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Vážení spoluobčané, je tady červenec a k tomuto letnímu měsíci 
neodmyslitelně patří prázdniny a dovolená. Po dvouleté náročné době, 
plné omezování a různých restrikcí, se letos určitě chystáte někam 
vyjet. K moři či do hor? Každý podle toho, co má rád a kde je mu dobře. 
Já mám naplánovanou dovolenou v Řecku. Mám k Řecku velmi silný 
vztah, protože jsem zde prožil půlroční studijní stáž na severu v Soluni 
a také moje svatební cesta mířila na řecké ostrovy. Pokud vše vyjde, tak 
se do Řecka podívám letos po patnácti letech.
Ale teď zpátky do Příbora. Během prázdnin se rozběhne mnoho sta-

vebních akcí a mnohé stavební akce také již budou ukončeny. Rád bych 
se zastavil u dokončených staveb, pro větší informovanost a pochopení 
výsledků realizací.
Stejně jako v minulých letech, když se dokončí a zprovozní stavba užíva-

ná motoristy, se rozproudí „veřejná diskuze“, proč je to tak a proč to není 
jinak. Věřte, že rozhodování o konečném řešení nejsou vůbec jednodu-
chá. Na procesu navrhování se nepodílejí jen zástupci města a městské-
ho úřadu, ale vstupuje do něj celá řada účastníků, z nichž někteří mají 
rozhodovací pravomoc danou zákony. A to je i případ dvou stavebních 
úprav, které podstatně změnily zaběhnuté zvyklosti spoluobčanů při 
užívání některých veřejných ploch ve městě. Konkrétně mám na mysli 
nová parkovací místa na ulici Štramberské a vodorovné a svislé doprav-
ní značení na křižovatce ulic Větřkovské, Erbenovy a Sušilovy. V obou 
případech bylo na stole více variant, které prošly konzultacemi stavební 
komise, technických služeb, městské policie, odborů MÚ, rady města, ale 
vydaná příslušná povolení a konečný výsledek jsou výrazně ovlivněny sta-
novisky vyplývajícími z dopravních předpisů a také vyjádřeními správců 
podzemních inženýrských sítí. Na Štramberské ulici byly ve hře varianty 
s kolmými, šikmými i podélnými parkovacími místy. V tomto pořadí byly 
i městem zamýšleny. Byla zpracována analýza kladů a záporů jednotli-
vých variant, kde k velkým negativům variant se šikmými nebo kolmými 
místy patřila nutnost přeložky vodovodu a likvidace a přiblížení stávající-
ho chodníku k bytovým domům. Zcela mimořádně byl přizván na schůzi 
rady města dne 28. 8. 2019 policejní komisař Dopravního inspektorátu 
Policie ČR v Novém Jičíně. Po vyhodnocení všech kladů a záporů rada 
města nakonec vybrala variantu s podélnými místy, která představuje 
celkem 28 parkovacích míst. Pro srovnání, v případě kolmých míst by 
byl počet 29, v případě šikmých pak 28. Prakticky stejná situace byla 
při rozhodování o definitivním řešení dopravního značení na křižovatce 
ulic Větřkovské, Erbenovy a Sušilovy. Skloubit požadavky na bezpečnost 
chodců, která byla hlavním impulsem pro změnu dosavadního stavu, 
a ostatních účastníků silničního provozu bylo zvláště v tomto místě téměř 
nemožné. I s velkým přispěním Policie ČR se řešení našlo, a pokud budou 
motoristé dodržovat instalované značení a dodržovat rychlost, která je 
v této lokalitě stanovena na max. 30 km/h, bude toto místo bez problémů.
Vím, že to bude znít nepopulárně, ale je třeba tato řešení prově-

řit v čase, to znamená dát jim čas, abychom si na nová řešení zvykli 
a případně, když budou v těchto místech vznikat zásadní problémy, tak 
dopravní řešení přehodnotit a přepracovat.

Jedním z déletrvajících problémových témat v našem městě je dodržování 
zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t, který je stanoven dopravní-
mi značkami B4 s dodatkovými tabulkami „Mimo dopravní obsluhu“, 
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umístěnými při vjezdech do města tj. ul. Jičínská, 
Ostravská, Místecká, Frenštátská, Štramberská. 
Z tohoto dopravního značení vyplývá, že do měs-
ta mohou vjíždět pouze ta vozidla nad 3,5 t, která 
splňují podmínku DOPRAVNÍ OBSLUHY dle 
Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Vzhledem k tomu provádí Městská policie Pří-
bor (dále jen MPP) kontrolní akce na dodržování 
tohoto zákazu již delší časové období (až 3 roky), 
kdy to vyžadovala zejména situace většího prů-
jezdu nákladních vozidel městem, z důvodu stav-
by dálnice D48. Jelikož se však poslední dobou 
množily stížnosti na nelepšící se stav, provedla 
MPP kontrolní akci, která proběhla v období od 
17. 5. 2022 do 31. 5. 2022. Kontroly byly prová-
děny v hodinových intervalech (1× až 2× denně) 
v pracovních dnech v době mezi 8.–14. hodinou, 
tedy v době zvýšeného provozu nákladní dopravy 
a v soboty mezi 8.–12. hod.
Statistické vyhodnocení bylo následující:
 » Průměr celkový průjezd = 3,4 nákladní 

vozidla/hod.
 » Průměr průjezd dopravní obsluha = 2,5 ná-
kladní vozidla/hod.
 » Průměr průjezd v rozporu se zákonem = 
0,9 nákladní vozidla/hod.
MPP bude i nadále pokračovat v těchto 

kontrolách, přičemž budeme věřit, že se touto 
represivní činností podaří situaci v nejbližší 
době zlepšit. Nicméně musíme si uvědomit, 
že průjezd nákladních vozidel městem nelze 
omezit úplně, neboť je nezbytné umožnit prů-
jezd vozidel zásobování, různých staveb, údrž-
by a podobně. Taktéž je nutné si uvědomit, že 
zastavování nákladních vozidel je pro MPP 
značně problematické, protože není jednodu-
ché najít bezpečné odstavné místo pro jejich 
zastavení a následné projednání s řidičem.

A nakonec jeden připravovaný projekt 
ze soukromého sektoru, ze kterého mám 
nesmírnou radost. Bývalý areál Flussovy 
továrny pod náměstím vedle objektu „ŠAT-
SPORO“ má nového majitele – developerskou 
společnost PROPERTY MD II z Prahy. Tato 
společnost podepsala smlouvu na architek-
tonickou studii se slavným polským archi-
tektonickým studiem KWK PROMES pod 
vedením architekta Roberta Konieczneho. 
Pracují na projektu bydlení pro mladé rodiny. 
Město Příbor spolupracuje na tomto projektu, 
protože vnímáme tento projekt jako velmi 
důležitý pro naše město. O vývoji architekto-
nické studie Vás budeme určitě informovat.
Na závěr si dovolím popřát Vám krásné, 

pohodové a bezstarostné léto. 

Telegrafické zprávy 
z jednání rady města
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 17. 5. 2022 se uskutečnila 
66. schůze Rady města Příbora, 
na které bylo projednáno 40 bodů. 
Přinášíme vám stručný tele-
grafický přehled nejdůležitějších 
projednaných bodů.

Rada města schválila:
 » uzavření smlouvy o poskytnutí finanč-
ního příspěvku na zajištění dopravní ob-
služnosti území Moravskoslezského kraje 
veřejnou linkovou dopravou – oblast No-
vojičínsko východ 2 mezi Moravskoslez-
ským krajem a městy Příbor, Kopřivnice 
a Nový Jičín v předloženém znění,
 » uzavření nájemní smlouvy, v předlo-
ženém znění, mezi nájemcem městem 
Příborem a vlastníky domu č. p. 1 na 
ul. Politických vězňů v Příboře, jejímž 
předmětem je umístění zařízení k osvět-
lení západní stěny věže farního kostela 
Narození Panny Marie na střeše domu 
č. p. 1 za roční nájemné ve výši 3 000 Kč,
 » vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa 
na pohřebišti parc. č. 1539/1 a parc. 
č. 1539/2, vedených pro město Příbor na 
LV 3947 v k. ú. Příbor (starý hřbitov) 
v předloženém znění,
 » postupnou obnovu vánoční výzdoby 
v Příboře dle přílohy tohoto materiálu,
 » cenové nabídky na zpracování podkladů 
souvisejících s rozhodnutím zastupitelstva 
města o možné koupi domů č. p. 44 a 45 na 
náměstí S. Freuda v předloženém znění,
 » převod finančních prostředků ve výši 
142 000 Kč z ODPA 3635 – Projekční 
práce na akci zařazenou na ODPA 3613 
– Objemová studie a zhodnocení staveb-
ně technického stavu objektů č. p. 44 
a 45 na náměstí S. Freuda,

 » smlouvu o dílo mezi městem Příborem, 
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 
Příbor, IČO 00298328, a společností 
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Be-
sední 259/2, 715 00 Ostrava – Michál-
kovice, IČO 25392077, na realizaci akce 
„Stavební úpravy budovy Technických 
služeb města Příbora" s celkovou cenou 
za dílo ve výši 3 141 469,57 Kč bez DPH,
 » dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 384/2020 
na zpracování projektové dokumentace 
„Stavební úpravy objektu č. p. 118“ mezi 
městem Příborem a Ateliérem KLAR, 
IČO 01903781, jehož obsahem je rozšíření 
předmětu smlouvy (zejména o částečnou 
výměnu krovu, výměnu střešní krytiny, 
zateplení podlahy podkroví, výměnu 
vodovodních rozvodů, úpravu vnitřních 
povrchů, úpravu dispozičního řešení 
sociálního zázemí, zajištění bezbariéro-
vého vstupu do budovy, napojení na CZT, 
řešení hydroizolace objektu, zakompo-
nování použití tepelně izolačních omítek, 
rekonstrukci vnitřní kanalizace, projekt 
interiérů a dílčích dispozičních úprav), na-
výšení ceny díla o 839 200 Kč a stanovení 
termínu na zpracování projektu interiérů 
v předloženém znění,
 » odprodej notebooků současným členům 
ZM za cenu 2 500 Kč/ks,
 » zadávací dokumentaci k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu s názvem „Pořízení 
notebooků pro členy Zastupitelstva 
města Příbora pro volební období 
2022–2026“ v předloženém znění,
 » záměr propachtování areálu městského 
koupaliště v předloženém znění.

Rada města souhlasila:
 » v návaznosti na vznik pozemku parc. 
č. 404/14 v k. ú. Hájov se záměrem 
poskytnout Sboru dobrovolných hasičů 
Hájov do výpůjčky na dobu 20 let poze-

Obr. 2. Větřkovská – značení

Obr. 3., 4., 5. bývalý areál Flussovy továrny
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mek parc. č. 404/14 a část pozemku parc. 
č. 486/2 o výměře cca 255 m2 , vše v k. ú. 
Hájov, za účelem vybudování cvičiště pro 
trénink hasičského sportu,
 » s uzavřením darovací smlouvy mezi 
městem Příborem a Občanským sdru-
žením Klokočov, z. s., jejímž předmětem 
je bezúplatný převod movitého majetku 
– dvou herních prvků, situovaných na 
pozemku p. č. 552/1 v k. ú. Klokočov 
u Příbora v celkové účetní hodnotě 
48 280 Kč, do vlastnictví města Příbora 
v předloženém znění,
 » s uzavřením Dohody o mimosoudním 
narovnání, jejímž předmětem je narov-
nání sporu u Okresního soudu ve Vsetíně 
– pobočka ve ValašskémMeziříčí, pod 
sp. zn. 19 C 152/2021 zaplacením částky 
400 000 Kč ze strany společnosti JVAgro 
Morava s.r.o., IČO 26826411, se sídlem 
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm městu Příboru,
 » s uzavřením smlouvy mezi Státním fon-
dem životního prostředí České repub-
liky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
a městem Příborem, náměstí S. Freuda 
19, 742 58 Příbor, jejíž předmětem je po-
skytnutí účelové neinvestiční podpory ve 
výši 140 500 Kč na projekt „Park u lávky“ 
realizovaný v roce 2021 ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu,
 » v souvislosti s naplněním zákona č. 67/2022 
Sb., o opatřeních v oblasti školství s ozbro-
jeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 
se zvýšením nejvyššího povoleného počtu 
dětí v Mateřské škole Kamarád, Příbor, 
Frenštátská 1370, z počtu 175 na počet 181 
a zvýšením nejvyššího povoleného počtu 
stravovaných ve školní jídelně z počtu 175 
na 181, a to od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023,
 » v souvislosti s naplněním zákona č. 67/2022 
Sb., o opatřeních v oblasti školství s ozbro-
jeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 
se zvýšením nejvyššího povoleného počtu 
dětí v Mateřské škole Pionýrů 1519, Příbor, 
okres Nový Jičín, p. o., z počtu 75 na počet 
78 a zvýšením nejvyššího povoleného počtu 
stravovaných ve školní jídelně z počtu 75 na 
78, a to od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023.

Rada města vzala na vědomí:
 » technický stav osvětlení památek v Příboře,
 » revizi zákresu hranic Městské památkové 
rezervace Příbor dle předloženého znění,
 » Výroční zprávu města Příbora za rok 2021,
 » informace o přípravě svozu gastroodpadů 
ve městě Příboře,
 » informaci o vyřazení majetku města za 
1. pololetí roku 2022,
 » informaci, že ke zveřejněnému záměru na 
propachtování areálu městského koupališ-
tě v Příboře nebyla podána žádná nabídka.

Rada města uložila:
 » Vedoucímu OIRSM 

 » zajistit zveřejnění záměru výpůjč-
ky pozemku parc. č. 404/14 a části 
pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Hájov 
Sboru dobrovolných hasičů Hájov, dle 

předchozího usnesení, na úřední desce 
MÚ Příbor po dobu 15 dnů.  
Termín: 27. 5. 2022

 » Zástupci vedoucího OIRSM 
 » zajistit sběr a svoz gastro odpadů ve 
městě Příboře od 1. 1. 2023.  
Termín: 23. 12. 2022

 » Vedoucímu OBNF 
 » zveřejnit záměr města propachtovat 
areál městského koupaliště na úřední 
desce po dobu min. 30 dnů.  
Termín: 20. 5. 2022

Rada města jmenovala:
 » výběrovou komisi pro výběrové řízení na ve-
doucí pracovní místo ředitele/ředitelky pří-
spěvkové organizace Technické služby města 
Příbora, se sídlem Štramberská 483, Příbor, 
IČO 00143651 ve složení: JUDr. Rostislav 
Michálek, předseda komise, Ing. arch. Jan 
Malík, člen komise, Mgr. Pavel Netušil, člen 
komise, MUDr. Jan Krkoška, člen komise, 
Stanislav Štefek, DiS., člen komise, Ing. Ja-
roslav Šimíček, člen komise, Ing. Vladimír 
Pustka, člen komise, Ing. Zuzana Gřesíková, 
členka komise s hlasem poradním.

Rada města rozhodla:
 » poskytnout individuální dotaci z rozpočtu 
města Příbora ve výši 40 000 Kč, účelově 
určenou na zateplení hlavní stěny velkého sálu 
klubovny žadateli Junák – český skaut, stře-
disko Příbor, z. s., se sídlem Lidická 51, Příbor 
742 58, IČO 60798076, a uzavřít s tímto 
žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2022 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Rada města vyhlásila:
 » výběrové řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Technické služby města Příbora, se sídlem 
Štramberská 483, Příbor, IČO 00143651 
v upraveném znění dle zápisu.

Dne 7. 6. 2022 se uskutečnila 
67. schůze Rady města Příbora, 
na které bylo projednáno 
37 bodů. Přinášíme vám 
stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných 
bodů.

Rada města rozhodla:
 » nevyhovět žádosti paní Jany Lipovské 
o dočasné přidělení obecního bytu.

Rada města souhlasila:
 » se záměrem města nadále pronajímat 
právnické osobě Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a. s., IČO 45193665, 
nemovitosti pro výkon vodohospodářské 
činnosti v souladu s ustanoveními zákona 
č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně 
některých zákonů (vodní zákon) a souvise-
jících právních předpisů, a to:
 » * Pozemky v k. ú. Tichá na Moravě 

zapsané na LV 1012 vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Moravskoslezský kraj,  
Katastrální pracoviště Nový Jičín: 
 » parc. č. 2176/2 část v rozsahu 331 m2, 
parc. č. 2176/3 část v rozsahu 132 m2, 
parc. č. 2176/10 část v rozsahu 6 m2,  
parc. č. 2176/12 část v rozsahu 4 m2, 
parc. č. 2176/15 v celém rozsahu 2 m2, 
parc. č. 2176/17 v celém rozsahu 5 m2.
 » * Pozemky v k. ú. Mniší zapsané na 
LV 391 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální  
pracoviště Nový Jičín: 
 » parc. č. 85/6 v celém rozsahu 873 m2  

parc. č. st. 456 v celém rozsahu 1 m2  

parc. č. 86/2 v celém rozsahu 850 m2 
parc. č. st. 423 v celém rozsahu 19 m2 
Pronájem se sjednává na dobu trvání účelu 
pronájmu za roční nájemné kalkulované 
sazbou 35 Kč/m2 , tj. 77 805 Kč pro rok 
2022, dále pak s každoročním navýšením 
o míru meziroční inflace dle ČSÚ,

 » s obsahem předložené DSP stavby „Sta-
vební úpravy budovy č. p. 565 na ulici 
Svatopluka Čecha v Příboře“,
 » s dočasným pozastavením projekčních 
prací na DPS stavby „Stavební úpravy 
budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka 
Čecha v Příboře“,
 » s uzavřením smlouvy se spol. GREEN 
Logistics CZ s.r.o. v předloženém znění.

Rada města uložila:
 » vedoucímu OIRSM zajistit zpracování stu-
die využitelnosti 2. NP bývalé ZŠ Dukel-
ská pro účely školní družiny a minimálně 
jednoho oddělení MŠ. Termín: 31. 8. 2022

Rada města schválila:
 » uzavření nájemní smlouvy, v předlože-
ném znění, mezi vlastníkem pozemků 
městem Příborem a nájemcem společ-
ností Zásilkovna, s. r. o., IČO 28408306, 
jejímž předmětem je pronájem části po-
zemku parc. č. 708/1 v k. ú. Příbor a části 
pozemku parc. č. St. 102/3 v k. ú. Hájov 
pro účel umístění výdejních Z-BOXů,
 » uzavření dodatku č. 1, v předloženém znění, 
k pachtovní smlouvě č. 211/2021 uzavřené 
mezi vlastníkem pozemku městem Příborem 
a pachtýřem právnickou osobou MORAVAN 
Mléčná farma, a. s., IČO 47672439, jehož 
předmětem je ponížení výměry předmětu 
pachtu, tj. původně pachtované části po-
zemku parc. č. 404/1 o výměře cca 8 300 m2 
nově na 6 142 m2, což představuje dle 
aktuální parcelace celou výměru pozemku 
parc. č. 404/1 v k. ú. Hájov. Další ustanovení 
nájemní smlouvy zůstávají beze změn,
 » uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace „Stavební úpravy 
objektu č. p. 118“ mezi městem Příborem 
a Ateliérem KLAR zastoupeným Ing. 
arch. Václavem Kociánem, IČO 01903781, 
a MArch. Zdeňkem Liškou, IČO 
05987598, v rozsahu, s cenou a termíny dle 
předchozí smlouvy o dílo č. 384/2020 ze 
dne 8. 10. 2020 a dodatku č. 2 k této smlou-
vě o dílo, který byl schválen usnesením 
Rady města Příbora č. 25/66/RM/2022 
dne 17. 5. 2022, v předloženém znění,
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Telegrafické zprávy ze zasedání 
zastupitelstva města
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 25. 5. 2022 se uskutečnilo 
26. zasedání Zastupitelstva 
města Příbora, na kterém bylo 
projednáno 19 bodů. Přinášíme 
vám stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných bodů.

Zastupitelstvo města projednalo:
 » Závěrečný účet hospodaření města Příbora 
za rok 2021 v následujících objemech:  

a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

Zastupitelstvo města schválilo:
 » záměr převzetí pozemků parc. č. 699/1 
a 699/2 v k. ú. Klokočov u Příbora z vlast-
nictví České republiky s právem hospo-
daření pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do majetku města 
formou bezúplatného převodu,

 » odkoupení pozemku parc. č. 1395/3 ostatní 
plocha v k. ú. Příbor o výměře 7 m2 od Phar-
mDr. Pavla Grodzy a Mgr. Aleny Grodzové, za 
kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 700 Kč, pro 
účel přípravy a realizace investiční akce „Bez-
bariérová trasa přes ulici K. Čapka v Příboře“,
 » bezúplatný převod pozemku parc. č. 1546 ostat-
ní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Sedlnice 
z vlastnictví obce Skotnice, IČO 00600806 do 

Příjmy v roce 2021 231 532 154,75 Kč

Výdaje v roce 2021 220 487 104,72 Kč

Financování v roce 2021 - 11 045 050,03 Kč

 » v předloženém znění smlouvu mezi měs-
tem Příborem a Technickými službami 
města Příbora, p. o., Štramberská 483, 
742 58 Příbor na realizaci stavby„Park 
u lávky – I. etapa“ za cenu 1 541 618,64 Kč 
včetně DPH a podmiňuje její podpis 
doplněním finančních prostředků v rámci 
rozpočtového opatření č. 3,
 » dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0040/2022 mezi 
městem Příborem a firmou SEMITA – 
DS, s.r.o., Veřovice 582, 742 73 Veřovice, na 
akci „Doplnění dvou parkovacích ploch na 
Štramberské ulici u křižovatky s ulicí Npor. 
Loma“ v předloženém znění, jehož předmě-
tem je rozšíření předmětu díla a úprava ceny 
díla na 2 764 169,81 Kč bez DPH,
 » smlouvu mezi Severomoravskými vodovo-
dy a kanalizacemi Ostrava, a. s., 28. říj-
na 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava a městem Příborem o koordinaci 
staveb „Příbor, ulice Alšova a Máneso-
va – výměna vodovodu a kanalizace“ 
a „Rekonstrukce ulic Alšovy a Mánesovy 
v Příboře“ v předloženém znění,
 » návrh Technických služeb města Příbo-
ra, p. o., Štramberská 483, 742 58 Příbor 
na prodloužení nájemní smlouvy na 
umístění mobilní toalety na hřbitově – 
ul. Ostravská v Příboře,
 » v předloženém znění smlouvu o dílo 
mezi městem Příborem a společnos-
tí MERAT, s.r.o., IČO 04817711, na 
stavbu „Sportovní hřiště u ul. Vrchlic-
kého v Příboře II. ETAPA“ s cenou díla 
12 954 176,67 Kč bez DPH a podmiňuje 
její podpis schválením navýšení potřeb-
ných finančních prostředků v rámci 
3. rozpočtové změny v roce 2022,

 » harmonogram osvětlení zahrad piaristického 
kláštera v rozsahu předloženého materiálu,
 » změnu provozního řádu Skateparku Pří-
bor v rozsahu předloženého materiálu,
 » uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 
na pořízení notebooků pro členy Zastupi-
telstva města Příbora pro volební období 
2022–2026 mezi městem Příborem a spo-
lečností CS21 Nextnet, s.r.o., Žerotínova 
1051/19, 702 00 Ostrava, IČO 61977306, 
za cenu 267 373,70 Kč včetně DPH,
 » prodloužení kulturní akce Benátská noc 
pořádanou SH ČMS – Sborem dobrovol-
ných hasičů Příbor, Svatopluka Čecha 
190, 742 58 Příbor, na zahradě hasičské 
stanice, od 25. 6. 2022 od 19.00 hod. do 
26. 6. 2022 do 02.00 hod.
 » prodloužení kulturní akce Benátská noc 
pořádané SH ČMS – Sborem dobrovol-
ných hasičů Příbor, Svatopluka Čecha 
190, 742 58 Příbor, na zahradě hasičské 
stanice, od 23. 7. 2022 od 19.00 hod. do 
24. 7. 2022 do 02.00 hod.,
 » prodloužení kulturní akce Benátská noc 
pořádané SH ČMS – Sborem dobrovol-
ných hasičů Příbor, Svatopluka Čecha 
190, 742 58 Příbor, na zahradě hasičské 
stanice, od 20. 8. 2022 od 19.00 hod. do 
21. 8. 2022 do 02.00 hod.,
 » pořadníky pro přidělení bytů v domech 
s pečovatelskou službou v Příboře na 
období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022,
 » poskytnutí finančního daru Nadačnímu 

fondu Pavla Novotného, se sídlem Vrchní 
280, 747 32 Chlebičov, IČO 04918304, 
z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4349, 
ve výši 2 500 Kč na činnost nadačního 
fondu a uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Příborem a Nadačním fondem 
Pavla Novotného dle předloženého návrhu.

Rada města stanovila:
 » v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odměnu 
Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce příspěvko-
vé organizace Mateřské školy Kamarád, 
odměnu Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce 
Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, od-
měnu Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce pří-
spěvkové organizace Základní školy Příbor, 
Jičínská 486, odměnu Olze Skřivánkové, 
ředitelce příspěvkové organizace Školní jí-
delny Komenského, Příbor, odměnu Lence 
Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR, 
střediska volného času,odměnu Ing. Zu-
zaně Gřesíkové, ředitelce Technických 
služeb města Příbora, odměnu Mgr. Aleně 
Urbanové, ředitelce příspěvkové organizace 
Základní školy Npor. Loma, Příbor, ve 
výších dle zápisu ze schůze RM.

Rada města doporučila 
zastupitelstvu města: 
 » v rámci rozpočtového opatření č. 3 pro 
rok 2022 schválit finanční prostředky na 
zpracování projektové dokumentace pro 
společné povolení stavby „Úprava okolí 
budovy č. p. 118“,
 » uvolnit v rozpočtu města na rok 2023 finanč-
ní prostředky pro zpracování vyšších stupňů 
stavební dokumentace pro stavbu „Odkana-
lizování části ulice Juráňovy – hlavní řad“.

Rada města vzala na vědomí:
 » cenovou nabídku ve výši 288 500 Kč na 
zpracování projektové dokumentace pro 
společné povolení stavby „Úprava okolí 
budovy č. p. 118“ ve vymezeném území 
u budovy č. p. 118, v předloženém znění,
 » studii technického řešení odkanalizování 
části ulice Juráňovy a informaci Severo-
moravských vodovodů a kanalizací Ost-
rava, a. s., IČO 45193665, k případnému 
provozování této kanalizace,
 » plán práce Zastupitelstva města Příbora 
na 2. pololetí 2022.

Rada města vyhlásila:
 » veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem: „Úprava autobusové zastávky 
Tatra v Příboře“ v předloženém znění 
a stanovuje termín pro podání nabídek 
k 24. 6. 2022 do 11.00 hodin,
 » veřejnou zakázku na stavební práce s ná-
zvem: „Bezbariérová trasa přes ulici Karla 
Čapka v Příboře“ v předloženém znění.

Rada města doporučila:
 » zastupitelstvu zahrnout do rozpočtového 
opatření č. 3 finanční prostředky k rea-
lizaci doplnění štětové dlažby na ulicích 
Křivá, Tržní a Pod Hradbami ve výši 
165 000 Kč,

 » zastupitelstvu města zahrnout do rozpoč-
tového opatření č. 3 finanční prostředky 
na opravu schodiště na ulici Úzké ve výši 
620 000 Kč.

Úplné znění dokumentu z jednání rady 
města se všemi náležitostmi a informacemi 
naleznete na webových stránkách města 
Příbora.
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Pečující o blízké po cévní 
mozkové příhodě najdou 
informace na jednom místě
Mgr. Jarmila Kyjovská (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Pečujete o osobou blízkou, která prodělala 
cévní mozkovou příhodu? Hledáte informace, 
chcete se sdílet s ostatními pečujícími, necítit 

se na péči sami? 
Ostravská univerzita v Ostravě společně 

s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou v Ostravě v letech 2019 až 2021 
realizovala výzkumný projekt zaměřený na 
neformální pečující, jehož výsledkem je vznik 

Péče o děti po rozchodu rodičů
Gabriela Wittichová, DiS. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

V minulém čísle Měsíčníku jsme se věno-
vali úpravě péče a výživy o děti po rozchodu 
sezdaných rodičů. V dnešním článku se 
budeme zabývat formami péče o děti po 
rozchodu rodičů.
Celkem rozeznáváme čtyři formy péče 

o děti. Jsou to výlučná péče jednoho z rodi-
čů, střídavá péče, společná péče a svěření 
dítěte do péče jiné osoby.
Nejčastější formou péče bývá výlučná 

péče. V tomto případě je dítě svěřeno do 
péče jednomu z rodičů. Druhému z rodičů je 
stanovena vyživovací povinnost vůči dítěti 
a je upraven styk s dítětem.
Střídavá péče je formou, kdy se o péči 

dělí oba rodiče. Většinou se rodiče střídají 
v pravidelných intervalech např. každých 
14 dní. Nemusí to však být pravidlem. Ro-
diče mohou mít střídavou péči rozdělenou 
i v jiném poměru, např. 4 dny u jednoho 

z rodičů a 3 dny u druhého apod. Vše závisí 
na potřebách dětí a rodičů. Mezi výhody 
této formy péče patří dostatečný kontakt 
s oběma rodiči. Je vhodná zejména tam, 
kde se rodiče jsou schopni na podrobnos-
tech péče dohodnout. Je zde kladen velký 
důraz na spolupráci. Vyživovací povinnost 
se v tomto případě stanovuje, pokud rodiče 
mají rozdílné příjmy. V případě, kdy rodiče 
mají příjmy prakticky shodné, může soud 
vzájemnou vyživovací povinnost zrušit.
Společná péče znamená, že soud nijak 

konkrétně neupravuje svěření dítěte a vy-
živovací povinnost. Rodiče tak pokračují 
v režimu, který mezi sebou měli nastavený 
před podáním návrhu o úpravu k soudu. 
I zde je předpokladem, že rodiče se na všem 
podstatném ohledně péče a výživy dohod-
nou. Tato forma péče může být praktická 
především pro rodiče, kteří například i po 

rozchodu zůstanou bydlet v jedné nemo-
vitosti, nebo kdy dítě je již skoro zletilé 
a nesdílí s rodiči společnou domácnost.
Svěření dítěte do péče jiné osoby je méně 

častá forma úpravy péče. Je uplatňována 
především tam, kde ani jeden z rodičů 
není schopen se o nezletilé dítě postarat. 
Většinou se těmito osobami stávají příbuzní 
či jiné blízké osoby, které se o dítě chtějí 
postarat. Vyživovací povinnost je v tomto 
případě stanovena oběma rodičům. Výživné 
rodiče platí osobě, které bylo dítě svěřeno 
do péče.
Pro bližší informace k tomuto tématu mů-

žete navštívit Občanskou poradnu v Příboře 
na adrese nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 
Příbor, v přízemí Městského úřadu Příbor.
Konzultační hodiny v úterý:
 9.00 – 12.00 – bez objednávky
 13.00 – 16.00 – pro objednané

majetku města Příbora, za podmínek dle daro-
vací smlouvy v předloženém znění,
 » Závěrečnou inventarizační zprávu města 
Příbora za rok 2021,
 » řádnou účetní závěrku města Příbora 
za rok 2021 sestavenou k rozvahovému 
dni k 31. 12. 2021 a rozhodlo o převedení 
výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 
41 515 313,10 Kč na účet 432 – výsledek 
hospodaření minulých účetních období,
 » postupy směřující k řešení nedostatečné 
kapacity v mateřských školách (ověření 
využití objektů) variantou uvedenou v bodě 4 
Koncepce provozu školských a předškolních 
zařízení ve městě Příboře, tj. výstavbou nového 
předškolního zařízení v lokalitě Za Školou, 
dočasným zřízením jednoho oddělení mateřské 
školy v budově bývalé ZŠ Dukelské, umístěním 
školní družiny ZŠ Jičínské do budovy bývalé 
ZŠ Dukelské, zřízením odborných učeben 
v prostoru současné družiny ZŠ Npor. Loma 
a přesunem družiny do objektu po MŠ Pionýrů. 

Zastupitelstvo města neschválilo
 » prodej částí pozemků parc. č. 2395/2 
a 2396/2 v k. ú. Příbor panu Jiřímu Pazdě-
rovi dle jeho žádosti ze dne 7. 2. 2022.

Zastupitelstvo města rozhodlo:
 » poskytnout individuální dotaci z roz-
počtu města Příbora ve výši 250 000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Příbor, z. s., se 
sídlem Štramberská 1361, Příbor, 742 58, 
IČO 43961011, účelově určenou na obměnu 
osvětlení tenisového areálu.

Zastupitelstvo města uložilo:
 » vedoucímu OIRSM zajistit podání žádosti 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod pozem-
ků parc. č. 699/1 a 699/2 v k. ú. Klokočov 
u Příbora do majetku města a odůvodnit žá-
dost veřejným zájmem. Termín: 10. 6. 2022

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 » zprávu o stavu pohledávek města k 31. 12. 2021,
 » po projednání Zprávu auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření územního samo-
správného celku – města Příbora za období od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 vypracovanou Ing. Jar-
milou Orlitovou, auditorské oprávnění č. 1606,

 » rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 
2022, které schválila rada města dne 26. 4. 2022,
 » Koncepci provozu školských a předškolních 
zařízení ve městě Příboře ve znění přílohy 
č. 1 podkladového materiálu.

Zastupitelstvo města odmítlo:
 » úplatný převod pozemku parc. č. 3110/1 
v k. ú. Příbor z vlastnictví České repub-
liky s právem hospodaření pro Úřad pro 
zastupování státu vevěcech majetkových do 
majetku města Příbora,
 » úplatný převod pozemků parc. č. 699/1 
a 699/2 v k. ú. Klokočov u Příbora z vlast-
nictví České republiky s právem hospodaře-
ní pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do majetku města Příbora

Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitel-
stva města se všemi náležitostmi a informacemi 
naleznete na webových stránkách města Příbora.
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Sociální služby opět 
prezentovaly své aktivity
Bc. Lenka Filipcová (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

V pátek 3. června 2022 se po covidové odmlce 
opět při příležitosti Dne dětí a rodiny v měst-
ském parku v Příboře představili poskytovatelé 
sociálních služeb a souvisejících aktivit. Odmlka 
veřejné prezentace sociálních služeb však 
neznamenala, že by byly sociální služby méně 
aktivní. Právě naopak! Jak v době koronaviro-
vé pandemie, tak i nyní při pomoci ukrajin-
ským uprchlíkům, se znovu a znovu potvrzuje 
každodenní potřebnost sociálních služeb 
a navazujících aktivit.
V průběhu pátečního odpoledne se návštěvní-

kům akce Den dětí a rodiny představila Armá-
da spásy v ČR, z. s., která pro příborské rodiny 
s dětmi zajišťuje sociálně aktivizační služby. 

Prorodinný spolek Academia Via Familia, z. s., 
představil svou činnost pro rodiny s dětmi 

a mládeží, jako jsou např. pořádání letních kem-
pů, vzdělávání pro pěstouny, víkendy finanční 
gramotnosti, a také představil svépomocnou 
skupinu Klub otevřeného srdce, která pomá-
há osobám s duševním onemocněním a jejich 
rodinným příslušníkům. 
Centrum pro zdravotně postižené Moravsko-

slezského kraje, detašované pracoviště Nový 
Jičín, představilo osobní asistenci, občanskou 
poradnu a individuální dopravu pro osoby se 
zdravotním postižením na Novojičínsku. 
Zástupci spolku České ILCO, z. s., pomáhají 

lidem, kterým byla ze závažných zdravotních 
důvodů vytvořena stomie. V průběhu celé 
akce poskytovali dospělým zájemcům odbor-
né rady a dětem připravili herní aktivity. 
Činnost a nabídku sociální služby domova 

pro seniory prezentovaly sociální pracovnice 
Domova Příbor. 
Paliativní péči v domácím prostředí, kterou 

zajišťují lékaři, zdravotní sestry, psychotera-
peuti, pracovníci v sociálních službách a také 
dobrovolníci, představili zástupci Mobilního 
hospice Strom života. 

Dospělí návštěvníci využili nabídku Revírní 
bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, nechali 
si změřit cévní věk, saturaci krve kyslíkem pomo-
cí pulzního oxymetru a také hydrataci pokožky. 

Pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením prezentovala zástupkyně 
organizace VČELKA sociální služby, o. p. s. 
Své zástupce zde rovněž měla Slezská diako-

nie, která na Novojičínsku poskytuje ranou 
péči, denní stacionář, sociálně terapeutické 
dílny, sociální rehabilitaci, chráněné bydlení 
a domov pro osoby se zdravotním postižením.
Přehled kompenzačních pomůcek pro obča-

ny se zrakovým postižením a odborný výklad 
si pro návštěvníky připravili zástupci Sjedno-
cené organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR, detašované pracoviště Nový Jičín. 
Také sociální pracovnice odboru sociálních 

věcí Městského úřadu Příbor poskytovaly bě-
hem odpoledne dospělým zájemcům informace 
o sociálních službách ve městě a pro menší děti 
připravily soutěž skládání obrázků s tematikou 
našeho města za drobnou odměnu.
Zájemci o sociální služby si domů mohli 

odnést nejen informace k sociálním službám 
a aktivitám, ale i zakoupit ručně pletené 
košíky, malované obrázky, šité panenky nebo 
třeba ručně vyráběné šperky, které pro pre-
zentaci připravili klienti, příznivci a poskyto-
vatelé sociálních služeb. 

Rozkvetlé náměstí
Petra Kantorová, DiS. (odbor životního prostředí, dotací a veřejných 
zakázek Městského úřadu Příbor)

Na náměstí Sigmunda Freuda se postupně 
instaloval nový městský mobiliář v podo-
bě hliněných květináčů různých rozměrů 
v přírodních barvách. V květnových, takřka 
letních dnech, se tyto květináče rozzářily jas-
nými barvami letničkové výsadby. O výsadbu, 
která je tvořena rostlinami typu svíčkovec, 
kopřiva, povíjnice, vrbina, ostálka, kopretina, 
proso, pelargonie, petúnie a lobelka se posta-
raly Technické služby města Příbora. Celistvý 
ráz náměstí doplňuje pestrobarevná výsadba 
ve stejném druhovém složení v truhlících na 
radničních oknech a v prostoru před sousoším 

Panny Marie. Květináče jsou rovněž 
umístěny před prostorem Kulturního 
domu a v budoucnu bude květináč umís-
těn také před informačním centrem. 
Tento projekt s názvem „Nový měst-
ský mobiliář ve veřejném prostranství 
v historickém centru města“ bylo možné 
realizovat i díky 80% dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu, 
která je z 64 % tvořena příspěvkem EU 
a 36 % tvoří národní zdroje. Dotace byla 
poskytnuta z Programu rozvoje venkova, 
který vyhlašuje Místní akční skupina.

nového informačního webu. Web je určen 
pro neformální pečující o osoby po cévních 
mozkových příhodách. Obecně je velmi těžké 
na začátku péče, která je spojená s velkou 
mírou nejistoty, najít informace, které budou 
k užitku. Pečující mají díky webu informace 
na „jednom místě“. Kromě základních infor-
mací o cévní mozkové příhodě zde pečující 
najdou také video návody pro praktickou 

každodenní péči, odkaz na diskusní fórum, 
svépomocné skupiny pro pečující, podporu 
v situaci dlouhodobého poskytování péče 
a kontakty na další organizace.
Součástí webových stránek je, v prostředí 

České republiky unikátní, stránka zaměřená 
na děti a mládež, kteří jsou v situaci, kdy se 
stali neformálním pečujícími. Tato stránka 
byla vytvořena přímo dospívajícími, hovoří 

jejich jazykem a zveřejňuje osobní zkušenosti 
mladých pečujících. Mladí pečující zde najdou 
praktické informace, kontakty na další orga-
nizace, příběhy svých vrstevníků aj.
Webové stránky provozuje Sdružení 

pro rehabilitaci osob po cévních mozkových 
příhodách, z. s., a to na odkaze:  
www.cmp-radce.cz.

http://www.cmp-radce.cz
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Václav Chromčák   
Emilie Eliášová   
Bohumila Švidrnochová   
Miroslav Jaroš   
Jaroslava Kaděrová  
Josef Kuchař     
Věra Neuwirthová   
Miroslav Bőhm   

Miroslav Černek    
Zdeněk Šabata    
Mária Polláková   
Ludmila Mužná    
Anna Kurajská  
Bohumila Chromečková   
Rudolf Pustějovský   
Miroslava Daňková  

Vladimír Feix   
Věra Antolíková   
Marta Hájková   
Eva Figarová   
Jaroslava Karbanová  
Josef Kolář    
Danuše Slačíková  
Jaromíra Veselková  

Eva Palyzová   
Jaroslava Neusserová  
Jarmila Lovečková   
Květoslava Pinkasová 
Věra Brusová   
Zdenka Foksová  
Antonín Čevela     
Helena Peláková   

Anna Kudrová   
Svatava Jalůvková  
Věra Kalová     
Anna Kalužová

Jubilanti z Příbora:

Karel Šebestík Marie Šmídová Anna Urbišová Miloš Velička Marie Zátopková 
Jubilanti v Domově Příbor:

Blahopřejeme jubilantům 
narozeným v červenci
Bc. Ivana Bolomová, Dis. (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Stavební úpravy 
komunikací a zpevněných 
ploch na ulici Vrchlického
Ing. Ivo Kunčar (odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor)

Předáním staveniště dne 16. 6. 2022 byly 
zahájeny stavební práce na akci „Stavební 
úpravy komunikací a zpevněných ploch 
na ulici Vrchlického“.

Akce sestává ze tří samostatně povolených staveb:
1) Úprava ulice Vrchlického 

u ZŠ Npor. Loma v Příboře
2) Dopravní napojení lokality Z43 

na ulici Vrchlického
3) Parkoviště u ZŠ Npor. Loma 

v Příboře 

Uzavření budovy technických služeb
V termínu od 4. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bude 

pro veřejnost, z důvodu probíhajících sta-
vebních prací, uzavřena budova technických 
služeb na ul. Štramberské. Zajištění všech 
administrativních činností bude fungovat 
v omezeném režimu. 
V nutných případech nás kontaktujte: 

Ing. Gřesíková Zuzana, ředitel
reditel@tspribor.cz
737 245 980

Ing. Pavelka Vladimír, dispečer, 
hlášení závad
dispecer@tspribor.cz
737 245 981

Bc. Beranová Lucie, objednávky
koordinator@tspribor.cz 
737 245 983 
 

Ing. Závorková Martina, 
hřbitovnictví
sluzby@tspribor.cz
731 549 482

Ing. Olšovská Silvie, odpady
obchod@tspribor.cz
731 674 984

Provoz sběrného dvora zůstává v normálním 
režimu. Děkujeme za pochopení. 

Soutěž o keramickou popelnici
Ing. Dita Kalužová (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Soutěž O keramickou popelnici, kterou 
pořádá každoročně autorizovaná obalová spo-
lečnost Ekokom spolu s Moravskoslezským 
krajem byla ukončena a 14. 6. 2022 proběhlo 
slavnostní předávání ocenění v prostorách 
zámku Nová Horka ve Studénce. V kategorii 
obcí nad 2000 obyvatel, kam patříme, vyhrá-
la obec Hulvaldy, za ní Trojanovice a Kozlo-
vice. My jsme obdrželi diplom za páté místo. 
Sice to není umístění, kde by součástí odměny 

byla i nějaká finanční částka, jako tomu bylo 
loni při ceně Skokan roku, ale skok to opět 
je, vloni jsme byli v celém kraji devátí, co 
do množství vytříděných surovin přepočte-
ných na obyvatele. Dle Certifikátu společnosti 
EKOKOM jsme přispěli ke zlepšení životního 
prostředí a snížení uhlíkové stopy úsporou 
882,5 t CO2 a 15 818 968 MJ energie.
Také ze společností Asekol, Elektrowin 

i Ekolamp, které od nás odebírají elektrická 

zařízení a světelné zdroje, jsme obdrželi cer-
tifikáty či osvědčení, která naleznete na webu 
životního prostředí. 
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, 

a žádáme ostatní, aby se přidali. Společně 
máme šanci dosáhnout na další ceny a hlav-
ně snížit množství nevytříděného odpadu 
končícího na skládce, za který nedostáváme 
odměny, naopak platíme drahé skládkovné.

Obr.: Rozsah investiční akce „Stavební úpravy komunikací 
a zpevněných ploch na ulici Vrchlického“
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V Domově Příbor  
mají klienti svou formu 
„Akademie třetího věku“
Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor)

Vzdělávání a získávání poznatků je celo-
životní proces, kdy nabyté informace člo-
věka obohacují, naplňují, díky nim zažívá 
pocity potřebnosti, má přehled a lépe se 
tak orientuje ve světě, který ho obklopuje, 
a tím i ve vlastním životě. Celý proces 
vzdělávání začíná již od útlého dětství 
přes řízenou výuku na různých stupních 
škol, aby se tak lidé připravovali na své 
budoucí povolání. V dospělosti se pak člo-
věk zdokonaluje například při zaměstná-
ní, samostudiem, četbou, zajímá se o dění 
kolem sebe, baví se různými koníčky, je 
„znalcem“ v určitých oblastech… Aktivní 
senioři, žijící v domácím prostředí, mají 
možnost se vzdělávat formou různých 
programů zaměřených např. na posilování 
paměti, navštěvují přednášky a výstavy, 
mnozí jsou účastníky „Akademie třetího 
věku“, kterou zajišťují pro zájemce jednot-
livé obce. Aby proces vzdělávání a rozši-
řování obzorů nekončil nástupem seniorů 
do našeho pobytového zařízení a klienti 
netrávili čas pouze na pokojích, lůžku 
nebo sledováním televize, snažíme se 
jejich čas vyplnit nabídkou smysluplných 
činností. Jednou z aktivit, která člověka 
vzdělává a rozvíjí i v pokročilém věku, je 
naše forma „Akademie třetího věku“.
Specifická aktivita probíhá úspěšně 

v Domově Příbor již téměř šestým rokem 
a v programu se tato událost objevuje mi-
nimálně jednou měsíčně. Aktivita probíhá 
v jídelně, která se po minimálních úpravách 
změní na kulturní a společenskou míst-
nost. A právě zde se „naši“ senioři setkávají 
na přednáškách spojenými s promítáním 
prostřednictvím dataprojektoru. Dlouho-
době se schází okolo 25 klientů a účast je 
umožněna i jejich rodinným příslušníkům 
nebo dobrovolníkům. Námětů je mnoho. 
Ten, kdo dříve rád cestoval, ocení téma 
o českých a moravských horách, řekách, 
hradech a zámcích, větrných mlýnech, 
slavných mostech, Beskydech, Praze, 
místech z okolí Kopřivnice, Štramberku, 
Frenštátu a mnohé další. Kdo se rád zajímal 

o historii a osobnosti národa, si 
jistě rád poslechne přednášku 
o Přemyslovcích, Lucemburcích, 
Habsburcích, slavných spisovate-
lích, významných českých ženách, 
zbojnících a lupičích atd. Na své si 
přijdou i milovníci přírody u témat 
o stromech, keřích a zpěvných 
ptácích s ukázkami jejich zpěvu… 
A pak tady máme oblasti, které 
byly a jsou součástí každého z nás 
– přednáška o zvycích a tradi-
cích během celého roku, při které 
se klienti rozvzpomínají na své 
dětství a události s tím spoje-
né. Zvláštní kapitolu pak tvoří 
přednášky interaktivní. Zmínil 
bych povídání o bylinkách, které 
míváme spojené s ochutnávkou 
bylinkových čajů z čerstvých i nasušených 
bylinek různých druhů. Klienti mohou 
bylinky vnímat všemi smysly – čichem, 
zrakem, hmatem a hlavně chutí. Dříve tuto 
přednášku pravidelně vedla naše bývalá 
klientka Domova, která se pěstováním 
a prodejem bylin zabývala ve svém aktivním 
životě, a uskutečnila si tak sen – prezentovat 
tuto zálibu a podělit se o své znalosti s ostat-
ními. Velice oblíbené jsou také přednášky 
věnované pivu a vínu. Kromě degustace se 
klienti seznamují se zajímavostmi a také se 
sběratelskými artefakty spojenými s těmito 
moky (pivní tácky, etikety, vršky…) V nepo-
slední řadě zde máme přednášky a projekce 
spojené s poslechem hudby v rámci hudeb-
ních klubů, při kterých si klienti zanotují 
a zazpívají – písničky Svěráka a Uhlíře, 
Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra, ale 
i zahraničních interpretů, jako byli The 
Beatles, Freddie Mercury…
Všechny výše uvedené tituly a mnohé další 

jsou určitou formou reminiscence. Klienti 
zažívají příjemné pocity, vracejí se myšlen-
kami do dob dětství, školních let, mládí, 
vybavují se jim momenty a zážitky, které 
je činily šťastnými během aktivního života 
a dokážou tak na chvíli zapomenout na 

strasti, které s sebou občas stáří přináší.
Dovolte mi také zmínit, co se za „naší“ 

Akademií třetího věku skrývá a není na 
první pohled vidět. Každý tematický okruh 
je koncipován zhruba na 50 až 70 minut 
mluveného slova a projekce. Za tímto 
časovým úsekem je schována velice dlouhá 
cesta v podobě podrobné a pečlivé přípravy, 
v řádu tisíců hodin práce ve chvílích volna. 
Jednotlivé bloky během přednášky jsou 
doplněny o fotografie, obrázky, portréty 
osobností, nákresy, mapky, citace, úryvky, 
ukázky a samozřejmě nechybí velký a či-
telný text pro klienty, kteří mají sluchový 
handicap, ale číst svedou.Snažíme se, aby 
promítání bylo zajímavé, pestré, poutavé, 
občas okořeněné nějakou veselou příhodou, 
pověstí, pikantností, aby udrželo pozornost 
a zájem každého posluchače, který se roz-
hodl tuto aktivitu navštívit. Za všechnu tuto 
mravenčí práci je pak odměnou plná míst-
nost spokojených posluchačů nebo náhodné 
zaslechnutí klientů na pokojích po aktivitě, 
kdy si přednášku pochvalují. Odměnou také 
bývá uznání z řad bývalých učitelů a profe-
sorů, kterým poskytujeme sociální službu. 
A vůbec největší pochvalou a důkazem, že 
posluchači dávají pozor, byla skutečnost, 

Předmětem díla je kompletní rekonstrukce 
Vrchlického ulice v rozsahu od křižovatky 
s nábřežím Rudoarmějců podél školního 
hřiště u ZŠ Npor. Loma až po napojení na 
lokalitu Z43, včetně nového chodníku, 
a zbudování nového parkoviště pro 48 vozidel 
(z toho 2 stání pro autobusy, 3 parkovací místa 
vyhrazená pro ZTP a 1 místo pro zásobování 
školní kuchyně) vedle objektu ZŠ.

V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhoto-
vitel stavby – společnost SEMITA - DS s.r.o. 
z Veřovic. Cena díla je 13,3 mil. Kč vč. DPH. 
Smluvní termín plnění jsou 4 měsíce, předpo-
kládaný termín dokončení díla je do poloviny 
října 2022.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde 

k postupnému omezení průchodu a průjezdu 
v dané lokalitě. Vlastníci dotčených nemovi-

tostí byli informováni o jednotlivých omeze-
ních týkajících se jejich nemovitostí. V koor-
dinaci s Technickými službami města Příbora 
je řešena úprava režimu svozu odpadů.
O dopravních opatřeních je a bude veřejnost 

průběžně informována dle postupu staveb-
ních prací. Nejvýraznější dopravní změnou 
po dobu uzavření Vrchlického ulice je otočení 
směru jízdy v jednosměrné ulici Nové.
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Ohlédnutí za 12. ročníkem  
Příborských deskovek
Josef Bohumínský (za TJ Sokol Příbor)

12. ročník Příborských deskovek proběhl 
v termínu 13.–15. 5. 2022 v prostorách soko-
lovny TJ Sokol Příbor. 
Dne 13. 5. 2022 se první účastnící 12. roč-

níku Příborských deskovek začali sjíždět již 
kolem 15:00 hodin. Čas do první soutěže, což 
byl turnaj v Bang!, vyplňovali vzájemným 

vyprávěním svých zážitků od svých minu-
lých setkání. Ti, co se neznali, se pomalu 
seznamovali při hraní deskových her, které 
jsou k dispozici v TJ Sokol Příbor. Turnaje 
Bang! se zúčastnilo 10 soutěžících. 
V sobotu 14. 5. 2022 se turnaje Osadníci 

z Katanu účastnilo 32 soutěžících a turnaje 

v Carcassonne 19 soutěžících. 
V neděli 15. 5. 2022 se turnaje ve hře Kabo 

účastnilo 15 soutěžících. 
7 účastníků splnilo nominační kritéria na 

MČR a dalších sedm z půlky, kdy poslední 
bod musí získat na jiných turnajích po ČR. 
V průběhu akce účastníci navázali nová 

Celostátní hra PLAMEN 2021/2022
Michal Kabát (SDH Hájov), Foto: Martin Maléř

Družstva mladých hasičů z Hájova se zúčast-
nila druhé části okresního kola celostátní hry 
Plamen. Letošním pořadatelem byl Starý Jičín 
ve spolupráci s OSH Nový Jičín. V sobotu 
21. května vše vypuklo. Za naše SDH jsme 
měli obsazení ve dvou kategoriích. 
Nejprve mladší žáci. Z podzimní části ZPV 

a štafety 4×60 m si dováželi dvě dvojky. Aktuál-
ně to bylo průběžné 2. místo. K těmto výsled-
kům přidali další umístění následovně: štafeta 
CTIF 1. místo, štafeta dvojic 1. místo, útok CTIF 
2. místo, požární útok plamen 2. místo. V ko-
nečném zúčtování to bylo krásné druhé místo, 
bohužel na vítěze SDH Mniší chyběl 1 bodík. 
Družstvo starších žáků si dováželo do Starého 

Jičína dvě jedničky. Ze štafety 4×60 m a ZPV. 
Umístění na dalších disciplínách bylo násle-
dující: štafeta CTIF 1. místo, štafeta dvojic 
2. místo, útok CTIF NP a požární útok plamen 
1. místo. Součet umístění nám vynesl 10 bodů 
stejně jako SDH Mniší. Nám ovšem pomohl 
lepší požární útok, a tak se naši starší hasiči 
stali celkovými vítězi okresu Nový Jičín. 
Ve starší kategorii se dále postupuje do 

krajského kola, kdy z každého okresu jsou 
vyslány dva sbory. Tím pádem z prvního 
místa naši starší žáci a z druhého místa SDH 
Mniší. Krajské kolo je již dvoudenní, jelikož 
družstva zápolí v 6 disciplínách a na jeden den 
by to bylo velice náročné. Letošním pořada-
telem se stalo OSH Frýdek-Místek, což pro 
nás byla paráda, vždyť to máme „za kopcem“. 
V pátek 10. června proběhla prezence a závod 
požární všestrannosti v areálu osadního vý-

boru Zelinkovice-Lysůvky. A my si 
z prvního dne odváželi 4. místo. 
Centrem dění ostatních disciplín 

se stal atletický stadion Slezan ve 
Frýdku-Místku. Kam se v sobotu 
11. června sjelo celkem 12 družstev 
starších žáků z 6 okresů. A jak jsme 
si vedli zde? Štafeta CTIF 2. místo, 
útok CTIF 4. místo, štafeta dvojic 
2. místo, štafeta 4×60 m 1. místo 
a královská disciplína požární útok 
plamen 11. místo. V konečném 
umístění součet 24 bodů a krásné 
2. místo v kraji.

Letos to na postup nevyšlo, ale jako 
okres Nový Jičín jsme opět před-
vedli výborné výsledky. Vždyť jsme 
již druhým rokem na prvních dvou 
místech opanovali spolu s SDH Mniší 
Moravskoslezský kraj. Tímto bych 
jim chtěl také popřát co nejlepší vý-
sledky a hlavně to štěstíčko na MČR 
hry Plamen v Hradci Králové. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 

našim starším žákům za úspěšnou 
reprezentaci našeho sboru. Bohužel 
nás letošní sezónu doprovázely až 
nepochopitelné zdravotní komplika-
ce, výpadky v sestavách, ale i přesto 
jsme dokázali vybojovat vynikající 
výsledek. Nemohu opomenout po-
děkování rodičům za trpělivost při 
četnosti a náročnosti tréninků.

kdy dnes již zesnulý klient objevil drobnou 
nesrovnalost v jisté historické události, 
a společně pak tento přešlap prodebatoval 
s pracovníkem na pokoji.
Podobně jako u běžné akademie třetího 

věku se i my snažíme nějakým způsobem 
získávat zpětnou vazbu od klientů, a to for-
mou propojení s dalšími aktivitami. Někte-
ré informace, které zazněly na přednášce, 
se objevují v každotýdenních trénincích pa-

měti, kterým říkáme ve zkratce „Doplňo-
vačky“. Další činnost zaměřena na získané 
informace může být pravidelné skupinové 
hraní vědomostních her v podobě klade-
ných otázek z oblasti přírody, lidského těla, 
historie, znalostí České republiky.
To, že je tato „naše“ akademie třetího 

věku a další jiné aktivity vedena správným 
směrem, dokazují vysoká čísla účastníků 
a fakt, že je stále velký zájem o rozšiřování 

vlastního obzoru i ve věku, kdy by se mohli 
klienti věnovat víceméně odpočinku. Jsme 
svědky toho, že v každém věku chce být 
člověk součástí světa okolo sebe, mít pře-
hled a cítit se potřebným. Závěrem bych rád 
zdůraznil, že aktivizace je proces dlouhodo-
bý, promyšlený a pro klienty musí přinášet 
i výzvy k přemýšlení a emoční prožitek.
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Prchalovská 
tradice 
Svatodušní 
neděle
Jana Kaniová, Alena Sochová

Tradici Svatodušní vycházky se škvařením 
vaječiny prchalovští hasiči zavedli již krátce po 
svém založení. Konala se každý rok, výjimkou 
byly válečné roky. Co pamatujeme, konala se 
v lese, nejdřív na Kamenném kopci, později 
u myslivecké chaty. S vybudování prodejního 
stánku na hřišti se akce přesunula tam. Napo-
sledy se konala v lese pravděpodobně v roce 1990 
nebo 1991. Tento „retro“ návrat k dřívější oslavě 
jsme si dopřáli v rámci 100letého výročí vzniku 
Sboru dobrovolných hasičů na Prchalově.
Myšlenka paní Dagmary Tobolové při-

pomenout Hod boží svatodušní stejně jako 
před 32 roky se setkala s obavami mnohých 
zainteresovaných. Co když nás zradí počasí, co 
když bude v lese mokro, co všechno budeme 
muset do lesa převézt, jak vlastně tu „vaječinu“ 
připravíme, kdo nám pomůže, je lesní chata 
schopna unést takovou akci, zajímá ještě stará 
tradice současné obyvatele Prchalova a okolí?
Skupina nadšenců se do toho pustila. Chata 

byla na daný termín 5. 6. 2022 v bezvadném 
stavu díky péči rodiny Pustějovských. Tímto 
jim děkujeme za pevný bod v našem záměru. 
Na dvou traktorových vlečkách jsme navezli 
nápoje, potraviny, odpadkové koše, lavice a sto-
ly, dokonce i boudu TOI. Příprava byla tak do-
konalá, že před lesem bylo připraveno pokosené 
parkoviště. Jako bonus působilo počasí, které 
bylo přímo ideální a přilákalo do lesa množství 
výletníků pěšky, na kolech, či v autech. Tomu 
taky odp ovídala účast. Sešla se podstatná část 
obyvatel naší vesnice a okolí a ohlasy všech byly 
jen pozitivní. Museli jsme se ohánět, abychom 
uspokojili všechny. Snad se nám to podařilo, 
protože jsme nakonec usmažili vaječinu celkem 
z 564 ks vajíček, což byl rekordní počet, co 
pamatujeme. K dobré náladě přispěla i dechová 
hudba Petřvalďanka. Děkujeme všem, kteří se 
na této akci podíleli.

Fotbal v Příboře
Marek Rydzoň

Na příborském hřišti proběhl den 
náboru dětí, kterého se zúčastnilo 
asi 180 dětí. Všichni si to velice užili 
a doufáme, že příště to bude ještě 
ve větším počtu. Jde vidět, že fotbal 
děti baví a je o tyto malé nadšence 
skvěle postaráno. 

Příborská starší přípravka A odehrála turnaj 
Landek Cup. Bohužel se borci neprobojovali do 
finálových bojů, ale obsadili krásné 19. místo 
z 27 týmů. V této konkurenci moc šancí 
neměli, ale i tak předvedli obdivuhodný výkon. 
V rozhodující bitvě porazili tým Bílovce. Domů 
si odvezli medaile a pohár. Všichni se těšili na 
turnaj v Příboře, který proběhl 19. 6. 2022.
Výsledky fotbalových zápasů:

Výsledky mužů: 
Příbor – Lichnov    6:5 Po pp. 
Bordovice – Příbor    1:2 
Příbor – Rybí    6:0 
Kateřinice – Příbor    3:1

Výsledky dorostu:
Petrovice – Příbor    3:4 
Příbor – Vendryně    3:6 
Fryčovice – Příbor    3:1 
Příbor – Staré město   4:3

Výsledky starších žáků:
Hodslavice – Příbor   6:3 
Příbor – Mořkov    3:2 
Příbor – Lichnov    3:4 
Příbor – Mankovice   3:5 
Příbor – Mošnov/Skotnice   4:0

Výsledky mladších žáků:
Příbor – Žilina    15:0 
Kunčice – Příbor    0:16 
Studénka  – Příbor                    odloženo

Starší přípravka A:
Příbor – Odry    6:9 
Příbor – Nový Jičín    1:16 
Frenštát – Příbor    7:14

Starší přípravka B:
Příbor – Starý Jičín    8:10 
Kopřivnice – Příbor   15:12 
Příbor – Nový Jičín    19:7

Mladší přípravka A:
Příbor – Nový Jičín    15:7 
Frenštát – Příbor     6:20 
Absolutně bez konkurence jednoznačně první!

Mladší přípravka B:
Příbor – Starý Jičín    14:7 
Kopřivnice – Příbor   11:11 
Příbor – Nový Jičín    15:4

přátelství, naučili se, jak lépe trávit volný 
čas s přáteli, nejen vysedávat u PC. Někteří 
z účastníků využili slunečných dnů, aby 
si pobyt v Příboře zpříjemnili prohlídkou 
památek ve městě a okolí. Při loučení si již 
mezi sebou domlouvali další akce, na kterých 
se zase potkají. 

Všem účastníkům se v Příboře velice líbilo 
a těší se na další návštěvy města Příbora. 
Velké poděkování patří těm, co 12. ročník 
Příborských deskovek podpořili finančně, 
a to město Příbor, fa Albi, fa Mindok a firma 
Advanced Design Solution s.r.o.
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Příborský Sokolšlap 9. ročník  Vlastimil Sedláček (TJ Sokol Příbor)

Ráno v sobotu 11. června sluníčko ohlašo-
valo krásný den. Přivstali si nejen sokolo-
vé, ale i dobrovolníci, kteří akci chystali.

Cyklisté se na své vyjížďky v rámci naší 
akce Příborský Sokolšlap začali scházet 
v areálu sokolovny již před půl devátou 
a do 11. hodiny vyjelo na trať šedesát šest 
účastníků. Těší nás, že ve velkém počtu ro-
diče vyrazili i se svými ratolestmi, z nichž 
nejmladší účastník měl 11 měsíců. Naopak 
nejstaršímu účastníkovi bylo 72 let. Nej-
vzdálenější byli žena a muž z okresu Opava. 
U naší cykloturistické akce se soustředíme 
zejména na občany našeho města a jeho 
okolí, což potvrzuje hojná účast cyklistů 
z Příbora i z Kopřivnice. 

Účastníci za startovné obdrželi malý dá-
rek a poukázku na občerstvení. Po příjezdu 
se účastníci i příchozí mohli v našem areálu 
občerstvit tekutinami všeho druhu, posilnit 
gulášem, klobáskami, výborným vegetarián-
ským borščem a dalšími laskominami. 
Odpoledne nám zpestřili svou hudební 

produkcí ještě amatérští hráči na hudební 
nástroje a k večeru je nečekaně doplnili „bez 
zesilovačů“ také uznávaní příborští hudebníci. 
Pořadatelé děkují všem účastníkům akce, 

dobrovolníkům a také městu Příboru za pod-
poru a za poskytnutý grant.
Těšíme se, že se v dalších letech opět sejdeme 

a zabavíme ve stejném, ne-li větším počtu.

Klokočovské 
kácení máje 
s hrami pro 
děti 2022
Karel Till ml. (za o. s. Klokočov, z. s.)

30. 4. členové občanského sdružení na 
místním hřišti v Klokočově postavili krásnou 
tradiční májku. Tu bylo samozřejmě zapotřebí 
také shodit. V sobotu 28. 5. již od brzkých 
ranních hodin jsme se sešli a začaly přípravy. 
Zatopit pod kotly, nachystat lavičky, postavit 
párty stan, taneční parket, nachystat občerst-
vení, hudbu, soutěže pro děti atd.
Počasí bylo z rána trochu chladivé, ale 

postupem času se oteplovalo, až nakonec bylo 
nádherně slunečné po zbytek dne. To oceni-
ly hlavně děti, které měly možnost, jak je již 
zvykem, skotačit na skákacím hradě, který je 
na našich akcích vždy zdarma.
Samotný začátek byl přesně ve 14 hodin, kdy 

se začaly podávat první porce výtečného guláše, 
kterého se prodalo 2 kotle. Jemu konkurovaly 
perfektní palačinky a dětmi oblíbené párky 
v rohlíku. Dále bylo k mání pečené maso, 
klobásy a spousta jiného občerstvení a nápojů 
jak pro děti, tak pro dospělé.
V programové, řízené, části se nám nejprve 

předvedla dvojice psí drezůry – agility, kde se 
objevil jak větší, tak i malinký yorkšírek. Do 
prostor hřiště k nám zavítali také policisté. 
Frýdecká dálniční policie nám přivezla ukázat 
jak stíhací vozidlo, tak motocykl. Tady se dětem 
líbily hlavně zvuky sirén, které zněly po celou 
dobu ukázek. Po celý den byla vystavena také 
sklápěčka TATRA Phoenix 4x4. Později na 
hřiště přijel speciál Tomáše Tomečka, který 
se zúčastňuje závodů Africa Eco Race. Začát-
kem akce byly také představeny nové hrací 
prvky pro větší děti a mládež. Po úspěšném 
jednání s městem Příborem nám je město pro 
děti pořídilo. Na hřišti je navíc lanová dráha 
a dvojhoupačka, které zakoupilo občanské 

sdružení. Tady musíme poděkovat tedy hlavně 
všem, co chodí na naše akce. Protože bez jejich, 
tedy finanční podpory by nebylo možné toto 
zakoupit a zbudovat.
Děti měly dále možnost si nechat namalovat 

obličej. Tady patří velké dík Janě T., která 
vytrvale seděla přes čtyři hodiny v kuse. 
Nekonečná fronta dětí, co byly nakonec krásně 
pomalované. Ani se nemuselo vyhlašovat.
Po celé odpoledne byly pro děti nachystány 

soutěže a hry. Dětí bylo opravdu jako vždy hod-
ně. 107 přihlášených, plus spousta co nesoutě-
žila. Každé dítko bylo po dosažení všech úkolů 
odměněno dárkovým balíčkem. Během celého 
dne měli všichni návštěvníci možnost pobýt 
v indánském stanu teepee, které nám slouží po 
celou letní sezonu.
To už se ale blížila nejpodstatnější část dne. 

Samotné kácení klokočovské májky! Přesně 
v 17 hodin jsme se chopili dvoumužné pily „bři-
chatky“ a šlo se na věc. Pod nutným dohledem 
dospělých při podřezání májky se děti těšily, až 
májka padne k zemi a budou si moci ukořistit 
nějakou tu pentli a vyměnit ji za bonbón. To 
jste měli vidět ten boj. Vlajka byla vyměněna 
také za sladký balíček. Vítězové nakonec byli 
tři kluci, kde ani jeden se nechtěl vlajky vzdát. 
Po důkladném očesání špice a věnce od mašlí 
se májka odklidila a pokračovali jsme v progra-
mové části, kde přišlo na řadu poslední, naše 
tradiční přetahování lanem. Toho se naše děti 
konečně dočkaly, už od druhé hodiny totiž 
žadonily, kdy už to bude, kdy už to budeeee. 
Zúčastnit se chtěly úplně všechny děti. Po tom-
to sportovním utkání se bez přemlouvání (jak 

tomu bývalo doposud), chopili lana tatínkové, 
dospělí. A bylo se opět na co koukat. Znovu 
drásající nervy a mohutné povzbuzování. Ne-
čekaně se k tomuto silovému boji přihlásily také 
ženy. Vůbec poprvé se přetahovaly maminky, 
tety, třeba i babičky. Děti byly u vytržení, že 
i jejich třeba maminka má takovou páru.
Poté už se ale řízené odpoledne chýlilo ke 

konci. Před osmou hodinou večerní se vypus-
til vzduch ze skákacího hradu. Pokračovala 
volná a taneční zábava, která byla do pozdních, 
nočních hodin.
Perfektní a slunečný den, který jsme si nále-

žitě užili bez žádných problémů, je u konce a je 
čas jít si po zásluze odpočinout. Vedení sdružení 
ale nezahálí a musí pokračovat v přípravách 
dalších i sportovních aktivit. 18. 6. jsme 
pořádali první ročník KLOKOŠLAPU a 25. 6. 
devátý ročník turnaje ve „Volejbale na hřišti.“ 
Hodnocení s výsledky najdete v příštím čísle 
Měsíčníku.
Přejeme, hlavně dětem, krásné prožití 

prázdnin a my se na vás těšíme v září na 
klokočovském krmáši. Podrobnosti a kdy se 
bude konat, se s předstihem dozvíte jak v Mě-
síčníku, tak na našich webových stránkách 
www.klokocov.com, kde naleznete také 
fotografie z konaných akcí.
Jsme moc rádi, že se vám u nás líbí a naše sna-

žení má smysl. Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem organizátorům a mládeži za pomoc a měs-
tu Příboru za finanční podporu formou grantu.
No a my se těšíme na další příjemné shledá-

ní... vaše, naše sdružení Klokočov.

http://WWW.KLOKOCOV.COM/
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Soutěžní dopoledne juniorů 
a seniorů v Domově Příbor
Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor), Foto: Pavlína Kavanová (aktivizační 
pracovníce Domova Příbor)

Po třech letech odmlky, které byly způsobe-
ny rekonstrukcí Domova a opakující se epide-
mií covidu-19, se sešli klienti Domova Příbor 
a děti z MŠ Kamarád ze Švermovy ulice, aby 
společně poměřili dovednosti na soutěžním 
dopoledni, které bylo plné her a zábavy. 
Vzhledem k nepříznivému počasí byla akce 
uspořádána přímo v prostorách zařízení a zú-
častnilo se jí 13 dětí v doprovodu paní učitelek 
a zhruba 23 seniorů za podpory zaměstnanců, 
dobrovolníků, rodinných příslušníků a přátel. 
Pro soutěžící bylo připraveno 6 disciplín, 
ve kterých mohli vyzkoušet svou šikovnost 
a zručnost – házení míčků do terče, zatlouká-
ní hřebíků, hledání klíčů ukrytých v nádobě 
s fazolkami, házení kroužků, minikuželky 
a chytání dřevěných ryb na háček. Na všech 
zúčastněných bylo znát soustředění a zaujetí, 

ale celá akce měla mnohem hlubší význam.
Účelem bylo mezigenerační propojení, kdy 
děti svou přítomností a nadšením dodaly 
celé akci správnou atmosféru a vykouzlily 
úsměv nejednomu obyvateli Domova. Naopak 
samotní senioři se zapojili do výroby medailí, 
dřevěných rybiček, které byly součástí jedné 
disciplíny, zajistili občerstvení v podobě na-
pečeného koláče, nebo byli nápomocni přímo 
při organizaci soutěžního dopoledne. Závěr 
akce byl korunován společným vyhlášením, 
kdy všichni účastníci byli odměněni medailí, 
pohárem a sladkou odměnou. Nakonec děti 
zazpívaly a vydařené dopoledne všichni od-
měnili potleskem. Věříme, že již nic nenaruší 
tradici, abychom se mohli následující roky 
s dětmi zase setkávat.

Úspěchy kroužků Luny Příbor

FLORBAL LUNA PŘÍBOR
Radomír Šumbera, vedoucí kroužku florbalu
V Luně Příbor v letošním školním roce pra-

covalo pět florbalových zájmových kroužků, 
z toho dva pod vedením Radomíra a Davida 
Šumberových a Radima Monsporta. Do 
těchto kroužků docházelo celkem 30 dětí 
rozdělených podle věku do kategorie mladší 
žáci a přípravka. Mladší kluci se zúčastnili 
XV. ročníku Podbeskydské florbalové ligy. Po 
celkem 18 odehraných zápasech obsadili krásné 
4. místo ze sedmi přihlášených týmů.
Dne 21. 5. 2022 se kluci v kategorii přípravka 

zúčastnili turnaje MINI Vikings Cup v Ko-
přivnici. Turnaje se celkem zúčastnilo 6 týmů. 

Kluci předváděli skvělé výkony. Nakonec 
vybojovali nádherné 1. místo. Pro většinu 
kluků to byl jejich první zápas a soutěž v životě.
Všichni byli velmi šikovní, předvedli krásné 
akce a góly. 
Doufáme, že i příští rok budeme mít možnost 

se zúčastnit dalších soutěží a předvést to nej-
lepší, co v nás je.

MAŽORETKY FIALKY 
Renáta Johnová, vedoucí kroužku Fialek Příbor

Děvčata v tomto složení s pár obměnami působí 
v Luně Příbor od roku 2017. V roce 2018 začala 
soutěžit na místních nepostupových soutěžích, 
aby získala zkušenosti pro možnost účastnit se 
soutěží, určených přímo mažoretkovému sportu. 
Pak přišel do cesty covid-19 a dlouhé dva roky 
nám nedovoloval věnovat se tanci, jak bychom si 

přály, a soutěžit už vůbec ne. 
V letošním školním roce jsme jako skupina 

mohla poslední rok soutěžit za nižší věkovou 
kategorii a nabrat zároveň co nejvíce zkuše-
ností. Rozhodly jsme se chytit šanci „za pa-
česy“ a dokázat, co v nás je. Zaměřily jsme se 
na soutěže mažoretkového sportu. Na každé 
z těchto soutěží jsme získávaly spoustu nových 
poznatků a zkušeností, které můžeme využít 
v příštích letech. V příštím školním roce po-
stupujeme do věkové kategorie juniorek. Bude 
to pro nás těžší, jelikož tady už je konkurence 
opravdu veliká, ale moc se těšíme, co nám 
následující rok přinese a kam se posuneme. 

Mistrovství České republiky 
v mažoretkovém sportu 2022 – 
Česká federace mažoretkového 
sportu (ČFMS)
Pro děvčata je letošní MČR v mažoretkovém 

sportu první velká zkušenost v rámci postupo-
vých soutěží, kde mohou zabojovat o postupy 
na mistrovství světa a mistrovství Evropy.
V letošním roce startovali všichni soutěžící 

bez rozdělení výkonnostních tříd, což byla 
velká příležitost, jak pro nové, tak stávající 
členy ČFMS. Rozdělení probíhalo až po všech 
kvalifikačních, případně semifinálových 
kolech. Postupy do výkonnostních tříd „A“ 
a „B„ pokračovaly finálovými koly. Úspěchy 
ve finálových kolech jsou následně oceněny 
postupy na mistrovství Evropy a případně 
i mistrovství světa.

Miniformace
Na kvalifikaci MČR v mažoretkovém sportu 

v Ostravě dne 10. 4. děvčata získala 3. místo 
a vybojovala si přímý postup do finále výkon-



„HURÁ,  
DEN DĚTÍ JE TU!“
Bc. Kateřina Dvořáková Brusová (Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519)

Děti se velmi těšily. Aby ne, vždyť je 
čekalo dvojí překvapení! Nejdříve osla-
vily svátek dětí v Klokočově na krásném 
hřišti. Paní učitelky si pro děti nachystaly 
zábavný program a soutěže. Druhý den 
byly děti pozvány na nové hřiště Základní 
školy Npor. Loma. Po pandemii jsme opět 
navázali na oblíbenou tradici. Žáci a žá-
kyně devátých tříd rozdělili děti do skupin 
a byli jejich průvodci a pomocníci při plnění 
připravených úkolů – hody na cíl, přenáše-

ní míčků, trefování branky 
florbalovou holí a další. 
Nechyběla ani volná zábava 
na travnaté ploše. Děti byly 
nadšené z úkolů starších 
kamarádů. 
Nejeden se loučil se slovy 

„zítra zase přijdu“. Zítra to 
sice nebude, ale příští rok se 
budeme opět těšit. Děkuje-
me, školáci!
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Výroční členská schůze seniorů
Zhodnocení roku 2021  Miluše Bergrová (Klub seniorů)

Ve středu 27. dubna 2022 se sešli senioři 
našeho města v Kulturním domě na své 
Výroční členské schůzi, aby zhodnotili svoji 
činnost za rok 2021.
Byl to opět další komplikovaný rok, co se 

týká provozu klubu, vzhledem k tomu, že pře-
trvávala omezující pandemická nařízení vlády. 
Takže od začátku ledna 2021 nebyla možnost 
se společně scházet, ale především uspořádat 
společnou schůzi, což bývá v lednu pravidlem.
Naše pozvání přijali starosta města Ing. arch. 

Jan Malík, místostarosta Mgr. Pavel Netušil 
a Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí sociální-
ho odboru.
 K 31. 12. 2021 měl náš spolek 95 členů, 

který řídí pětičlenný výbor. Ten řeší jak denní 

provoz, tak organizuje různé společenské 
akce, besedy, zájezdy. 
Obnovená činnost klubu nastala až 1. čer-

vence 2021, přesto se stihly uskutečnit akce, 
jako výlet do Rožnova p. Radhoštěm na Valaš-
skou zahradu spojenou s výstavou dřevěných 
soch na Soláni. Dále pěkný zájezd do Jeseníků 
a lázní Karlova Studánka. A posledním před-
dušičkovým výletem do Polska- Chalupek 
naše cestování za tento rok vlastně skončilo. 
Samozřejmě děkujeme vedení našeho města za 
finanční podporu, bez které bychom nemohli 
ani to málo uskutečnit.
Na této Výroční schůzi v diskuzi vystou-

pili rovněž všichni pozvaní hosté, ve svých 
příspěvcích nás informovali o probíhajících 

akcích ve městě, o sociálních programech 
a podpoře seniorů.
Od 10. října 2021 byl opět klub uzavřen, 

a to až do konce roku. Takže naše činnost 
trvala pouze 4 měsíce.
Na závěr bych jménem výboru chtěla podě-

kovat všem členkám a členům, kteří pravi-
delně navštěvují klub, zajímají se a zúčastňují 
akcí, které pro všechny připravujeme. A velmi 
rádi přivítáme do našich řad, nové „mladé“ 
seniory, kterých je v našem městě čím dál 
více. Naše prostory jsou na náměstí čp. 33, 
máme otevřeno každý všední den mimo úterý 
od 8.30 do 11.00 hod. Jste srdečně zváni!

nostní třídy „B“, které se konalo v Hranicích, 
dne 4. 6. Zde obsadila ve své kategorii nád-
herné 1. místo a stala se vítězkami finálového 
kola MČR výkonnostní třídy „B“. 

SOLO Baton kadetky 
Na kvalifikaci v Ostravě vybojovala 6. místo 

Anežka Debefová a zajistila si postup do 
semifinále v Nové Pace, které se konalo 14. 5. 
Umístila se na 19. místě a postoupila do finále 
výkonnostní třídy „B“. Anežka si ve finále 
vybojovala krásné 8.místo.

SOLO Baton juniorky 
Na kvalifikaci ve velké konkurenci vybojo-

vala Sofie Kulčáková 14. místo, bohužel však 
bez postupu do finále.

DUO/TRIO 
Na kvalifikaci MČR v mažoretkovém sportu 

v Ostravě Markéta Borovská a Anastázie 
Grohmannová vybojovaly 3. místo. Děvčata si 
z této kvalifikace zajistila přímý postup do fi-
nále nejvyšší výkonnostní třídy „A“, kde se ve 
finálovém kole v Chotěboři dne 21. 5. umístila 

v rámci republiky na celkovém 8. místě.
Kromě zmiňovaného finále MČR v Cho-

těboři a Hranicích se děvčata zúčastnila 
11. 6. a 12. 6. ještě Memoriálu Jiřího Necida 
v Karviné, kde mohla zabojovat o postup na 
světový šampionát. O víkendu se děvčatům 
velmi dařilo. Na 1. místě se umístila ve dvou 
kategoriích formace: Baton Cadet mini ve 
složení Markéta Borovská, Anežka Debefová, 
Barbora Dlouhá, Anastázie Grohmannová 
a Adéla Kutačová a formace Baton Cadet duo-
-trio ve složení Markéta Borovská a Anastázie 
Grohmannová. V kategorii Baton Cadet solo si 
Anežka Debefová vybojovala 5. místo a v ka-
tegorii Baton Junior solo se Sofie Kulčáková 
umístila na 21. místě.
Svými výkony ve finálových kolech si 

děvčata zajistila přímý postup na mistrovství 
Evropy. Naše Duo si zajistilo postup na vyšší 
evropský šampionát a Miniformace a Solo si 
zajistilo postup na evropskou pohárovou sou-
těž. Ta se v letošním roce koná v Novigradu 
v Chorvastku. Letošního evropského ročníku 
se bohužel nezúčastníme a budeme věřit, že 
tuto příležitost vybojujeme i v příštím roce.

Co nás však opravdu těší, je postup díky 
výhře finálového kola „B“ v kategorii Baton 
Cadet minifomace na Světový pohár mažo-
retek pořádaný v Praze dne 27. 8., kterého se 
plánujeme zúčastnit.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Jan Kellner, vedoucí kroužku
V Luně Příbor již několik let pracuje mode-

lářský kroužek pod vedením Jana Kellnera. 
Kroužek se věnuje stavbě plastikových mode-
lů letadel, bojové techniky a diorám. Pravi-
delně v únoru organizuje modelářskou soutěž 
„O poháry Luna Příbor“, v letošním roce 
to již byl 42. ročník žákovské a 33. ročník 
juniorské soutěže. V průběhu roku se úspěšně 
zúčastňuje různých modelářských soutěží, 
vyhlášených modelářskými kluby. Nejúspěš-
nějšími členy kroužku jsou Vít Kellner, Voj-
těch Ražnok, Vojtěch Chmelík, Jan Rozehnal, 
Dominik Dresler a Vojtěch Poruba. Všichni 
jmenovaní se zúčastnili Krajského přeboru 
v plastikovém modelářství v Rychvaldu a svý-
mi výsledky si zajistili postup na Mistrovství 
České republiky. 



Děti dětem 
Mgr. Eva Moravčíková (ZŠ Příbor, Jičínská)

Ve středu 1. 6. 2022 jsme společně se 
ZŠ Gaudi z Příbora oslavili Den dětí, a to 
pořádně. Od 15:00 hodin čekal na návštěv-
níky zahrad piaristického kláštera v Příboře 
nabitý program plný vystoupení dětí z obou 
základních škol. Gaudi si připravila nejen ta-
neční a hudební vystoupení, ale i hry pro děti 
a občerstvení pro návštěvníky. Oceňujeme, 
že do všech příprav zapojili děti, a tak jsme 
mohli například ochutnat mátovou limonádu 
připravenou dětmi z 1. stupně.
Naše škola vystoupila s bohatým progra-

mem, který se více než povedl, a doufáme, že 
se líbil i návštěvníkům. Školní sbor ZVONKY 
z 1. stupně pod vedením paní asistentky Na-
děždy Smazové vystoupil s písněmi V Přiboře 
na dvoře, Zvonky, Prales a jiné. Následovalo 
taneční vystoupení dětí z 3. A s názvem 
WAKA WAKAdance pod vedením pana 
učitele Mgr. Zbyňka Machetanze. Další 
dvě taneční vystoupení KARI CREW street 
dance pod vedením paní učitelky Mgr. Evy 

Moravčíkové a SALSEROS pod vedením paní 
učitelky Mgr. Dany Liškové předvedli žáci 
2. stupně. Diváky překvapil i latinskoame-
rický tanec salsa, kde vystoupilo celkem šest 
tanečních párů. Program naší školy zakončila 
školní kapela STRINGS school band pod ve-
dením pana učitele Mgr. Zbyňka Machetanze 
a paní učitelky Mgr. Evy Moravčíkové. V je-
jich podání jsme slyšeli českou píseň ADHD 
od Kapitána Dema, v angličtině Shubidu od 
Elis Mrázkové, ve francouzštině La seine od 

Juliana Lennona a Vanesy Paradise, v ukra-
jinštině Obijmy od Okrean Elzyho a v anglič-
tině Hit the road Jack od Raye Charlese. 
Celý program zakončil zpěvák Honza Žam-

boch, frontman kapely Žamboši, který hrál na 
kytaru s looperem svou autorskou tvorbu. Tento 
výjimečný den jsme si zkrátka moc a moc užili! 
Všechny fotky a videa z vystoupení můžete 

sledovat na školním facebooku nebo na škol-
ním kanálu Youtube. 

Organizace školního roku 2022/2023 
V základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích  Zdroj: MŠMT

Vyučování ve školním roce 2022/2023 
začne ve všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 
26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 
23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 

2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí 

bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připad-

nou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 

podle sídla školy stanoveny v následující 
tabulce.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukonče-

no v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 

do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 

začne v pondělí 4. září 2023.
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Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy

6. 2. – 12. 2. 2023 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. – 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. – 26. 2. 2023 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. – 5. 3. 2023 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,  
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2023 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,  
Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 19. 3. 2023 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Setkání s oceněnými žáky příborských škol 
za školní rok 2021/2022  Bc. Ivana Bolomová (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Úterní dopoledne 14. června 2022 mělo 
v refektáři piaristického kláštera v Příboře ma-

linko slavnostní ráz. Došlo zde k tradičnímu 
setkání pana starosty Ing. arch. Jana Malíka 

a předsedkyně komise pro občanské záležitosti 
PhDr. Marie Monsportové s žáky a studenty 
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Zasloužené odpočinkové léto
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy (za vedení základní školy)

Vedení Základní školy Příbor, Jičínská 
přeje všem žákům a zaměstnancům příjem-
né prázdniny plné sluníčka a nevšedních 
zážitků. Pracovníkům naší školy děkujeme 
za celoroční práci, pedagogům mimo jiné za 
náročnou práci s žáky z Ukrajiny, kterých se 
na naší škole vyučovalo třicet. I přes náročnou 
práci v průběhu posledních dvou let (distanč-
ní výuka, kombinovaná výuka, dvojjazyčná 
výuka žáků z Ukrajiny) se ve škole uspořádaly 
následující akce:
 » realizace oslav k 130. výročí založení školy 
(online školní akademie, otevření časové 
schránky a vernisáž výstavních panelů, 
vyhlášení výtvarné soutěže k tomuto výročí),
 » opakovaná setkání s dětmi z mateřských škol,

 » založení TV HAPPY NEWS,
 » PANCAKE DAY,
 » SAINT PATRICK ś DAY,
 » Den tance, 
 » tradiční projektové týdny druhého stupně 
jsme rozšířili i na první stupeň,
 » poznávací exkurze v rámci ČR (např. výstava 
Tutanchamon v Brně),
 » zahraniční exkurze do Mauthausenu 
v Rakousku,
 » Děti dětem (festival základních škol 
pořádaný v zahradách piaristického 
kláštera v Příboře),
 » celá škola se zapojila ke Dni Země do úklidu 
našeho města. 

Nadace The Kellner Family Foundation 
poskytla naší škole na vzdělávání a integraci 
uprchlíků z Ukrajiny finanční dar. Finanční 
prostředky byly využity na úhradu mzdových 
nákladů pro pedagoga zaměstnaného na pod-
poru žáků – uprchlíků, především k posílení 
výuky formou tandemu na 2. stupni. Jsme 
také rádi, že se letos přípravná třída osvědčila, 
a proto se příští rok opět na naší škole otevře. 
Od nového školního roku na naši školu na-
stoupí speciální pedagožka a dále paní učitelka 
s aprobací anglický, německý jazyk, tělesná 
výchova a paní učitelka s aprobací přírodopis 
a chemie.
Všem přejeme, aby do dalšího školního roku 

načerpali mnoho nových sil.

příborských škol, kteří byli v letošním školním 
roce pro svou školu něčím výjimeční. Setkání 
se uskutečnilo za účasti zástupkyň jednotlivých 
škol – Mgr. Jarmily Bjačkové, Mgr. Aleny 
Urbanové a PaedDr. Evy Lénertové, které do-
provodily „své“ žáky a studenty, abychom jim 
mohli pod záštitou pana starosty a předsedky-
ně komise pro občanské záležitosti poblahopřát 
a poděkovat za jejich studijní výkony. Zároveň 
pro své diváky natočili na místě reportáž man-
želé Nedomovi za LTV Příbor.
Za Základní školu Příbor byl oceněn 

Adam Rečka za reprezentaci školy na 
olympiádách z českého jazyka a dějepisu, za 
zapojení se do mimoškolních aktivit, pozitivní 
a vstřícný přístup ke spolužákům a učitelům 
a za pomoc a roli průvodce ukrajinským 
spolužákům. Další žákyní byla Julie Filipo-
vá, která reprezentovala školu na olympiá-
dách z českého jazyka a dějepisu. Účastnila 
se okrskového a okresního kola recitační 
soutěže. Zapojovala se do mimoškolních 
aktivit, přispívala do školního časopisu „Při-
pínáček“ a pracovala pro žákovskou samo-
správu. Matouš Smékal byl oceněn za práci 
v robotickém kroužku a školní televizi, za 
iniciativu a pomoc spolužákům i učitelům při 
problémech s počítači a za výraznou pomoc 
při tvoření online podoby školní akademie 
k oslavám 130 let výročí školy.
Ze Základní školy Npor. Loma byla v le-

tošním školním roce vyzdvižena práce dvou 

žáků. První je Veronika Vlčková oceněná 
za výborné školní výsledky, účast v okresním 
kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 
a reprezentaci školy na atletických závodech, 
za příkladné chování a zodpovědný přístup 
k plnění zadaných úkolů, ochotu pomoci, 
šíření dobré nálady, laskavost a vstřícnost. 
Druhým žákem je Ondřej Dostál, který byl 
aktivní ve výuce i při organizaci různých ce-
loškolních i třídních akcí. Měl výborné školní 
výsledky, reprezentoval školu ve sportovních 
soutěžích, zapojoval se do všech akcí školy 
a nebál se přebírat zodpovědnost.
Masarykovo gymnázium je školou, která 

se v letošním školním roce může pyšnit výko-
ny tří studentek. Vendulou Štefaníkovou za 
1. místo v okresním kole a 4. místo v krajském 
kole Olympiády v českém jazyce, 1. místo 
v okresním kole a 11. místo v krajském kole 
Fyzikální olympiády, za 2. místo v okresním 
kole a 13. místo v krajském kole Biologické 
olympiády. Za příkladnou reprezentaci školy 
v okresním kole Matematické a Chemické 
olympiády a za 1. místo v krajském kole týmo-
vé Přírodovědné soutěže Mendelova gymnázia 
v Opavě. Annou Lambertovou za 1. místo 
v krajském kole Chemické olympiády kate-
gorie C, 6. místo v krajském kole Fyzikální 
olympiády kategorie C, 2. místo v okresním 
kole a 3. místo v krajském kole Středoškolské 
odborné činnosti v oboru chemie. A třetí 
studentkou je Martina Gajdušková, která 

reprezentovala svou školu 1. místem v kraj-
ském kole, 6. místem v celostátním kole kon-
verzační soutěže ve francouzštině, 3. místem 
v celostátní soutěži pořádané Ostravskou 
univerzitou „Den s překladem“ a dlouhodobě 
prezentovala gymnázium prostřednictvím 
fotografií školy a školních akcí.
Všichni ocenění žáci a studenti dostali 

z rukou pana starosty a předsedkyně komise 
pro občanské záležitosti pamětní list, upo-
mínkové předměty města a dáreček v podobě 
přenosného reproduktoru. Ještě jednou všem 
oceněným žákům a studentům blahopřejeme 
a přejeme jim léto nabité sluncem a nevšední-
mi zážitky.

Foto: Ing. Silvie Strakošová

Tatra 
v Příboře, 5. díl
Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

Prvního dubna roku 1970 byl do funkce 
ředitele závodu Tatra Příbor jmenován Jaro-
mír Rusek, kterého o měsíc později doplnil 
i nový náměstek pro věci ekonomicko-ob-
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chodní Karel Babinec.
Už pod jejich vedením byla 17. srpna 1970 

oficiálně zahájena I. etapa rozvojového zá-
měru – výstavba třílodní haly, spojovací haly 
a sociálního přístavku. Generálním dodava-
telem stavby byl závod TOV, n. p. Tatra Ko-
přivnice (vedoucí pan Štefanov). Stavební práce 
zajišťoval n. p. Pozemní stavby Gotwaldov 
(nyní Zlín). Za závod Tatra Příbor byli pověře-
ni koordinací výstavby a stavebním dozorem 
pánové Jaroslav Blažek a Ján Jókai.
V říjnu 1970 podnik VOKD Ostrava 

dokončil po dvou letech výstavbu nové 
kanalizace. Báňským projektům Ostrava 
byly předány podklady ke zpracování studie 
výstavby závodu Tatra Příbor do roku 
1980 tak, aby komplexně zajišťoval výrobu 
osobních vozidel v počtu tří tisíc kusů ročně.
Počet zaměstnanců se i při stoupajícím 

plánu výroby stabilizoval a roční produkce 
osobního automobilu T 2 603 ve všech 
modifikacích dosáhla 1451 kusů.
V roce 1971 byla dokončena rekonstrukce 

ubytovny na Jičínské ulici, která nabídla 
čtyřiadvacet bytů, v areálu závodu pokra-
čovaly práce na výstavbě nové třílodní haly. 
Výroba byla zaměřena na plnění celoroč-
ního plánu, a to jak v sortimentu dílů na 
nákladní vozy TATRA, tak i zvýšeného 
počtu osobních vozidel T 2 603. V závodě 
pracovalo 937 zaměstnanců a celkem bylo 

v tomto roce vyrobeno 1649 šestsettrojek.
Rok 1972 byl významný především tím, že 

závod Tatra Příbor byl vedením národního 
podniku Tatra Kopřivnice pověřen zajiš-
těním technické a organizační přípravy na 
zahájení výroby ověřovací série nového 
osobního automobilu T 613 v počtu 20 kusů. 
Zároveň finišovaly stavební práce na nové 
třílodní hale, ve které se dokončovaly úpravy 
prostor nové brusírny, výdejny nářadí a brz-
dy motorů. Společně s přípravami výroby 
nového osobního vozu T 613 se realizovaly 
konstrukční změny i na vozidle T 2 603. 
Například montáž nového typu rozdělovače 
PAL-MAGNETON, nového typu zapalova-
cích svíček nebo odrušovacích koncovek.
Závodní výbor Revolučního odborového 

hnutí (ROH) pořádal pro zaměstnance řadu 
kulturních, sportovních, společenských 
akcí a v nově rekonstruovaném Domě kul-
tury také společnou oslavu výročí 100 let 
od založení n. p. Loana.
V roce 1973 zahájili pracovníci technicko-

-organizačního rozvoje (TOR) zpracování 
podkladů pro výstavbu nového objektu 
svařovny a lakovny karoserií osobních au-
tomobilů TATRA ve východní části areálu 
– II. etapa rozvojového záměru.
V nově postavené centrální třílodní hale, 

která byla kolaudována v závěru roku 1972, 
probíhaly dokončovací práce s postupnou 

instalací strojů a zařízení. Do nových prostor 
byly umístěny dílny na opracování výkovků 
(středisko 8465) a hliníkových dílů (stř. 
8468), montáž motorů a převodů, včetně 
nových boxů brzdy motorů (stř. 8471). 
V přízemí spojovací haly našli zaměstnanci 
nové šatny, sociální zařízení a závodní kan-
týnu. V prvním poschodí byly připravovány 
kanceláře pro vedení závodu, pracovníky 
technického úseku a vedení výroby.
Díly na kompletaci ověřovací série dvaceti 

vozů T 613 byly převážně zajišťovány 
náhradní technologií (rukodílem). V prů-
běhu října 1973 byla dokončena výroba 20 
souprav hnacích agregátů T 613 (motor + 
převod) a ještě v nedokončených prosto-
rách se začaly montovat první vozy 
ověřovací série T 613.
K dobrým hospodářským výsledkům 

závodu TATRA Příbor přispělo i zlepšo-
vatelské hnutí, do kterého bylo zapojeno 
celkem 80 zlepšovatelů. Roční úspory 
činily dohromady 307 795 korun, nejlepším 
zlepšovatelem byl pro 1973 vyhodnocen Jan 
Klečka (TÚ).
V závodě bylo zapojeno do soutěže o titul 

„Brigáda socialistické práce“ dvacet pracov-
ních kolektivů. Jejich aktivita byla zaměře-
na na plnění plánovaných hospodářských 
úkolů a kulturní a společenské akce.

Pracovníci příborské nástrojárny – M. Mechl, J. Klečka,  
J. Filip, J. Monsport, O. Váňa, M. Bílský, V. Svoboda,  
J. Paseka, M. Havránek

Montáž motorů T 603 – 
Pavel Sattek

Čalounění předního sloupku na montáži vozidel v Kopřivnici 
– Ludmila Habartová

Vzpomínky na Františka Pochylu mladšího
(část 22.) Jiří Šajer (Pokračování deníku Františka Pochyly)

František Pochyla za svého pobytu v Místku 
pracoval mimo školu hlavně v Tělocvičné jed-
notě Sokol Místek jako jednatel (asi jeden rok) 
a cvičitel žáků (asi deset let). Tam mu pomáhal 
řadu let Břetislav Kotula a později nezapome-
nutelný a obětavý Miloš Čupa, který pak po 
něm tuto funkci převzal. Když v roce 1937 dělal 
František Naske skicu pro plakát k příležitosti 
padesátiletého výročí Sokola Místek, pózoval 
mu v sokolském kroji František Pochyla. Plakát 
byl vydán i ve formě pohlednic.
Začátkem roku 1939 byl František Pochyla 

zvolen starostou místeckého Sokola. Členskou 
besídku konanou 3. června 1939 v Národním 

domě zahájil krátkým proslovem, v němž při-
pomenul současné poměry. Řekl, že na ně růz-
ní lidé reagují různým způsobem. Někdo jde 
s proudem, někdo upadá do rezignace. Nejlépe 
se však podle něj vyrovnávají se současným 
stavem ti, kdo hledají smysl života a mravní 
posilu v usilovné činorodé práci. Práce je vždy 
dobrým lékem na bolavé duše. „Tohoto účinné-
ho léku,“ řekl na závěr, „může naše jednota 
poskytnouti každému v plné míře. Přihlas se 
každý k práci, prospěješ tím nejen sobě, ale 
i sokolstvu, svému národu a vlasti.“
Na starostovi Sokola bylo, aby svedl zápas 

o sokolské hřiště a pavilon. Musel se dostavit 

do kanceláře oberlandrata do Ostravy, kde 
mu bylo sděleno, že německé školy a branná 
moc potřebují hřiště a že jedině sokolské hřiště 
vyhovuje jejich podmínkám. František Pochyla 
byl vystaven nátlaku, který nemohl vydržet. 
S rozhodnutím, že sokolské hřiště budou 
moci libovolně užívat německé děti a branná 
moc a hlavní moc tu bude mít vládní komisař 
Chvostek, prostě nemohl nesouhlasit. Oku-
panti by totiž takové chování vyhodnotili jako 
neloajální a hřiště by si prostě stejně zabrali.[1]
Těsně po válce vzpomínal František Pochyla 

na onu dobu následovně:
„Funkci starosty místeckého Sokola jsem 
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převzal v únoru 1939, tedy v době, kdy naše 
republika zbavená opevnění a jakékoli obrany 
byla prakticky hozena Hitlerovi pod nohy na 
milost a nemilost. Ovzduší na valné hromadě 
dávalo tušiti, že mnohému z přítomných se 
svírá srdce úzkostí o další osud našeho náro-
da. Nelze však říci, že by srdce sokolská ten-
krát trpěla malomyslností a beznadějí. Vzpo-
mínám si, že župní delegát, br. ministr ve 
svém krásném proslovu řekl: „Však jednou se 
ta krvežíznivá bestie přežere až k prasknutí”. 
A též toto: „Žádný dub ještě nedorostl až do 
nebe a jednou přijde vichřice, která jej vyvrátí 
i s kořenem. Jisto však, že ten okolní podrost 
tím hrozným pádem utrpí.” To utkvělo v mé 
paměti. Že se však našlo mezi českými lidmi 
též hodně bázlivců a lidí opatrných, doká-
zala nepatrná účast na oslavách narozenin 
prezidenta Osvoboditele 6. března 1939. Byla 
konána jen v malém sále Národního domu. 
Po 14. březnu nás nenechali Němci dlouho 
na pochybách o tom, které složky českého 
národa jsou jim trnem v oku, na koho v prvé 
řadě musí zaměřiti své úsilí. Byla to v prvé 
řadě česká inteligence, v níž Němci viděli 
svého nepřítele. Největší pozornost věnovali 
naši „ochránci” legionářům a sokolům. Brzy 
po okupaci, kdy veškeré shromažďování bylo 
omezováno, chtěli jsme míti nutnou schůzi. 
Náš okresní úřad mě poslal na gestapo, to 
zase na vojenské velitelství. Když jsem se 
představil německému majorovi jako starosta 
Sokola a vyslovil své přání, řekl: „Á Sokol, ten 
bojoval proti němectví, že ano?” Odpověděl 
jsem mu, že proti poněmčování, a to že je 
velký rozdíl, že je to povinností každého, kdo 
má svou vlast, národ a jazyk rád. Rozvinula 
se debata o tom, mělo-li by to nějaký smysl, 
kdybychom se bránili. Celkem to byl člo-
věk zdvořilý, spíše upjatý, asi nějaký „von”. 
Schůze ovšem povolena nebyla. O prázdni-
nách 1940 rozvinul se boj o naše hřiště mezi 
vládním komisařem Chvostkem a jednotou. 
Obec žádala vrácení hřiště, jelikož nebyla 
splněna podmínka, stanovená v darovací lis-
tině, totiž stavba sokolovny. Ale to je členstvu 
známo, jakož i jednání o takzvané „smlouvě” 
o propůjčení hřiště „Wehrmachtu” a německé 
mládeži. V lednu 1941 měli jsme důvěrnou 
schůzi starostů jednot župy v ozdravov-
ně v Ostravici. Přítomen byl starosta ČOS 
Dr. Heller. Přišel mezi nás, aby nás povzbudil 

ku větší a usilovnější 
práci hlavně v tělocvič-
nách. Vyzval nás, aby-
chom byli připraveni na 
rozhodující okamžiky. 
Ale již o Velikonocích 
přišlo zastavení činnosti 
a v říjnu likvidace. 
Když mne 8. října 1941 
probudilo časně ráno 
gestapo a odváželo 
z Frýdlantu autem, pře-
mýšlel jsem, na který ze 
svých „hříchů” si mám 
připravit obhajobu. 
Když jsem vstoupil do 
sálu frýdecké sokolovny 
a spatřil tam bratry Kovaříka, Novotného, 
Homolku a známé bratry frýdecké jednoty, 
rozjasnilo se mi v hlavě: „Ah, Sokol!”. Abych 
pravdu řekl, ulehčilo se mi značně. Očekával 
jsem horší důvod svého zatčení. Posadili mne 
na pravý okraj téměř úplně prázdné řady. Na 
druhém konci řady jsem zpozoroval setru 
Anču Bílkovou z Metylovic se svým manže-
lem. Když se nikdo z našich strážců nedíval, 
poposedl jsem vždy o jedno místo, až jsem 
se octl u nich. „Pro Boha, co s námi budou 
dělat?” zeptala se šeptem sestra Anči. „Jistě 
nás postřílejí!” Bylo mi jí líto, a abych ji nějak 
potěšil, odpověděl jsem: „Ale, co by, pozvali 
nás, aby nám pustili X. všesokolský slet!” 
Jak se mi později přiznala, přece ji to trochu 
rozveselilo. Z Frýdku nás odvezli do Ostravy 
a odtud do Brna. Tolik nás tam jelo! Kolik nás 
však mělo to štěstí, že jsme byli propuštěni 
po šesti týdnech domů? Snad šedesát. Velmi 
málo je těch, kteří přečkali -jako náš bratr 
Homolka- osvětimské peklo a vrátili se domů. 
Mnozí z nich však s podlomeným zdravím. 
Většina bratří se již nevrátila, podlehla útra-
pám koncentračních táborů. Mezi nimi jsou 
bratři Vladimír Kovařík a František Novotný, 
moji nejlepší spolupracovníci v dobách nejtěž-
ších. Vzpomínám na epizodku z Brna. Když 
jednou přijel „přírůstek” z krajského vězení 
ostravského, přivedli Láďa a František ku 
mně nějakého bratra z Ostravska (jméno jsem 
zapomněl) a ten mi vyřídil pozdrav od bratra 
Ládi Věchta, jenž byl zatčen snad současně 
s bratry Sýsem a Beránkem z Frýdku. Bratr 
Věchet mi vzkazoval, že onen „parašutista”, 

kterého hostil v Národním domě a jehož 
mi chtěl při mé poslední návštěvě v Místku 
představiti (seděl naproti nám v kavárně), 
byl vlastně konfident gestapa. Jelikož jsem 
tenkrát byl již připraven k odchodu a pospí-
chal jsem k vlaku, odložili jsme to na pozdější 
dobu. Avšak Vláďa Kovařík a František No-
votný byli velmi nespokojeni, jelikož se kdysi 
setkali s Láďou Věchtem a oním parašutistou 
u vchodu Národního domu a měli tedy opráv-
něnou obavu, že „parašutista” bude mluviti 
o svých známostech. Bratr Věchet však „věz-
nil” též ve své koupelce bratra M. Tučného 
před jeho nedobrovolnou výpravou do světa. 
Tam jsem se s ním také srdečně rozloučil a na 
cestu mu dal své požehnání a dlouhou vřelou 
pusu. Více jsem u sebe neměl. V době oku-
pace (i při likvidaci jednoty) snažili jsme se 
zachrániti, co se dalo a jak jsme to uměli. Proč 
se různé záležitosti musely řešit tak a ne jinak, 
vyžádalo by si dlouhého vysvětlování a zdů-
vodňování. Možná, že si někdo myslí, že by 
to udělal mnohem lépe, ale tenkrát se bohužel 
nepřihlásil a nám neporadil. Teď záleží na nás 
všech, abychom houževnatou a usilovnou pra-
cí odstranili škody a vyléčili rány, jež utrpělo 
Sokolstvo od okupantů za dobu šesti let.”
 
Literatura:
[1] Adamec,Tomáš Let místeckého Sokola. 
Tělocvičná jednota Sokol Místek 1887-1941. 
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv 
Frýdek-Místek, 2007. 174 s., il. ISBN:978-
80-86388-52-6

O připojení Klokočova k městu a nejen o tom
(2. díl) Igor Jalůvka

Hranice obce
Pro spojení Klokočova s městem sloužily bro-

dy a lávky. Povozy by lávka neunesla, brody se 
vyskytovaly minimálně v na místě pozdějšího 
klokočovského mostu a na úrovni pozdější uli-
ce K. H. Máchy. V 17. století (1638) je již do-
kázána existence lávky pod kostelem. Ta byla 
využívána především Veseckými a obyvateli 
osady Benátky. Pro Klokočovské však byla 
trochu „z ruky“. Kvalitní dřevěný klokočov-
ský most s nosností 5 tun se postavil teprve 

v roce 1785. Někdy mezi roky 1783 a 1833 
se zřídila též lávka mezi Véskou a Příborem, 
na úrovni dnešních ulic Nová a Josefa Hory, 
později zvaná „Mockova“.
Přestože dnes, v rámci „velkého Příbora“, 

většinou chápeme katastr Klokočova nalevo 
od Místecké ulice, historicky je to jinak. Ná-
zorně to ukazuje mapa 1. vojenského mapo-
vání z roku 1783 (viz obr. 1, spodní šipka): 
hraniční ulicí mezi Klokočovem a Véskou 
byla cesta Na Drahách; dnes ji známe 

jako Myslbekovu. Tato cesta měla počátek 
za chalupami, přibližně v místě budoucího 
parku na nábřeží Rudoarmějců, a na příborské 
straně navazovala na brod v místě budoucího 
klokočovského mostu a brod u ústí dnešní ulice 
K. H. Máchy, resp. železničního mostku. Tato 
hraniční cesta vedla do mírného kopce a pak 
zatáčela ve směru k Hájovskému dvoru a na 
Hukvaldy. Drahy znamenalo pastuší louky – 
pastviny. Na mapě 3. vojenského mapování 
(1878) jsou pozemky „Drahy“ vymezeny uli-
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cemi Na Drahách, Místeckou a Hukvaldskou. 
Pro zajímavost: za okupace nesla ulice „urger-
mánský“ název – TriebenauGasse (Triebenau 
= Tribeňská louka; Trieben je štýrské horské 
městečko v Rakousku. Ale – paradoxně – toto 
jméno je staroslovanského původu, pochází ze 
slova „trêbnik“ = svatyně, trêbište = oltář). 
Ulice Místecká se však teprve vyvíjela. 

Mapa 1. vojenského mapování z roku 1783 již 
zobrazuje císařskou silnici (viz obr. 1, horní 
šipka). Tato silnice z Vídně do Lvova se začala 
stavět po r. 1772, protože tehdy proběhlo 
1. dělení Polska a Rakousko získalo Halič. 
V našem kraji se stavěla mezi lety 1784 a 1785, 
celá silnice až do hl. města Haliče, tedy 
Lvova, byla dokončena až v roce 1805. Ale 
pro těsné okolí Příbora již mapa (s rokem 
vydání 1783) císařskou silnici obsahuje, i když 
ta ve skutečnosti ještě nemohla existovat. 
Z toho vyplývá, že na mapě je nakreslen 
dosud předpoklad, záměr, a to ještě jakýmsi 
topografem „od stolu“, který vůbec nemohl 
znát příborskou síť ulic a členitost městského 
terénu. Důkazem je jistá nepřesnost na mapě, 
přesněji nepřesnost její trasy přes Lubinu: 
když si mapu pozorně prohlédneme, zjistíme, 
že růžová křivka, znázorňující novou silnici, 

mlhavě přetíná Lubinu ze směru mezi farním 
kostelem a církevní budovou čp. 359, jejíž účel 
dosud není objasněn. Tento směr odpovídá 
slepému ramenu Stojanovy uličky, na kterou 
svahem dolů z kostelní hory navazují nedávno 
vystavěné schody vedoucí k nábřeží. Takto by 
císařská silnice nikdy vést nemohla! Silni-
ce pak na pravém břehu řeky, již ve Vésce, 
pokračuje přímo, avšak brzy zahýbá vlevo pod 
úhlem 45 stupňů a v Klokočově se pozvolna 
stáčí na Místek. Pro potvrzení svého před-
pokladu uvedu údaj z vlastivědného sborníku 
Moravské Kravařsko (1898), kde se píše, že 
klokočovský most byl postaven roku 1785 
zároveň s císařskou silnicí. Závěr je tedy 
takový, že v době vydání mapy (1783) se ještě 
nezačal klokočovský most stavět, k tomu 
došlo až o dva roky později, když se stavební 
práce na silnici přiblížily k městu. Skuteč-
ná císařská silnice tedy vedla přes Šibeňák, 
Piaristskou ulicí (dnes Jičínskou) přes rynek, 
ulicí Při Hoře příkopní (původně jen Ulyca, 
v 19. století Grabenberggasse, později Místec-
ká) a přes 60 m dlouhý dřevěný most se rovně 
táhla ve směru na Rychaltice (viz obr. 2). 
Tento obrázek je fragmentem mapy stabilního 
katastru (1833), názorně zobrazuje kloko-

čovské parcely a dole most s císařskou silnicí. 
Takto silnice vedla nezměněná až do počátku 
90. let 20. století. Všimneme si, že stromová 
alej mezi ulicí Na Drahách a císařskou silnicí 
(viz obr. 1 – rok 1783), lemující snad nějaké 
pěšiny, se již v roce 1833 nevyskytuje (viz obr. 
2), louka (pastviny) byla rozparcelována na 
jednotlivé pozemky. Při císařské silnici koupil 
r. 1791 kovářský mistr Šimon Herma od obce 
pozemek a vystavěl tam hospodu, chlévy 
a kůlny. Hostinec dostal čp. 68 a ve 2. po-
lovině 19. století se nazýval Zur Krone (U Ko-
runy), na přelomu století U Kuchařů a my ho 
později známe jako U Břežných. Po výstavbě 
sídliště U Tatry (první domy v únoru 1977) 
a definitivně po otevření nové základní školy 
(únor 1983) pozbyla Myslbekova ulice svého 
hraničního významu pro oblast sídliště. Před 
bytovými domy čp. 1503–1507 vlastně končí 
a pokračuje jen chodníkem a cyklostezkou 
mezi školou a činžáky, zatímco kolmo na ni 
navazuje ulice Choráze (rovnoběžně s nábře-
žím) ve směru do Klokočova. Bytové domy 
čp. 1503–1507 tak jsou ještě v Klokočově, 
základní škola je už ve Vésce. A na Benátkách 
žádné sídliště není.

 Příště pokračování.

Obr. 1: Mapa 1. vojenského mapování s budoucí ulicí Na Drahách a záměrem vedení císařské 
silnice.

Obr. 2: Mapa stabilního katastru s dřevěným klokočovským 
mostem (1785) a Místeckou ulicí.

Polykulturní archeologická lokalita Příbor 
Prchalov  Jan Diviš (Předseda AK v Příboře) pokračování

Doba římská a stěhování národů 
Archeologické nálezy z Prchalova prokazují 

osídlení z doby římské a stěhování národů (obr. 
8 a 9). Podrobné informace o tomto archeolo-
gickém nalezišti a nálezech byly již publikovány 
(J. Diviš – D. Kolbinger: Sídliště z pozdní doby 
římské a stěhování národů v Příboře – Prchalo-
vě, IZ, prosinec 2000, str. 23 – 47) V průběhu 
dalších let byly nalezeny také bronzové předmě-
ty a několik stříbrných mincí z doby římské.

Doba hradištní a raný středověk
Podrobné informace o prchalovském archeo-

logickém nalezišti a slovanských nálezech byly 
již publikovány (J. Diviš – D. Kolbinger: Sídliště 
z doby hradištní v Příboře Prchalově, Archeolo-
gie Moravy a Slezska 2001, str. 58 – 66, J. Diviš: 
Osídlení širšího okolí Příbora od pravěku do ra-
ného středověku, Nový Jičín 2003). V Příboře 
Prchalově je dosud jediné doložené osídlení 
z doby hradištní v okrese Nový Jičín.

Lokalita byla publikována:
Diviš J.: Neuvěřitelnou starobylost Pří-

bora prokazují nové archeologické nálezy, 
Měsíčník města Příbora, leden 1998 
Diviš J.: Legendární starobylost Příbora 

v zrcadle nových archeologických nálezů, 
IZ – srpen 1998
Diviš J.: Kamenná industrie z lokality 

Příbor – Prchalov, IZ – prosinec 1999
Diviš J.: Kolbinger D.: Sídliště z doby 
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Den dětí 
a rodiny
Miroslav Růžička (odbor kultury, školství, 
sportu a cestovního ruchu Městského úřadu 
Příbor), Foto: Jiří Jurečka

V pátek 3. června 2022 se po dvouleté 
odmlce mohly děti opět pobavit v parku 
při příležitosti svého svátku. Ve spolu-
práci s LUNOU Příbor, s. v. č., odborem 
sociálních služeb a Technickými službami 
města Příbora byl pro děti připraven bohatý 
odpolední program.

Svým vystoupením děti bavili skřítek 
Lumpína s kamarádem dráčkem, Klauni 
na volné noze, mažoretky Fialky Příbor 
působící v LUNĚ Příbor, taneční skupina 
P.U.S.A. a Olga Lounová se skupinou při 
závěrečném koncertě.
V rámci programu si děti mohly projít 

soutěžní pohádkovou stezku a za splnění 
úkolů získat sladkou odměnu. Mohly si také 
zaskákat na nafukovacích hradech, projet 

římské a stěhování národů v Příboře – 
Prchalově, IZ – prosinec 2000
Diviš J.: Kolbinger D.: Sídliště z doby 

hradištní v Příboře – Prchalově, AMS – 
prosinec 2001

Diviš J.: Osídlení širšího okolí Příbora 
od pravěku do raného středověku, Nový 
Jičín 2003
Diviš, J.: Nálezy středopaleolitických 

kamenných nástrojů na mezolitických 

a pozdně paleolitických lokalitách ze šir-
šího okolí Příbora, Kopřivnice a Štram-
berku. Příbor 2016. 

Obr. 8: Nálezy ze sídliště z pozdní doby 
římské a stěhování národů z Příbora 
Prchalova. Zlomek nádoby tvarované ve 
volné ruce (č. 1) a zlomky nádob vytáčených 
na hrnčířském kruhu (č. 2 – č. 5).

Obr. 9: Nálezy ze sídliště z pozdní doby římské 
a stěhování národů z Příbora Prchalova. Zlomky nádob 
tvarovaných ve volné ruce č. 1 – 3, č. 6 a zlomek nádoby 
vytáčené na hrnčířském kruhu č. 7, přesleny č. 4 – 5, 
kamenný brousek č. 8. 

Obr. 14: Kusy strusky s obsahem železa

Obr. 13: Část soustavy pece 

Obr. 12: Výběr nálezů keramických zlomků z pozdní 
doby hradištní a raného středověku s výzdobou, 
horizontálními rýhami, výstupky, jednoduchými 
a vícenásobnými vlnicemi. Lokalita Příbor – 
Prchalov (trať Skotnické pohraniční pole). 

Obr. 11: Výběr nálezů keramických zlomků z pozdní doby 
hradištní a raného středověku s výzdobou radélkem, 
horizontálními rýhami, výstupky, jednoduchými 
a vícenásobnými vlnicemi. Lokalita Příbor – Prchalov 
(trať Skotnické pohraniční pole). 

Obr. 10: Výběr nálezů keramických zlomků z doby 
hradištní, lokalita Příbor – Prchalov (trať Skotnické 
pohraniční pole). Dosud jediné osídlení ze starší a střední 
doby hradištní v okrese Nový Jičín.
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se na koni nebo si nechat namalovat obličej. 
Ve stáncích se také prezentovali poskytova-
telé sociálních služeb a partneři a sponzoři 
této akce.
Velký dík patří vystupujícím za jejich 

výkony i všem, kteří se podíleli na přípravě 
celé akce, prodejcům a v neposlední řadě 
partnerům a sponzorům.

Knižní novinky na měsíc červenec
Elena Fialová (Městská knihovna Příbor)

Spisovatelka Scarlet Wilková v románu Až 
uvidíš moře píše o nelehkých osudech lidí, 
kteří uprchli v roce 1948 z válkou rozdě-
leného Řecka. S první vlnou emigrantů 
přichází do Československa i desetiletá So-
tiria – neumí česky, o svých rodičích nemá 
zprávy a neví, co s ní bude. Roky plynou 
a na pozadí jejího osudu se odvíjí rodinná 
sága plná tajemství a stesku po rodné zemi. 
Uvidí ještě Sotiria řecké moře? 
Německá autorka Pauline Maiová nás v ro-

mánu Štěstí hřeje jako slunce zavede do 
slunečné Florencie. Hlavní hrdinka Carli 
má něco přes třicet a pracuje jako servírka 
v kavárně, kterou kdysi vedli její italští 
prarodiče. Jednoho dne se Carli dozví, že 
zemřel stálý host kavárny Fabrizio a odká-
zal jí starou hračkářkou dílnu ve Florencii. 
Že by jí osud přece jen nabídl způsob, jak 
uniknout neuspokojivému životu v deštivém 
Marburku? Mohla by dílnu prodat, zaplatit 
dluhy, a třeba i dokončit školu…
Thriller Černý korál amerického autora 

Andrewa Mayne je plný napětí pod hladinou 

i na souši. Když začne floridská policejní 
potápěčka Sloan McPhersonová, vyšetřo-
vatelka z Programu podvodního pátrání 
rozplétat dávno odložený případ obestřený 
tajemstvím, netuší, že tím vypudí z úkrytu 
mnohonásobného vraha…
Německá spisovatelka Paula Stern je au-

torkou trilogie Kávová dynastie. První díl 
s názvem Dny probuzení zavádí čtenáře 
do doby, kdy se dědičkou kávového impéria 
Ahrensberg stává Corinne, která miluje vše, 
co s kávou souvisí. Na rozdíl od svého brat-
ra neprahne po zisku, ale po originalitě. Při 
bádání v rodinné historii objevuje pohnutou 
minulost plnou štěstí, zrady a statečnosti. 
Neklidná krev je pátý případ soukro-

mého detektiva Cormorana Strika a jeho 
parťačky Robin Ellacottové. Napsal ho 
Robert Galbraith, což je pseudonym 
J. K. Rowlingové, který používá pro tuto 
detektivní sérii. Soukromého detekti-
va Strika osloví s prosbou o pomoc žena, 
jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela za 
podivných okolností. I přes malou šanci na 

objasnění odloženého případu se dvojice de-
tektivů pouští do vyšetřování. Brzy pochopí, 
že před sebou mají ďábelsky složitou záhadu 
související s tarotovými kartami, pochyb-
nými svědky a psychopatickým sériovým 
vrahem…
Knížka Hodiny tikají Terezy Boučkové 

s podtitulem 60 plus jeden fejeton o životě 
shrnuje autorčinu publicistickou tvorbu 
z posledních pěti let. V letech 2017–2021 
psala měsíc co měsíc fejeton do magazínu 
Reportér: o společnosti, politice, kultuře, 
cestování i o sobě. Jen pro knižní vydání 
připsala poslední text, jednašedesátý, ja-
kousi pomyslnou tečku za tím vším.

Půjčovní doba v červenci a srpnu:
Oddělení pro děti i dospělé
Pondělí:
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Úterý a čtvrtek:
8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Pátek:
8.00 – 12.00

Otevřené chrámy 2022
Karel Greiner (průvodce)

Již v sobotu 4. června jsme v dopoledních 
hodinách přivítali první turisty, kteří 
zamířili do farního kostela Narození Panny 
Marie Příbor.

Překvapením je pro nás návštěva turis-
tů z Berlína. Je tu však i rodina z Varšavy. 
Dokonce přichází Mgr. Irenka Nedomová se 
svým – již tradičním – výstupem na věž. De-

set turistů za doprovodu pana kostelníka Jana 
Monsporta se raduje z pohledu věže na Lašsko. 
A jaká byla neděle 5. června odpoledne? 

V odpoledních hodinách přichází výprava 
z polygonu TATRA. „Navštívili jsme otevře-
nou halu montáže.“ Kopřivnické dny techni-
ky se vydařily. „A nyní uvidíme OTEVŘENÉ 
CHRÁMY."

Co si přát pro letní turistickou sezonu? 
Příslibem je dobrá zpráva. Příborské muzeum 
slaví 110 let. CETRAT má název Centrum 
tradičních technologii a je součástí projektu 
TECHNOTRASA. Takže určitě se Příbor 
stane zajímavější pro turisty přijíždějící z širo-
kého okolí.
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Kostel svatého Valentina rozezněla hudební 
modlitba za Ukrajinu
Štěpánka Némethová (Musica Priboriensis), Foto: Stanislava Slováková

Poslední květnová neděle patřila duchovní 
hudbě. Pod záštitou Masarykova gymnázia 
Příbor připravil smíšený pěvecký sbor Musica 
Priboriensis ve spolupráci s kopřivnickým 
Komorním orchestrem a sólisty rozmanitý 
program česko-ukrajinského duchovního 
koncertu. „Měla jsem obavy, že dorazí málo 
lidí, jelikož poslední květnový víkend byl 
v Příboře opravdu nabitý,“ řekla umělecká 
vedoucí souboru Musica Priboriensis Blanka 
Hrubá. Obavy se naštěstí nenaplnily a ná-
vštěvníci zaplnili kostelní lavice.
Jako první zazněla ukrajinská lidová píseň 

Plyve kača v podání mužské části pěvecké-
ho sboru. Sólisté David Svoboda a Tomáš 
Horečka předestřeli bolest ze zbytečné smrti 
v cizím kraji. Poté se připojila i ženská část 
sboru oděna v dlouhých červených šatech, 
které se spolu s pánskými červenými motýlky 
staly poznávacím znamením souboru Musica 
Priboriensis.
Zazněla skladba Modlitba ukrajinské sklada-

telky a učitelky hudby Hanny Havrylets, kte-
rá zemřela tři dny po zahájení ruské invaze. 

Tuto truchlivou a bolestnou píseň zazpívaly za 
doprovodu sboru Anna Andělová, Kateřina 
Thomke a Helena Hrubá. Následovala oslav-
ná ukrajinská modlitební píseň Bože velykyj 
z roku 1885. Podle umělecké vedoucí a organi-
zátorky celého koncertu Blanky Hrubé měly 
právě tyto písně velký ohlas, a to především 
u ukrajinského publika, které bylo dojato.
Celým večerem provázela Natálie Kučinská 

spolu s Vladislavem Pasternakem z Ukrajiny. 
V další části koncertu se na ještě stále novotou 
vonící varhany představil hostující Pavel 
Rybka. Zaznělo Preludium C dur Františka 
Xavera Brixiho a dvě skladby skladatele Gab-
riela Pierné – Cantiléne a Preludium g moll.
Dále z kůru za varhanního doprovodu Pavla 

Rybky zazněla mše belgického varhaníka 
a skladatele 19. století Jacquese-Nicolase 
Lemmense. Náročného sóla se skvěle ujaly 
Renáta Navrátilová a Blanka Hrubá.
Komorní orchestr Kopřivnice pod vedením 

dirigenta Petra Lichnovského připravil poslu-
chačům Kvintet C dur Josefa Myslivečka, prv-
ní větu Koncertu pro flétnu a orchestr D dur 

Antonia Vivaldiho, v níž se sólově představila 
konzervatoristka Alexandra Piskořová, Air 
Johanna Sebastiana Bacha a skladbu Palladio 
Karla Jenkinse.
„Závěrečný bod programu byl pro nás velkou 
výzvou, především svou délkou a náročností 
na souhru,“ uvedla Blanka Hrubá. Obě tělesa 
spojila své síly. K orchestru se připojil trum-
petista Petr Kabil z ostravské filharmonie 
a ukrajinská klavíristka Irina Chromej, která 
spolupracuje s pěveckým sborem. Zazněly 
části Vivaldiho duchovního díla Gloria in 
Excelsis Deo, a sice Gloria, Domine Deus, 
Agnus Dei a Cum Sancto Spiritu. V části 
Domine Deus, Agnus Dei sólově zazpívala 
Blanka Hrubá.
Dobrovolné vstupné, které návštěvníci 

přispěli do oválné sklenice, využilo Masary-
kovo gymnázium Příbor na potřeby ukrajin-
ských žáků.
„Byli jsme příjemně překvapeni, kolik dora-
zilo lidí. Modlitba Hanny Havrylets, která za-
zněla i jako přídavek, byla opravdu nádherná,“ 
shodují se manželé Pantálkovi.

Tvůrčí setkání českých, 
moravských, slezských 
a slovenských přadlen 
i přadláků
Václav Michalička (Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor)

Centrum tradičních technologií Příbor, 
které je pobočkou Muzea Novojičínska, se 
vedle výzkumu historických technologií 
zabývá i jejich současnou životností a rozší-

řením. Ukázkovým příkladem nového života 
archaických výrobních technik je předení, 
které v posledních pěti letech nabírá na 
obrovské oblibě. Se zájmem sledujeme zcela 

Na duchovním koncertu se podílelo bezmála třicet hudebníků. Část programu byli zpěváci posluchačům skryti na kůru.
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novodobé přadleny i přadláky, kteří se vydali 
z různých důvodů a pohnutek na velice 
zajímavou a osobitou cestu do minulosti. 
Svébytné technologické počiny etnografické-
ho objevování a zakoušení vedené v intencích 
livinghistory v oblasti tradiční kultury lze 
v současné době sledovat stále častěji. Pozo-
ruhodným příkladem jsou současné přadleny 
(ojediněle i přádláci). Těch permanentně při-
bývá (práce na vřetenech i kolovratech), a to 
ze stále mladších generací. Ty v tradičních 
způsobech předení nalézají příležitosti tráve-
ní volného času, které jim přináší uspokojení 
ze seberealizace.

Proto jsme se rozhodli uskutečnit na pobočce 
v Příboře „Tvůrčí setkání českých, mo-
ravských, slezských a slovenských přadlen 
i přadláků“, tedy všech, kteří se zabývají 
předením. Setkání osob zabývajících se 
archaickou rukodělnou technikou předení na 
kolovrátcích a vřetánkách se na území České 
republiky ještě neuskutečnilo a Muzeum 
Novojičínska rozhodlo ve spolupráci s městem 
Příborem zrealizovat v tomto roce nultý roč-
ník. Ten bude mít za úkol vyzkoušet možnosti 
takovéto ojedinělé akce zaměřené na svébyt-
nou rukodělnou dovednost, kterou si dnes již 
spojujeme spíše s pohádkami.

Setkání se zúčastní více než sedmdesát přa-
dlen a přadláků z České i Slovenské republiky. 
Celá akce se skuteční v krásné piaristické 
zahradě náležící k budově, ve které CETRAT 
sídlí. Tato akce, jejíž podstatou je zaplnit 
zahradu předoucími nadšenci a prožít krásný 
tvůrčí den, bude plně přístupná veřejnosti.
Tvůrčí setkání českých, moravských, 

slezských a slovenských přadlen i přadláků 
v Příboře proběhne 2. července 2022 od 9.00 
do 17.00. Všichni jste srdečně zváni a přijďte se 
přesvědčit, že rukodělné předení může mít své 
uplatnění i v dnešní moderní digitální době.

Program Muzea Novojičínska, p. o.
Centrum tradičních technologií Příbor – červenec 2022
VÝSTAVA:
2. července 2022 – 31. května 2023
Experimenty z Cetratu — Pravěké 
kopřivové šaty
Prezentovány budou kopřivové artefakty 

a jednotlivé primitivní technologie zpracování 
kopřivového vlákna. Cílem je poukázat na 
realizace a postup práce na příborské pobočce 
Muzea Novojičínska. Demonstrativním 
příkladem budou kopřivové šaty, které budou 
tvořit podstatu celé výstavy.

AKCE: 
Sobota 2. července 2022; od 9.00 do 17.00
Tvůrčí setkání českých, moravských, 
slezských i slovenských přadlen 
a přadláků v CETRATu Příbor
„Od každodenní dřiny k životnímu stylu 
a novým hodnotám“

Centrum tradičních technologií Příbor 
– Muzeum Novojičínska a město Příbor 
srdečně zvou všechny zájemce o archaickou 
rukodělnou výrobu na nultý ročník setkání 
přadlen do Příbora. 
Setkání se zúčastní více než 70 přadlen 

z různých koutů České i Slovenské republiky, 

které budou příst na kolovratech, vřetánkách 
a dalších nástrojích používaných v minulosti 
na ruční zhotovování nití. 
Akce bude přístupná široké veřejnosti 

a uskuteční se v piaristických zahradách 
patřících k budově, v nichž se nachází 
Centrum tradičních technologií. 
O hudební doprovod se postarají 

cimbálové muziky, jedna z Valašska a druhá 
z Těšínského Slezska. Po celý den bude možné 
si zakoupit drobné občerstvení a navštívit 
výstavu v CETRAT Příbor „Pravěké 
kopřivové šaty“.
Pořádají Muzeum Novojičínska, příspěvková 

organizace, a město Příbor.

EXPOZICE:
Zaniklý svět rukodělné výroby
Expozice je věnována tradičním technolo-

giím zpracování přírodních materiálů. Ve 
čtyřech sálech mohou příchozí zhlédnout 
celou řadu svébytných technik, které byly 
využívány v tradičním lidovém prostředí.

Experimentárium
Interaktivní expozice zaměřena na poznání 

rozličných textilních surovin a tradičních 
textilních technik. Jsou zde představeny 
běžné i netypické textilní suroviny, jejich 
zpracování, textilní techniky předení, tkaní, 
výroba šňůr, krosienka aj. Vybrané techniky 
je možné si v rámci návštěvy vyzkoušet.

TECHNOTRASA
CETRAT Příbor je od letošního roku součástí 

TECHNOTRASY. Technotrasa propojuje 
unikátní místa, na nichž vás čekají výjimečné 
zážitky připomínající výraznou technickou 
a řemeslnou vyspělost severní Moravy a Slezska.
Technotrasu organizuje Moravian-Silesian-

Tourism, s.r.o., společnost založená Moravsko-
slezským krajem.
Na prohlídku v rámci Technotrasy je potřeba 

se předem objednat. Termín v červenci – sobota 
16. 7. a 30. 7. (9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00).
Objednávky přijímáme na tel. 556 725 191, 

605 710 142, email: pribor@muzeumnj.cz
technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-

-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyro-
by-cetrat-pribor

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek:
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Sobota a státní svátky 5. 7. a 6. 7. otevřeno:
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Vstupné
Dospělí ............................................ 80 Kč
Snížené ........................................... 40 Kč
(žáci, studenti 6 – 26 let; senioři nad 65 let)
Rodinné vstupné .............................. 150 Kč
(max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let)
Děti do 6 let ...................................zdarma
Výstavy ........................................... 40 Kč
(jednotné vstupné)

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

Zaniklý svět rukodělné výroby

mailto:pribor%40muzeumnj.cz?subject=
http://technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyroby-cetrat-pribor
http://technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyroby-cetrat-pribor
http://technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyroby-cetrat-pribor
mailto:pribor%40muzeumnj.cz?subject=
http://www.muzeumnj.cz/pribor


 

 
 

PROGRAM AKCÍ – ČERVENEC 2022 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Pátek 
1. 7. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTOGRAFIÍ Fotografie bez computeru Chodba u městské knihovny 

Město  a Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Pátek 
1. 7. LETNÍ KINO Příšerákovi 2 Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 100 Kč 

Sobota 
2. 7. 

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA  

Historie a současnost 
Příbora s I. Nedomovou 

Sraz u TIC 
Město Příbor 9:00 hod. 30 Kč 

Sobota 
2. 7. Tvůrčí setkání v CETRATu Setkání přadlen a 

přadláků z ČR a SR 
Piaristické zahrady 

Muzeum Novojičínska, p. o.,  a 
město Příbor 

9:00 hod. volný 

Středa 
6. 7. KONCERT Komorní koncert operních 

melodií 
Refektář piaristického kláštera 
CMS Viena, J. Pukovec a město 

Příbor 
18:00 hod. volný 

Pátek 
8. 7. KONCERT All Brass Band Piaristické zahrady Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. volný 

Pátek 
8. 7. LETNÍ KINO Po čem muži touží 2 Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 100 Kč 

Pátek 
15. 7. LETNÍ KINO Známí neznámí Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 100 Kč 

Sobota 
16. 7. ZÁBAVA Myslivecký letní večer Myslivecká chata na Točně 

Myslivecký spolek Příbor I. 16:00 hod. - 

Čtvrtek 
21. 7. LETNÍ KINO Tři tygři ve filmu: Jackpot Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 120 Kč 

Pátek 
22. 7.  VENKOVNÍ KONCERT K. I. S. 

The People 
Městský park Příbor 

Město Příbor 20:00 hod. 100 Kč 

Sobota 
23. 7.  ZÁBAVA Benátská noc SDH Příbor 

Zahrada hasičské stanice 19:00 hod. 50 Kč 

Sobota 
23. 7. OSLAVA Oslava 70 let založení  

SDH Hájov 
SDH Hájov 

Výletiště pod Obecním domem 14:00 hod - 

Pátek 
29. 7. LETNÍ KINO Vyšehrad: Fylm Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 120 Kč 

PŘIPRAVUJEME 
Pátek 
5 . 8.  LETNÍ KINO Promlčeno Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 120 Kč 

Sobota 
6. 8. 

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA 

Tajemství starého hřbitova 
s I. Nedomovou 

Sraz u TIC  
Město Příbor 9:00 hod. 30 Kč 

Pátek 
12. 8. LETNÍ KINO Srdce na dlani Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 100 Kč 

Pátek 
19. 7.  LETNÍ KINO Dračí země Městský park Příbor 

Město Příbor 21:15 hod. 100 Kč 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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Koupím byt jakékoliv velikosti 
jako investici nejlépe 

v Příboře, popřípadě v okolí. 
Prosím nabídněte. Peníze 

mám. Tel. 737 190 613

Uzávěrky Měsíčníku
Červenec–prosinec 2022
pátek   15. 7. 

pondělí  15. 8. 

pátek   16. 9. 

pátek   14. 10. 

středa   16. 11.

pondělí  5. 12.
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8. ČERVENCE 2022
18:00PIARISTICKÁ 

ZAHRADA
PŘÍBORwww.pribor.eu
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K. I. S. od 20:00 

20:00 - 24:00
vstupné 100 kč

THE PEOPLE od 22:00

VENKOVNÍ 
KONCERTOVÁNÍ

Městský park Příbor

22. července 2022 

www.pribor.eu

Myslivecký spolek Příbor I. 
vás srdečně zve na  

 

MYSLIVECKÝ 
LETNÍ VEČER, 

  

který se uskuteční 
 
 

v sobotu 16. července 
 od 16:00 h  

 

na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“. 
 

 
K poslechu a tanci 

bude hrát živá hudba. 
 
 
 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
 

 

ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA 

 

SBOR   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ 

                   PŘÍBOR                        pořádá v sobotu 23. 7. 2022 

                                    od 19.00 hodin 
                                    v zahradě hasičské stanice 
                                    PŘÍBOR 
 

BENÁTSKOU 

NOC 
K tanci a poslechu hraje hudba:  TNT 

Bohaté občerstvení zajištěno: 
tradiční hasičský guláš, párek 
v rohlíku, hasičská klobása, 
pivo, alko a nealko nápoje. 
 
Vstupné - 50 Kč 
 
Srdečně Vás zvou                                                
PŘÍBORŠTÍ HASIČI.         
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
HÁJOV 

 
 

 
 
 

Vás srdečně zve na oslavy 
70 LET 

založení sboru 
 

konané v sobotu 23.července 2022 
na výletišti pod Obecním domem 

 

 

 

PROGRAM OSLAV 

Začátek ve 14:00 hod. 

- Cvičení mladých hasičů 
- Ukázka zásahu výjezdové požární jednotky sboru 
- Předvedení zásahu profesionální jednotky HZS Nový 

Jičín 
- Historické koňské hasičské spřežení z Kateřinic 
- Ukázky moderní i historické hasičské techniky 
- V salónku Obecního domu výstavka k historii našeho 

sboru 
 
Bude připraveno bohaté občerstvení : kotlíkový guláš, 
domácí koláče, langoše, párky v rohlíku …. 
 
Atrakce pro děti : skákací hrady a hasičská překážková 

dráha 
 

Během oslav bude hrát dechová hudba 
JAVOŘINKA 

 
Od 20:00 hod. DISKOTÉKA 
pro všechny věkové kategorie 

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Turistické informační centrum Příbor nebo on-line na http://kulturnidum.pribor.eu

 
Změna programu vyhrazena. Z akce bude pořizován videozáznam a fotodokumentace pro účely propagace.

6. července 2022, 17:00
Kulturní dům Příbor 50 Kč
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Stylová restaurace U Čápa v Příboře hledá 
do svého dlouholetého týmu kolegyni 
nebo kolegu na pozici kuchař/kuchařka 
na plný pracovní úvazek.

Nástup možný ihned.

Nabízíme práci ve výborném kolektivu, 
5 týdnů dovolené, proplácení přesčasů.

Požadujeme pracovitost, spolehlivost, Požadujeme pracovitost, spolehlivost, 
empatii a vstřícnost. 

Bližší informace na 
tel. č. 606 622 036

pracovní pozice
Nabídka

Vinotéka U Radnice 
&První příborská sýrárna 

Výherní listinaza červen 2022 
1. CENA: Tři láhve šumivého vína  - číslo 37 
2. CENA: Dvě láhve šumivého vína - číslo 12 
3. CENA: Jedna láhev šumivého vína - číslo 125 

 
 

Dalším výhercem vánočního zájezdu do Vídně 
 je člen Klubu s číslem 26. 

 
 

Výherci zájezdu do Vídně: 17–120–60–26 
 
 

U příležitosti 10. výročí otevření  
Vinotéky U Radnice jsme zahájili speciální LOSOVÁNÍ deseti 

jednodenních adventních zájezdů do Vídně. 
Losujeme účtenky členů Klubu vydané za nákup 

vždy za aktuální kalendářní měsíc. 
Více v prodejně a na www.vinotekauradnice.cz 

 

 
 

Výhercům srdečně blahopřejeme. 
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SLEVOVÝ KUPON     - 10 % 
Po předložení tohoto kupónu Vám bude uplatněna sleva 
10 %.  Platnost kupónu do 31. 8.2022. 

BEOS spol. s.r.o. 

CHYSTÁTE SE MALOVAT NEBO NATÍRAT? 
 

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT: 
- interiérové a fasádní barvy, probarvené omítky 

- barvy na kovy, podlahy a střechy 
- lazury a oleje na dřevo 

- malířské potřeby 
- výrobky stavební chemie 

 
MÍCHÁME NA POČKÁNÍ   -   až 12 tisíc odstínů: 

- interiérové a fasádní barvy 
- barvy na kovy i dřevo 

 

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PRODEJNU NA ULICI JIČÍNSKÉ č. 608 
V PŘÍBOŘE 

 

Poradíme s výběrem a pracovním postupem, případně zprostředkujeme kontakt 
na malířské firmy 

 

KONTAKTY: 727 807 981, 556 722 329, e-mail:  milan.strelka@seznam.cz 
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Trápí vás vlhkost a plísně ve vašem bytě  
nebo rodinném domku? 
 
NABÍZÍME: 
- protiplísňové prostředky a barvy 
- sanačně zateplovací omítky a stěrky 
- materiály pro hydroizolace zdiva a podlah 
- hydroizolace betonu a balkonů 
 

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

Naše omítky odstraňují vlhkost i zateplují! 

ŘEŠÍME PROBLÉMY VLHKÉHO ZDIVA 

SLEVOVÝ KUPON  -10 % 
Po předložení tohoto kuponu Vám bude uplatněna sleva 
10 %. Platnost kuponu do 30. 8. 2022. 

BEOS spol. s.r.o. 



LETNÍ KINO
 

Městský park Příbor, vždy od 21:15

 ČERVENEC

SRPEN

Pá 1. 7. Příšerákovi 2 
Pá 8. 7. Po čem muž touží 2
Pá 15. 7. Známí neznámí 
Čt 21. 7. Tři tygři ve fimu: Jackpot 
Pá 29. 7. Vyšehrad: Fylm

Pá 5. 8. Promlčeno
Pá 12. 8. Srdce na dlani
Pá 19. 8. Dračí země
Pá 26. 8. Chlupáčci

www.pribor.eu

100 Kč
100 Kč
100 Kč
120 Kč
120 Kč

120 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
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