S basketbalem mám je-
den problém - netrefím se do koše - což mě vždycky hodně štvalo. 
Obdivuju všechny, kteří to hrají, a upřímně jsem vždycky překva-

pován, že basketbal je v našem městě na takové úrovni,“ uvedl sta-
rosta Příbora Jan Malík. 

Nové hřiště v areálu ZŠ Npor. Loma tvoří dvě plochy. Jedna má 
rozměry 30 x 19,5 metrů je určena primárně pro basketbal, druhá 
(34 x 17 metrů) bude sloužit i dalším sportům. Cena realizace je 
zhruba 6,5 milionu korun. Dotace ministerstva pro místní rozvoj 
je 3,5 milionu korun. „Vybudování tohoto hřiště je první etapou 
obnovy areálu u  školy, druhou, jejíž součástí bude běžecký ovál 
a fotbalové hřiště, věřím zrealizujeme v roce příštím,“ uvedl Malík.  

Oslav sedmdesátého výročí se kromě basketbalistů a  vedení 
města účastnili také zástupci České basketbalové federace, Zá-
kladní školy Npor. Loma. Nechyběli také slavní odchovanci - ně-
kolikanásobný člen All Star týmu basketbalové ligy Jiří Černošek, 
dvojnásobný vicemistr ligy s  Opavou Lukáš Bukovjan či hráčka 
SBŠ Ostrava Gabriela Busková.

Součástí oslav byla i  malá výstava, která na šesti panelech 
připomněla největší úspěchy klubu a zároveň zmínila významné 
osobnosti, které basketbalovým oddílem v Příboře prošly. „Odcho-
vanci, kteří dosáhnou výrazných úspěchů, jako třeba Jan Veselý, 
Jiří Černošek, Lukáš Bukovjan a mnozí další, jsou naší chloubou. 
Ovšem radost máme pokaždé, když nám rodiče poděkují a řeknou 
nám, že jejich děti chodí na tréninky rády a těší se,“ uvedl člen vý-
konného výboru BK Příbor Jiří Tomaškovič.

Jak tomu již pravidelně bývá, vždy na přelomu prázdnin se u nás 
v LDance konají příměstské taneční tábory – LDance City Camps. 

Tentokrát jsme 2 týdny plné tance, her, bojovek a aktivit zapo-
čali ve městě Příboře, kde se příměsťák konal od 26. do 30. červen-
ce v Kulturním domě. V letošním roce se přihlásil enormní počet 
dětí a nakonec se nás na tanečním sále potkalo místo 30 dětí, do-
konce dětí 34! A to samé dívky.   

Celý týden byl protkán spoustou tanečních workshopů pod 
vedením instruktorek a trenérů z LDance. Naučili jsme se během 
týdne dohromady 7 tanečních choreografií! Navštívil nás také náš 
oblíbený tanečník Electric Boogie a hip hopu Patrik Ulman a nau-
čil nás dvě super sestavičky.

Na počátku týdne byly děti rozděleny do týmů a během týdne 
je čekaly úkoly a hry, za které získávaly body. Jedním z takových 

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Jan Tyllich

Otevření nového hřiště v areálu ZŠ Npor. Loma v Příboře. Zleva: prezident 
klubu Jiří Slaný, hráčka týmu U19 Hana Tomaškovičová, zastupitel měs-
ta Milan Střelka, starosta Příbora Jan Malík, předseda Dozorčí rady ČBF 
severní Morava Karel Kohout, ředitelka ZŠ Npor. Loma Alena Urbanová 
a hráčka týmu U14 Lucie Krejčí. 

Nově otevřené hřiště v  rámci oslav otestovali basketbalisté všech věkových 
kategorií. 
 Foto: Jiří Tomaškovič
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úkolů bylo vytvoření divadelního představení - pohádky s taneč-
ním vystoupením. A  že nás děti opravdu překvapily. Ve většině 
týmů si připravily i kostýmy, rekvizity a dokonce i kulisy. No zá-
bava k popukání. Pod vedením instruktorky Kačky, která je dlou-
holetou členkou TS LDance, ale také se od útlého mladí věnuje 
moderní a estetické gymnastice, se děti pořádně protáhly a připra-
vily na lekci gymnastiky a akrobacie. Vyzkoušely si výdrže ve šňůře 
a provazu, na židlích i mimo ně a spoustu akrobatických cviků na 
naší airtrack žíněnce. Nechyběly kotouly, hvězdy, přemety vzad 
a vpřed, ale ti odvážnější zkusili i arab, salto či flik.

Naše druhá instruktorka Anet, která se v  dětství věnovala 
sportovní gymnastice a miluje tvrdší streetové styly, jako jsou na-
příklad hip hop a poppin, si pro děti připravila oldschool hipho-
povou sestavu plnou amerického rapu a  následně lekci završila 
akrobacií a break dance, kde se děti naučily stojky na rukou, na 
hlavě a různé freeze, které jsou pro tento taneční styl typické. Jde 
o zastavení pohybu celého těla, často v zajímavé poloze nebo mimo 
rovnováhu těla. A i zde se našla hromada dětí, která se toho nebála 

a šla do toho opravdu a doslovně po hlavě. Děti si užily neonovou 
párty, během které se naučily dancehallovou sestavu ve dvojicích 
pod vedením vedoucí Dáši. 

Druhý vedoucí Honza se spolu s  instruktorkou Klárkou po-
starali o zábavnou hru, ve které byly zapojeny cviky z kondičního 
cvičení, aby děti i trošičku potrápili. Ve středu jsme se, jako každý 
rok, vydali na celodenní výlet. A opětovně jsme vsadili na Family 
park Skalka v Ostravě, kde na děti čekal VIP náramek a neomeze-
ná zábava na všech atrakcích, které park nabízí - tubing, rýžování 
zlata za sladkou odměnu, aquazorbing, nafukovací atrakce, kolo-
toče (horská dráha, šálky, autodrom  aj.), virtuální realita, mini 
zoo, bludiště, jump aréna a  spoustu dalšího. A k  tomu ještě na 
oběd pizza. Co více si přát? Bylo naprosto jasné, že děti přijdou 
následující den ráno unavené. A tak, jak jsme předpokládali, se 
i stalo. Proto jsme dopolední program nastavili tak, ať není moc 
fyzicky náročný. 

U toho všeho jsme také zapojili i naše ručičky a něco si i vytvo-
řili. První den jsme si nabatikovali bílá trička, protože batikovaná 

oversize trička jsou přeci hitem letošního 
léta! Takže to byla jasná volba! Doma si je 
děti s pomocí rodičů uvařily v hrnci, vy-
praly a následující den na ně instruktor-
ky nažehlily LDance loga. K  tričkům si 
účastnice ještě ušily scrunchie gumičky 
a kluci si nabatikovali ponožky. Celý tý-
den si mohly holčičky u naší instruktor-
ky Simči nechat uplést nádherné holand-
ské copy s  příměsí barevné chemlonky. 
A že měla Simča opravdu hodně práce! 

Bylo to pět nabitých dní strávených 
se skvělou partou aktivních dětí plných 
pozitivní energie. A už teď se těšíme na 
příští prázdniny na našich LDance City 
Campech a také na našich pravidelných 
trénincích v  taneční skupině LDance 
v Kulturním domě Příbor.

V květnu 1919 strýc Frantík psaní deníku na delší dobu přerušil a vložil do něj z té doby pouze několik fotografií.

HIStorICKÉ HorIZonty

Jiří Šajer
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Spisovatelka Michaela Klevisová v  románu Prokletý kraj 
vypráví o  zločinu z  Pošumaví, ale tentokrát bez účasti krimina-
listů. Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti. 
Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes není ideální mís-
to k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl jenom rozvod 
a nedostatek peněz. Na týdenní dovolenou přijíždí Linda a pátrá 
po minulosti své rodiny. Za podivných okolností ve vesnici umírá 
producent Štefan Roch. Kdo a co jeho smrtí nejvíce získal? Ger-
da s Lindou odhalují staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na 
povrch…

Italský spisovatel Luca Di Fulvio v  románu všechny touhy 
vedou do Říma splétá osudy svých hrdinů na pozadí historických 
událostí. Píše se rok 1870 a na mapě sjednocené Itálie chybí už jen 
Řím a jeho okolí, kde dosud pod záštitou francouzské armády vlád-
ne papež. Hrdinové knihy sirotek Pietro, Marta, dívka od cirkusu, 
a hraběnka Silvia se ocitají uprostřed událostí, které otřesou celou 
zemí. Poznávají sílu velké lásky, ale především touží po světě, který 
by byl pro všechny bezpečný.

Stvůra je nová detektivka z  českého prostředí spisovatelky 
Kristýny Trpkové. V Holicích je nalezeno tělo mladé dívky. Vyšet-
řování se ujímá výkonná a cílevědomá komisařka Laura Linhartová 

a její nový kolega Adam Beneš. Hlavním podezřelým se stává ne-
dávno usvědčený vrah. Shodné znaky mezi oběma případy jsou sice 
nepřehlédnutelné, ale brzy se ukazuje, že jde o podobnost pouze 
zdánlivou. Na scéně se objevuje neznámý vrah číslo dvě…

Spisovatelka Markéta Lukášková přichází s  novou knihou 
majonéza k snídani. Hlavní hrdinka Ema měla s emocemi vždycky 
problém. Místo, aby je prožívala, raději je pitvá a sama si drží od-
stup i nadhled. Nejvíc ze všeho chce analyzovat lásku. Co je vlastně 
zač a proč třeba jejím rodičům zmizela? Proč zůstává tichá babička 
s despotickým dědou? Proč si její nejlepší kamarád nepřizná, kam 
ho táhne jeho srdce? Některé věci ale pochopíte jen tak, že se do 
nich namočíte, a proto se sama pustí do vztahového experimentu 
– na své první lásce.

Skleněné domy jsou třináctým případem z oblíbené detektivní 
série s vrchním inspektorem Gamachem kanadské autorky Louise 
Pennyové. Když se na halloweenském večírku ukáže záhadná 
postava v  černé masce a  černém hábitu, v  Armandu Gamachovi 
a ostatních obyvatelích vesnice vzbudí jen zvědavost. Jenže v dal-
ších dnech se objevuje znova. Damache přemýšlí, jaký temný záměr 
neznámého do vsi přivedl, ale nemůže než čekat a doufat, že se jeho 
rostoucí obavy nenaplní. Dokud se neobjeví mrtvola…

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

mĚStSKÁ KnIHovna PŘíbor

Vážené dámy a pánové, 
když píšu tento článek, jsou to již 4 dny od 

BENEFIČNÍHO KONCERTU PRO MORAVU, 
který jsme uskutečnili v neděli 12. 9. 2021. Na 
koncertě vystoupily pěvecký sbor Schola Příbor 

a  Komorní pěvecké kvarteto Příbor. Jsme velmi 
rádi, že jste přijali pozvání a v tak hojném počtu na 

koncert přišli, přispěli finanční částkou, a tím podpořili myšlenku 
benefičního koncertu - pomoci těm, kteří pomoc v dané chvíli nej-
více potřebují.  Doufáme, že jste si koncert užili společně s námi 
a odcházeli jste se stejně krásným pocitem a radostí jako my.… 

Jak bylo uvedeno na plakátcích – výtěžek byl věnován na obno-
vu tornádem poničeného kostela v Moravské Nové Vsi. Po skončení 
koncertu jsem hovořil s panem farářem z Moravské Nové Vsi, kte-
rý byl osobně koncertu přítomen. Byl opravdu velmi nadšen ne-
jen koncertem, ale i naším městem, krásnou piaristickou zahradou 
a hlavně poklidnou atmosférou, v  jaké se celý koncert uskutečnil. 
Za tuto atmosféru děkujeme hlavně Vám - našim posluchačům. Na 
začátku koncertu jsme byli trochu nervózní, ale po prvních tónech 
z nás nervozita „spadla“ a celý koncert jsme odezpívali a odehráli 
v klidu a pohodě. A když jsme se po koncertě dozvěděli, že všude 
kolem nás v průběhu koncertu silně pršelo, ale v zahradách jen mír-
ně - bylo to skoro jako malý zázrak…  

Martin Monsport, vedoucí sboru Schola Příbor

Kulturní žIvot
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31. 8. 2021 se uskutečnil taneční podvečer v piaristických za-
hradách, který byl podpořen grantem z rozpočtu města Příbora. 
Díky tomu jsme si mohli společně s páry zatancovat tance cha-
-cha a slowfox. Tyto tance v jednoduchých sestavách učili lektoři 
tanečního studia HMdance krok po kroku celkem 12 párů, které 
do zahrad zavítaly. Vstupné bylo dobrovolné, příchozí si mohli 
dát míchaný nápoj, naučit se jednoduché sestavy nebo příjemně 
posedět a zaposlouchat se do kapely LAM Trio, která podveče-
rem provázela. V programu nechybělo sólové taneční vystoupe-
ní Patrika Ullmana, člena taneční skupiny Hybrids Crew, který 
předvedl neobvyklou show ve stylu Electric Boogie (robot dan-
ce). Patrik má na kontě mnoho ocenění, např. mistr Evropy a ví-
cemistr světa, a zábavnou formou příchozí páry naučil základy 
tohoto taneční stylu.

Děkujeme všem, kteří do zahrad přišli, a těšíme se opět příští rok!

Bc. Jan Tyllich, DiS, Taneční studio HMdance

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

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

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

StÁtní SvÁtEK – útErÝ 28. Října 
otEvŘEno 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace –Centrum tra-
dičních technologií v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@muzeumnj.cz
Web: www.muzeumnj.cz

Na benefičním koncertě jsme - díky Vaší štědrosti - vybra-
li a  předali panu faráři z  Moravské Nové Vsi neuvěřitelných 
58 200 Kč!!! Stále tomu nemůžeme uvěřit - naprosto neskutečná – 
úžasná částka…!! Velmi Vám všem ještě jednou děkujeme!! 

Chtěl bych Vás ještě krátce informovat, že pěvecký sbor Schola 
Příbor obdržel pozvánku na uskutečnění koncertu přímo v Morav-
ské Nové Vsi, a tak věřím, a pokud se vše podaří zrealizovat, že i tam 
přineseme naším zpěvem radost a naději do dalších dní… 

Dovolte mi na závěr poděkovat zpěvačkám, zpěvákům a hrá-
čům na nástroje v naší Schole a hlavně za to, že jsme benefiční kon-
cert společně připravili. Děkuji městu Příboru, paním Ivetě Busko-
vé a Silvii Strakošové za pomoc s uskutečněním koncertu. Také dě-
kujeme panu Jakubu Nedomovi za skvělé ozvučení. A v neposlední 
řadě paní Stanislavě Slovákové a panu Jakubu Davidovi za pořízení 
úžasných fotografií a příborskému faráři panu Jindřichu Švorčíkovi 
za pořízení video nahrávek z koncertu. 

Na závěr přijměte prosím slova a pozdrav od pana faráře z Mo-
ravské Nové Vsi: „Ať Vám všem dobrý Bůh žehná“.
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KROUŽEK DEN MÍSTO CENA VEDOUCÍ

Technika
MODELÁŘI (8-15 let) čtvrtek Luna 900 Kč/rok J. Kellner
Přírodověda
CHOVATELÉ (6-15 let) středa Luna 900 Kč/rok K. Klimková
RYBÁŘI I, II, začátečníci, pokročilí (8-15 let) středa Luna 600, 400 Kč/rok L. Lupík
Sport
AIKIDÓ I (8-15 let) čtvrtek Luna 1 200 Kč/rok R. Stopka
AIKIDÓ II (dospělí) čtvrtek Luna 1 600 Kč/rok R. Stopka
AKROJÓGA ( od 7 let, dospělí ) úterý Luna 900, 1 100 Kč/rok D. Hajdu
BASKETBAL I, žačky (6-11 let) po, st ZŠ Npor. Loma 400 Kč/rok P. Bobko
BASKETBAL II, žačky U18 (18 let) po, čt tělocvična MG 400 Kč/rok M. Sýkora
BRAZILSKÉ JIU JITSU (od 8 let, dospělí) úterý Luna 900, 1 100 Kč/rok D. Hajdu
CAPOEIRA "Cordão de ouro" (8-15 let) úterý tělocvična 1 500 Kč/rok J. Beneš
CVIČENÍ SM SYSTÉMU  I (od 14 let, dospělí) úterý Luna 800 Kč/10 vstupů L. Debefová
CVIČENÍ SM SYSTÉMU II (od 14 let, dospělí) středa Luna 800 Kč/10 vstupů K. Leblochová
FLORBAL I, přípravka (5-8 let) pátek tělocvična 600 Kč/rok P. Flögel
FLORBAL II, elevci (8-11 let) pátek tělocvična 1 000 Kč/rok P. Flögel
FLORBAL III (12-15 let)   pátek tělocvična 900 Kč/rok P. Flögel
FLORBAL IV (6-10 let) středa tělocvična 900 Kč/rok R. Šumbera
FLORBAL V (13-15 let) středa tělocvična 900 Kč/rok R. Šumbera
HOROLEZECKÝ (7-15 let) pondělí tělocvična 900 Kč/rok L. Debefová
KRUHOVÝ TRÉNINK, dospělí pondělí tělocvična 80 Kč/vstup K. Leblochová
MÍČOVÉ HRY (6-15 let) úterý tělocvična 900 Kč/rok J. Lupíková
POHYBOVÉ HRY (6-12 let) středa Luna 600 Kč/rok J. Lupíková
ZDRAVÉ POSILOVÁNÍ (od 12 let, dospělí) středa Luna 80 Kč/vstup K. Leblochová
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, dospělí středa Luna 80 Kč/vstup K. Leblochová
Tanec
MAŽORETKY FIALKY I nábor ( 5-7 a 8-10 let) úterý Luna 600 Kč/rok R. Fialová
MAŽORETKY FIALKY II, soutěžní tým (8-9 let) úterý Luna 1 500 Kč/rok R. Fialová
STREET DANCE I (6-10 let) úterý Luna 900 Kč/rok J. Šimečková
STREET DANCE II (11-15 let) úterý Luna 1 500 Kč/rok J. Šimečková
STREET DANCE III (16-19 let) úterý Luna 1 500 Kč/rok J. Šimečková
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ úterý Luna 600 Kč/rok M. Jiříková
ZUMBA, dospělí pondělí Luna 40 Kč/vstup R. Fialová
Výtvarné
KERAMIKA I (6-12 let) úterý Luna 1 200 Kč/rok K. Bukovjanová
KERAMIKA II (od 6 let, dospělí) úterý Luna 1 200, 2 400 Kč/rok K. Fojtíková
KERAMIKA III (od 6 let, dospělí) pátek Luna 900, 1 800 Kč/rok L. Polášková
KORÁLKOVÁNÍ (9-12 let) pondělí Luna 200 Kč/rok + 45 Kč/vstup V. Szotkowská
KREATIV I (6-12 let) čtvrtek Luna 900 Kč/rok K. Bukovjanová
KREATIV II, dospělí čtvrtek Luna 400 Kč/rok + 50 Kč/vstup P. Kavanová
VÝTVARKA (od 6 let, dospělí) středa Luna 900, 1 800 Kč/rok K. Večeřová
Jazyky
ANGLIČTINA I (6-9 let) čtvrtek Luna 1 000 Kč/rok N. Viznarová
ANGLIČTINA II (10-15 let) čtvrtek Luna 1 500 Kč/rok N. Viznarová
Zábavné
DESKOVÉ HRY (od 7 let, dospělí) středa Luna zdarma, 1 000 Kč/rok R. Szotkowski
DIVADELNÍ KROUŽEK čtvrtek Luna 900 Kč/rok T. Plandorová
MLSNÁ VAŘEČKA (7-15 let) pondělí Luna 1 800 Kč/rok L. Nenutilová
NERF úterý Nerf aréna 1 400 Kč/rok M. Dobiáš
ŠIKULKY, retro (7-15 let) pondělí Luna 900 Kč L. Nenutilová
Ostatní
CVIČENÍ čtvrtek Luna 50 Kč K. Leblochová
MATEŘSKÉ CENTRUM "ZVONEČEK" - hrátky středa Luna 50 Kč J. Lupíková
MATEŘSKÉ CENTRUM "ZVONEČEK" - Šmudlíci pátek Luna 50 Kč J. Lupíková
MÍČKOHRANÍ pondělí Luna 50 Kč R. Rojíčková

Kroužky, kluby, kurzy - školní rok 2021 - 2022

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Bližší informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR - kontakt 556 725 029, na webových stránkách - lunapribor.cz

INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a  / 19

SPOLEČENSKÉ  
A KULTURNÍ AKCE

 
LUNA PŘÍBOR 

                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA ŘÍJEN 2021 
 
 

 

8. října 
Pátek, 15:00 – 16:30 
Školní zahrada  
MŠ Švermova 

 

PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ  
ve spolupráci s MŠ Kamarád na ul. Švermova. 
Pohádkové putování s plněním různých úkolů. Za účast na akci 
obdrží děti drobnou odměnu. Startovné: 20 Kč. 
Podrobné informace budou uvedeny na samostatném plakátku. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
 

 

8. – 9. října  
Pátek od 17:00  
- sobota do 17:00 
LUNA 
 

 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE  
Akce určena pro děti kroužku Street Dance.  
S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím a dobrou náladu.  
Cena: 250 Kč (ubytování, strava). Přihlásit se můžete do 5. 10. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
 

 

16. října 
Sobota, 14:00 - 18:00 
LUNA 
 

 

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

Hedvábné tvoření - malování na šálu nebo kravatu. 
Vstupné: 100 Kč + materiál.       Vede: K. Bukovjanová 
 

Akce pro veřejnost.  
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si předem 
rezervovat místo!     Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
 

 

21. října 
Čtvrtek 17:00, LUNA 
  

 

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ 
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 

 

27. října  
Středa, 8:00 - 16:00 
LUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podzimní prázdniny v Luně 
PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
Výtvarné tvoření, hry. 
S sebou: stravu na celý den, převlečení, přezůvky, psací potřeby. 
Akce pro děti. Cena: 100 Kč (materiál, pitný režim)  
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 25. 10. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
 

 
 
 

 
 
26. listopadu 
 
Prosinec 

 
 
 

Připravujeme 
 
ADVENT V LUNĚ (tradiční výroba adventních věnců) 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
ZÁJEZD DO BRATISLAVY (návštěva předvánočního města ) 

 
 

 
 

S Lunou se nenudíte! 

 

 LUNA PŘÍBOR 
       MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

Říjen 2021 
  

4., 11., 18., 25. října 
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. 
 

 

7., 14., 21. října 
Čtvrtek, 9:00 – 10:00 LUNA 
K. Leblochová, tel. 722 922 326 
 

 

CVIČENÍ 
Cvičení pro děti a rodiče. Nutná telefonická rezervace! 
Vstupné: 50 Kč. 
 

 

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

 

Šmudlíci 
VZPOMÍNKA NA LÉTO – malování pastelkou. 
Vstupné: 50 Kč. 
 

 

6. října 
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. 
 

 

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

 

Šmudlíci 
ZVÍŘÁTKA Z LISTÍ – s sebou listy. 
Vstupné: 50 Kč. 
 

 

13. října 
Pondělí, 10:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

Hrátky  
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA 
Společný program pro rodiče s dětmi.  
Vstupné: 50 Kč. 
 

 

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

 

Šmudlíci 
PAVUČINA Z PŘÍRODNIN A BAVLNEK 
Vstupné: 50 Kč. 
 

 

20. října 
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.  
 

 

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

 

Šmudlíci 
PODZIMNÍ STROM - s sebou bramboru 
Vstupné: 50 Kč. 
 

 

27. října 
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. 
 

 

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

 

Šmudlíci 
KOUZLENÍ S PRSTOVÝMI BARVAMI 
Vstupné: 50 Kč. 
 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58                                                                         Mobil: 739 080 862 
email: info@bavklubpribor.cz                                                       web: www.bavklubpribor.cz 

 
Rozvrh činnosti kroužků  

pro šk. rok 2021/22 
 
 

Den Název kroužku/kurzu Hodina Místo 

 
 

 
 

Pondělí 
 

 
Šikulové 
 
Kytara akustická 
 
Djembe  bubnování 
Podvečery v rytmu bubnů 
 
Kapela 

 
14:30 – 16:00 

 
16:00 – 17:00 

 
17:00 – 18:30 

 
 

17:00 – 18:30 
 

 
Ateliér 

 
Sál 

 
Klubovna – djembe 

 
 

Zkušebna 
 

 

 
 
 

Úterý 
 

 

 
Kuličky - rodinný klub 
 
Dramatický kroužek 
 
RC modely aut 
 
Fiťáček - sportovní a taneční  
kroužek od 4 let  
 
Orientální tance 

 
10:00 – 11:00 

 
15:00 – 16:30 

 
16:00 – 17:30 

 
16:30 – 17:30 

 
 

18:00 – 19:00 

 
Sál 

 
Klubovna – djembe 

 
Ateliér 

 
Sál 

 
 

Sál 

 
Středa 

 
Stolní tenis – klub 
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí 

 
14:00 – 15:00 

 
Sál 

 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

 

 
 
Djembe pro školy  
 

 
 

Na základě objednávek 
 
 

 
- 

 

Kulturní a divadelní klub -  
   návštěva akcí, včetně zájezdů 

 
Dle místa a času konání akcí 

 

 

 
Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů. 

Na základě odevzdané přihlášky pozveme zájemce do kroužku. 
 
 

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden, 
až se přihlásí dostatečný počet zájemců. 

 
 

Aktuální informace sledujte na:  www.bavklubpribor.cz 
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ODPOLEDNE 
S PASTELKOU 

Srdečně zveme děti, rodiče 
i prarodiče na výtvarné 
odpoledne. Budeme 
vyrábět ptáčky z modelovací 
hmoty. 

 

NA KOLE Z OLOMOUCE 
DO MAROKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. října v 17 hod. 
Městská knihovna 

Příbor 
 

MAREK SOVA 
 
Přijďte si poslechnout povídání 
o cestě napříč Evropou, až do 
Maroka. Dozvíte se například, co se 
honí v hlavě člověku, který nikdy 
necyklocestoval a vše se učí za 
pochodu, jaké to je mít strach z cesty 
o samotě a nakonec zjistit, že to 
člověku může vyhovovat. Nebo také 
proč jsou Maročané tak pohostinní 
a jaké to je strávit čtyři dny s partou 
kluků se kterými sice nemáte 
společnou kulturu, náboženství, jazyk 
ani zvyky, ale spojuje vás radost 
z jízdy na kole. Na závěr se 
pokocháme rozhledy z nejvyšší hory 
severní Afriky Džabal Tubkalu. 

 

 

Vstupné 30 Kč 

 

 

 

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

4. 10. – 8. 10. 2021  

 

 vyhlašujeme amnestii 
čtenářských poplatků 

 přihlašujeme nové 
čtenáře zdarma 

 prodáváme vyřazené 
knihy a časopisy 

 prosíme zapomnětlivé 
čtenáře, aby vrátili 
vypůjčené knihy 

 
 
 

 knihova@knihovna-pribor.cz 

tel.:556 725 037 
www.knihovnapribor.cz 
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Vstupenky je nutné zakoupit v TIC

Příbor

Jičínská 54, 742 58 Příbor

Tel.: 556 455 444

tic@pribor-mesto.cz

9. 10. 2021 V 09:10 KOMENTOVANÁ
PROCHÁZKA S NÁDECHEM POVĚSTÍ  
I FAKTŮ Z KLÁŠTĚRA OKRUHEM DO
ZAHRAD (PROVÁZÍ KRONIKÁŘKA IRENA
NEDOMOVÁ)-SRAZ PŘED KLÁŠTEREM

15.10. 2021 V 15:00 KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
REZERVACE (PROVÁZÍ HISTORIČKA
SABINA MÁCHOVÁ)-SRAZ U TIC PŘÍBOR

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY MĚSTA
PŘÍBORA  
ŘÍJEN 2021  
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Dámský 
klub

V úterý 14. října 2021
v 17.00 hodin

Městská knihovna Příbor

Příborské slečny a paní, zveme Vás na kreativní podvečer do 
městské knihovny. Vytvoříme květinové dekorace z barevného 
podzimního listí. Přineste si čerstvé větší listy různých barev, 
motouz a nůžky.  

Co nového si přečteme v říjnu? Knižní tipy na podzimní večery. 
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BAV klub Příbor -   středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58                                                                   Tel.: 739 080 862 
e-mail: info@bavklubpribor.cz       web: www.bavklubpribor.cz                BÚ: 221 286 370 297/0100   

 
 

BAREVNÝ  
PODZIMNÍ  DEN 

PRO ŠKOLNÍ DĚTI 
středa 27. 10. 2021 

 
Připravíme pestrý program: tvoření z dýní  
a jiných přírodních materiálů, bubnování,  

soutěže v klubovně i venku, trampolína, 
SKÁKACÍ HRAD,  

stolní tenis, jízdy s RC modely, discgolf 
 

 

Akci nutno uhradit a dítě přihlásit do 15. 10. 2021.  
 

Cena: 150,- Kč/os./den zahrnuje stravu, 
program, pečující osoby 

 
 

Akce za tuto zvýhodněnou cenu je určena  
pro děti rodičů, kteří odevzdali nebo odevzdají 
POTVRZENÍ O POSTAVENÍ NA TRHU PRÁCE. 
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Obnova života, památek a tradic, z. s.,  
za podpory KDU-ČSL Příbor  

Vás zvou na 
  

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT  

 

pořádaný k výročí vzniku  
Československé republiky. 

 
Koncert se uskuteční v neděli 31. října 2021 

v 18.00 hod. v kostele sv. Valentina v Příboře.  
 
Účinkují: 
Komorní trio Zdeňka Pukovce 
Příborské žesťové kvinteto 
Karel Monsport - varhany 
 
 
                        VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
  
                     Výtěžek koncertu bude věnován  
   na finální obnovu sochy svatého Jana Nepomuckého  
                         nad Boroveckými rybníky.  

 

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

PROGRAM VYSÍLÁNÍ NA ŘÍJEN 2021 
ZPRAVODAJSTVÍ  neděle, premiéry  3., 10., 17., 24., 31. 10. 
OHLÉDNUTÍ (pořad z archivu) pátek a sobota   22. a 23. 10. 
MAGAZÍN č. 4   pátek a sobota   15. a 16. 10. 
STALO SE PŘED 20 LETY  pátek a sobota  2. a 3., 8. a 9., 29. a 30. 10. 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  - ON LINE 20. 10. 
anonymizovaný záznam na  webu www.pribor.eu s odkazem na  
www.televize-pribor.cz nejpozději do 4. 11. 2021 
Pořad PŘÍBOR ŽIJE jsme odvysílali 24. a 25. 9., obsah pořadu:  
 Budoucnost Muzea Novojičínska (CETRATu) v Příboře  
 Mateřské školy a jejich budoucnost (obsazenost a kapacita)  
 PŘÍDLO - současnost  a plány 
Nyní ke zhlédnutí - stejně jako všechny pořady - na   
https://www.televize-pribor.cz/ a  nově FACEBOOK LTV PŘÍBOR 
 
 

PŘÍJEM VYSÍLÁNÍ 
Pro diváky s individuálním anténním příjmem: 
vysílá se z multiplexu 24 - 45. kanál, anténu lze nasměrovat na jeden z vysílačů:   
- Ostrava Lanová  
- Frenštát p. Radhoštěm - Velký Javorník 
- Lysá hora 
 

Diváci napojení v Příboře na kabelovou síť společnosti Corsat 
naladí LTV v pásmu DVB-C v 35. předvolbě. 
 

Kontakty:   
Pavel Nedoma, kamera, zvuk, digitalizace, technická podpora                   
Telefon: +420 608 738 793             E-mail: nedoma.duyvis@seznam.cz 
 Mgr. Irena Nedomová,  redakce 
Telefon: +420 776 725 909             E-mail: televize-pribor@seznam.cz                   
Osobní kontakt po tel. domluvě:  Příbor, Jičínská č. 12  

nabídky,  
výzvy a oznámení
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Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 
(provozovna - areál točny Příbor) 

Tel: 723 630 336 
www.kamenictvihornak.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků  

i zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho 
impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a likvidační 
práce 

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

a další 

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

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!! 

 

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

 

 

Vinotéka U Radnice 
Výherní listina 

Klubu přátel dobrého vína za září 2021  
 

1. CENA: Dárkový poukaz na degustaci vín pro dvě 
osoby – klubové číslo                                            437 

2. CENA: Pětilitrový box vína dle vlastního 
 výběru – klubové číslo                                         317 

3.  CENA: Třílitrový box vína dle vlastního 
 výběru – klubové číslo                                         251 

          4.  CENA: Sýr - Baby gouda 500 g – klubové číslo 106             
     5.-10.  CENA: Láhev vína z kolekce „PŘÍBOR 770“ 
           klubová čísla: 42, 426, 479, 262, 254, 31.   

  
Do slosování o speciální ceny je zařazen každý člen klubu.  

5% sleva není automatická. Pro uplatnění slevy je nutné při placení uvést 
klubové číslo. Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od slosování. 

 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme. 

NOVĚ NAJDETE SLOSOVACÍ LISTINU I NA STRÁNKÁCH  

 www.vinotekauradnice.cz  

facebook: @vinotekapribor 

více na www.ekolamp.cz

inzerce a reklama

Zakázkové krejčovství Marcies. Alšova 994, Příbor. Tel: 737 743 121
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Oblast působení ministerstva kultury je opravdu rozsáhlá. Sna-
žíme se podporovat regionální tradice, kulturní aktivity, pečovat 
o památky a muzea a v neposlední řadě také rozvíjet knihovnictví, 
kinematografii i literaturu. Máme před sebou trať plnou překážek 
v podobě ne příliš velkého rozpočtu, ale zároveň nás ženete právě 
Vy, občané Příbora, kteří se chcete podílet na kulturním životě ve 
Vašem městě. 

Mnohé dotační tituly na podporu kultury byly již v září ukon-
čeny, ale stále jich je ještě mnoho v běhu. Například podpora kul-
turních aktivit příslušníků národnostních menšin (do 18. října), 
integrace příslušníků romské menšiny (do 15. října), podpora lite-
rárních akcí, podpora literárních periodik (do 15. října), tak také 
programy na regeneraci městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón (do 15. listopadu). 

Od 1. října budou dále spuštěny programy na podporu profe-
sionálního umění – festivalů, koncertů, divadel, tance, výtvarného 
umění. Více informací se dozvíte ve vyhlašovacích podmínkách na 
stránkách ministerstva kultury - https://www.mkcr.cz/zadosti-o-
-dotace-2023.html.

Jedním z posledních aktuálních dotačních titulů jsou fondy EHP 
a Norska. Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat 
projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají poten-
ciál kulturního dědictví. Žádosti je možné podávat do 1. 11. 2021. 
více na Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního 
dědictví – vÝZva k  předkládání žádostí o  grant na projekty 
(otevřena do 1. 11. 2021) | 2021 | ministerstvo financí čr - Fon-
dy EHP a norska (eeagrants.cz).

V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit.

Vážení občané Příbora, dovolte mi Vás informovat o aktuálních 
dotačních titulech ministerstva kultury. Uvádím i programy, které 
budou ukončeny během září či začátkem října. Pokud budete po-
třebovat poradit, napište mi na email jiri.vzientek@mkcr.cz. 

Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)
•	 Od	1.	10.	2021	Oborová	dotační	řízení	na	rok	2021

•	 Od	16.	10.	2021	Program	státní	podpory	festivalů	profesionální-
ho umění – dotace na rok 2021 

•	 Od		1.	10.	2021	Stipendijní	program:	divadlo,	tanec,	hudba	–	sti-
pendia od roku 2021

Památky:
•	 1.	1.	2022	-	28.	2.	2022			 	Podpora	obnovy	kulturních	památek	

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (Pro rok 2022)

•	 13.	9.	2021	-	15.	10.	2021		Program	podpory	pro	památky	světo-
vého dědictví (dříve UNESCO) (pro rok 2022)

•	 30.	8.	2021	–	5.10.	2021				Program	Kulturní	aktivity	v památkové	
péči (Pro rok 2022)

•	 20.	12.	2021	-	31.	1.	2022		Havarijní	program	(Pro	rok	2022)

•	 15.	9.	2021	-	15.	11.	2021		Program	regenerace	městských	památ-
kových rezervací a městských památkových zón (Pro rok 2022)

•	 15.	8.	2021	-	30.	9.	2021		Program	záchrany	architektonického	
dědictví (Pro rok 2022)

•	 20.	12.	2021	-	31.	1.	2022		Program	péče	o vesnické	památkové	
rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny 
(Pro rok 2022)
 

muzea a galerie
•	 31.	10.	2021	-	15.	12.	2021		Podpora	projektů	výchovně	vzděláva-

cích aktivit v muzejnictví

regionální a národnostní kultura
•	 5.	8.	2021	-	18.	10.	2021	Podpora	kulturních	aktivit	příslušníků	

národnostních menšin žijících v ČR

•	 5.	8.	2021	-	15.	10.	2021	Podpora	integrace	příslušníků	romské	
menšiny

•	 5.	8.	2021	-	20.	9.	2021		Podpora	tradiční	lidové	kultury
•	 5.	8.	2021	-	24.	9.	2021	Podpora	kulturních	aktivit	osob	se	zdra-

votním postižením a seniorů

•	 5.	8.	2021	-	24.	9.	2021	Podpora	rozvoje	zájmových	kulturních	–	
mimouměleckých aktivit

•	 5.	8.	2021	-		30.	4.	2022	Podpora		regionálních	kulturních	tradic

•	 5.	8.	2021	-	30.	9.	2021	Podpora	neprofesionálních	uměleckých	
aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v  oblasti neprofesio-
nálních uměleckých aktivit
 

literatura
•	 1.	9.	2021	-	15.	10.	2021		Podpora	literárních	akcí

•	 1.	9.	2021	-	15.	10.	2021		Podpora	literárních	periodik

•	 1.	–	9.	2021	–	15.	11.	2021/	15.	5.	2022		Podpora	vydání	české	
literatury v překladu

Kinematografie a média
•	 14.	8.	2021		-		15.	9.	2021				Oznámení	k dofinancování	projektů	

podpořených v roce 2021 ze strany Ministerstva kultury za úče-
lem minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19

•	 14.	8.	2021		-		15.	9.	2021			Dodatečné	výběrové	dotační	řízení	
v oblasti kinematografie a médií pro rok 2021 pro projekty, které 
nebyly podpořeny v  roce 2021 odborem médií a  audiovize na 
základě memoranda se Státním fondem kinematografie

Profesionální kulturní aktivity v zahraničí
•	 21.	8.	2021	-	30.	9.	2021	Vyhlášení	dotačního	výběrového	řízení	

na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 
2022 - 1. kolo

•	 21.	8.	2021	-	31.	3.	2022	Vyhlášení	dotačního	výběrového	řízení	
na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 
2021 - 2. kolo

ochrana kulturních statků
•	 27.	8.	2021	-	30.	9.	2021	 	Program	kulturní	aktivity	–	podpro-

gram Podpora projektů spolků a pobočných spolků

Samostatné oddělení Evropské unie
•	 27.	4.	2021	-	22.	9.	2021		Žádost	o dotaci	ze	státního	rozpočtu	

v roce 2021 - 2. Kolo (Kreativní Evropa)

Církve a náboženské společnosti
•	 1.	9.	2021	-	15.	10.	2021		Konkurz	na	podporu	významných	kul-

turních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a nábožen-
ské společnosti a pro spolky v roce 2022

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury, jiri.vzientek@mkcr.cz

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury, jiri.vzientek@mkcr.cz
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